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Część ogólna Kodeksu karnego

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

1. 
Czyn jako podstawowa przesłanka odpowiedzialności

Wyrok SA w Warszawie z 23.6.1999 r., II AKa 154/99
(OSA 2000, Nr 7–8, poz. 50)

Czynem może być tylko zachowanie się człowieka będące wytworem jego woli, a zachowania 
(ruchy) wykonywane wyłącznie pod wpływem siły zewnętrznej – przymusu fizycznego – czynem 
nie są, o ile sprawca sile tej nie mógł się oprzeć (vis absoluta).

Stan faktyczny

Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił Jana P. od zarzucanego mu czynu zabójstwa (art. 148 § 1 KK 
z 1969 r.). Sąd ustalił, że Grzegorz M. (ofiara), po dobiegnięciu do oskarżonego, chwycił lub uderzył 
lewą ręką skierowaną do góry lufę broni, ściągając ją do dołu. Zważywszy, że oskarżony trzymał palec 
na języku spustowym, a broń była przeładowana i odbezpieczona, padł strzał, w efekcie czego śmierć 
poniósł Grzegorz M. Ponadto, sąd ustalił, że oskarżony nie chciał nawet strzelać na postrach, wystrzał 
zaś miał charakter niekontrolowany i niezamierzony. 

Argumenty z uzasadnienia

 • Czynem jest ruch (lub zespół ruchów), a więc zachowanie się człowieka motywowane 
dążnością do realizacji wyobrażonego celu, nad którą to dążnością człowiek jest zdolny 
zapanować.

 • Nie stanowią czynu te zachowania, które odbywają się w warunkach, w których człowiek 
jest pozbawiony wolnego wyboru postępowania. Brak czynu, pomimo zewnętrznych ruchów, 
zachodzi zatem wtedy, gdy: 1) ruchy te były wykonywane wyłącznie pod wpływem siły 
zewnętrznej, której sprawca nie mógł się oprzeć – tzw. przymus fizyczny (vis absoluta); 
2) ruchy te były wykonywane w stanie fizjologicznej niemożności działania, np. utrata 
przytomności, paraliż; 3) ruchy te były wykonywane w stanie wyłączonej świadomości; 
były to odruchy bezwarunkowe (refleksyjne).

 • Przymus fizyczny odbiera ruchom człowieka charakter czynu, gdyż powoduje, że człowiek 
na skutek sił zewnętrznych jest pozbawiony wolnego wyboru postępowania. 
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 • Zachowanie się oskarżonego, spowodowane siłą zewnętrzną (działaniem pokrzywdzonego), 
której nie mógł się on oprzeć, nie może być uznane za zachowanie zmierzające do realizacji 
wyobrażonego celu, a tym samym za czyn w rozumieniu prawa karnego.
 → Glosa: J. Postulski, OSP 2002, Nr 1, poz. 7.

2.
Nullum crimen sine lege według EKPCz

Wyrok ETPC z 22.3.2001 r., 34044/96, 35532/97 i 44801/98 Streletz, Kessler and Krenz v. Germany

Można wszcząć postępowanie karne przeciw osobom, które popełniły przestępstwo za po-
przedniego reżimu (wyrok dotyczy ukarania w zjednoczonych Niemczech osób pełniących funkcje 
państwowe w NRD).

Stan faktyczny

Dnia 16.9.1993 r. sąd w Berlinie skazał trzech oskarżonych za to, że ponosili odpowiedzialność za 
śmierć młodych ludzi, w wieku od 18. do 28. roku życia, którzy zamierzali opuścić Niemiecką Republikę 
Demokratyczną w latach od 1971 do 1989 r. przez przejście granicy pomiędzy NRD i RFN. Ofiary po-
niosły śmierć w wyniku uruchomienia min przeciwpiechotnych albo zastrzelenia przez żołnierzy NRD 
pilnujących granicę. Zdaniem skarżących, ich czyny nie stanowiły przestępstwa w czasie ich popełnienia, 
zarówno zgodnie z prawem krajowym jak i międzynarodowym. W związku z tym, ich zdaniem, sąd 
niemiecki naruszył art. 7 § 1 EKPCz w brzmieniu: „Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia 
czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub mię-
dzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również 
wymierzona kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został 
popełniony”. Skarżący w czasach istnienia NRD pełnili bardzo wysokie funkcje państwowe i partyjne. 

Argumenty z uzasadnienia

 • Zadaniem ETPC nie jest wyrokowanie w sprawie indywidualnej odpowiedzialności karnej 
sprawców. Zadaniem ETPC jest ocena, z punktu widzenia art. 7 § 1 EKPCz, czy czyn skar-
żącego był w momencie jego popełnienia przestępstwem określonym w sposób dostępny 
i przewidywalny przez prawo NRD lub prawo międzynarodowe. 

 • Termin „prawo”, użyty w art. 7 § 1 EKPCz, należy rozumieć zarówno jako prawo pisane 
oraz jako prawo niepisane, będące wynikiem działalności orzeczniczej sądów. W pierwszej 
kolejności należało jednak zbadać prawo pisane, by następnie móc rozważyć kierunki inter-
pretacji tego prawa. Konstytucja NRD wskazywała wprost w art. 89 § 2, iż prawo NRD nie 
może być sprzeczne z Konstytucją NRD. W art. 19 § 2 Konstytucji NRD wskazano zaś, że 
poszanowanie i ochrona godności i wolności człowieka są obowiązkiem wszystkich organów 
państwa, służb społecznych oraz każdego obywatela. Ponadto w Kodeksie karnym NRD 
zauważono, że „bezlitosne karanie zbrodni przeciwko (…) pokojowi, ludzkości i prawom 
człowieka (…) jest niezbędnym warunkiem trwałego pokoju na świecie, dla przywrócenia 
wiary w podstawowe prawa człowieka i jego godność oraz wartości istoty ludzkiej, i dla 
zachowania praw wszystkich” . W związku z tym wyrok sądu w sprawie skarżących nie 
wydaje się naruszać art. 7 § 1 EKPCz. 

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że stosowanie min przeciwpiechotnych, systemu 
automatycznych karabinów maszynowych oraz wydawanie rozkazów unieszkodliwiania 
(zabijania) osób próbujących przekraczać granicę, bez żadnych wątpliwości stanowiło na-
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ruszenie art. 19 oraz 30 Konstytucji NRD. Takie postępowanie stało także w sprzeczności 
do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przewidującego prawo do 
życia oraz prawo do swobodnego przemieszczania się. Ponadto, zgodnie z art. 95 Kodeksu 
karnego NRD (wersja z 1968 r. – w tym zakresie powtórzony w wersji z 1979 r.), każda 
osoba, której zachowanie narusza prawa człowieka lub inne prawa podstawowe, nie może 
usprawiedliwiać swojego zachowania poprzez powołanie się na ustawę, rozkaz lub inną 
pisemną instrukcję. Taka osoba powinna ponieść odpowiedzialność karną. 

 • Skarżący podnieśli ponadto argument, iż, biorąc pod uwagę rzeczywistość panującą w NRD, 
oskarżenie ich przed sądem nie było przewidywalne i było dla nich bezwzględnie niemoż-
liwe do przewidzenia to, że nadejdzie czas, kiedy zostaną postawieni przed sądem karnym 
z powodu zmiany uwarunkowań. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie podzielił tego 
argumentu skarżących. Owszem, uznał, że w NRD panował istotny dysonans pomiędzy 
prawem a rzeczywistością, niemniej zauważył, że odpowiedzialność za taki stan stoso-
wania prawa ponosili m.in. skarżący. Co więcej, byli oni bezpośrednio odpowiedzialni 
za wydawanie aktów prawnych dotyczących granic NRD i ich publikację w dziennikach 
urzędowych. To, że nie zostali oni oskarżeni w czasach istnienia NRD, nie oznacza, że ich 
czyny nie naruszały prawa NRD. 

 • Biorąc powyższe pod uwagę, ETPC stwierdził, że w chwili, gdy skarżący popełniali swoje 
czyny były one przestępstwami, co w sposób dostępny i przewidywalny wynikało z prawa 
NRD. W związku z tym, państwo niemieckie nie naruszyło art. 7 § 1 EKPCz.

3.
Wymóg opublikowania aktu w dzienniku urzędowym

Postanowienie SN z 20.1.2004 r., IV KK 438/03
(OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 131)

Opublikowanie ustawy w inny sposób, np. w środkach masowego przekazu, nie może powodować 
żadnych skutków prawnych. Dopiero udostępnienie takiego aktu w urzędowym środku rozpowszech-
niania uprawnia do pociągania do odpowiedzialności karnej za czyny, które ustawa (dekret) uznaje 
za czyny karalne. W przypadku antydatowania Dziennika Ustaw, tekst ustawy karnej w nim zawarty 
staje się „ogłoszonym”, a więc obowiązującym tekstem prawnym dopiero z momentem jego faktycznej 
publikacji i przekazania do rozpowszechnienia.

Stan faktyczny 

Prokurator Rejonowy w K. w grudniu 1982 r. oskarżył K. K. o to, że „w dniach 14 i 15.12.1981 r. 
w K., jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Centralnym Ośrodku Informa-
tyki Górnictwa w K., nie zaprzestał działalności związkowej zawieszonej dekretem o stanie wojennym, 
zwołując i prowadząc zebranie oraz wspólnie z innymi osobami zorganizował i następnie kierował straj-
kiem pracowników Ośrodka, tj. o czyn z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z 13.12.1982 r. (data błędnie podana 
przez SN; dekret z 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm. – uw. autora) o stanie 
wojennym” (k. 44–45 akt VI K 54/83 SR w K.). Sąd Rejonowy w K. postanowieniem z 27.7.1983 r., 
VI K 54/83 umorzył postępowanie karne w stosunku do K. K. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 21.7.1983 r. o amnestii (Dz.U. Nr 39, poz. 177 ze zm.) uznając, iż zarzu-
canego czynu oskarżony miał się dopuścić w dniach 14 i 15.12.1981 r., a zatem przed datą zawieszenia 
stanu wojennego, a z okoliczności sprawy i sposobu działania oskarżonego oraz faktu jego niekaralności 
i pozytywnej opinii środowiskowej wynika,  iż ewentualnie orzeczona kara podlegałaby darowaniu 
(k. 141 akt V K 54/83). Od postanowienia tego kasację złożył Prokurator Generalny i zarzucając rażące 
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naruszenie art. 1 KK z 1969 r., polegające na zastosowaniu przepisów ustawy o amnestii do czynu, który 
w czasie jego popełnienia nie stanowił przestępstwa, wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia 
i umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 KPK. 

Argumenty z uzasadnienia

 • Zaskarżone postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem normy zawartej w art. 1 
KK z 1969 r. Z przepisu tego wynikała zasada, że nikt nie może odpowiadać karnie za czyn, 
który w chwili jego popełnienia nie był zagrożony karą przez ustawę. Zasada ta wyłączała 
wsteczne działanie dyspozycji KK z 1969 r., a poprzez normę art. 121 KK z 1969 r. także 
dyspozycji zawartych w ustawach szczególnych. Szczególna ustawa, jaką stanowił dekret 
z 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) zawierała w art. 61 klau-
zulę, iż dekret „wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia uchwalenia”. 

 • Drugi człon powyższej klauzuli stanowił jedynie o nadaniu prawnego charakteru działa-
niom podejmowanym od chwili uchwalenia dekretu 12.12.1981 r. przez organy, którym 
powierzono jego wykonanie. Nie upoważniał natomiast do ścigania oraz karania za czyny 
popełnione przed ogłoszeniem tego dekretu w Dzienniku Ustaw.

 • Opublikowanie ustawy w inny sposób, np. w środkach masowego przekazu, nie może po-
wodować żadnych skutków prawnych. Dopiero udostępnienie takiego aktu w urzędowym 
środku rozpowszechniania uprawnia do pociągania do odpowiedzialności karnej za czyny, 
które ustawa (dekret) uznaje za czyny karalne.

 • Należy przy tym przypomnieć, iż datę figurującą na obwolucie Dziennika Ustaw należało 
uważać za wiążącą, ale tak długo póki nie okazało się, że nie była ona datą rzeczywistej 
publikacji. Innymi słowy, liczy się faktyczna data ukazania się Dziennika Ustaw, a nie to, 
co na nim wydrukowano.

 • W przypadku zatem antydatowania Dziennika Ustaw, tekst ustawy karnej w nim zawarty 
staje się „ogłoszonym”, a więc obowiązującym tekstem prawnym dopiero z momentem 
jego faktycznej publikacji i przekazania do rozpowszechnienia. 

4.
Ograniczone konsekwencje zasady nullum crimen sine lege

Postanowienie SN z 29.7.2009 r., I KZP 8/09
(OSNKW 2009, Nr 8, poz. 61)

Zasada nullum crimen sine lege oznacza, że odpowiedzialność karną może ponieść tylko 
sprawca czynu zabronionego przez ustawę, nie zaś, że ustawa taka będzie zawierała opis każdego 
możliwego zachowania, które wyczerpuje znamiona tego czynu. Nie można zatem stawiać znaku 
równości pomiędzy sformułowaniem „czyn”, użytym w art. 1 § 1 KK, a koniecznością stworzenia 
kompletnego ustawowego katalogu zachowań określających poszczególne czynności sprawcze 
realizujące znamiona typów czynów zabronionych.

Stan faktyczny 

Sąd Rejonowy, wyrokiem z 30.7.2008 r., uznał oskarżonego komornika sądowego winnym przekro-
czenia uprawnień w ten sposób, że wyprowadził z konta urzędowego kwotę 300 000 zł i polecił nabycie 
jednostek uczestnictwa w funduszu skarbowym, a następnie zlecił odkupienie tych jednostek, przy czym 
łączna kwota uzyskana z tego tytułu wyniosła 325 140,93 zł, przez co działał na szkodę interesu pu-
blicznego. Sąd Rejonowy uniewinnił oskarżonego z zarzutu, że komornik, w celu osiągnięcia korzyści 
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majątkowej oraz w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu wydał polecenie 
przelania z konta urzędowego pieniędzy tytułem uruchomienia lokat bankowych, osiągając z tego tytułu 
korzyść majątkową w wysokości 13 305,14 zł. Wyrok ten zaskarżył apelacją Prokurator Okręgowy 
w K., podnosząc w niej zarzut obrazy prawa materialnego – art. 231 § 2 KK, polegającej na wyrażeniu 
błędnego poglądu, iż wskazane jako drugi zarzut zachowanie oskarżonego nie stanowiło przekroczenia 
uprawnień ani działania na szkodę interesu publicznego, pomimo że, jak ustalił Sąd Rejonowy, działania 
oskarżonego nie opierały się na wyraźnym ustawowym uprawnieniu. Prokurator Okręgowy podniósł 
też, że samo zachowanie komornika, które nie jest znane ustawie, stanowi działanie na szkodę interesu 
publicznego, już choćby z tego względu, że narusza autorytet władzy publicznej. Orzeczenie zaskarżone 
zostało także apelacją obrońcy, w której również podniesiono zarzut obrazy art. 231 § 2 KK, poprzez 
błędne przyjęcie, iż oskarżona swoim zachowaniem wyczerpała znamiona czynu zabronionego opisa-
nego w pkt I aktu oskarżenia, poprzez naruszenie zasady nullum crimen sine lege wyrażonej w art. 1 
KK, w sytuacji gdy ustawa nie penalizuje zachowania oskarżonej jako niezgodnego z prawem. 
Sąd Okręgowy, rozpoznając wniesione środki odwoławcze, uznał, że wyłoniło się zagadnienie prawne 

wymagające zasadniczej wykładni ustawy. Przedstawił je do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu 
w formie pytania: „czy reguły postępowania z dobrem wyznaczające zakres tolerowanego ryzyka, które 
mogą być oceną zachowania i stanowić o jego zgodności lub niezgodności z prawem przy przestępstwie 
przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia swoich obowiązków przez funkcjonariusza publicznego 
opisanego w art. 231 KK muszą być zgodne z regułami wynikającymi z zasady nullum crimen sine 
lege, art. 1 KK”. 

Argumenty z uzasadnienia

 • Stosowania zasady nullum crimen sine lege z pewnością nie da się „wyłączyć” na drodze 
interpretacji któregoś ze szczegółowych przepisów Kodeksu karnego. Zasada ta stanowi 
bowiem nie tylko normę o charakterze generalnym wyrażoną w tym Kodeksie, ale przede 
wszystkim ma rangę zasady konstytucyjnej (zapisano ją w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP), 
a także normy prawa międzynarodowego wiążącej Polskę wraz z ratyfikacją Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 7 EKPCz).

 • Źródła uprawnień i obowiązków funkcjonariusza publicznego mogą mieć charakter norma-
tywny (ogólny lub wewnętrzny), w tym polecenia służbowego opartego o taką normę, ale 
także nienormatywny – wynikający z ogólnych reguł postępowania z określonym dobrem 
prawnym .

 • Zasada nullum crimen sine lege określa, że odpowiedzialność karną może ponieść tylko 
sprawca czynu zabronionego przez ustawę, nie zaś, że ustawa taka będzie zawierała opis 
każdego możliwego zachowania, które wyczerpuje znamiona tego czynu. Nie można zatem 
stawiać znaku równości pomiędzy sformułowaniem „czyn”, użytym w art. 1 § 1 KK, 
a koniecznością stworzenia kompletnego ustawowego katalogu zachowań określających 
poszczególne czynności sprawcze realizujące znamiona  typów czynów zabronionych. 
Przykładowo – art. 202 § 1 KK zakazuje prezentowania publicznie treści pornograficz-
nych (w sposób narzucający ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy), brak jednak 
ustawowego katalogu czy normatywnej definicji tego, jakie konkretne treści powinny być 
uznawane za pornograficzne. 
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5.
Dopuszczalność odwoływania się do sformułowań ocennych

Postanowienie SN z 19.12.2007 r., V KK 101/07
(Prok. i Pr. 2009, Nr 2, poz. 1)

Wyłączność ustawy i maksymalna określoność znamion przestępstw nie oznacza jednak, że 
wszelkie elementy opisujące czyny zabronione muszą i mogą być wyczerpująco ustalone w ustawie. 
Także w zakresie typizacji przestępstw dopuszczalne jest odwoływanie się do sformułowań ocennych 
(np. ciężkie, lekkie, istotne, podobne, wielka, znaczna, silne, znikomy itp.). Ostatecznie na sądach 
ciąży obowiązek interpretacji przepisu zgodnie z zasadami konstytucyjnymi.

Stan faktyczny 

Wyrokiem Sądu Okręgowego z 8.3.2006 r., oskarżony Jarosław J. uznany został za winnego tego, że 
26.5.1998 r. w Z., działając w zamiarze dokonania przez inną osobę zabójstwa z użyciem broni palnej, 
udzielił pomocy sprawcy tego czynu w ten sposób, iż przyjechał z nim na miejsce przestępstwa i prze-
bywał w samochodzie oczekując na wyjście pokrzywdzonych na ulicę, a następnie obserwował odda-
wanie przez sprawcę serii strzałów z pistoletu maszynowego typu AK–47, manifestując w ten sposób 
swoją pełną aprobatę i solidaryzowanie się z zamiarem sprawcy przez co ułatwił mu popełnienie tego 
przestępstwa, stwarzając psychiczne wsparcie i zaplecze do dokonania zabójstwa. Apelację wnieśli 
obrońcy oskarżonego. Wyrokiem z 28.9.2006 r., Sąd Apelacyjny nie uwzględnił apelacji i zaskarżony 
wyrok utrzymał w mocy. Od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego kasacje wnieśli obrońcy ska-
zanego.

Argumenty z uzasadnienia

 • Artykuł 2 Konstytucji RP wyraża zasadę demokratycznego państwa prawnego. Zasada ta 
koresponduje z innymi przepisami Konstytucji, w tym z art. 42 ust. 1 stanowiącym, że od-
powiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą 
kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Z przedstawionej zasady nullum 
crimen nulla poena sine lege poenali anteriori wywodzą się między innymi zasady nullum 
crimen sine lege certa (maksymalnej określoności czynów zabronionych, tak aby odróżnić 
czyny zabronione przez ustawę od niezabronionych) nullum crimen sine lege scripta (na-
kazującej by prawo karne było prawem zawartym w ustawie) oraz nullum crimen sine lege 
stricte (zakazującej stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy). 

 • Oczywiście należyta poprawność, precyzja i jasność przepisów ma szczególne znaczenie, 
gdy chodzi o konstytucyjną zasadę nullum crimen sine lege certa. Wyłączność ustawy 
i maksymalna określoność znamion przestępstw nie oznacza jednak, że wszelkie elementy 
opisujące czyny zabronione muszą i mogą być wyczerpująco ustalone w ustawie. Także 
w zakresie typizacji przestępstw dopuszczalne jest odwoływanie się do sformułowań ocen-
nych (np. ciężkie, lekkie, istotne, podobne, wielka, znaczna, silne, znikomy itp.). Ostatecznie 
na sądach ciąży obowiązek interpretacji przepisu zgodnie z zasadami konstytucyjnymi. 
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6.
Zasada określoności czynu karalnego

Wyrok TK z 26.11.2003 r., SK 22/02
(OTK-A 2003, Nr 9, poz. 97)

Jakiekolwiek wskazanie ogólnika, umożliwiające daleko idącą swobodę interpretacji co do zakresu 
znamion czynu zabronionego czy pewnego typu kategorii zachowań, nie może być traktowane jako 
spełniające wymóg określoności na gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. 

Stan faktyczny 

Przedmiotem oceny była regulacja przewidująca odpowiedzialność z tytułu wykroczenia za świad-
czenie pomocy prawnej, w szczególności porad prawnych przez osoby niebędące adwokatami i radcami 
prawnymi w kontekście zastosowania sankcji karnej za naruszenie zakazu, który nie został w sposób 
jednoznaczny i wyraźny opisany w jakiejkolwiek ustawie, a także w związku z zasadą ochrony zaufania 
do prawa i organów władzy państwowej, zasadą wolności działalności gospodarczej, która może być 
ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, zasadą, że odpo-
wiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez 
ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia oraz zasadą wolności wyboru i wykonywania zawodu 
oraz wyboru miejsca pracy.

Argumenty z uzasadnienia

 • Zasada wyłączności ustawy posiada szczególne znaczenie w sferze prawa represyjnego. 
Na gruncie Konstytucji z 1997 r., która wyraziła expressis verbis analizowaną gwarancję 
w art. 42 ust. 1, Trybunał Konstytucyjny akceptując dotychczasowy kierunek wykładni 
konstytucyjnej zasady wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego, a więc określenia 
wyłącznie w ustawie podmiotu, znamion przedmiotowych przestępstwa oraz kary, uznał 
za dopuszczalne doprecyzowanie  tych elementów w aktach wykonawczych wydanych 
w zgodzie z art. 92 Konstytucji RP.

 • Norma karna powinna wskazywać w sposób jednoznaczny zarówno osobę, do której skiero-
wany jest zakaz, znamiona czynu zabronionego, jak i rodzaj sankcji grożącej za popełnienie 
takiego czynu. W przypadku, gdy wszystkie te elementy znajdują się w przepisie karnym, 
wówczas mamy do czynienia z tzw. zupełnym przepisem karnym.

 • Blankietowość normy karnej polega zatem na tym, iż znamiona czynu zabronionego (tzw. 
typizacja, określoność) wskazane są w innym akcie normatywnym niż ten, który zawiera 
normę sankcjonującą. Taka definicja normy blankietowej jest powszechnie akceptowana 
w doktrynie prawa karnego, przy czym należy wspomnieć, iż część autorów wskazuje, że 
pod pojęciem przepisów blankietowych należy rozumieć wyłącznie takie unormowania, 
które odsyłają do aktów normatywnych rangi podustawowej. Wówczas norma blankietowa 
staje się równocześnie normą kompetencyjną.

 • Funkcją prawa karnego nie jest tylko ochrona państwa i jego instytucji, nie jest także tylko 
ochrona społeczeństwa lub poszczególnych jednostek przed przestępstwami, ale także, w nie 
mniejszym stopniu, ochrona jednostki przed samowolą państwa. Prawo karne stwarza dla 
władzy w demokratycznym państwie prawa barierę, poza którą obywatel powinien czuć 
się bezpieczny w tym sensie, że bez przekroczenia pola zabronionego pod groźbą kary nie 
może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prawo karne ma wyznaczyć wyraźne 
granice między tym, co jest dozwolone, a tym, co jest zabronione.
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 • W demokratycznym państwie prawa „wymaganie określoności dotyczyć musi zarówno 
materialnych elementów czynu, jak i elementów kary, tak by czyniło to zadość wymaganiu 
przewidywalności. Przepisy prawne muszą bowiem stwarzać obywatelowi (podmiotowi 
odpowiedzialności karnej) możliwość uprzedniego i dokładnego rozeznania,  jakie mogą 
być prawnokarne konsekwencje jego postępowania.

 • W piśmiennictwie podkreśla się, iż nieprecyzyjne czy ogólnikowe normy blankietowe „nie 
spełniają warunku określoności czynu zabronionego”, ponieważ „typ czynu nawet po odwo-
łaniu się do wskazanych przepisów nie jest jednoznacznie określony”. Z tego powodu dok-
tryna prawa karnego uznaje, iż „należy je maksymalnie ograniczyć jako kolidujące z zasadą 
nullum crimen sine lege certa, w konsekwencji niespełniające warunków gwarancyjnych”.

 • Nakazuje ona ustawodawcy takie wskazanie czynu zabronionego (jego znamion), aby za-
równo dla adresata normy prawnokarnej, jak i organów stosujących prawo i dokonujących 
„odkodowania” treści regulacji w drodze wykładni normy prawa karnego nie budziło wąt-
pliwości to, czy określone zachowanie in concreto wypełnia te znamiona. Skoro bowiem 
ustawa wprowadza sankcję w przypadku zachowań zabronionych, nie może pozostawiać 
jednostki w nieświadomości czy nawet niepewności co do tego, czy pewne zachowanie 
stanowi czyn zabroniony pod groźbą takiej sankcji.

 • W istocie zatem norma prawnokarna może mieć charakter odsyłający, wykluczyć natomiast 
należy niedoprecyzowanie jakiegokolwiek elementu tej normy, które pozwalałoby na do-
wolność w jej stosowaniu przez właściwe organy władzy publicznej czy na „zawłaszczanie” 
przez te organy pewnych sfer życia i penalizowanie zachowań, które nie zostały expressis 
verbis określone jako zabronione w przepisie prawa karnego. Stwarzać to może bowiem nie 
tylko wskazany już stan niepewności po stronie jednostki co do zakresu zachowań dozwolo-
nych i niedozwolonych, lecz również w sposób sprzeczny z konstytucyjną zasadą państwa 
prawa prowadzić może do dowolności orzekania i w skrajnych przypadkach może stanowić 
niebezpieczne narzędzie nacisku aparatu państwowego na obywateli.

 • Konstytucja RP w art. 42 ust. 1 stanowi o „czynie zabronionym”. Chodzi zatem o konkretne 
(skonkretyzowane) zachowanie,  jakie można przypisać pewnej  jednostce. Jakkolwiek 
zachowanie to może polegać na różnych aktach (działaniu, zaniechaniu), nie budzi wąt-
pliwości, iż na gruncie wspomnianego przepisu konieczne jest precyzyjne jego wskazanie 
(dookreślenie). W konsekwencji jakiekolwiek wskazanie ogólnikowe, umożliwiające daleko 
idącą swobodę interpretacji co do zakresu znamion czynu zabronionego czy pewnego typu 
kategorii zachowań, nie może być traktowane jako spełniające wymóg określoności na 
gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca nie może 
określać pewnych zachowań stanowiących czyn zabroniony w sposób na tyle ogólny, aby 
w ich zakresie mieściły się różne działania, które są zabronione np. ze względu na cel, jaki 
ma być osiągnięty przez ich realizację. Wniosek przeciwny należałoby uznać za absurdalny, 
bowiem w krańcowym ujęciu prowadziłby do konieczności zaprzeczenia abstrakcyjnego 
i ogólnego charakteru normy prawnej.
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7.
Zasada nullum crimen sine lege w przepisach Konstytucji RP

Wyrok TK z 20.2.2001 r., P 2/00
(OTK 2001, Nr 2, poz. 32)

Przepisy podustawowe mogą jedynie dopełniać dyspozycję przepisów ustawy karnej. Oznacza 
to, że ustawodawca sam musi określić znamiona czynu zabronionego, zaś ich sprecyzowanie może 
być przekazane władzy wykonawczej.

Stan faktyczny 

Pytanie prawne zostało sformułowane przez Sąd Rejonowy w Ł. Wydział VI Karny w związku z to-
czącą się przed tym sądem sprawą o sygn. akt VI K 463/99. Oskarżonemu zarzucono, że 10.3.1999 r. 
w P. posiadał wyroby spirytusowe objęte obowiązkiem oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy, bez 
tych znaków, w ilości wskazującej na przeznaczenie do działalności handlowej. Czyn ten wyczerpywał 
znamiona przestępstwa z art. 22 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy z 2.12.1993 r. o oznaczaniu wyrobów 
znakami skarbowymi akcyzy (Dz.U. Nr 127, poz. 584 ze zm.).

Argumenty z uzasadnienia

 • Pod rządami nowego Kodeksu karnego z 1997 r. i obowiązującej Konstytucji RP, w dok-
trynie prawa karnego wskazano, że „akt prawny niższego niż ustawa rzędu nie może usta-
nawiać nakazów i zakazów prawnokarnych ani kar grożących za ich złamanie”. Przepisy 
podustawowe mogą jedynie dopełniać dyspozycję przepisów ustawy karnej. Oznacza to, że 
ustawodawca sam musi określić znamiona czynu zabronionego, zaś ich sprecyzowanie może 
być przekazane władzy wykonawczej. Twierdzi się też, że – zasadniczo – doprecyzowanie 
znamion przez władzę wykonawczą może jedynie zawężać zakres zastosowania przepisu 
ustawy określającego typ czynu zabronionego.

 • Nie rezygnując z wymagania określenia wyłącznie w ustawie podmiotu, znamion przedmio-
towych przestępstwa oraz kary, należy jednak przyjąć, że dopuszczalne jest doprecyzowanie 
tych elementów w aktach wykonawczych wydanych w zgodzie z art. 92 Konstytucji RP. Try-
bunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że zwłaszcza w odniesieniu do przestępstw przeciwko 
mieniu, obrotowi gospodarczemu czy przeciwko interesom fiskalnym państwa, konstrukcja 
ustawy karnej, która by całkowicie wykluczała potrzebę odwołania się do rozporządzeń 
regulujących określoną sferę działalności, jest trudna do wyobrażenia.

 • Odesłanie do aktów wykonawczych umożliwia „dopasowanie norm określających poszcze-
gólne zakazy i nakazy do zmieniających się stosunków (np. gospodarczych, społecznych, 
ekologicznych itp.) i wyposażenie ich w jednolitą sankcję”. Akty niższej rangi są szybciej 
dostosowywane do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, odzwierciedlają 
wzrost cen, stawek podatkowych itd. Pozwala to uniknąć częstych nowelizacji ustawy, co 
służy stabilności prawa. 

 • Kierując się założeniem racjonalności ustawodawcy trzeba przyjąć, że zasada nullum crimen 
sine lege w ujęciu z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, przy zachowaniu wymogu określoności 
znamion przestępstwa w ustawie, dopuszcza możliwość posłużenia się przez ustawodawcę 
miernikiem wartości wyznaczonym w rozporządzeniu. 
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8.
Dopuszczalność doprecyzowania znamion w aktach rangi podustawowej

Postanowienie SN z 29.1.2009 r., I KZP 29/08
(OSNKW 2009, Nr 2, poz. 15)

Dopuszczalne, a niekiedy nawet konieczne jest doprecyzowanie znamion ustawowych niektórych 
czynów zabronionych w aktach rangi podustawowej, to jest w rozporządzeniach. Takie działanie 
ustawodawcy nie narusza zasady nullum crimen sine lege zawartej w art. 1 § 1 KK.

Stan faktyczny 

Sąd Rejonowy, wyrokiem z 17.4.2008 r., uniewinnił oskarżonych od zarzutu dokonywania obrotu 
paliwem ciekłym w postaci oleju napędowego, niespełniającego wymagań określonych w nieobowią-
zującym już rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 16.8.2004 r. w sprawie wymagań jakościo-
wych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 192, poz. 1969), tj. przestępstwa z art. 23 ust. 1 nieobowiązującej 
już ustawy z 23.1.2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw 
ciekłych (Dz.U. Nr 34, poz. 293 ze zm.) w zbiegu z art. 585 § 1 KSH w zw. z art. 11 § 2 KK. Apelację 
od wyroku wniósł prokurator. 
Sąd Okręgowy w S. postanowieniem z 21.10.2008 r., przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie 

prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy: 
„Czy wobec użycia w treści art. 23 ust. 1 ustawy z 23.1.2004 r. o systemie monitorowania i kontroli 

jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, a także w treści art. 31 ust. 1 ustawy z 25.8.2006 r. o sys-
temie monitorowania i kontroli  jakości paliw (Dz.U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.), zwrotu: «wymagań 
jakościowych określonych w ustawie», dla ustalenia, czy w danym przypadku czyn sprawcy wyczerpuje 
znamiona przestępstwa opisanego we wskazanych przepisach, mają znaczenie przepisy rozporządzeń 
wykonawczych, wydanych na podstawie delegacji ustawowej zawartej w powyższych ustawach, a okre-
ślające wymagania jakościowe dla paliw”? 

Argumenty z uzasadnienia

 • Omawiane przepisy ustaw mają charakter częściowo blankietowy. Oznacza to, że ustawa nie 
określa dokładnie zestawu znamion i zleca określenie niektórych jego elementów przepisom 
wykonawczym (zob. R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa, Łódź 1995, s. 110).

 • Na ogół dopuszcza się w prawie karnym regulowanie pewnych kwestii odnoszących się 
do odpowiedzialności karnej, także w akcie podustawowym. Jest to możliwe, a nawet ko-
nieczne, gdy penalizacja pewnych zachowań jest niezbędna a dokładne określenie znamion 
w ustawie jest niemożliwe (por. W . Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne 
w prawie karnym, Kraków 2003, s. 119–122, 127 i wskazana tam literatura; R . Góral, 
Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s. 12; A. Marek, Kodeks karny. 
Komentarz, Warszawa 2007, s. 20). 

 • Warunkiem jest, aby zawarte w ustawie upoważnienie do wydania rozporządzenia miało 
charakter wyraźny, to jest nieoparty na domniemaniu i aby miało charakter szczegółowy. 
W upoważnieniu musi być oznaczony organ uprawniony do wydania rozporządzenia, za-
sadniczo przez użycie jego nazwy. Rozporządzenie może więc wyjątkowo z woli ustawy 
wkraczać w sprawy, które stanowią jej przedmiot i które nie zostały w niej unormowane, a są 
niezbędne dla realizacji norm ustawy (zob. K. Działocha, Ustawa a inne akty normatywne, 
[w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, 
Warszawa 1994, s. 63–64). 
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 • Istnieje więc wprawdzie adresowany do ustawodawcy nakaz maksymalnej określoności 
typów przestępstw i nakaz typizacji czynów zabronionych wyłącznie na drodze ustawy, ale 
dopuszcza się wyjątki od tych nakazów (zob. R. Dębski, Zasada nullum crimen sine lege 
i postulat wyłączności ustawy, AUL 1992, Nr 50, s. 108). Wyjątkiem takim jest między 
innymi forma odesłania specyfikującego, polegającego na tym, że skompletowanie zna-
mion czynu zabronionego wymaga sięgnięcia do wskazanych w ustawie przepisów, w tym 
przepisów zawartych w innych aniżeli ustawa, aktach prawnych (R. Dębski, O przepisach 
blankietowych w prawie karnym. Uwagi wprowadzające, AUL 1991, Nr 47, s. 33). 

 • Konstytucja RP nie wyklucza doprecyzowania niektórych elementów przez akty pod-
ustawowe. Rola aktu podustawowego polega w tym przypadku na dookreśleniu pewnych 
elementów czynu zabronionego, który zabroniony został przez ustawodawcę. Ponadto, 
podstawowe znamiona czynu zabronionego muszą zostać określone w ustawie w sposób 
odpowiadający pewnym minimalnym wymogom precyzji tak, aby adresat normy prawnej 
mógł zorientować się na podstawie samej tylko ustawy, co do zasadniczej treści ustanowio-
nego zakazu (zob. wyr. TK z 8.7.2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62). 
 → Glosa: B. Kurzępa, Pal. 2009, Nr 11–12, s. 288. 

9.
Dopuszczalność doprecyzowania znamion w aktach wykonawczych

Wyrok TK z 8.7.2003 r., P 10/02
(OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62)

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, konstytucyjna zasada wyłączności ustawy nie wyklucza 
powierzenia przez ustawę organom stanowiącym samorządu terytorialnego ogólnej kompetencji do 
stanowienia regulacji prawnych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia, zdrowia 
lub mienia, a także dla spokoju publicznego, pod warunkiem że regulacje te są zgodne z zasadą 
proporcjonalności i nie jest możliwe skuteczne przeciwdziałanie tym zagrożeniom na gruncie ist-
niejących unormowań ustawowych.

Stan faktyczny 

Sąd Rejonowy dla Ł. Śródmieścia w Ł. XVIII Wydział Grodzki, postanowieniem z 3.4.2002 r., przed-
stawił pytanie prawne, czy art. 54 KW jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Sąd zwrócił się z py-
taniem prawnym, rozpoznając sprawę pani I. Cz., obwinionej o wykroczenie z art. 54 KW, w związku 
z uchwałą Nr LVIII/512/93 Rady Miejskiej w Ł. z 9.6.1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu prowa-
dzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone, oraz o wykroczenie z art. 601 § 1 KW w zw. z art. 7 
ust. 1 ustawy z 19.11.1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej.

Argumenty z uzasadnienia

 • W myśl przepisów Konstytucji RP, do źródeł prawa powszechnie obowiązującego należy 
rozporządzenie. Akt ten jest wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawar-
tego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie ustawowe powinno określać organ 
właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania, a także 
wytyczne dotyczące treści aktu.

 • Konstytucyjna zasada wyłączności ustawy w sferze praw człowieka nie wyklucza prze-
kazywania pewnych spraw związanych z urzeczywistnianiem wolności i praw konstytu-
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cyjnych do unormowania w drodze rozporządzeń. Rozważając zasady podziału materii 
między ustawę a rozporządzenie, Trybunał Konstytucyjny zwracał uwagę, że obowiązująca 
Konstytucja nakazuje, aby ustawa w sposób zupełny i wyczerpujący regulowała wszystkie 
sprawy o istotnym znaczeniu dla urzeczywistnienia wolności i praw człowieka i obywatela 
zagwarantowanych w Konstytucji RP. Do unormowania w drodze rozporządzenia mogą 
zostać przekazane tylko takie sprawy, które nie mają istotnego znaczenia dla urzeczywist-
nienia wolności i praw człowieka i obywatela zagwarantowanych w Konstytucji, przy czym 
upoważnienie do wydania rozporządzenia musi spełniać wymagania określone w art. 92 
Konstytucji RP, a jednocześnie samo rozporządzenie musi być zgodne z warunkami okre-
ślonymi w wymienionym przepisie konstytucyjnym. 

 • W świetle art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które  je ustanowiły, akty 
prawa miejscowego. Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego zostały zawarte przede 
wszystkim w art. 94 Konstytucji RP.

 • W świetle powołanych przepisów konstytucyjnych, nie podlega dyskusji, że określone 
sprawy związane z urzeczywistnianiem wolności i praw konstytucyjnych mogą być nor-
mowane również w drodze aktów prawa miejscowego.

 • Upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego nie musi spełniać wymogu szczegó-
łowości ani zawierać wytycznych dotyczących treści aktu prawa miejscowego. Organy 
samorządu terytorialnego, a także administracji rządowej, posiadają zatem szerszy zakres 
swobody przy stanowieniu prawa niż organy wydające rozporządzenia. Takie rozwiązanie 
jest zharmonizowane z konstytucyjną regulacją samorządu terytorialnego, który uczest-
niczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw istotną część 
zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 16 
ust. 2 Konstytucji RP). Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone 
przez KonstytucjęRP lub ustawy dla organów innych władz publicznych (art. 163). Zadania 
publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez 
jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne (art. 166 ust. 1).

 • Demokratyczna legitymacja do sprawowania władzy oparta na wolnych, powszechnych 
i bezpośrednich wyborach stanowi istotny argument za przyznaniem szerszego zakresu 
kompetencji prawodawczych danemu organowi władzy publicznej. Stanowi również argu-
ment przemawiający przeciw zawężającej wykładni kompetencji prawodawczych danego 
organu. Ustawy regulujące ustrój organów samorządu terytorialnego powierzają kompetencje 
prawodawcze przede wszystkim organom stanowiącym, które – zgodnie z przepisami Kon-
stytucji RP – są wybierane w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach, przepro-
wadzanych w głosowaniu tajnym. Prawo miejscowe stanowione przez organy stanowiące 
samorządu terytorialnego posiada zatem demokratyczną legitymację.

 • Skoro ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności mogą być ustanawiane tylko w ustawie, 
to kryje się w tym nakaz kompletności ograniczenia danego prawa i wolności, tak aby już 
na podstawie lektury przepisów ustawy można było wyznaczyć kompletny zarys (kontur) 
tego ograniczenia. Niedopuszczalne jest natomiast przyjmowanie w ustawie uregulowań 
blankietowych, pozostawiających organom władzy wykonawczej czy organom samorządu 
terytorialnego swobodę normowania ostatecznego kształtu owych ograniczeń, a w szcze-
gólności wyznaczania zakresu tych ograniczeń.

 • Uzupełniając tę linię orzeczniczą, należy stwierdzić, że akty normatywne samorządu tery-
torialnego nie mogą regulować spraw o istotnym znaczeniu z punktu widzenia konstytu-
cyjnych wolności i praw, jakkolwiek ich zakres przedmiotowy może być szerszy niż zakres 
rozporządzeń. Upoważnienie ustawowe musi jednak w sposób precyzyjny określać zakres 
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spraw przekazanych do unormowania, przy czym podobnie jak w przypadku rozporządzeń, 
powinny to być materie tożsame z tymi uregulowanymi w ustawie udzielającej upoważnienia 
do ustanowienia danego aktu.

 • Każde upoważnienie ustawowe powinno dotyczyć ściśle określonej,  jednorodnej sfery 
życia społecznego. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjna zasada wyłącz-
ności ustawy nie wyklucza jednak powierzenia przez ustawę organom stanowiącym sa-
morządu terytorialnego ogólnej kompetencji do stanowienia regulacji prawnych mających 
na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia, zdrowia lub mienia, a także dla spokoju 
publicznego, pod warunkiem że regulacje te są zgodne z zasadą proporcjonalności i nie jest 
możliwe skuteczne przeciwdziałanie tym zagrożeniom na gruncie istniejących unormowań 
ustawowych.

 • Rola aktu podustawowego polega w tym przypadku na dookreśleniu pewnych elementów 
czynu zabronionego, który zabroniony został przez ustawodawcę. Ponadto, podstawowe 
znamiona czynu zabronionego muszą zostać określone w ustawie w sposób odpowiadający 
pewnym minimalnym wymogom precyzji, tak aby adresat normy prawnej mógł się zorien-
tować na podstawie samej tylko ustawy co do zasadniczej treści ustanowionego zakazu 
(zasada określoności regulacji z zakresu prawa represyjnego). Poza tym, Konstytucja RP 
ustanawia zakaz karania za czyn, który nie był zabroniony pod groźbą kary przez ustawę 
obowiązującą w chwili jego popełnienia.

10.
Obiektywna aspołeczność czynu

Wyrok SN z 26.9.2003 r., WK 18/03
(OSNwSK 2003, Nr 1, poz. 2054)

Przestępstwem jest czyn nie tylko formalnie wyczerpujący znamiona określone w ustawie karnej, 
ale godzący w substancjalne dobra społeczne uznawane przez społeczeństwo i pozostające pod 
protekcją nie tylko prawa karnego, ale i innych systemów normatywnych, w tym moralności, powin-
ności wynikającej z poczucia tradycji i tożsamości narodowej. Czyn ten musi wykazywać obiektywną 
aspołeczność, w tym sensie, że zawsze występuje przeciwko wartościom akceptowanym przez 
daną zbiorowość.

Stan faktyczny 

Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego z 2.11.1982 r., oskarżony został uznany za winnego tego, 
że w okresie od marca do sierpnia 1982 r. brał udział w związku pod nazwą „Młodzieżowy Ruch Oporu” 
mającym na celu kolportaż nielegalnych pism i wydawnictw w ten sposób, iż werbował kandydatów na 
członków tego związku, organizował jego struktury, planował sposób kolportażu, a ponadto przecho-
wywał, przenosił, a następnie rozpowszechniał wydane drukiem pisma sporządzone przez członków 
związku, zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny tj. popełnienia prze-
stępstwa określonego w art. 276 § 1 KK z 1969 r. w zb. z art. 48 ust. 2 i w zw. z art. 48 ust. 4 dekretu 
z 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Wyrok ten uprawomocnił się 10.11.1982 r. Naczelny Prokurator 
Wojskowy wniósł do Sądu Najwyższego kasację na korzyść skazanego. Wyrokowi temu zarzucił rażące 
naruszenie prawa materialnego art. 1 KK z 1969 r., przez niezasadne przyjęcie, że przypisany skazanemu 
czyn z art. 276 § 1 KK z 1969 r. był społecznie niebezpieczny, art. 48 ust. 2 i 4 dekretu o stanie wojennym, 
przez uznanie, iż skazany swoim działaniem wypełnił ustawowe znamiona tego przestępstwa, co miało 
istotny wpływ na treść przedmiotowego wyroku. W konkluzji Naczelny Prokurator Wojskowy wniósł 
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o uchylenie, w stosunku do skazanego, zaskarżonego wyroku i – wobec oczywistej niesłuszności tego 
orzeczenia – uniewinnienie go od popełnienia przypisanego mu przestępstwa. 

Argumenty z uzasadnienia

 • Przestępstwem jest czyn nie tylko formalnie wyczerpujący znamiona określone w ustawie 
karnej, ale godzący w substancjalne dobra społeczne uznawane przez społeczeństwo i po-
zostające pod protekcją nie tylko prawa karnego, ale i innych systemów normatywnych, 
w tym moralności, powinności wynikającej z poczucia tradycji i tożsamości narodowej. 

 • Czyn ten musi wykazywać obiektywną aspołeczność, w tym sensie, że zawsze występuje 
przeciwko wartościom akceptowanym przez daną zbiorowość.

11.
Konieczność wykazania, że czyn narusza istotne wartości społeczne

Postanowienie SN z 20.6.2006 r., II KK 242/05
(OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 1246)

Samo formalne naruszenie przepisu nie jest wystarczające do przypisania odpowiedzialności 
karnej. Dla uznania jakiegoś czynu za przestępstwo konieczne jest wykazanie, że narusza on istotne 
wartości społeczne stając się przez to czynem karygodnym.

Stan faktyczny 

Wyrokiem Sądu Rejonowego z 15.10.2004 r. Grzegorz K. uznany został za winnego tego, że w okresie 
od 3 do 9.11.2002 r., jako Wójt Gminy, administrując zbiorem danych i będąc zobowiązanym do ochrony 
danych osobowych i do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnił osobom nieuprawnionym informację 
dotyczącą nieterminowego płacenia podatków od środków transportu przez Sławomira N. i za to na 
podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zw. z art. 306 § 1 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. 
Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) został skazany. Wyrok ten zaskarżyli obrońcy oskarżonego do-
magając się uniewinnienia Grzegorza K. Sąd Okręgowy wyrokiem z 13.4.2005 r. uchylił zaskarżony 
wyrok i postępowanie karne umorzył na postawie art. 17 § 1 pkt 3 KPK. 
Kasację wniósł pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Argumenty z uzasadnienia

 • Stwierdzić jednak trzeba, że samo formalne naruszenie przepisu nie jest wystarczające do 
przypisania odpowiedzialności karnej.

 • Zgodnie bowiem z definicją przestępstwa, zawartą w art. 1 KK, przestępstwem jest czyn 
społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę pod groźbą kary. Dla uznania zatem jakiegoś 
czynu za przestępstwo konieczne jest wykazanie, że narusza on istotne wartości społeczne 
stając się przez to czynem karygodnym.

 • Element karygodności, jako niezbędny składnik struktury przestępstwa, wprowadził usta-
wodawca w § 2 art. 1 KK. Karygodność wiąże się z wyższym niż znikomym stopniem 
społecznej szkodliwości, co z kolei stanowi rację dla sankcji karnej. 
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12.
Karygodność konkretnego czynu, a nie typu zachowania

Postanowienie SN z 17.12.2003 r., V KK 222/03
(OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 2730)

Jest oczywiste, że ustalenie braku społecznej szkodliwości (podobnie jak ustalenie jej w stopniu 
znikomym) dotyczy zawsze czynu, który wyczerpuje ustawowe znamiona dyspozycji normy sank-
cjonowanej. Ustalenie takie możliwe jest jedynie w rezultacie stwierdzenia takich cech konkretnego 
czynu, które ujawniają tak dalece odbiegające od założonego przez ustawodawcę wzorca czynu 
zabronionego, że nie pozwalają przyjąć, iż czyn ten jest społecznie szkodliwy, a więc karygodny. 
Wymaga w tym miejscu podkreślenia fakt, iż przedmiotem oceny stosującego prawo może być 
jedynie konkretny czyn, a więc przykładowo konkretna kradzież – a nie typ zachowania, a więc 
kradzież w ogóle.

Stan faktyczny 

Sąd Rejonowy wyrokiem z 25.3.2003 r. uznał obwinioną Marię T. za winną tego, że 9.11.2002 r. do-
konała kradzieży jednego wafelka o wartości 0,69 zł – i za to, na podstawie art. 119 § 1 zw. z art. 24 § 1 
KW wymierzył jej karę grzywny w wysokości 20 zł i zasądził od obwinionej na rzecz Skarbu Państwa 
zryczałtowane wydatki postępowania w kwocie 100 zł. Wyrok nie został zaskarżony przez żadną ze 
stron i uprawomocnił się bez postępowania odwoławczego. Kasację od tego wyroku wniósł – na pod-
stawie art. 110 § 1 KPW – Prokurator Generalny, zaskarżając wyrok w całości na korzyść obwinionej. 
W kasacji podniesiono zarzut „rażącego naruszenia prawa materialnego, polegającego na skazaniu ob-
winionej za wykroczenie z art. 119 § 1 KW, pomimo że czyn przypisany, ze względu na okoliczności 
jego popełnienia i warunki osobiste obwinionej, nie był społecznie niebezpieczny w rozumieniu art. 1 
KW”. W kasacji sformułowano wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie Marii T. od 
popełnienia zarzucanego jej wykroczenia. W uzasadnieniu kasacji Prokurator Generalny twierdzi, że 
„uwadze Sądu uszły szczególne okoliczności czynu oraz osobiste właściwości obwinionej, odbierające 
jej działaniu materialną cechę wykroczenia, jakim jest niebezpieczeństwo społeczne czynu” – samo zaś 
rozstrzygnięcie „jest wynikiem pominięcia przy orzekaniu nadrzędnej normy art. 1 KW”. 

Argumenty z uzasadnienia

 • Nie sposób podawać w wątpliwość trafności stwierdzenia, że „brak przestępstwa (…) za-
chodzi z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu, a nie z powodu braku 
niebezpieczeństwa po stronie sprawcy”.

 • Jest oczywiste, że ustalenie braku społecznej szkodliwości (podobnie  jak ustalenie  jej 
w stopniu znikomym) dotyczy zawsze czynu, który wyczerpuje ustawowe znamiona dyspo-
zycji normy sankcjonowanej. Ustalenie takie możliwe jest jedynie w rezultacie stwierdzenia 
takich cech konkretnego czynu, które ujawniają tak dalece odbiegające od założonego przez 
ustawodawcę wzorca czynu zabronionego, że nie pozwalają przyjąć, iż czyn ten jest spo-
łecznie szkodliwy, a więc karygodny.

 • Przedmiotem oceny stosującego prawo może być jedynie konkretny czyn, a więc przykła-
dowo konkretna kradzież – a nie typ zachowania, a więc kradzież w ogóle. W tym ostatnim 
wypadku stosujący prawo kwestionowałby bowiem przysługujące jedynie ustawodawcy 
prawo ustalania elementu materialnego czynu, gdyż to ustawodawca jest w demokratycznym 
państwie prawnym adresatem zasady nullum crimen sine periculo sociali .
 → Glosa: J. Postulski, GSP – Prz. Orz. 2005, Nr 3.


