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Art. 1 Nb 1–3 Część ogólna

Art. 1. [Warunki odpowiedzialności]
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary

przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy

w czasie czynu.
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I. Uwagi ogólne
1. Zakres regulacji. Określona w Kodeksie karnym odpowiedzialność karna jest odpo-1

wiedzialnością ponoszoną przez człowieka tylko wtedy, gdy swoim zachowaniem się dopuści
się on przestępstwa. Jest zatem w pełni zrozumiałe, że art. 1 KK, jako przepis otwierający
ten Kodeks, jest przepisem, w którym sformułowano warunki przestępności ludzkiego za-
chowania.

Pierwszym z nich, zadekretowanym w § 1 tego artykułu, jest wymóg, aby zachowanie to
było czynem zabronionym pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego
popełnienia.

Drugim warunkiem przestępności ludzkiego zachowania – warunkiem wyartykułowanym
w § 2 komentowanego artykułu – jest z kolei wymóg, aby zachowanie, którym spełniono
warunek pierwszy, było społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy.

Wreszcie ostatnim warunkiem przestępności ludzkiego zachowania – warunkiem określo-
nym w § 3 objaśnianego artykułu – jest wymóg, aby zachowanie spełniające warunki pierwszy
i drugi było nadto zachowaniem zawinionym przez sprawcę w czasie jego popełnienia.

II. Struktura przestępstwa

A. Kodeksowa struktura przestępstwa
1. Struktura przestępstwa. Wskazane wyżej warunki statuują przyjętą w KK strukturę2

przestępstwa, którą można by określić mianem jego kodeksowej (prawnej) struktury. Struk-
tura ta – jak widać – jest w zakresie tworzących ją elementów wartościujących strukturą
trójelementową, bowiem zgodnie z tymi warunkami, aby (konkretne) zachowanie się czło-
wieka można było w świetle tego Kodeksu uznać za przestępstwo, musi być ono: 1) czynem
zabronionym pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (warunek
pierwszy – zob. art. 1 § 1 KK); 2) czynem zabronionym pod groźbą kary, którego społeczna
szkodliwość jest wyższa niż znikoma (warunek drugi – zob. art. 1 § 2 KK); 3) czynem za-
bronionym pod groźbą kary zawinionym przez sprawcę w czasie jego popełnienia (warunek
trzeci – zob. art. 1 § 3 KK).
B. Kodeksowa struktura przestępstwa w wersji uwzględniającej dokonania nauki
o prawie karnym

1. Poglądy doktryny. Już w tym miejscu należy podnieść, że w nauce o prawie karnym3
(doktrynie prawa karnego, karnistyce) sformułowaną w KK strukturę przestępstwa bardzo czę-
sto przedstawia się w postaci struktur znacznie bardziej rozbudowanych, często poszerzonych
o elementy, których explicite w art. 1 KK nie wyartykułowano, by tytułem przykładu wskazać
na ujęcia, w ramach których rangę odrębnego elementu w dogmatycznie ujmowanej struktu-
rze przestępstwa przypisuje się warunkowi wyrażającemu myśl, że przestępstwem może być
wyłącznie takie zachowanie się człowieka, które jest czynem w karnistycznym rozumieniu
tego słowa, a także warunkowi akcentującemu ideę, że przestępstwem może być wyłącznie

28 Pohl



Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Nb 4 Art. 1
takie zachowanie się, które jest zachowaniem bezprawnym; rzecz jasna ujęcia, w których
wyodrębnia się ten ostatni warunek, są ujęciami bazującymi na założeniu, że pojęcia czynu
zabronionego pod groźbą kary i zachowania (czynu) bezprawnego są pojęciami kategorialnie
odmiennymi, wyrażającymi bowiem inne kryteria wartościujące.

2. Pełna struktura przestępstwa. Uwzględniając całą zawartość normatywną KK, można 4
przyjąć, że przyjęta w tym Kodeksie dogmatycznie ujmowana struktura przestępstwa jest
w istocie strukturą siedmioelementową, na którą składają się następujące elementy: 1) zacho-
wanie się człowieka – jako przedmiot prawnokarnego wartościowania; już w tym miejscu
zasygnalizujmy, że nie każde zachowanie się człowieka jest tego rodzaju przedmiotem, za-
chowanie to musi bowiem spełniać warunek tzw. zewnętrzności, a więc być zachowaniem
mającym miejsce w świecie zewnętrznym, czyli w świecie tzw. rzeczywistości obiektywnej
(szerzej na temat tego warunku zob. Ł. Pohl, Czyn w prawie karnym, w: SPK, t. 3, 2012,
s. 208 i n. oraz cyt. tam literatura); 2) czyn – jako kryterium prawnokarnego wartościowa-
nia wskazanego wyżej przedmiotu (szerzej na temat pojmowania czynu w prawie karnym
zob. Ł. Pohl, Czyn w prawie karnym, w: SPK, t. 3, 2012, s. 217 i n. oraz cyt. tam litera-
tura, a w szczególności W. Mącior, Czyn ludzki oraz P. Konieczniak, Czyn jako podstawa
odpowiedzialności); 3) niezachowanie wymaganej ostrożności w danych okolicznościach
– jako kryterium prawnokarnego wartościowania czynu (szerzej na temat tego elementu do-
gmatycznie ujmowanej struktury przestępstwa zob. Ł. Pohl, Niezachowanie, s. 75 i n. oraz
cyt. tam literatura, a w szczególności W. Mącior, Problem przestępstw nieumyślnych oraz
R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa); podkreślmy, że przydanie niezachowaniu
wymaganej w danych okolicznościach ostrożności rangi odrębnego elementu w strukturze
przestępstwa jest konsekwencją uznania, iż nie jest ono znamieniem typu czynu zabro-
nionego (szerzej na temat powodów tego uznania zob. Ł. Pohl, Niezachowanie, s. 82 i n.,
podnieśmy jednak, że wielu autorów twierdzi, że omawiane niezachowanie ostrożności jest
znamieniem typu czynu zabronionego – tak w szczególności A. Zoll, w: Zoll, Kodeks karny,
t. 1, 2007, s. 119); 4) wypełnienie znamion typu czynu zabronionego – jako kryterium
prawnokarnego wartościowania czynu nieostrożnego (szerzej na temat tego elementu dogma-
tycznie ujmowanej struktury przestępstwa zob. R. Dębski, Typ czynu zabronionego (typizacja),
w: R. Dębski, SPK, t. 3 2012, s. 354 i n. oraz cyt. tam literatura); przypomnijmy, że wskazany
element wyeksponowano w art. 1 § 1 KK pod postacią użytego w tym przepisie wyrażenia
„czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”; do-
dajmy także, że synonimiczne względem tego wyrażenia określenie „czyn zabroniony” zostało
w KK zdefiniowane – acz zdefiniowane nie w pełni prawidłowo – w art. 115 § 1, zgod-
nie z którym: „Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie
karnej”. Znamionami typu czynu zabronionego są wyróżnione w warstwie deskryptywnej
przepisu prawnokarnego określenia, za pomocą których prawodawca konstytuuje warunki po-
zwalające o nieostrożnym czynie ludzkim orzec, iż jest on czynem zabronionym w podanym
wyżej znaczeniu. Określenia te – wprowadzająco i uogólniająco rzecz ujmując – informują
w szczególności o tym: a) kto może popełnić czyn zabroniony (znamiona opisujące podmiot
typu czynu zabronionego, a więc wskazujące na to, kto jest adresatem statuującej typ czynu
zabronionego prawnokarnej normy sankcjonowanej; znamiona te precyzują zatem zakres za-
stosowania tej normy – szerzej na temat tej ostatniej kwestii zob. Ł. Pohl, Struktura normy,
s. 165 i n. oraz cyt. tam literatura), b) w jakich okolicznościach (czasie, miejscu, sytua-
cji) podmiot ten może się tego czynu dopuścić (znamiona opisujące okoliczności modalne
typu czynu zabronionego, a więc wskazujące na to, w jakich okolicznościach przekroczenie
prawnokarnej normy sankcjonowanej jest możliwe; znamiona te precyzują zakres zastosowa-
nia owej normy – szerzej na temat tej ostatniej kwestii zob. Ł. Pohl, Struktura normy, s. 176
i n. oraz cyt. tam literatura), c) jakiego rodzaju czynnością można popełnić czyn zabro-
niony (znamiona opisujące typ czynności zabronionej pod groźbą kary, a więc wskazujące
na to, jakiego rodzaju czynność jest czynnością zakazująco unormowaną przez prawnokarną
normę sankcjonowaną; znamiona te wyznaczają zatem zakres normowania rzeczonej normy
– szerzej na temat tej ostatniej kwestii zob. Ł. Pohl, Struktura normy, s. 88 i n. oraz s. 134
i n. oraz cyt. tam literatura), d) z jakim nastawieniem (stosunkiem) intelektualno-wolicjo-
nalnym można się dopuścić czynu zabronionego (znamiona opisujące stronę podmiotową
typu czynu zabronionego; znamiona te informują o tym, czy nastawienie to musi przybrać
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Art. 1 Nb 5 Część ogólna

formę umyślności – zob. art. 9 § 1 KK, czy formę nieumyślności – zob. art. 9 § 2 KK;
podkreślmy przy tym od razu, że z racji obowiazywania art. 8 KK, formułującego wymóg
wypowiadania się w przepisie określającym znamiona typu czynu zabronionego jedynie o nie-
umyślności, o umyślności prawodawca wprost się nie wypowiada, co oznacza, że w razie
braku wzmianki w warstwie deskryptywnej przepisu określającego typ czynu zabronionego
o formie strony podmiotowej tego czynu czyn ten może być popełniony wyłącznie umyślnie;
słowem, czyn zabroniony może być popełniony nieumyślnie tylko wtedy, gdy prawodawca
posłuży się w warstwie deskryptywnej przepisu określającego znamiona tego czynu wyrazem
„nieumyślnie”. Znamiona określające stronę podmiotową typu czynu zabronionego również
wyznaczają zakres normowania prawnokarnej normy sankcjonowanej leżącej u podstaw typu
czynu zabronionego (szerzej na temat tej kwestii zob. Ł. Pohl, Struktura normy, s. 110 i n. oraz
cyt. tam literatura); 5) bezprawność – jako kryterium prawnokarnego wartościowania czynu
zabronionego opierające się na ustaleniu braku okoliczności wtórnie legalizującej (szerzej
na temat tego elementu dogmatycznie ujmowanej struktury przestępstwa zob. Z. Jędrzejew-
ski, Bezprawność jako element przestępności czynu oraz tenże, Bezprawność, w: SPK, t. 3,
2012, s. 304 i n. oraz cyt. tam literatura); jak już wskazywano, przydanie bezprawności czynu
zabronionego statusu odrębnego elementu w dogmatycznie ujmowanej strukturze przestęp-
stwa jest konsekwencją odrzucenia poglądu o zamienności zakresów nazw „czyn zabroniony”
oraz „czyn bezprawny” będącego pokłosiem braku aprobaty dla tezy o kontratypie jako
znamieniu negatywnym typu czynu zabronionego (szerzej na temat tej kwestii i toczących
się w jej obszarze dyskusji zob. Ł. Pohl, Struktura normy, s. 178 i n. oraz Z. Jędrzejewski,
Zagadnienia ogólne, w: SPK, t. 4, s. 39 i n. i podana tam literatura); 6) wyższa niż znikoma
społeczna szkodliwość bezprawnego czynu zabronionego – jako kryterium prawnokarnego
wartościowania tego czynu (szerzej na temat tego elementu dogmatycznie ujmowanej struk-
tury przestępstwa zob. T. Kaczmarek, Dobro prawne i społeczna szkodliwość czynu, w: SPK,
t. 3, 2012, s. 240 i n., zwłaszcza s. 290 i n. oraz cyt. tam literatura); wskażmy, że wymieniony
element stosunkowo często określa się w poskiej karnistyce mianem karygodności bezpraw-
nego czynu zabronionego; już w tym miejscu wskażmy również, iż stopień tej karygodności
ustala się w oparciu o art. 115 § 2 KK, zgodnie z którym: „Przy ocenie stopnia społecznej
szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wy-
rządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych
przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszo-
nych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia”; 7) wina – jako kryterium prawnokarnego
wartościowania karygodnego i bezprawnego czynu zabronionego (szerzej na temat tego ele-
mentu dogmatycznie ujmowanej struktury przestępstwa zob. J. Lachowski, Wina w prawie
karnym, w: SPK, t. 3, 2012, s. 610 i n. oraz cyt. tam literatura). Wskażmy, że z wykładni
przepisów KK jednoznacznie wypływa wniosek, że odrzucono w nim ujmowanie winy we-
dług założeń psychologicznej teorii (koncepcji) winy. Sporne pozostaje natomiast to, czy
w tym Kodeksie winę ujęto według założeń czystej normatywnej teorii winy, czy według za-
łożeń kompleksowej normatywnej teorii winy; acz przyznać należy rację tym autorom, którzy
wskazują, iż więcej w nim rozwiązań zgodnych z pierwszą z tych teorii (na temat elemen-
tarnych informacji w przedmiocie teorii winy zob. choćby W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo
karne. Część ogólna, 2010, s. 314 i n., oraz Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej,
2013, s. 272 i n.).
C. Charakterystyka elementów kodeksowej struktury przestępstwa

a. Czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego
popełnienia

1. Aspekty konstytucyjne pierwszego elementu kodeksowej struktury przestępstwa. Za5
sprawą art. 42 ust. 1 Konstytucji RP sformułowany w art. 1 § 1 KK pierwszy element kodek-
sowej struktury przestępstwa ma status warunku umocowanego konstytucyjnie. Wynika to
z faktu, że art. 1 § 1 KK jest nieomal dosłownym powtórzeniem zd. 1 przywołanego prze-
pisu Konstytucji RP. Zgodnie bowiem z tym przepisem: „Odpowiedzialności karnej podlega
ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą
w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie
jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego”.
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Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Nb 5 Art. 1
W przytoczonym przepisie – w jego zd. 2 – wyrażono także tzw. klauzulę norymberską

(w luźnym rozumieniu tego wyrażenia), którą – w obecnie obowiązującym w Polsce stanie
prawnym (z uwagi na przyjęty w Konstytucji RP system źródeł prawa, według którego źródłem
tym, po spełnieniu określonych w art. 91 Konstytucji RP warunków, może być również raty-
fikowana umowa międzynarodowa oraz akt prawny stosownej organizacji międzynarodowej)
– można uznać za umocowaną konstytucyjnie formułę uzupełniającą zawartość norma-
tywną art. 1 § 1 KK. Jej uzupełniająca rola wyraża się przede wszystkim w możliwości
zabronienia pod groźbą kary określonego typu zachowania w stosownej umowie międzynaro-
dowej lub w stosownym akcie organizacji międzynarodowej.

Odnotować jednak należy, że ujęcie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP wyzwala pytanie
o jego harmonizację z art. 1 § 1 KK. Niektórzy twierdzą, że o pełnej zgodności mówić tu
nie sposób, gdyż art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w pewnym zakresie – zakresie wyznaczonym
tzw. klauzulą norymberską w ścisłym, właściwym rozumieniu tego wyrażenia – przewiduje
możliwość odstępstw od zasady nullum crimen sine lege, czego – jak wiadomo – nie przewi-
duje się w art. 1 § 1 KK. Inni natomiast podnoszą, że w art 42 ust. 1 Konstytucji RP tego nie
uczyniono. Jak się wydaje, racja leży po stronie przedstawicieli pierwszego stanowiska. Zda-
niem B. Kunickiej-Michalskiej (w: Rejman, Kodeks karny, 1999, s. 31 i n.), autorki optującej
za zasadnością pierwszego poglądu, uzasadnienia na jego rzecz dostarcza argument, według
którego zd. 2 art. 42 ust. 1 Konstytucji RP sformułowano, wzorując się na formułach art. 15
ust. 2 MPPOiP oraz art. 7 ust. 2 EKPC. Formuły te – przypomnijmy – są następujące: „Nic
w niniejszym artykule nie ogranicza sądzenia i karania jakiejkolwiek osoby za jakikolwiek
czyn lub zaniechanie, które w chwili ich popełnienia stanowiły przestępstwo w myśl ogól-
nych zasad prawa uznanych przez społeczność międzynarodową” (art. 15 ust. 2 MPPOiP),
„Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby winnej działania lub
zaniechania, które w czasie popełnienia stanowiły czyn zagrożony karą według ogólnych zasad
uznanych przez narody cywilizowane” (art. 7 ust. 2 EKPC), i nabierają one jasności (a za-
razem znaczenia w rozważanej kwestii zgodności art. 42 ust. 1 Konstytucji RP z art. 1 § 1
KK) wespół z ustępami pierwszymi cytowanych dokumentów międzynarodowych; ustępy te –
także przypomnijmy – mają następujące brzmienie: „Nikt nie może być skazany za czyn lub
zaniechanie, które w myśl prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowiły prze-
stępstwa w chwili ich popełnienia. (. . . )” – art. 15 ust. 1 MPPOiP: „Nikt nie może być uznany
za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu działania, który
według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą
w czasie jego popełnienia. (. . . )” – art. 7 ust. 1 EKPC. Według opinii B. Kunickiej-Michal-
skiej (w: Rejman, Kodeks karny, 1999, s. 32): „Takie sformułowanie Paktu, jak i Konwencji
Europejskiej, świadczy o tym, że w ust. 2 art. 15 Paktu i w ust. 2 art. 7 Konwencji cho-
dzi nie o umowy międzynarodowe (które mieszczą się w ust. 1 art. 7 Konwencji i ust. 1
art. 15 Paktu) lecz o ogólne zasady prawa (ogólne zasady przyjęte przez narody cywilizo-
wane)”. Interpretacja, dodaje autorka (B. Kunicka-Michalska, w: Rejman, Kodeks karny, 1999,
s. 32), że „zdanie drugie ust. 1 art. 42 Konstytucji jest przejęciem wskazanej klauzuli Paktu
i Konwencji Europejskiej (tzw. klauzuli norymberskiej) da się uzasadnić ujęciem tej klauzuli
w projekcie senackim i sejmowym Konstytucji (. . . )”. B. Kunicka-Michalska (w: Rejman,
Kodeks karny, 1999, s. 32), poszukując uzasadnienia na rzecz poglądu, według którego sfor-
mułowanie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP obejmuje i tzw. klauzulę norymberską w jej ścisłym
znaczeniu, podnosi także, że: „Gdyby (. . . ) w Konstytucji RP znalazła się zasada nullum
crimen sine lege anteriori, ujęta jako zasada bezwzględna (czyli bez drugiego zdania art. 42
ust. 1 Konstytucji), to ust. 2 art. 15 Paktu i ust. 2 art. 7 Konwencji Europejskiej nie mogłyby
być zastosowane w Polsce (. . . )”. Odnosząc się do tego argumentu, stwierdzić w pierwszej
kolejności należy, że – w istocie – gdyby w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP nie zawarto treści
sformułowanej w zd. 2 tego przepisu, to istotnie nie byłoby wówczas konstytucyjnie umo-
cowanej możliwości stosowania ust. 2 art. 15 MPPOiP i ust. 2 art. 7 EKPC. Dodać jednak
od razu trzeba, że wówczas nie tylko tych uregulowań prawa międzynarodowego nie można
byłoby stosować. Ograniczenie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP tylko do treści wyartykułowanej
w zd. 1 tego przepisu skutkowałoby także tym, iż nie można byłoby wówczas stosować ja-
kichkolwiek regulacji prawnomiędzynarodowych, a więc i ratyfikowanych przez Polskę umów
międzynarodowych oraz aktów prawnych stosownych organizacji międzynarodowych, o któ-
rych mowa w art. 91 Konstytucji RP (Konstytucja RP nie przewiduje bowiem pierwszeństwa
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norm prawa międzynarodowego, a więc norm np. zawartych w umowach międzynarodowych
czy w aktach prawnych stosownych organizacji międzynarodowych, przed normą zakodowaną
w polskim przepisie konstytucyjnym). Z tego też powodu nie można podzielić przekonania
L. Kubickiego (Nowa kodyfikacja karna, s. 25 i s. 28), autora reprezentującego drugą stronę
referowanego tu sporu, iż pomiędzy art. 1 § 1 KK a art. 42 ust. 1 Konstytucji RP zachodzi
zgodność. Wyraźnie bowiem wskażmy, że w art. 1 § 1 KK nie wspomina się o źródłach
prawa międzynarodowego. To, że mówi się o stosownych umowach międzynarodowych i ak-
tach prawnych organizacji międzynarodowych w art. 91 Konstytucji RP (umożliwiającym ich
stosowanie w zgodzie z Konstytucją RP), nie może przecież prowadzić do nadawania polskiej
ustawie, a tylko ją wymienia się w art. 1 § 1 KK, znaczenia odmiennego od tego, które
nadaje się oznaczającemu ją terminowi w konstytucyjnie określonym polskim systemie źródeł
prawa. Słowem, art. 1 § 1 KK nie wymienia tych wszystkich źródeł polskiego porządku
prawnego, które wymieniono w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, artykule pełniącym zatem,
jak powiedziano, rolę uzupełnienia (poszerzenia) źródeł prawa określających typy czynów za-
bronionych pod groźbą kary, poszerzenia ich o stosowne umowy międzynarodowe i stosowne
akty prawne organizacji międzynarodowych. Odmiennie i najzupełniej nieprzekonująco J. Dłu-
gosz; autorka ta stwierdziła, że pogląd ten „wydaje się być jednak bezzasadny ze względu
na przyjęty w Konstytucji RP system źródeł prawa, który jednoznacznie statuuje nadrzędność
unormowań konstytucyjnych nad ustawą” (J. Długosz, Ustawowa wyłączność, s. 153). Krótko
się ustosunkowując do tego poglądu wystarczy podnieść, że właśnie ze względu na system
źródeł prawa przyjęty w Konstytucji RP art. 1 § 1 KK nie jest z nią zharmonizowany, bowiem
w systemie tym ustawę wyraźnie odróżnia się od innych źródeł prawa. Zresztą gdyby przyjąć
rozumowanie J. Długosz, to należałoby uznać, że nigdy nie może powstać układ niezgodności
przepisu ustawowego z Konstytucją RP, bowiem niezgodność tę za każdym razem elimino-
wałaby podnoszona przez autorkę nadrzędność norm konstytucyjnych. Jest rzeczą jasną, że
nie sposób zaaprobować takiej opinii. Wyraźnie też zaznaczmy, że przedstawiony przeze mnie
pogląd – o tym, że w art. 1 § 1 KK nie wymieniono wszystkich wskazanych w Konstytu-
cji źródeł prawa karnego – nie oznacza, rzecz oczywista, żadnych moich wątpliwości co do
tego, że stosowne umowy międzynarodowe oraz stosowne akty prawne organizacji międzyna-
rodowych mogą być źródłami prawa karnego. Wzmiankujemy o tym dlatego, że J. Długosz
(Ustawowa wyłączność, s. 165) wskazała – jak się zatem okazuje najzupełniej bezzasadnie –
że mój pogląd o braku harmonii między art. 1 § 1 KK i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP rodzić
ma – po mojej stronie – takie właśnie wątpliwości. Ustosunkowując się natomiast do kwestii,
czy art. 42 ust. 1 Konstytucji RP obejmuje tzw. klauzulę norymberską w ścisłym, właściwym
rozumieniu tego wyrażenia, opowiedzieć się należy za stanowiskiem, że ją obejmuje. I choć
status wyrażonych w ust. 2 art. 15 MPPOiP i art. 7 EKPC ogólnych zasad prawa uznanych
przez społeczność międzynarodową / narody cywilizowane jest na gruncie nauki prawa mię-
dzynarodowego publicznego nadal sporny (zob. choćby R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo,
s. 113 i 115), to podzielić należy pogląd, wyrażony m.in. przez R. Bierzanka i J. Symonidesa
(Prawo, s. 115), zgodnie z którym zasady te – z racji bycia częścią składową międzynaro-
dowego prawa umownego lub międzynarodowego prawa zwyczajowego – są źródłem prawa
międzynarodowego (elementarne informacje na temat omawianych zasad prawa zob. także
W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo, s. 98 i n.), czego konsekwencją jest to, iż są one pra-
wem międzynarodowym, o którym mowa w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Dodać należy, że
taka rekonstrukcja zakresu zastosowania normy zawartej w zd. 2 art. 42 ust. 1 Konstytucji RP
znajduje wzmocnienie na etapie funkcjonalnej wykładni tego przepisu, na którym nietrudno
przecież wykazać, że objęcie występującym w jego treści wyrażeniem „prawo międzynaro-
dowe” rozważanych zasad jest zabiegiem zapewniającym spójność aksjologiczną sytemu prawa
(elementarne informacje na temat konieczności dążenia w procesie interpretacyjnym tekstów
prawnych do zachowania spójności aksjologicznej systemu prawa zob. M. Zieliński, Wykład-
nia prawa, s. 349 i n.). Nie powinno bowiem ulegać wątpliwości, że spójność ta – w razie
nieobjęcia tzw. klauzuli norymberskiej w ścisłym, właściwym tego wyrażenia rozumieniu –
byłaby w trudnym do zaakceptowania stopniu naruszona (na temat podstaw aksjologicznych
objęcia ujęciem art. 42 ust. 1 Konstytucji RP tzw. klauzuli norymberskiej w ścisłym, właści-
wym tego wyrażenia rozumieniu zob. także A. Zoll, Zasady prawa karnego, s. 76). A zatem
pomimo aprobaty dla przytoczonych niżej wypowiedzi B. Kunickiej-Michalskiej (w: Rejman,
Kodeks karny, 1999, s. 33), że: „Nikt tym czasem nie jest w stanie podać listy czynów,
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które nie są objęte ustawami krajowymi, a zarazem są sprzeczne z owymi ogólnymi zasa-
dami prawa”, że: „Niebezpieczeństwo dowolnej interpretacji jest zatem widoczne”, zgodzić
należy się z tym, że nie można z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP usunąć tzw. klauzuli no-
rymberskiej w ścisłym, właściwym rozumieniu tego wyrażenia, mając wszakże na uwadze,
że klauzula ta w tym jej ujęciu jest niewątpliwie odstępstwem od wypływających z zasady
nullum crimen sine lege ważkich, gdyż precyzujących i zarazem racjonalizujących treść tej
zasady, a adresowanych do prawodawcy karnego, postulatów nullum crimen sine lege scripta
(na temat naruszenia tego postulatu wprowadzeniem do systemu prawnego rozważanego tu
ujęcia tzw. klauzuli norymberskiej zob. R. Dębski, Uwagi, s. 95) oraz nullum crimen sine
lege certa. Podsumowując powyższe uwagi na temat zakresu zastosowania norm prawnych
zawartych w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, przyjąć należy, że w systemie polskiego prawa od-
powiedzialności karnej podlega nie tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary
przez polską ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, ale także ten, kto popełnia czyn
zabroniony pod groźbą kary przez stosowną umowę międzynarodową obowiązującą w czasie
jego popełnienia, jak i ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez stosowny
akt prawny organizacji międzynarodowej obowiązujący w czasie popełnienia tego czynu. Po-
nadto w systemie tym rzeczonej odpowiedzialności podlega również ten, kto dopuszcza się
zachowania, które w czasie jego popełnienia uchodzi za przestępstwo w myśl prawa mię-
dzynarodowego, a więc ten, kto dopuszcza się zachowania, które w czasie jego popełnienia
jest przestępstwem/czynem zagrożonym karą w myśl ogólnych zasad prawa uznanych przez
społeczność międzynarodową/narody cywilizowane.

2. Konsekwencje normatywne art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Zawarte w art. 42 ust. 1 6
Konstytucji RP sformułowanie, że „odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił
się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił
przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego”, rodzi określone konsekwencje normatywne.
W dogmatyce prawa karnego są one kojarzone z zasadą nullum crimen sine lege, w istocie
zaś są one normami prawnymi. Symplicyzując i biorąc pod uwagę aspekty istotne z punktu
widzenia interesującego nas warunku przestępności ludzkiego zachowania, można przyjąć, że
w przywołanym fragmencie Konstytucji RP ujęto dwie normy prawne. Pierwszą z nich jest za-
adresowana do podmiotu wyposażonego w kompetencję do rozstrzygania o odpowiedzialności
karnej norma nakazująca mu poczynić ustalenie, że rozpatrywane w kontekście tej odpowie-
dzialności zachowanie się człowieka jest czynem zabronionym pod groźbą kary przez ustawę
(stosowną umowę międzynarodową, akt prawny organizacji międzynarodowej) obowiązującą
w czasie jego popełnienia, drugą zaś jest norma zaadresowana do podmiotów wyposażonych
w kompetencję do: 1) uchwalania ustaw, 2) zawierania umów międzynarodowych, 3) wyda-
wania stosownych aktów prawnych organizacji międzynarodowych, by podmioty te określały
zachowania człowieka jako zabronione pod groźbą kary wyłącznie we wskazanych aktach
normatywnych.

3. Niedopuszczalność analogii i wykładni na niekorzyść sprawcy – nullum crimen sine 7
lege stricta. Pierwsza ze wskazanych norm przedstawiana jest niekiedy w literaturze prawa
karnego jako wypływający z zasady nullum crimen sine lege i zaadresowany do podmiotów
stosujących prawo karne zakaz stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść
(nullum crimen sine lege stricta). Takie postrzeganie owej normy (czy też jej konsekwencji) jest
w pełni trafne, albowiem warunkiem koniecznym pociągnięcia człowieka do odpowiedzial-
ności karnej (i tym samym warunkiem koniecznym przestrzegania/realizowania tej normy)
jest ustalenie, że jego zachowanie – w czasie popełniania go – było zachowaniem (czynem)
zabronionym pod groźbą kary przez obowiązujący w tym czasie akt normatywny (na temat tej
kwestii zob. np. wyr. SN z 4.4.2000 r., I KKN 335/99, Prok. i Pr. 2000, Nr 9, poz. 1). Rację ma
w rozważanym aspekcie L. Gardocki (Prawo karne, 2013, s. 17), gdy podkreśla, że: „Stosowa-
nie przepisów w drodze analogii, dopuszczalne w innych dziedzinach prawa, dla wypełnienia
luk w prawie, jest w prawie karnym zabronione w tym zakresie, w jakim miałoby prowadzić
do odpowiedzialności karnej osoby, której czyn nie wypełnia znamion żadnego z przestępstw
opisanych w ustawie karnej. Sytuacja ta nie jest bowiem luką w prawie karnym, lecz oznacza,
że prawo karne sytuację tę milcząco uregulowało, nie uznając czynu za przestępny (nawet
jeżeli według aktualnych ocen wydaje się on być karygodny)”. Autor ten (tamże, s. 17 i n.)
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przypomina – również zasadnie – że analogia może być analogią legis, polegającą na odwo-
łaniu się do konkretnego przepisu, oraz analogią iuris, polegającą z kolei na odwoływaniu
się (celem pozyskania uzasadnienia dla aktu pociągnięcia danej osoby do odpowiedzialności
karnej za zachowanie w istocie niezabronione pod groźbą kary) do rozmaitych argumentów
aksjologicznych (na temat analogii legis oraz iuris zob. J. Nowacki, Analogia legis, s. 121
i n.). Tytułem przykładu można by wskazać, że takim argumentem aksjologicznym może być
przekonanie organu uprawnionego do rozstrzygania o odpowiedzialności karnej, że rozpatry-
wane przezeń w toku postępowania karnego zachowanie określonego podmiotu jest społecznie
szkodliwe w stopniu uzasadniającym wymierzenie mu kary. Przekonanie takie jest oczywiście
niewystarczające. Jak celnie wskazywał bowiem Z. Ziembiński (zob. A. Redelbach, S. Wron-
kowska, Z. Ziembiński, Zarys, s. 206): „Z tego powodu, że ktoś uznaje jakiś system wartości,
nie wynika jeszcze, że ustanawia on określone normy postępowania: formułowanie norm na tej
podstawie byłoby aktem prawotwórstwa, a nie interpretacji tekstu prawnego”. Sama dezapro-
bata społeczna jakiegoś zjawiska społecznego – pisał równie trafnie W. Wolter (Nauka, s. 13)
– „nie nadaje mu tej negatywnej rangi, którą jest zaliczenie do zbioru przestępstw”.

Podany wyżej przykład w pełni uwidacznia, że zgoda na stosowanie w prawie karnym
analogii na niekorzyść byłaby jednocześnie zgodą na przyznanie temu organowi uprawnienia
do stanowienia norm prawnych zakazujących pod groźbą kary takich zachowań, które według
jego przekonania zawierają w sobie wystarczający do ich kryminalizacji ładunek społecznej
szkodliwości. Nie może ulegać wątpliwości, że przyznanie takiej kompetencji nie tylko gwałci-
łoby wyrażone w Konstytucji RP normy wskazujące na dopuszczalne źródła prawa, w których
zawarta może być norma prawna zakazująca pod groźbą kary zachowań ludzkich okreś-
lonego rodzaju, ale ponadto czyniłoby z prawa karnego narzędzie z założenia niespełniające
kluczowych dla właściwie ujmowanego prawa karnego ról (funkcji) gwarancyjnych. Warto
także zauważyć, że niedopuszczalna w prawie karnym analogia na niekorzyść nie liczy się
z racjonalizującą obowiązywanie każdej normy prawnej, w tym i tej sankcjonowanej, funkcją
sugestywnego oddziaływania na zachowania się jej adresatów.

Wydaje się, że problematykę analogii na niekorzyść powinno się wiązać jedynie z sy-
tuacją, gdy organ wyposażony w kompetencję do rozstrzygania o odpowiedzialności karnej
uznaje za zasadne w świetle żywionych przez niego ocen pociągnąć do odpowiedzialności
karnej człowieka w przypadku, gdy popełnione przez tego człowieka zachowanie nie jest za-
bronione pod groźbą kary przez stosowny akt prawny obowiązujący w czasie jego popełnienia.
Inaczej zakres analogii w prawie karnym ujmuje A. Zoll (w: Zoll, Kodeks karny, t. 1, 2012,
s. 70), podkreślając, że mamy z nią do czynienia także wówczas, gdy organ wyposażony
w kompetencję do rozstrzygania o odpowiedzialności karnej pociąga sprawcę przestępstwa
do tej odpowiedzialności na podstawie przepisu określającego przestępstwo zagrożone karą
surowszą od tej, która grozi sprawcy za przestępstwo faktycznie przezeń popełnione. Nieza-
leżnie od występujących różnic co do tego, jaką grupę przypadków należy wiązać z pojęciem
analogii na niekorzyść w prawie karnym, warto zauważyć, że zarówno pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej za zachowanie, które nie jest zabronione pod groźbą kary przez
stosowny akt prawny obowiązujący w czasie jego popełnienia, jak i pociągnięcie do tej od-
powiedzialności za zachowanie wprawdzie zabronione pod groźbą kary przez ten akt, ale
w wymiarze surowszym od tego, który stanowi podstawę wymiaru aplikowanej sprawcy kary,
jawić się będzie zawsze jako naruszenie określonej normy sankcjonującej zawartej w błędnie
w tej sytuacji zastosowanym przepisie prawa karnego.

4. Różnica między analogią legis a analogią iuris. Pomimo niewątpliwego podobieństwa8
między analogią legis a analogią iuris podkreśla się w literaturze przedmiotu, że zachodzą po-
między nimi różnice. Podnosi się przede wszystkim (czyni tak w szczególności Z. Ziembiński,
Problemy, s. 294 i n.), że stosowanie analogii legis jest czynnością interpretacyjną należącą do
funkcjonalnych reguł wykładni tekstu prawnego, którą realizować można według dwóch typów
wnioskowań: wnioskowania według argumentu a simili albo wnioskowania według argumentu
a contrario, podczas gdy stosowanie analogii iuris jest czynnością inferencyjną, pozwalającą
bowiem na podstawie spostrzeżenia, że wiele norm prawnych – norm bezspornie zakodowa-
nych w przepisach prawnych – znajduje uzasadnienie aksjologiczne w ocenie lub zespole
ocen, wyinferować obowiązywanie z tych norm innej normy, normy wprawdzie bezspornie
niezakodowanej w tekście prawnym, ale posiadającej uzasadnienie aksjologiczne w tej samej
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ocenie lub zespole ocen (zob. Z. Ziembiński, w: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiń-
ski, Zarys, s. 213 oraz tenże, Problemy, s. 303, który wskazuje, że: „Gdy mamy wnioskować
według analogia iuris, nie wystarczy stwierdzić, że dla całego szeregu norm odtworzonych
na podstawie tekstu prawnego znaleźć można uzasadnienie aksjologiczne w postaci pewnej
oceny O, oraz że dana ocena O dawać może uzasadnienie aksjologiczne także dla normy n –
lecz nadto stwierdzić trzeba, iż w systemie ocen prawodawcy brak ocen przeciwstawnych dla
uznania norm n, oraz że biorąc pod uwagę ocenę globalną, sytuacja, jaka powstałaby w razie
uznania normy n za obowiązującą, warta jest tego, by tę normę uznać za obowiązującą”).

Rozważania na temat analogii legis wiodą Z. Ziembińskiego (Problemy, s. 295) do kon-
kluzji, że „przy analogia legis powstaje niejasność co do ograniczania zakresu zastosowania
i zakresu normowania jedynie do elementów wyraźnie wyznaczonych”. Przywołany autor
(tamże, s. 294) tak bowiem objaśnia sytuację interpretacyjną, w której zwykło się stosować tę
analogię: „Otóż w przypadkach, w których dyskutuje się nad dopuszczalnością analogia legis,
jest według językowych dyrektyw wykładni niejasne, czy norma zawarta w tekście prawnym
nakazuje tylko wymienionym w tekście adresatom w wymienionych okolicznościach realizo-
wać wymienionego rodzaju czyny, czy też nakazuje adresatom o cechach tego rodzaju, co
wymienione, w okolicznościach tego rodzaju, co wymienione w tekście, podejmować czyny
takiego rodzaju, jak wymienione. Gdyby tekst prawny zawierał wyraźne zastrzeżenia kwan-
tyfikujące tego rodzaju, co: «tylko», «jedynie» itp., sprawa byłaby z mocy samych dyrektyw
językowych rozstrzygnięta negatywnie. W braku takich wyraźnych określeń jest językowo nie-
jasne, czy chodzi o «takie» czy «takie jak» wymienione elementy normy, a więc czy także
o elementy «podobne»”. Analizując sytuacje, w których stosowanie analogii mogłoby być
dopuszczalne, autor jednoznacznie w innej pracy trafnie podkreśla (Z. Ziembiński, w: A. Re-
delbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys, s. 208), że nie dopuszcza się jej „w tych
gałęziach prawa, w których rygoryzm uważa się za niezbędny, jak np. przy interpretowaniu
przepisów części szczególnej kodeksu karnego (. . . )”. Byłoby niebezpieczne społecznie –
kontynuuje Z. Ziembiński (tamże, s. 213) – „gdyby np. organy państwa uzyskiwały kompe-
tencje do karania za czyny w przepisach ustawy karnej niewymienione, lecz według opinii
organu «podobne» do czynów w ustawie określonych”.

Z naciskiem trzeba podkreślić, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest trafne
przedstawianie komentowanej normy jako postulatu; acz tak czyni się nieomal powszechnie
w literaturze przedmiotu (w szczególności zob. A. Zoll, w: Zoll, Kodeks karny, t. 1, 2007,
s. 35; J. Giezek, w: Giezek, Kodeks karny, 2007, s. 35). Stosowanie analogii jest bowiem
w polskim systemie prawnym zachowaniem zakazanym (np. zakazanym czynią je choćby
normy sankcjonowane zawarte w art. 231 § 1–3 KK).

5. Wykładnia rozszerzająca. Zagadnieniem bezpośrednio związanym z analogią w prawie 9
karnym w podanym wyżej jej rozumieniu jest problem wykładni rozszerzającej przepisów
prawa karnego na niekorzyść sprawcy. W poruszanym tu aspekcie normy nakazującej kom-
petentnemu podmiotowi poczynić ustalenie, że popełniono czyn zabroniony pod groźbą kary
przez stosowny akt prawny obowiązujący w czasie jego popełnienia, problem ten – uogólniając
– najczęściej sprowadza się do niedopuszczalnej, gdyż rozszerzającej, interpretacji znamion
czynu zabronionego pod groźbą kary. Przyznać należy rację L. Gardockiemu (Prawo karne,
2013, s. 18), gdy podkreśla, że tego rodzaju interpretację jest niekiedy bardzo trudno odróżnić
od zastosowania niedopuszczalnej w prawie karnym analogii. Niemniej jednak w literaturze
teoretycznoprawnej podkreśla się, że w odróżnieniu od analogii legis z wykładnią rozsze-
rzającą mamy do czynienia wówczas, gdy tekst prawny poddawany wykładni jest językowo
jasny (zob. Z. Ziembiński, Problemy, s. 295), czy – ściśle mówiąc – wtedy, gdy jego językowa
wykładnia daje jednoznaczny rezultat interpretacyjny (M. Zieliński, Wykładnia, s. 248).

6. Wymóg określenia zachowania ludzkiego jako zabronionego pod groźbą kary 10
w stosownym źródle prawa – nullum crimen sine lege scripta. Za sprawą art. 42 ust. 1
Konstytucji RP określenie zachowania ludzkiego jako zabronionego pod groźbą kary może
mieć miejsce nie w każdym tekście prawnym, a wyłącznie w ustawie, stosownej umowie mię-
dzynarodowej oraz stosownym akcie prawnym organizacji międzynarodowej. Warto przy tym
zaznaczyć, że normę nakazującą prawodawcy określania zachowań ludzkich jako zabronio-
nych pod groźbą kary wyłącznie w ustawie odtwarza się niekiedy także z innych przepisów
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Konstytucji RP – np. z art. 31 ust. 3 czy z art. 87 w zw. z art. 92 ust. 1 (w kwestii wskazanych
możliwości interpretacyjnych zob. W. Wróbel, Zmiana, s. 108 i n.).

W literaturze przedmiotu dyskutowaną kwestią jest to, czy określenie zachowań ludz-
kich jako zabronionych pod groźbą kary ma być we wskazanych źródłach prawa zupełne.
Za zupełnością wskazanych źródeł opowiadał się Trybunał Konstytucyjny (zob. orz. TK:
z 1.3.1994 r., U 7/93, OTK 1994, cz. I, poz. 5; z 13.6.1994 r., S 1/94, OTK 1994, cz. I,
poz. 5; z 26.4.1995 r., K 11/94, OTK 1995, cz. I, poz. 12). Z kolei za możliwością po-
siłkowania się w omawianym zakresie regulacjami podustawowymi, zwłaszcza na gruncie
tzw. właściwych przepisów blankietowych prawa karnego (na temat przepisów blankietowych
w prawie karnym zob. przede wszystkim opracowania R. Dębskiego, O normie prawnokarnej;
tenże, O przepisach blankietowych; tenże, Pozaustawowe, s. 12 i n. oraz s. 107 i n.), opowie-
działo się wielu przedstawicieli polskiej karnistyki (zob. W. Wróbel, Zmiana, s. 119 i n. oraz
cyt. tam literatura).

Powyższy spór dotyczy w szczególności tego, czy jedynym źródłem prawa w zakresie
określania zachowań ludzkich jako zabronionych pod groźbą kary może być rozporzą-
dzenie (art. 87 ust. 1 in fine Konstytucji RP) oraz akt prawa miejscowego (art. 87 ust. 2
Konstytucji RP). Nie powinno ulegać wątpliwości, że w obecnie obowiązującym stanie praw-
nym akty te nie mogą być we wskazanym zakresie źródłem prawa karnego (na temat tej kwestii
zob. w szczególności W. Wróbel, Zmiana, s. 137, który trafnie wskazuje, że „można stwier-
dzić, że w zakresie norm sankcjonujących, a więc norm kompetencyjnych umożliwiających
organowi państwowemu wkraczanie w sferę praw i wolności jednostki w postaci stosowania
sankcji karnej, zasadę wyłączności ustawowej należy rozumieć wąsko, jako bezwzględny zakaz
stanowienia lub rozszerzania tej kompetencji w innych aktach niż formalnie rozumiane akty
ustawowe parlamentu. Przepisy podustawowe mogą określać jej treść wyłącznie w granicach
przewidzianych w ustawie”).

Innym newralgicznym zagadnieniem dyskutowanym w ramach powyższego sporu jest
kwestia dopuszczalności doprecyzowania aktem podustawowym sformułowanych w usta-
wie (stosownej umowie międzynarodowej, stosownym akcie prawnym organizacji międzyna-
rodowej) znamion typu czynu zabronionego. W tej mierze, kierując się przede wszystkim
względami o charakterze pragmatyczno-funkcjonalnym i mając w polu widzenia zalety syn-
tetycznej formuły przepisu prawa karnego, wypada podzielić pogląd, według którego tego
rodzaju zabieg jest dopuszczalny. W tym ujęciu przepisy aktów podustawowych pełniłyby
więc w procesie odtwarzania normy sankcjonowanej wysłowionej zrębowo w przepisie prawa
karnego rolę przepisów uadekwatniających jej treść; byłyby one wtedy przepisami modyfiku-
jącymi (tzw. modyfikatorami) przepis prawa karnego, z którym współwyznaczałyby one treść
zawartej w nim prawnokarnej normy sankcjonowanej (na temat rozczłonkowania treściowego
norm prawnych w przepisach prawnych i stosowanej do objaśnienia tego zjawiska praw-
nego aparatury terminologicznej przyjmowanej w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa
zob. M. Zieliński, Wykładnia, s. 124 i n.). Dodajmy, że przedstawiony wyżej pogląd podzie-
lany jest przez wielu karnistów – tak w szczególności L. Gardocki, Zasada nullum crimen
sine lege a akty normatywne, s. 517 i n., A. Zoll, w: Buchała, Kodeks karny, 1994, s. 15;
L. Kubicki, Nowa kodyfikacja karna, s. 24 i n., W. Wróbel, Zmiana, s. 137 i n.; stanowisko
takie zajął również SN – zob. wyr. SN z 21.12.1995 r. (II KRN 158/95, Prok. i Pr. – wkł.
1996, Nr 6, poz. 2) oraz post. SN z 29.1.2009 r. (I KZP 29/08, OSNK 2009, Nr 2, poz. 15).

7. Wymóg precyzyjnego ujęcia znamion typu czynu zabronionego – nullum crimen11
sine lege certa. Wymóg możliwie precyzyjnego ujęcia znamion typu czynu zabronionego
zagrożonego karą w tekście prawnym, tj. ustawie, stosownej umowie międzynarodowej, sto-
sownym akcie prawnym organizacji międzynarodowej oraz w modyfikujących przepisach
aktów podustawowych, jest naturalną konsekwencją wymagań stawianych każdej racjonal-
nie sformułowanej normie prawnej. Należy mieć bowiem w polu widzenia, że normy prawne
kodowane są w tekście prawnym przez prawodawcę po to, aby za ich pomocą sugestywnie
wpływać na zachowania się ich adresatów (na temat sugestywności wypowiedzi językowych,
w tym wyrażeń normatywnych, oraz roli znaczenia sugestywnego w problematyce znaczenia
tych wypowiedzi zob. L. Nowak, Próba metodologicznej charakterystyki, s. 21 i n.).

Jeśli więc przyjąć za zwolennikami lingwistycznego ujęcia norm prawnych, że normami
tymi są wyrażenia językowe, które określonemu podmiotowi (adresatowi) w określonych oko-
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licznościach nakazują bądź zakazują określone zachowanie się, to zrozumiałe jest, że tak
rozumiane normy, aby mogły być skutecznym regulatorem życia społecznego, muszą być
dostatecznie jednoznaczne, ażeby – jak podkreśla M. Zieliński (Wykładnia, s. 19) – „bez
wątpienia można było wskazać kto, kiedy, co ma (czego nie ma) czynić”.

Z uwagi na fakt, że prawodawca koduje normy prawne w tekście prawnym, wymóg jed-
noznaczności (nazywany niekiedy wymogiem jasności) powinien też z konieczności dotyczyć
języka tekstu prawnego, z którego normy te w drodze jego wykładni (na temat podejmowa-
nych w toku wykładni przepisów prawnych czynności interpretacyjnych zob. w szczególności
M. Zieliński, Wykładnia, zwłaszcza s. 319 i n.) się odtwarza (tak również S. Wronkowska,
Postulat, s. 23). W literaturze przedmiotu podnosi się nadto, że „o tym, czy prawo jest, czy
nie jest jasne, decyduje zarówno prawodawca z jego umiejętnościami kształtowania tekstu
prawnego, jak i stan doktryny wypracowującej dyrektywy interpretacji prawa i wnioskowań
prawniczych” (S. Wronkowska, Postulat, s. 23).

Tekst przepisów prawnokarnych powinien więc być możliwie jednoznaczny, tak aby
proces odtwarzania zawartych w nich norm prawnych nie doprowadzał do wielu rozwiązań
interpretacyjnych.

Z uwagi na względy gwarancyjne mające zabezpieczać wolności i prawa człowieka przed
arbitralną ingerencją aparatu przymusu państwowego postulat ten jest szczególnie doniosły
na gruncie tych przepisów prawnokarnych (reprezentatywnym przykładem tego rodzaju prze-
pisów są przepisy części szczególnej KK), które są przepisami kluczowymi dla odtworzenia
zrębowo w nich wysłowionych norm sankcjonowanych, a więc norm, których pełna syntak-
tyczna i treściowa charakterystyka informuje o tym, jaki typ ludzkiego zachowania jest przez
rzeczoną normę zakazany pod groźbą kary.

W literaturze prawa karnego, także polskiej, przyjmuje się niekiedy odmiennie – wycho-
dząc, jak się zdaje, od tezy K. Bindinga (Die Normen), że prawo karne nie określa katalogu
czynów bezprawnych, a jedynie katalog tych czynów bezprawnych, które są karalne (za-
bronione pod groźbą kary, zagrożone karą) – mianowicie przyjmuje się, że to nie norma
sankcjonowana, lecz norma sankcjonująca jest tą normą, która pozwala udzielić odpowiedzi
na pytanie o to, jakiego rodzaju zachowanie jest czynem zabronionym pod groźbą kary (czy-
nem karalnym). Ujęcie to opiera się na założeniu, według którego norma sankcjonowana jest
normą informującą jedynie o tym, jakie zachowania są zachowaniami bezprawnymi, gdy tym-
czasem – według zwolenników referowanego zapatrywania – zachowanie bezprawne wcale
nie musi być zachowaniem zabronionym pod groźbą kary, a więc karalnym. W koncepcji
tej o tym, jakie zachowania są czynami zabronionymi pod groźbą kary, decyduje więc nie
norma sankcjonowana, która z założenia nie określa wszystkich znamion typu czynu zabro-
nionego, lecz decyduje o tym wyłącznie norma sankcjonująca (nazywana w tym ujęciu normą
prawa karnego), w której hipotezie (zakresie zastosowania) odwzorowane są wszystkie te ele-
menty, które w tradycyjnej dogmatyce prawa karnego określa się mianem znamion typu czynu
zabronionego pod groźbą kary. Zreferowaną wyżej koncepcję przyjmują i rozwijają w Pol-
sce zwłaszcza przedstawiciele tzw. krakowskiej szkoły prawa karnego (zob. w szczególności
A. Zoll, O normie prawnej, s. 70 i n.). Na temat ujęcia konkurencyjnego, przyjmującego
bowiem, że to właśnie norma sankcjonowana, a nie norma sankcjonująca, zawiera charaktery-
stykę wszystkich znamion typu czynu zabronionego, zob. w szczególności Ł. Pohl, Struktura
normy, s. 27 i n., oraz Z. Jędrzejewski, Bezprawność, w: SPK, t. 3, 2012, s. 330 i n.

W sytuacji nieprecyzyjnego ujęcia znamion typu czynu zabronionego aktualizować
się może w większym zakresie problem usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności
czynu wypełniającego jego znamiona, a więc okoliczności skutkującej wyłączeniem możli-
wości przypisania winy sprawcy tego czynu. I z tego zatem powodu (nader) niejednoznaczne
przepisy prawa karnego zasługują na negatywną ocenę.

Zdawać sobie należy też sprawę, że wymóg precyzyjnego ujęcia znamion typu czynu
zabronionego nie jest wymogiem totalnej ich precyzji, ta bowiem – z uwagi na wpisaną
w język powszechny wieloznaczność (występującą – co oczywiste – zarówno na gruncie
znamion wartościujących, jak i opisowych; na temat owych znamion zob. w szczególno-
ści I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu, s. 109 i n.) – jest nieosiągalna (na temat tej
kwestii zob. w szczególności S. Wronkowska, Postulat, s. 20). Jest ona nieosiągalna także
i z tego powodu, jak słusznie zauważa S. Wronkowska (tamże, s. 23), że „język, którym
posługują się prawodawcy formułując teksty prawne, jest rezultatem kompromisu nie tylko
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między dążeniami do precyzji (jednoznaczności) wypowiedzi oraz ich komunikatywności dla
jak największej liczby osób, ale nadto dążeniem do maksymalnej zwięzłości wypowiedzi”.
Trafnie przeto stwierdza A. Marek (Marek, Kodeks karny, 2006, s. 21), że: „Dlatego tak
ważną rolę spełnia jednolita wykładnia takich [tj. niejednoznacznych – dop. Ł.P.] przepisów,
zwłaszcza w orzecznictwie Sądu Najwyższego”.

8. Lex retro non agit. Zarówno z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, jak i z art. 1 § 1 KK12
wynika, że warunkiem pociągnięcia człowieka do odpowiedzialności karnej jest to, by jego
zachowanie się było zachowaniem zabronionym pod groźbą kary w czasie jego popełnia-
nia. W sytuacji zatem, gdy nie jest ono w czasie jego popełniania zabronione pod groźbą
kary, odpowiedzialność karna z tytułu jego popełnienia nie wchodzi w grę (zob. wyr. SN
z 15.5.2000 r., V KKN 390/00, Prok. i Pr. – wkł. 2001, Nr 3, poz. 1). Trafnie w związku
z tym stwierdza A. Zoll (w: Zoll, Kodeks karny, t. 1, 2007, s. 54), że: „Wejście w życie ustawy
stanowiącej podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej ma wyprzedzać czasowo po-
pełnienie czynu. Czyn tylko wtedy może stanowić przestępstwo, gdy był zabroniony przez
ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (. . . )” (w tej kwestii zob. również wyr. SN
z 15.5.2000 r., V KKN 390/00, Prok. i Pr. – wkł. 2001, Nr 3, poz. 1).

Komentowana norma – w istocie zakazująca wskazanemu organowi pociągania człowieka
do odpowiedzialności karnej za zachowanie, które w momencie jego popełniania nie było
zabronione pod groźbą kary przez stosowny akt prawny – ma głębokie uzasadnienie aksjolo-
giczne. Z jednej bowiem strony stanowi ona swoistą zaporę przed koniunkturalnymi próbami
pociągania do odpowiedzialności karnej, próbami uzasadnianymi bieżącymi oczekiwaniami
lub potrzebami społecznymi (na temat tej kwestii zob. W. Wróbel, Zmiana, s. 376, który
trafnie stwierdza, że: „Kwestionowanie retroaktywnej legislacji w zakresie prawa karnego
z punktu widzenia zasady trójpodziału władzy jest więc w pewnym sensie próbą obrony wy-
miaru sprawiedliwości przed światem polityki, który zawsze funkcjonuje pod presją bieżących
potrzeb społecznych”). Z drugiej zaś strony, co oczywiste, za niekorespondującą z sugestywną
funkcją norm sankcjonowanych, funkcją legitymizującą ich dorzeczne kodowanie w tekście
prawnym, należy uznać praktykę ich retroaktywnego wprowadzania do systemu prawnego.

Niekiedy w literaturze przedmiotu podnosi się, że wyjątkiem od normy wyrażonej w art. 42
ust. 1 Konstytucji RP jest możliwość ukarania za czyn, który w czasie jego popełnienia
stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego (tak W. Wróbel, Zmiana, s. 402 i n.).
Pogląd ten nie wydaje się jednak trafny, skoro właśnie w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP podkreśla
się, że i w tej sytuacji zachowanie się człowieka musi być przez prawo międzynarodowe uznane
za przestępstwo w czasie jego popełnienia.
b. Znaczenie wyrażenia „czyn zabroniony”

1. Wyrażenie „czyn zabroniony” (a w konsekwencji również jego synonimiczne od-13
powiedniki pod postacią sformułowań „czyn zabroniony pod groźbą kary” oraz „czyn
karalny”) zostało przez ustawodawcę zdefiniowane (na temat definicji w tekstach prawnych
zob. w szczególności M. Zieliński, Wykładnia, s. zwłaszcza 202 i n., oraz J. Gregorowicz, De-
finicje, s. 7 i n. oraz cyt. tam literatura). W art. 115 § 1 KK wskazuje się bowiem za pomocą
równościowej definicji legalnej, że: „Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach
określonych w ustawie karnej”. Pomimo że w przywołanym przepisie mówi się jedynie o czy-
nie zabronionym, to nie można mieć wątpliwości, że w przepisie tym definiuje się wyłącznie
czyn zabroniony pod groźbą kary (w tej kwestii zob. W. Wróbel, Zmiana, s. 134 i n.);
stąd też spotkać się można w literaturze przedmiotu z praktyką posługiwania się określeniem
„czyn karalny” na oznaczenie czynu zabronionego (tak np. A. Zoll, Ogólne, s. 30–31; tenże,
O normie, s. 73, 85 i n.; tenże, w: Zoll, Kodeks karny, t. 1, 2007, s. 27).

2. Norma sankcjonowana jako źródło typu czynu zabronionego. O zabronieniu zacho-14
wania określonego rodzaju pod groźbą kary decyduje normodawca, kodując stosowną normę
prawną w tekście prawnym. Nie ma w teorii prawa karnego zgodności co do tego, czy normą tą
jest norma sankcjonowana (tak np. Ł. Pohl, Struktura normy, s. 55 i n.), czy norma sankcjonu-
jąca (tak np. A. Zoll, Ogólne, s. 30 i n.). Różnice pomiędzy tymi koncepcjami wynikają z faktu
niejednolitego pojmowania normy sankcjonowanej. Według pierwszej koncepcji (przyjmowa-
nej w niniejszej partii komentarza) to właśnie w normie sankcjonowanej odzwierciedlone są
wszystkie znamiona typu czynu zabronionego, a skoro tak, to – w świetle tej koncepcji – nie
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Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Nb 15 Art. 1
jest możliwa sytuacja przekroczenia tej normy zachowaniem niewypełniającym wszystkich
znamion typu czynu zabronionego. Z kolei według drugiej koncepcji w normie sankcjono-
wanej odzwierciedlona jest tylko część znamion typu czynu zabronionego, mianowicie część,
która, zdaniem zwolenników tej koncepcji, decydować ma jedynie o bezprawności czynu,
a nie o jego karalności. Stąd zwolennicy omawianej koncepcji znamiona odzwierciedlane
w płaszczyźnie normy sankcjonowanej określają mianem znamion decydujących o bezpraw-
ności czynu, natomiast pozostałą część znamion typu czynu zabronionego, odzwierciedlaną
w hipotezie (zakresie zastosowania) normy sankcjonującej, proponują określać mianem zna-
mion decydujących jedynie o jego karalności – na temat grupowania określonych znamion,
czy to pośród znamion decydujących o bezprawności czynu (a więc sytuowanych w normie
sankcjonowanej), czy to pośród znamion decydujących o jego karalności (a więc sytuowa-
nych w normie sankcjonującej) zob. w szczególności A. Zoll, O normie, s. 73 i n.; Ł. Pohl,
O stosunku między zmodyfikowanym typem czynu zabronionego pod groźbą kary a leżącą
u jego podstaw norm sankcjonowaną, Ius Novum 2010, Nr 1; tenże, Struktura normy, s. 62
i n.; Z. Jędrzejewski, Bezprawność, w: SPK, t. 3, 2012, s. 330 i n. oraz cyt. tam literatura.

Odnotujmy również, że w literaturze spotkać można opinię sceptyczną wobec posługiwania
się w rozważanich karnistycznych koncepcją norm sprzężonych (tak Gardocki, Prawo karne,
2013, s. 35). Do opinii tej nie sposób się jednak poważnie odnieść, bowiem nie poparto jej
żadnym merytorycznym uzasadnieniem.

Wprowadzenie do systemu prawnego normy sankcjonowanej zabraniającej pod groźbą kary
zachowania określonego typu nie może naruszać wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP
zasady tzw. proporcjonalności (adekwatności, współmierności, stosunkowości), co łączy
się immanentnie z aprobowaną współcześnie ideą prawa karnego jako instrumentu ultima
ratio. Oznacza to, że na zabieg kryminalizacyjny prawodawca powinien decydować się tylko
wówczas, gdy inne środki społecznego, w tym prawnego, oddziaływania okazują się być
niewystarczające (zob. orz. TK z 26.4.1995 r., K 11/94, OTK 1995, Nr 1, poz. 12).

U podstaw zabiegu zakodowania w przepisie prawnokarnym prawnokarnej normy sank-
cjonowanej zabraniającej pod groźbą kary zachowania określonego typu leżeć powinno
uzasadnione przekonanie prawodawcy, że zakazane przez tę normę zachowanie jest albo
społecznie nieakceptowalnym zachowaniem, którego popełnienie wiąże się z naruszeniem
szczególnie istotnego dobra społecznego (prawnego), albo społecznie nieakceptowalnym
zachowaniem, którego popełnienie rodzi bezpośrednie lub abstrakcyjne niebezpieczeń-
stwo naruszenia tego dobra, a więc – uogólniając – zachowaniem in abstracto społecznie
szkodliwym. Z uwagi na zrozumiałe uczestniczenie dóbr prawnych w obrocie prawnym
normami sankcjonowanymi zakazuje się pod groźbą kary tylko zachowań społecznie nieak-
ceptowalnych, a więc takich, których popełnienie jest zarazem naruszeniem obowiazujących
w życiu społecznym reguł postępowania z chronionymi dobrami. Stąd też przyjąć można, że
naruszenie tych reguł jest tzw. wstępnym warunkiem normowania zachowań ludzkich
w prawnokarnych normach sankcjonowanych (na temat tej kwestii zob. Ł. Pohl, Struktura
normy, 2007, s. 95 i n., a także bardzo dogłębne analizy M. Byczyka – M. Byczyk, Normy
ostrożności, s. 468). W literaturze wskazuje się (zob. A. Zoll, w: Zoll, Kodeks karny, t. 1,
2007, s. 26), że omawiane reguły dotyczą „kwalifikacji podmiotu wchodzącego w kontakt
z dobrem prawnym, cech narzędzia używanego w kontakcie z dobrem prawnym i sposobu
wykonania czynności w kontakcie z tym dobrem”.

Zdaniem A. Zolla (w: Zoll, Kodeks karny, t. 1, 2007, s. 119): „Współczesna doktryna prawa
karnego naruszenie tych reguł zalicza do znamion charakteryzujących stronę przedmiotową
typu czynu zabronionego (. . . )”. Pogląd o tym, że figurze naruszenia reguł postępowania z do-
brem prawnie chronionym należy nadawać status znamienia typu czynu zabronionego pod
groźbą kary nie wydaje się jednak trafny (na temat powodów jego nietrafności zob. Ł. Pohl,
Niezachowanie, s. 83 i n.; tenże, Błąd, s. 48 i n.; w drugiej z wymienionych prac zwrócono
także uwagę na to, że nie każde niezachowanie reguły postępowania z dobrem prawnie
chronionym jest zachowaniem, którym nie zachowano wymaganej w danych okoliczno-
ściach ostrożności; mówiąc krótko, niezachowanie tej ostrożności jest kwalifikowaną postacią
naruszenia wskazanej wyżej reguły).

3. Zachowanie się człowieka jako przedmiot prawnokarnego wartościowania oraz wa- 15
runki pozwalające uznać to zachowanie za czyn w prawie karnym. Czynem zabronionym
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może być tylko takie zachowanie się człowieka, które spełnia warunek tzw. zewnętrzności
oraz warunki pozwalające uznać je za czyn w karnistycznym tego słowa rozumieniu (na temat
wskazanych warunków zob. w szczególności Ł. Pohl, Czyn w prawie karnym, w: SPK, t. 3,
2012, s. 202 i n.).

Jeśli chodzi o pierwszy z tych warunków, to będzie on spełniony wówczas, gdy zachowanie
się człowieka uzewnętrzni się w świecie tzw. rzeczywistości obiektywnej, a więc wówczas,
gdy będzie się ono charakteryzowało cechą (własnością) materialnego istnienia w świecie tej
rzeczywistości. Warunek ten sprawia, że czynem zabronionym nie może być nieuzewnętrz-
nione zachowanie się człowieka (cogitationis poenam nemo patitur – myśli nie podlegają
karze); nie może więc nim być w szczególności myśl wyrażająca zamiar popełnienia prze-
stępstwa. Pozostaje kwestią sporną to, czy cecha materialnego istnienia w tzw. rzeczywistości
obiektywnej znamionuje zaniechanie (pogląd, że cecha ta znamionuje działanie nie budzi
bowiem niczyich wątpliwości). Wydaje się, że należy stanąć na stanowisku, że zaniechanie
(określonego działania), będąc realnym obiektem niematerialnym, uzewnętrznia się poprzez
działanie, którego niechający dopuszcza się w czasie, gdy niecha interesującego nas działania
(szerzej na temat tego zagadnienia zob. Ł. Pohl, Czyn w prawie karnym, w: SPK, t. 3, 2012,
s. 210 i n. oraz cyt. tam literatura).

Czynem zabronionym może być tylko takie zachowanie, które jest czynem w karnistycz-
nym tego słowa rozumieniu. Niestety w literaturze przedmiotu, dodajmy bardzo obszernej,
nadal brakuje zgody co do tego, jakie warunki należy nakładać na zachowanie się spełniające
warunek zewnętrzności, aby można je było uznać za czyn w prawie karnym [uwagi na temat
owych warunków i grupowania ich w określonych ujęciach czynu, by wspomnieć o ujęciu
naturalistycznym (według którego czynem jest zewnętrzne zachowanie się człowieka powo-
dowane jego wolą), socjologicznym (według którego czynem jest zewnętrzne zachowanie się
człowieka powodowane jego wolą i charakteryzujące się społeczną doniosłością), finalnym
(według którego czynem jest zewnętrzne zachowanie się człowieka powodowane jego wolą
i nastawione na osiągnięcie wyobrażonego przezeń celu), znaleźć można w szczególności
w następujących – wymienionych niżej według porządku chronologicznego – opracowaniach:
W. Wolter, O czynie; A. Zębik, Czyn; K. Buchała, Bezprawność, s. 62 i n.; W. Mącior, O fina-
lizmie; T. Kaczmarek, Finalizm; W. Mącior, W związku z dyskusją; I. Andrejew, O dystans;
A. Spotowski, Pomijalny, s. 11 i n.; L. Kubicki, Przestępstwo, s. 5 i n.; W. Mącior, Recenzja:
L. Kubicki, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie; M. Tarnawski, Zagadnienia, s. 3 i n.;
I. Andrejew, Ustawowe, s. 133 i n.; A. Zoll, Okoliczności, s. 9 i n.; tenże, O wartościowaniu;
W. Mącior, Czyn, s. 3 i n.; W. Patryas, Interpretacja, s. 5 i n.; T. Kaczmarek, O czynie; W. Pa-
tryas, Zaniechanie, s. 14 i n.; W. Mącior, Relatywność; tenże, Zasady; M. Rodzynkiewicz,
Modelowanie, s. 28 i n.; P. Konieczniak, Czyn, s. 9 i n.; T. Kaczmarek, Metodologiczne, s. 34
i n.; Ł. Pohl, Struktura normy, s. 69 i n.; tenże, Czyn w prawie karnym, w: SPK, t. 3, 2012,
s. 222 i n.].

4. Stanowisko kompromisowe. Wydaje się, że nie ma przeszkód, by przyjąć kompromi-16
sowe w istocie stanowisko, bowiem łączące składniki naturalistycznego (kauzalnego) ujęcia
czynu ze składnikami finalnej koncepcji czynu, i uznać, że czynem jest tylko takie zachowa-
nie się jego podmiotu, które jest powodowane (determinowane) jego wolą oraz nastawione
na osiągnięcie wyobrażonego przez ten podmiot celu. W miejscu tym warto poczynić krótką
uwagę, że prowadzone w teorii prawa karnego spory o adekwatne ujęcie czynu tracą niekiedy
z pola widzenia podstawową rolę tego pojęcia w prawie karnym. Tą natomiast – w uogólnieniu
rzecz stawiając – jest (racjonalne) ograniczenie zakresu normowania prawnokarnych norm
sankcjonowanych do zachowań zdatnych do bycia przedmiotem (racjonalnej) normatyw-
nej regulacji. Nie chodzi tu przecież o to, jakie zachowania się człowieka nazwać można
jego czynem z punktu widzenia wskazań psychologicznych (tak m.in. W. Wolter, O czynie,
s. 886 i n., oraz L. Kubicki, Przestępstwo, s. 58 i n.), czy neurofizjologicznych i neurocy-
bernetycznych (tak W. Mącior, Czyn, s. 47 i n.), lecz o to, jakie zachowania ludzkie można
uznać za nadające się do normowania w prawie karnym i w konsekwencji do sankcjonowania
tym prawem (o możliwości tego rodzaju podejścia – na tle poglądów K. Bindinga, A. Dohny,
W. Sauera i E. Mezgera – pisze W. Wolter, O czynie, s. 882 i n., oraz W. Mącior, Czyn, s. 21
i n., który w nawiązaniu do socjologicznej koncepcji czynu relacjonuje ten kierunek myślenia
krytycznie naświetlając poglądy W. Sauera, E. Mezgera i H. Jeschecka).
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5. Poglądy doktryny oraz okoliczności wyłączające byt czynu. Jawnie nieadekwatne jest 17

ujęcie sformułowane przez W. Patryasa (Zaniechanie, s. 27 i n.), zgodnie z którym używany
w omawianych tu rozważaniach karnistycznych wyraz „czyn” jest funktorem nazwotwórczym
od jednego argumentu nazwowego. Przydanie mu takiej kategorii syntaktycznej (gramatycznej)
sprawiałoby bowiem, że jest on zwrotem semantycznie pustym, a więc niewyrażającym for-
mułowanych w karnistyce warunków pozwalających uznać zachowanie się człowieka za jego
czyn. Słowem, trafne jest to stanowisko, w ramach którego wyrazowi „czyn” przydaje się
kategorię syntaktyczną nazwy (szerzej na temat tego zagadnienia zob. P. Konieczniak, Czyn,
s. 29 i n. oraz Ł. Pohl, Czyn w prawie karnym, w: SPK, t. 3, 2012, s. 222).

Z uwagi na fakt, że czynem może być tylko takie zachowanie, ktore jest powodowane
wolą jego podmiotu, nie są czynami ani odruchy bezwarunkowe, ani zachowania zrealizo-
wane w wyniku oddziaływania tzw. przymusu bezwzględnego (fizycznego, nieodpornego –
vis absoluta). W tej kwestii zob. również wyr. SA w Warszawie z 23.6.1999 r. (II AKa 154/99,
OSA 2000, Nr 7–8, s. 5) oraz Ł. Pohl, Czyn w prawie karnym, w: SPK, t. 3, 2012, s. 225 i n.
oraz cyt. tam literatura.

6. Znamiona typu czynu zabronionego. Znamionami typu czynu zabronionego są wyróż- 18
nione w warstwie deskryptywnej przepisu prawnokarnego wyrazy oraz wyrażenia, za pomocą
których prawodawca konstytuuje warunki pozwalające o nieostrożnym czynie ludzkim orzec,
że jest on czynem zabronionym. Znamiona te pozwalają zatem odtworzyć brzmienie prawno-
karnej normy sankcjonowanej, która – jak już wskazywano – jest tą strukturą, która przekazuje
nam pełną informację o tym, jakiego rodzaju zachowanie jest zabronione pod groźbą kary.

Powyższe składniki przepisu prawnokarnego informują zatem o tym: 1) kto może popeł-
nić czyn zabroniony, 2) w jakich okolicznościach (czasie, miejscu, sytuacji) można się tego
czynu dopuścić, 3) jakiego rodzaju czynnością można popełnić czyn zabroniony, 4) z jakim
nastawieniem (stosunkiem) intelektualno-wolicjonalnym można się dopuścić czynu zabronio-
nego.

7. Znamiona opisujące podmiot typu czynu zabronionego – znamiona podmiotu. Wska- 19
zane znamiona są składnikami przepisu prawnokarnego informującymi o tym, kto jest
adresatem statuującej typ czynu zabronionego prawnokarnej normy sankcjonowanej; wchodzą
one w skład zakresu zastosowania owej normy i tym samym precyzują ten zakres.

Ze względu na użyte znamię (wyraz, wyrażenie) opisujące podmiot typu czynu zabronio-
nego wyróżniamy powszechne i indywidualne typy czynów zabronionych.

Z powszechnym typem czynu zabronionego mamy do czynienia wówczas, gdy w prze-
pisie określającym jego znamiona ustawodawca nie posłużył się sformułowaniem, które
dawałoby podstawę do twierdzenia, że zawarta w tym przepisie prawnokarna norma sank-
cjonowana jest zaadresowana do wyróżnionego z ogółu ludzi kręgu osób znamionujących się
posiadaniem szczególnych kwalifikacji (cech, właściwości) osobistych; z tego rodzaju typem
czynu zabronionego mamy do czynienia – acz jedynie co do zasady – wówczas, gdy w re-
dakcji przepisu określającego znamiona typu czynu zabronionego widnieje zaimek osobowy
„kto” (szerzej na temat tej kwestii zob. Ł. Pohl, Prawo karne, s. 106 i n.). Przykładem po-
wszechnego typu czynu zabronionego są stypizowane w art. 216 § 1 i 2 KK przestępstwa
zniewagi.

Z kolei z indywidualnym typem czynu zabronionego mamy do czynienia wówczas, gdy
w przepisie określającym jego znamiona ustawodawca posłużył się określeniem dającym pod-
stawę do twierdzenia, że zawarta w tym przepisie prawnokarna norma sankcjonowana jest
zaadresowana nie do wszystkich ludzi, lecz jedynie do wyróżnionego posiadaniem stosow-
nych kwalifikacji osobistych kręgu osób.

Indywidualny typ czynu zabronionego może być albo właściwym indywidualnym ty-
pem czynu zabronionego, albo niewłaściwym indywidualnym typem czynu zabronionego.
Z właściwym indywidualnym typem czynu zabronionego mamy do czynienia wówczas, gdy
popełnienia czynności określonego typu zabrania się pod groźbą kary wyłącznie osobom
posiadającym wyróżnione w przepisie określającym jego znamiona kwalifikacje osobiste, nato-
miast z indywidualnym niewłaściwym typem czynu zabronionego – wówczas, gdy popełnienia
czynności określonego typu zabrania się pod groźbą kary przynajmniej dwiema prawnokar-
nymi normami sankcjonowanymi – pierwszą, zaadresowaną do bliżej wyróżnionego kręgu
osób i statuującą tym samym niewłaściwy indywidualny typ czynu zabronionego, oraz drugą,
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zaadresowaną do osób spoza tego kręgu. Wyodrębnianie dwóch norm zabraniających pod
groźbą kary popełniania czynności identycznego rodzaju ma swoje uzasadnienie w tym, że
odzwierciedla ono różny stopień in abstracto pojmowanej społecznej szkodliwości popełnienia
czynności wynikający z posiadania/nieposiadania decydującej o wyróżnieniu indywidualnego
niewłaściwego typu czynu zabronionego kwalifikacji osobistej jego podmiotu, a więc stopień,
który zadecydował o odmiennym ukształtowaniu granic kary grożącej temu, kto te kwalifikacje
posiada, od ukształtowania tych granic temu, kto ich nie posiada. Przykładem indywidualnego
niewłaściwego typu czynu zabronionego jest stypizowane w art. 149 KK przestępstwo dzie-
ciobójstwa.

Podmiotem czynu zabronionego jest także osoba nieletnia oraz osoba niepoczytalna. Wy-
nika to z faktu, że nieletniość (co do zasady) jest jedynie okolicznością wyłączającą możliwość
ukarania, natomiast niepoczytalność jedynie – co do zasady – okolicznością uniemożliwia-
jącą przypisanie winy. Obie te okoliczności nie są brane pod uwagę przy ustalaniu tego, czy
popełniono czyn zabroniony, gdyż nie są one warunkami przekroczenia prawnokarnej normy
sankcjonowanej, lecz warunkami, których spełnienie umożliwia zastosowanie prawnokarnej
normy sankcjonującej.

8. Znamiona opisujące okoliczności modalne typu czynu zabronionego – znamiona mo-20
dalne. Tytułowe znamiona są składnikami przepisu prawnokarnego informującymi o tym,
w jakich okolicznościach, tj. czasie, miejscu oraz sytuacji, przekroczenie prawnokarnej normy
sankcjonowanej jest możliwe. Znamiona te wchodzą w skład zakresu zastosowania owej normy
i przez to precyzują ten zakres. W teorii prawa karnego toczy się spór o to, czy każdy typ czynu
zabronionego charakteryzowany jest znamionami modalnymi. Według opinii większości, zna-
mionuje się nimi tylko ten typ czynu zabronionego, który wywodzi się z przepisu, w którego
redakcji posłużono się wyrażeniem oznaczającym wskazaną wyżej okoliczność. Zdaniem z ko-
lei tych, którzy za rozstrzygającą w tej kwestii uznają nie płaszczyznę deskryptywną (tekstową,
literalną, jezykową) przepisu określającego znamiona typu czynu zabronionego, lecz zawartość
normatywną tego przepisu, każdy typ czynu zabronionego posiada znamiona modalne, gdyż
każda norma prawna, w tym i prawnokarna norma sankcjonowana, ma charakter hipotetyczny
(szerzej na temat tego zagadnienia zob. Ł. Pohl, Błąd, s. 73 i n.). Przykładem typu czynu
zabronionego charakteryzowanego explicite przez znamię czasu jest stypizowane w art. 149
KK przestępstwo dzieciobójstwa, bowiem można się go dopuścić wyłącznie w okresie porodu.
Z kolei przykładem typu czynu zabronionego znamiennego wprost wskazanym określeniem
miejsca są stypizowane w art. 137 § 2 KK przestępstwa znieważania, niszczenia, uszka-
dzania oraz usuwania określonych znaków państwowych, bowiem popełnić je można tylko
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast przykładem typu czynu zabronionego ma-
jącego pośród swoich znamion explicte wyartykułowane określenie sytuacji jest stypizowane
w art. 162 § 1 KK przestępstwo nieudzielenia pomocy, bowiem popełnić je można tylko w sy-
tuacji, w której czowiekowi oczekującemu na pomoc grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

9. Znamiona opisujące typ czynności zabronionej pod groźbą kary – znamiona czyn-21
ności sprawczej. Są one tymi składnikami przepisu prawnokarnego, które informują o tym,
jakiego rodzaju czynność jest czynnością zakazująco unormowaną przez prawnokarną normę
sankcjonowaną; wchodzą one w skład zakresu normowania rzeczonej normy, a przez to pre-
cyzują ten zakres.

Znamię opisujące typ czynności zabronionej pod groźbą kary ma najczęściej postać
czasownika użytego w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym, np. „za-
bija”, „znieważa”, „nakłania”, „ułatwia”. Użycie tego czasu, mające swoją tradycję w polskim
prawie karnym, rodzić może trudności z ustaleniem momentu dokonania czynu zabronio-
nego. Trudności te powstają zwłaszcza na gruncie tych czasowników, co do których można
się spierać, czy wyrażają one skutek illokucyjny, czy skutek perlokucyjny (na temat tych
skutków zob. Ł. Pohl, Błąd, s. 55 i n.), np. można toczyć spór o to, w którym momencie
zostaje dokonane podżeganie, albowiem użyty na oznaczenie czynności sprawczej podżega-
cza czasownik „nakłania” jest w tym zakresie co najmniej dwuznaczny; jego transpozycja
na tzw. tryb dokonawczy prowadzić będzie niektórych do wniosku, iż podżeganie jest dokonane
już w momencie zakończenia samego nakłaniania, a więc niezależnie od jego efektywności,
a innych do wniosku, że jest ono dokonane dopiero wtedy, gdy podżegacz nakłonił inną osobę
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do dokonania czynu zabronionego. Już ta okoliczność powinna sprawić odejście od tradycji
ujmowania znamion opisujących typ czynności zabronionej pod groźbą kary według formuły
czasu teraźniejszego.

W zależności od użytego w przepisie określającym znamiona typu czynu zabronionego
czasownika na oznaczenie typu czynności zabronionej pod groźbą kary wyróżniamy trzy
kategorie typów czynów zabronionych: 1) popełniane wyłącznie przez działanie (np. podże-
ganie), 2) popełniane wyłącznie przez zaniechanie (np. niealimentacja), 3) popełniane zarówno
przez działanie, jak i zaniechanie (np. oszustwo).

Ze znamieniem opisującym typ czynności zabronionej pod groźbą kary jest niekiedy
związane znamię opisujące skutek tej czynności. Skutkiem w prawie karnym jest przede
wszystkim intersubiektywnie postrzegalny stan rzeczywistości obiektywnej w postaci obiektu
materialnego będący efektem zachowania się człowieka (zob. Ł. Pohl, Błąd, s. 54). Tego
rodzaju skutek – skutek w tradycyjnym tego słowa rozumieniu – charakteryzuje wiele ty-
pów czynów zabronionych, by wskazać na śmierć człowieka wywoływaną zachowaniem się
sprawcy, która znamionuje takie przestępstwa jak opisane w art. 148 KK zabójstwa czło-
wieka, czy stypizowane w art. 155 KK nieumyślne spowodowanie jego śmierci. Skutkiem
w karnistycznym rozumieniu tego słowa jest również wywołana zachowaniem się sprawcy
tzw. zmiana sytuacyjna, polegająca na stworzeniu tym zachowaniem bezpośredniego, kon-
kretnego niebezpieczeństwa dla dobra chronionego prawem; przykładem tego skutku jest
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, które
charakteryzuje przestępstwa stypizowane w art. 160 § 1, 2 i 3 KK. Za skutek w prawie kar-
nym uznaje się również tzw. skutek perlokucyjny, którym jest wywołana zachowaniem się
sprawcy zmiana w świecie wewnętrznym drugiego człowieka; spotykamy się z nią w przepi-
sie określającym znamiona groźby karalnej (art. 190 § 1 KK), w przepisie tym za warunek
dokonania tej groźby uznaje się bowiem wzbudzenie w zagrożonym uzasadnionej obawy, że
groźba ta będzie spełniona.

Przestępstwa znamienne skutkiem określa się mianem przestępstw materialnych (skut-
kowych), natomiast przestępstwa nieznamienne skutkiem mianem przestępstw formalnych
(bezskutkowych).

Przestępstwo materialne – jeśli zezwala na to znaczenie przypisywane znamieniu opisu-
jącemu typ czynności zabronionej pod groźbą kary – może być popełnione nie tylko przez
działanie, ale i przez zaniechanie; np. przestępstwem materialnym, które można popełnić przez
zaniechanie, jest zabójstwo człowieka (art. 2 KK w zw. z np. art. 148 § 1 KK).

Przestępstwo materialne z zaniechania określa się mianem niewłaściwego przestępstwa
z zaniechania, natomiast przestępstwo formalne z zaniechania określa się mianem właściwego
przestępstwa z zaniechania.

Sprawcą materialnego przestępstwa z zaniechania może być wyłącznie tzw. gwarant
nienastąpienia skutku, a więc osoba, na której ciąży prawny, szczególny obowiązek zapobie-
gnięcia skutkowi (zob. art. 2 KK). Z tego względu jest ono indywidualnym właściwym typem
czynu zabronionego.

Realizacja znamion materialnego typu czynu zabronionego z działania uzależniona
jest od istnienia dwóch związków między owym działaniem a powstałym w rzeczywistości
skutkiem: związku kauzalnego (przyczynowego) oraz związku normatywnego.

Związek kauzalny zwykło się ustalać według teorii kondycjonalnej (teorii ekwiwalen-
cji, teorii warunkowości, teorii równowartości warunków koniecznych, teorii conditio sine
qua non) opracowanej przez J.S. Milla. W uproszczeniu rzecz stawiając, zadawano sobie
wówczas pytanie, czy zaistniały w rzeczywistości skutek powstałby w razie niepopełnienia
interesującego nas działania. Gdy odpowiedź na wskazane pytanie brzmiała, że skutek ten nie
powstałby w razie niepopełnienia rozważanego przez nas działania, przyjmowano istnienie
związku kauzalnego pomiędzy rozpatrywanymi zdarzeniami.

Współcześnie uznaje się jednak, że związek kauzalny powinno sie ustalać według teo-
rii warunku odpowiadającego empirycznie potwierdzonej prawidłowości (teorii warunku
właściwego). Jak wskazuje J. Giezek (Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiek-
tywnego przypisania, w: SPK, t. 3, 2012, s. 435): „Podstawowa teza tej teorii w jej
najbardziej syntetycznym ujęciu brzmi następująco: dowolne zdarzenie (np. konkretne zacho-
wanie sprawcy) stanowi przyczynę zdarzenia czasowo późniejszego (np. ustawowo okreslonego
skutku), jeśli oba te zdarzenia powiązane są łańcuchem zmian odpowiadających istnieją-
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cej w otaczającym nas świecie prawidłowości. Badanie związku przyczynowego w sposób
zgodny z taką właśnie formułą wymaga ustalenia oraz ścisłego oddzielenia dwóch zasadni-
czych kwestii. Z jednej strony, chodzi bowiem o odnalezienie prawa przyczynowego [pogr.
Ł.P.], wskazującego na istnienie kauzalnego powiązania między określonego typu zjawiskami,
z drugiej zaś – o odpowiedź na pytanie, czy możliwa jest subsumpcja określonego stanu fak-
tycznego pod to ogólnie ujęte prawo [pogr. Ł.P.], co syntetycznie rzecz ujmując – sprowadza
się do stwierdzenia, że w konkretnym przypadku znajdzie ono zastosowanie jako podstawa
kauzalnego wyjaśnienia rzeczywistego przebiegu zdarzeń” (na temat związku kauzalnego
zob. w szczególności J. Giezek, Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektyw-
nego przypisania, w: SPK, t. 3, 2012, s. 419 i n. oraz cyt. tam literatura).

Z kolei związek normatywny, wiązany w teorii prawa karnego ze sformułowaną w nie-
mieckiej karnistyce nauką o obiektywnym przypisaniu skutku, zachodzi wówczas, gdy
spełnione są łącznie warunki określane mianem normatywnych podstaw obiektywnego przy-
pisania skutku. Pomimo że w teorii prawa karnego wypracowanie domkniętego i precyzyjnie
sformułowanego katalogu owych warunków jest nadal sprawą przyszłości, przyjąć można, że
związek normatywny pomiędzy działaniem i skutkiem wywołanym jego popełnieniem będzie
zachodził wówczas, gdy: 1) skutek ten można było przewidzieć; 2) skutek ten spowodowano
działaniem społecznie nieakceptowalnym, a więc takim, którym naruszono regułę ostrożnego
(właściwego) postępowania z dobrem prawnie chronionym; 3) działanie to stworzyło społecz-
nie nieakceptowane, gdyż nadmierne, ryzyko wywołania rozważanego skutku; 4) skutek ten
nie powstałby w razie podjęcia działania zgodnego z regułą ostrożnego postępowania z do-
brem prawnie chronionym (na temat związku normatywnego zob. w szczególności J. Giezek,
Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania, w: SPK, t. 3, 2012,
s. 453 i n. oraz cyt. tam literatura).

W przypadku materialnego typu czynu zabronionego z zaniechania nie badamy związku
kauzalnego, a jedynie ustalamy istnienie odpowiednio skorygowanego związku normatywnego,
a więc sprawdzamy, czy: 1) ten, który nie zapobiegł skutkowi był gwarantem jego nienastą-
pienia; 2) skutek ten można było przewidzieć; 3) podmiot będący gwarantem nienastąpienia
skutku mógł temu skutkowi zapobiec; 4) niezapobiegnięcie skutkowi było zachowaniem spo-
łecznie nieakceptowalnym (na temat normatywnych podstaw obiektywnego przypisania skutku
przy zaniechaniu zob. J. Giezek, Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego
przypisania, w: SPK, t. 3, 2012, s. 513 i n. oraz cyt. tam literatura).

Znamię opisujące typ czynności zabronionej pod groźbą kary jest często związane ze zna-
mieniem opisującym przedmiot tej czynności (przedmiot czynności sprawczej). Znamieniem
takim jest np. znamię „człowiek” występujące w przepisach określających przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu oraz znamię „cudza rzecz ruchoma” występujące w przepisach
określających przestępstwa przeciwko mieniu. W sytuacjach takiego związania dokonanie
czynu zabronionego jest możliwe tylko wtedy, gdy zabronionej pod groźbą kary czynno-
ści dopuszczono się na wskazanym przedmiocie (na temat tej kwestii zob. w szczególności
Ł. Pohl, Indywidualne, s. 113 i n.). Rozpoznanie właściwego przedmiotu czynności sprawczej
jest niekiedy trudne i wymaga zastosowania złożonych zabiegów interpretacyjnych, polega-
jących – w skrócie rzecz ujmując – na uzwględnianiu zawartości normatywnej przepisów
określających różne typy czynów zabronionych (na temat tej kwestii zob. np. rozważania
dotyczące przedmiotu kradzieży w typie podstawowym – Ł. Pohl, Błąd, s. 177 i n.).

10. Znamiona opisujące stronę podmiotową typu czynu zabronionego – znamiona pod-22
miotowe. Znamiona podmiotowe (subiektywne) są tymi skadnikami przepisu prawnokarnego,
które informują o tym, czy nastawienie to musi przybrać formę umyślności – zob. art. 9 § 1
KK, czy formę nieumyślności – zob. art. 9 § 2 KK. Z racji obowiązywania art. 8 KK, formułu-
jącego wymóg wypowiadania się w przepisie określającym znamiona typu czynu zabronionego
jedynie o nieumyślności, o umyślności prawodawca wprost w tego rodzaju przepisie się nie
wypowiada, co oznacza, że w razie braku wzmianki w warstwie deskryptywnej przepisu
określającego typ czynu zabronionego o formie strony podmiotowej tego czynu czyn ten
może być popełniony wyłącznie umyślnie; słowem, czyn zabroniony może być – co do za-
sady (wyjątkiem w tym zakresie są bowiem przepisy statuujące przestępstwa kwalifikowane
przez następstwo) – popełniony nieumyślnie tylko wtedy, gdy prawodawca posłuży się w war-
stwie deskryptywnej przepisu określającego znamiona tego czynu wyrazem „nieumyślnie”;
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znamiona określające stronę podmiotową typu czynu zabronionego również wyznaczają –
i tym samym precyzują – zakres normowania prawnokarnej normy sankcjonowanej leżącej
u podstaw typu czynu zabronionego.

W art. 9 § 1 KK zdefiniowano „umyślne popełnienie czynu zabronionego”, natomiast
w art. 9 § 2 KK zdefiniowano „nieumyślne popełnienie tego czynu” (na temat adekwatności
owych definicji i prób optymalnego definiowania wskazanych wyrażeń zob. Ł. Pohl, Przy-
czynek). Z art. 9 § 1 KK wynika, że postaciami umyślności są zamiar bezpośredni oraz
zamiar ewentualny (wynikowy, wtórny), zaś z art. 9 § 2 KK, że postaciami nieumyślno-
ści są świadoma nieumyślność oraz nieświadoma nieumyślność. W strukturze zamiarów
oraz świadomej nieumyślności da się wyróżnić dwie sfery: intelektualną (poznawczą) oraz
wolicjonalną.

Sfera intelektualna sprowadza się do zachodzącego po stronie sprawcy przewidywania
przezeń możliwości popełnienia czynu zabronionego, a ściślej mówiąc do przewidywania
przezeń możliwości wypełnienia (wyczerpania) znamion przedmiotowych tego czynu. Nie
oznacza to jednak, że przewidywanie to jest identyczne w przypadku zamiarów i świado-
mej nieumyślności. W przypadku zamiarów jest ono bowiem składnikiem wiedzy sprawcy (ta
natomiast – jak wiadomo – determinuje zachowanie się człowieka), natomiast w przypadku
świadomej nieumyślności nie jest ono składnikiem jego wiedzy, gdyż jest ono wówczas je-
dynie tzw. supozycją przedmiotową, która nie wpływa zatem na zachowanie się sprawcy; jest
tak dlatego że w przypadku sprawcy postępującego świadomie nieumyślnie w skład wiedzy
determinującej jego zachowanie wchodzi przekonanie o niepopełnieniu przezeń czynu zabro-
nionego (na temat tych zagadnień zob. W. Patryas, Interpretacja karnistyczna, s. 161 i n., oraz
Ł. Pohl, Przyczynek).

Sfera wolicjonalna sprowadza się natomiast do żywionego przez sprawcę jego stosunku
(nastawienia) wolicjonalnego do popełnianego czynu zabronionego. W przypadku zamiaru
bezpośredniego stosunek ten polega na chęci popełnienia czynu zabronionego, w przypadku
zamiaru ewentualnego polega on na godzeniu się na popełnienie tego czynu, w przypadku
natomiast świadomej nieumyślności sprowadza się on do chęci niepopełnienia czynu zabro-
nionego.

Osobliwą pod tym względem formą strony podmiotowej czynu zabronionego jest nieświa-
doma nieumyślność, która z racji braku sfery intelektualnej nie charakteryzuje się żadnym
nastawieniem wolicjonalnym sprawcy do popełnionego czynu zabronionego. W ujęciu KK
czyn zabroniony jest popełniony nieświadomie nieumyślnie wtedy, gdy sprawca nieprze-
widujący możliwości popełnienia czynu zabronionego mógł przewidzieć jego popełnienie
(zob. art. 9 § 2 in fine KK). W dogmatyce prawa karnego ową możliwość przewidywania możli-
wości popełnienia czynu zabronionego jedni autorzy interpretują w duchu obiektywizującym,
a więc sprowadzającym ją do formuły, iż (obiektywnie rzecz biorąc) można było przewidzieć
możliwość popełnienia czynu zabronionego, inni natomiast interpretują ją w duchu subiek-
tywizującym, a więc sprowadzającym ją do (liberalniejszej względem sprawcy) formuły, iż
to sprawca mógł przewidzieć możliwość popełnienia czynu zabronionego. Powyższy spór jest
konsekwencją sporu teoretycznego o adekwatną formułę nieświadomej nieumyślności (o tej
kwestii zob. w szczególności Ł. Pohl, Przyczynek, oraz cyt. tam literatura). Wydaje się, że
właściwszym ujęciem jest ujęcie subiektywizujące (na temat powodów tego stanowiska
zob. tamże).

11. Strona podmiotowa czynu zabronionego jest relatywizowana do znamion przedmio- 23
towych tego czynu. Konsekwencją tego faktu jest to, że w postępowaniu karnym należy
w pierwszej kolejności ustalać to, czy wypełniono znamiona przedmiotowe, a dopiero w na-
stępnej kolejności – w razie ustalenia faktu ich wypełnienia – czynić ustalenia odnośnie do
tego, czy ich wypełnienie nastąpiło w wymaganej przez przepis prawnokarny formie strony
podmiotowej.

12. Kwestia kontratypów jako negatywnych znamion typu czynu zabronionego. Sta- 24
nąć należy na stanowisku, że nie jest negatywnym znamieniem typu czynu zabronionego
kontratyp, a więc okoliczność uniemożliwiająca orzeczenie o czynie zabronionym, iż jest on
czynem bezprawnym (szerzej na temat tej kwestii i toczących się w jej obszarze dyskusji oraz
powoływanych argumentów zob. Ł. Pohl, Struktura normy, s. 178 i n. oraz Z. Jędrzejewski,
Zagadnienia ogólne, w: SPK, t. 4, s. 39 i n. oraz cyt. tam literatura).
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