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ABOLICJA

Słowo „abolicja” pochodzi z języka łacińskiego i ozna-
cza „zniesienie”, „umorzenie”. Abolicja w ujęciu prawa 
karnego polega na rezygnacji z pociągnięcia do odpo-
wiedzialności karnej sprawców czynów zabronionych 
opisanych w ustawie. Jest to więc darowanie z mocy 
ustawy określonych przestępstw, wskazanych za po-
mocą wyliczenia rodzajów tych przestępstw bądź ka-
tegorii sprawców, oznaczenia daty ich popełnienia, czy 
też rodzaju lub wysokości zagrożenia karnego. W ta-
kiej ustawie używa się zazwyczaj tz w. formuły aboli-
cyjnej o treści: „przebacza się i puszcza w niepamięć”. 
Należy podkreślić, że czyny objęte ustawą abolicyjną 
nie przestają być przestępstwami, a jedynie wyłączona 
jest możliwość ich ścigania.

Pełna abolicja oznacza w odniesieniu do przestępstw 
nią objętych zaniechanie wszczęcia postępowania kar-
nego, umorzenie postępowania już wszczętego, lecz 
jeszcze niezakończonego prawomocnym wyrokiem, 
oraz → zatarcie skazania. Zakres abolicji może być 
jednak zróżnicowany i zależy on od woli prawodaw-
cy. Ustawa abolicyjna może np. przewidywać, że nie 
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wszczyna się postępowania karnego, a postępowanie 
wszczęte umarza i nie obejmować zatarcia skazania. 
Ponadto, to ustawodawca określa, nie będąc w tym za-
kresie związany żadnymi ograniczeniami, która grupa 
przestępców skorzysta z abolicji. Ustawa abolicyjna 
jest zatem zwykle aktem prawnym o znaczeniu poli-
tycznym, instrumentem polityki karnej i to polityka 
kształtuje jego treść. Wydanie ustawy abolicyjnej za-
wsze będzie oznaczało ingerencję władzy politycznej 
w dziedzinę wymiaru sprawiedliwości (J. Bednarzak, 
Amnestia…, s. 9; D. Szeleszczuk, Hipokryzja czy miło-
sierdzie…, s. 195).

Typowym aktem abolicyjnym był dekret 
z 12.12.1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepa-
mięć niektórych przestępstw i wykroczeń (Dz.U. Nr 29, 
poz. 158). Na mocy tego dekretu m.in. postanowiono, 
że przebacza się i puszcza w niepamięć popełnione 
przed dniem 13.12.1981 r. określone przestępstwa, jeśli 
były: popełnione z powodów politycznych; skierowane 
przeciwko osobie albo instytucji państwowej lub spo-
łecznej z powodu wykonywanej przez nią działalno-
ści urzędowej, zawodowej, politycznej, społecznej lub 
związkowej; popełnione w związku ze strajkiem lub ak-
cją protestacyjną. Z mocy omawianego dekretu w spra-
wach o przestępstwa, które przebaczono i puszczono 
w niepamięć, postępowania karnego nie wszczynało 
się. Jednak w sprawach o przestępstwa, które przeba-
cza się i puszcza w niepamięć, w których postanowie-
nie o przedstawieniu zarzutów zostało wydane przed 
dniem 13.12.1981 r., postępowanie karne umarzano tyl-
ko wówczas, gdy sprawca zaniechał działalności prze-
stępczej oraz przed uprawomocnieniem się orzeczenia 
skazującego złożył dobrowolnie pisemne zobowiązanie, 
że będzie przestrzegał porządku prawnego i szanował 
zasady współżycia społecznego. „Niepamięć” uza-
leżniona była więc tu od złożenia tz w. lojalki. Była to 
zatem tz w. abolicja warunkowa, czyli uzależniona od 
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spełnienia określonych warunków. Abolicja bezwarun-
kowa przewiduje natomiast natychmiastowe uchylenie 
karalności od momentu wejścia w życie ustawy aboli-
cyjnej. Warto również zauważyć, że w omawianym de-
krecie przewidziano warunek o charakterze probacyj-
nym: jeżeli sprawca przestępstwa, które przebacza się 
i puszcza w niepamięć, popełni w ciągu roku od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia o umorzeniu postępo-
wania karnego nowe przestępstwo podobne, za które 
orzeczono karę pozbawienia wolności bez warunkowe-
go zawieszenia jej wykonania, podejmuje się poprzed-
nio umorzone postępowanie karne. Abolicja miała być 
więc równocześnie środkiem służącym przywróceniu 
poszanowania prawa, ładu i porządku, darującym prze-
winienia pod warunkiem późniejszego przestrzegania 
prawa. „Niepamięć” wprowadzona na mocy tego de-
kretu nie była więc całkowita (zgodnie z założeniem, że 
to wyłącznie prawodawca ma prawo decydowania o jej 
zakresie) i służyła w całości celom realizowanym przez 
organy państwowe.

W ostatnich latach podjęto próbę zastosowania tz w. 
abolicji podatkowej z mocy ustawy z 26.9.2002 r. o jed-
norazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu 
oraz o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa i usta-
wy – Kodeks karny skarbowy, która jednak nie weszła 
w życie wskutek wyroku TK z 20.11.2002 r. (K 41/02, 
OTK-A 2002, Nr 6, poz. 83), wydanego w trybie kontro-
li prewencyjnej. Ustawa ta przewidywała niepodlega-
nie karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe, polegające na narażeniu Skarbu Państwa na 
uszczuplenie podatku dochodowego od osób fi zycz-
nych (zob. art. 13 ust. 1 pkt 1).
Literatura:
J. Bednarzak, Amnestia, Warszawa 1965;
D. Szeleszczuk, Hipokryzja czy miłosierdzie? Abolicja i amnestia 
w okresie stanu wojennego, [w:] A. Grześkowiak (red.), Prawo 
karne stanu wojennego, Lublin 2003;
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L. Wilk, Amnestia i generalna abolicja. Historia i współczesność, 
[w:] A. Lityński, M. Mikołajczyk, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Orga-
niściak (red.), Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy 
Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józe-
fowi Ciągwie w 70-lecie urodzin, Katowice–Kraków 2009.

[H.K.]

AMNESTIA

Słowo „amnestia” pochodzi z języka greckiego i oznacza 
„niepamięć”, „zapomnienie”. Instytucja amnestii polega 
na ustawowym darowaniu lub złagodzeniu orzeczo-
nych już kar. Darowanie lub złagodzenie dotyczy kar 
orzeczonych za określone przestępstwa, które są wska-
zywane w ustawie za pomocą wyliczenia ich rodzajów 
bądź kategorii sprawców, określenia daty ich popełnie-
nia czy też rodzaju lub wysokości wymierzonych za nie 
kar. O zastosowaniu ustawy o amnestii może być mowa 
jedynie w wypadku uznania, że doszło do popełnienia 
przestępstwa. Amnestia może być więc wykonywana 
dopiero po tym, gdy zapadł prawomocny wyrok kar-
ny. Tym głównie różni się od → abolicji, polegającej 
na darowaniu i puszczeniu w niepamięć przestępstw, 
których sprawcy nie zostali jeszcze ukarani. Ponadto, 
ustawa amnestyjna jest aktem generalnym i nie jest ad-
resowana do konkretnych osób, czym różni się od uła-
skawienia (J. Bednarzak, Amnestia…, s. 9; D. Szeleszczuk, 
Hipokryzja czy miłosierdzie…, s. 193–214).

Głównym celem zastosowania amnestii jest niwelo-
wanie skutków zbyt surowej polityki karnej, prowadzą-
cej do przeludnienia zakładów karnych. W II Rzeczy-
pospolitej amnestie ogłaszano w: 1918, 1919, 1920, 1921, 
1922, 1923, 1928, 1932, 1938 i 1939 r. Równie częste były 
ustawy amnestyjne w czasach PRL (stosowane kilka-
naście razy: w 1945, 1947, 1952, 1956, 1964, 1969, 1974, 
1979, 1980, 1984, 1986 i dwa razy w 1989), wydawane 
głównie z motywów politycznych. Przykładowo można 
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wskazać na ustawę z 21.7.1984 r. o amnestii (Dz.U. 
Nr 36, poz. 192), przyjętą z okazji jubileuszu 40-lecia 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Motywy wydania tej 
ustawy zostały przedstawione w preambule. Zgodnie 
z nią chodziło o „stworzenie możliwości włączenia się 
do czynnego udziału w życie kraju obywatelom, którzy 
dopuścili się przestępstw z powodów politycznych oraz 
innych mniej groźnych przestępstw i wykroczeń”. Rów-
nocześnie podkreślono, że wydając ustawę amnestyjną 
kierowano się „zasadami humanizmu socjalistycznego”. 
Ustawa ta obok postanowień amnestyjnych zawierała 
również postanowienia abolicyjne, co było częstym 
zabiegiem. Typowym przykładem ustawy amnestyjnej 
była również ustawa z 7.12.1989 r. o amnestii (Dz.U. 
Nr 64, poz. 390), która przewidywała, że w sprawach 
o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, jeżeli z oko-
liczności sprawy wynika, że w wypadku przestępstwa 
umyślnego kara pozbawienia wolności nie przekro-
czyłaby lat 2, a przestępstwa nieumyślnego – lat 3, po-
stępowanie karne umarza się (warunkowo). Ponadto 
w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe 
wykonanie orzeczonej prawomocnie kary pozbawienia 
wolności za przestępstwo umyślne w wymiarze do 2 lat, 
a za przestępstwo nieumyślne w wymiarze do 3 lat, wa-
runkowo zawiesza się, a prawomocnie orzeczone kary 
ograniczenia wolności albo grzywny, niewykonane 
w całości lub w części, daruje się. W sprawach o prze-
stępstwa i przestępstwa skarbowe, za które wymierzono 
karę surowszą niż powyższa, kary te łagodzi się. Celem 
przyjęcia omawianej ustawy było dopuszczenie byłych 
więźniów politycznych do demokratyzacji życia po-
litycznego w Polsce. Należy zauważyć, że po 1989 r. 
ustawodawca nie zdecydował się na wydanie ustawy 
amnestyjnej.
Literatura:
J. Bednarzak, Amnestia, Warszawa 1965;
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J. Skupiński, Amnestia w Polsce – problem nadal aktualny, 
[w:] A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński 
(red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofi arowana 
Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008;
D. Szeleszczuk, Hipokryzja czy miłosierdzie? Abolicja i amnestia 
w okresie stanu wojennego, [w:] A. Grześkowiak (red.), Prawo 
karne stanu wojennego, Lublin 2003;
L. Wilk, Amnestia i generalna abolicja. Historia i współczesność, 
[w:] A. Lityński, M. Mikołajczyk, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Orga-
niściak (red.), Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy 
Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józe-
fowi Ciągwie w 70-lecie urodzin, Katowice–Kraków 2009.

[H.K.]

BEZPRAWNOŚĆ CZYNU

Bezprawność to sąd relacjonujący, wyrażający sprzecz-
ność między zachowaniem człowieka a zachowaniem 
nakazanym bądź zgodność między zachowaniem 
człowieka a zachowaniem zakazanym (W. Wolter, Na-
uka…, s. 101). Sprzeczność ta zachodzi zatem między 
tym, co miało miejsce (sfera bytu), a tym co powinno 
było mieć miejsce (sfera powinności). W rzeczywistości 
nie ma bezprawności jako takiej, nie jest ona kategorią 
ontologiczną, albowiem stanowi jedynie sąd o pew-
nym wycinku rzeczywistości w postaci zachowania 
człowieka.

Sporne jest wciąż, czy należy posługiwać się jed-
nym pojęciem bezprawności wspólnym dla wszyst-
kich gałęzi prawa, czy też właściwe jest odwoływanie 
się do bezprawności defi niowanych odrębnie przez 
każdą z dziedzin prawa. Zwolennicy monistycznego 
ujęcia bezprawności argumentują, że tz w. bezpraw-
ność kryminalna oznacza w istocie jedynie karalność, 
bowiem zachowania uzyskują cechę bezprawności 
w wyniku konfrontacji z konkretną normą sankcjono-
waną (→ przestępstwo), leżącą poza systemem pra-
wa karnego albo w ogóle poza systemem prawa. Nie 
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można oceniać danego zachowania jako zgodnego lub 
sprzecznego z prawem bez uwzględnienia wszystkich 
zawartych w systemie prawa przepisów odnoszących 
się do danej sytuacji. Przeciwnicy monistycznego uję-
cia bezprawności wskazują z kolei, że nie w każdym 
wypadku można wskazać poza system prawa karnego 
normę sankcjonowaną decydującą o bezprawności da-
nego zachowania.

Artykuł 115 § 1 KK defi niuje czyn zabroniony jako 
takie zachowanie, którego znamiona określone są przez 
ustawę karną. Jeśli dane zachowanie nie realizuje zna-
mion w niej zawartych, jest zachowaniem legalnym. 
Jeśli je realizuje, musi posiadać wszystkie niezbędne 
cechy typu czynu zabronionego. O tym, czy doszło do 
popełnienia czynu zabronionego, rozstrzyga narusze-
nie normy sankcjonowanej. Brak jest takiego narusze-
nia wówczas, gdy zachowanie podmiotu nie narusza 
reguł postępowania z danym dobrem prawnym i jed-
nocześnie nie narusza ani nie naraża tego dobra na 
niebezpieczeństwo. W takim wypadku zachowanie 
takie jest od samego początku legalne – pierwotna le-
galność zachowania (A. Zoll, [w:] Zoll, Kodeks karny, 
t. 1, s. 26–27, 397).

Jednocześnie nie w każdym przypadku naruszenia 
normy sankcjonowanej czyn taki uznany zostanie za-
wsze za bezprawny. Ocena bezprawności zachowania 
uzależniona będzie od zbadania, czy nie wystąpiły 
okoliczności zezwalające na naruszenie owej normy, 
definiowane przez wiedzę na temat danego dobra 
prawnego (→ przedmiot ochrony (zamachu)), i spo-
sób postępowania z nim. Jeśli okoliczności takie wy-
stąpią, nastąpi wyłączenie bezprawności zachowania 
naruszającego normę (wtórna legalność zachowania).

Na marginesie należy odnotować, iż podział na pier-
wotną i wtórną legalność zachowania sprawcy nie jest 
nienaruszalnym dogmatem. W doktrynie nie bez racji 
neguje się niekiedy takie rozróżnienie, argumentując 
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m.in., że normy sankcjonowanej nie można odczyty-
wać wyłącznie z jednego przepisu części szczególnej 
KK albo przepisu karnego innej ustawy, lecz z zespołu 
przepisów zawartych również w części ogólnej KK oraz 
w całym systemie prawa. Tak zdekodowana norma 
sankcjonowana określa pierwotną legalność zachowa-
nia podmiotu, ograniczając zakres nakazów i zakazów 
chroniących dobra prawne, zawartych w przepisach 
karnych. System prawa nie może bowiem jednocze-
śnie zakazywać danego zachowania i na nie zezwalać 
(T. Kaczmarek, O tz w. okolicznościach…, s. 21 i nast.).

Okoliczności wtórnie legalizujące zachowanie 
sprawcy – uchylające bezprawność jego zachowania 
– zwykło się w nauce polskiej nazywać kontratypa-
mi. Twórca pojęcia kontratypu, W. Wolter, pojmował 
go jako okoliczność sprawiającą, że mimo spełnienia 
przez zachowanie sprawcy ustawowych znamion 
czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary, 
czyn jego nie jest społecznie szkodliwy (→ społecz-
na szkodliwość czynu zabronionego), a tym samym 
bezprawny (W. Wolter, Nauka o…, s. 233–235). Pojęcie 
„kontratyp” wprowadzone zostało w związku z teo-
rią tz w. negatywnych znamion typu czynu. Zgodnie 
z nią do zakresu ustawowych znamion typu czynu 
zabronionego należy zaliczyć znamiona pozytywne, 
określające zachowanie sprawcy, oraz znamiona nega-
tywne, stanowiące „korekturę” pozytywnych. Czynem 
zabronionym jest – zgodnie z tą koncepcją – zachowa-
nie spełniające znamiona pozytywne, przy braku wy-
stąpienia znamion negatywnych (np. zabójstwo – ale 
nie w wyniku obrony koniecznej).

O ile doktryna ostatecznie odrzuciła teorię nega-
tywnych znamion przestępstwa, o tyle przyjęło się 
posługiwanie pojęciem kontratypu. Jednak sama teo-
retyczna konstrukcja wyłączenia bezprawności za-
chowania sprawcy niemal powszechnie opierana jest 
na rozwiązaniu przeniesionym na grunt polskiego 
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prawa karnego z prawa niemieckiego przez A. Zolla 
(Okoliczności wyłączające…, s. 101–104). Koncepcja 
ta zakłada, że istotą sytuacji kontratypowej jest kolizja 
dóbr prawnych, z których każde ma wartość społeczną, 
i niemożliwe jest jednoczesne utrzymanie obu z nich 
w dotychczasowym stanie. Konieczne jest przy tym, by 
nie istniała inna możliwość ratowania wybranego dobra 
prawnego, jak tylko przez poświęcenie konkurencyjne-
go. Zagrożenie bądź naruszenie tego dobra prawnego 
musi być zatem niezbędne dla uratowania innego dobra 
prawnego. Dozwolenie na jego naruszenie oparte jest 
na rachunku zysków i strat. O tym, jakie dobro wolno 
poświęcić dla ratowania innego dobra, rozstrzygać ma 
porównanie oparte na powszechnie przyjmowanej ak-
sjologii, poświęcenie to ma być „społecznie opłacalne”. 
Jednak ustalenie hierarchii wartości dóbr chronionych 
przepisami prawa karnego „wykracza znacznie poza 
kompetencje prawnika – karnisty” (A. Zoll, Okoliczno-
ści wyłączające…, s. 112). Wskazuje się, iż należy brać 
pod uwagę wykształcony w procesie kulturotwórczym 
sposób reakcji na zewnętrzne zagrożenia.

Nie należy jednocześnie pomijać elementu podmio-
towego, a zatem wymogu, by działanie nakierowane 
na poświęcenie dobra prawnego motywowane było 
rozpoznaniem sytuacji kolizyjnej i chęcią ratowania 
jednego z dóbr pozostających w kolizji (tz w. subiek-
tywny element kontratypu).

W doktrynie podkreśla się, że sama nazwa „kon-
tratyp” wskazuje, że chodzi o okoliczności będące 
wzorcem, typowe, przeciwstawiane typom czynów 
karalnych określonych w ustawie i będące podstawą 
dla oceny konkretnego stanu faktycznego. Określoność 
kontratypu składa się zatem z dwóch grup znamion: 
ustawowych cech czynu zabronionego i zespołu wa-
runków okoliczności wyłączającej bezprawność. 
Kontratyp jest w takim ujęciu wyrażonym w języ-
ku opisowym zezwoleniem na naruszenie normy 
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sankcjonowanej, a więc i na naruszenie dobra praw-
nego. Dlatego większość nauki podkreśla, że kontra-
typ nie występuje odrębnie, abstrakcyjnie, jako byt 
niezależny, ale jest zawsze powiązany z konkretnym 
czynem naruszającym normę sankcjonowaną.

Przyjmuje się, że w sytuacji kontratypowej zacho-
wanie formalnie realizujące znamiona typu czynu za-
bronionego nie posiada cechy społecznej szkodliwości, 
w związku z czym nie może być uznane za przestęp-
stwo, biorąc pod uwagę jego materialne ujęcie. Należy 
jednak zauważyć, iż w ostatnim czasie w doktrynie 
pojawiają się głosy próbujące reaktywować stary spór 
odnoszący się do zależności pomiędzy społeczną szko-
dliwością czynu a jego bezprawnością, który to spór 
najżywiej toczył się w związku z koncepcją kontratypu 
W. Woltera.

Wątpliwości w nauce budzi również oparcie pojęcia 
kontratypu jedynie na kolizji dóbr, podczas gdy uza-
sadnienia dla dozwolenia naruszenia dobra prawnego 
należy szukać także wśród racji etycznych i celowo-
ściowych (Marek, Prawo karne, s. 163). W przeciwnym 
razie nie da się każdego absolutnie kontratypu wytłu-
maczyć jedynie „społeczną opłacalnością” poświęcenia 
jednego z kolidujących dóbr. Z innej strony powraca 
się do koncepcji W. Woltera, zgodnie z którą w sytuacji 
kontratypowej prawo cofa swoją ochronę względem 
jednego z dóbr. Trudno bowiem bronić poglądu, zgod-
nie z którym w przypadku zabicia napastnika w obro-
nie koniecznej jego życie pozostawało pod ochroną 
prawa, i jednocześnie prawo to, poprzez kontratyp 
(pierwotnie albo wtórnie) zakładało legalność owe-
go pozbawienia życia przez odpierającego zamach 
(T. Kaczmarek, O tz w. okolicznościach…, s. 30 i nast.).

W nauce dokonuje się podziału kontratypów według 
umieszczenia ich w KK lub poza nim na kontratypy 
tz w. kodeksowe (np. obrona konieczna) i pozakodekso-
we (np. działanie w ramach uprawnień i obowiązków, 
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samopomoc legalna na gruncie prawa cywilnego). Obie 
te grupy stanowią z kolei tz w. kontratypy ustawowe, 
jako że posiadają oparcie w tekście ustawy. Odrębną 
kategorią są w porównaniu z nimi tz w. kontratypy po-
zaustawowe, których obowiązywanie wynika z innych 
podstaw aniżeli prawnych. Nie posiadają one oparcia 
w brzmieniu przepisu prawa, ewentualnie wskazywa-
ne w stosunku do niektórych z nich podstawy jawią 
się jako ogólne i przez to wątpliwe. Jako przykłady 
kontratypów pozaustawowych podaje się w doktrynie 
→ ryzyko sportowe, zwyczaj czy zgodę dysponenta 
dobrem (→ zgoda uprawnionego).

Należy zauważyć odnośnie do kontratypów poza-
ustawowych, że ich byt uzależniony jest nie tylko od 
ewolucji koncepcji teoretycznych, uzasadniających ich 
istnienie na gruncie prawa karnego, lecz bardziej od 
zmieniających się ocen społecznych sposobu rozwiąza-
nia sytuacji kolizyjnej leżącej u podstaw ich istnienia. 
Przykładem może być tu traktowanie → czynności 
leczniczych, które dawniej uznawano za kontratyp 
właśnie, obecnie natomiast niemal powszechnie przyj-
muje się, że pociągają one za sobą pierwotną legalność. 
Niektóre kontratypy odchodzą z kolei w niebyt decyzją 
ustawodawcy, jak miało to miejsce odnośnie do kon-
tratypu karcenia nieletnich (→ wychowawcze karcenie 
małoletnich) w tym zakresie, w jakim osobom wyko-
nującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opie-
kę lub pieczę nad małoletnim zakazano stosowania kar 
cielesnych. Inne kontratypy pozaustawowe zanikają ze 
względu na przeobrażenia społeczne, które zmieniają 
optykę spojrzenia na pewne zachowania i negują do-
zwolenie na naruszanie dóbr prawnych. Przykładem 
może być tu kontratyp „lanego poniedziałku”, który 
obecnie można brać pod uwagę jedynie w wąskim 
zakresie, praktycznie zastępowalnym kontratypem 
zgody dysponenta dobrem prawnym. Co do zasady 
kontratyp ten stracił rację bytu.
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Biorąc pod uwagę, że sytuacja mająca konstruować 
kontratyp ma być ze swej natury typowa i powtarzalna, 
trudno zaaprobować poszukiwanie nowych kontraty-
pów tam, gdzie ich nie ma. W takich przypadkach, jak 
tz w. prowokacja dziennikarska czy działalność arty-
styczna, nie mamy do czynienia z zachowaniami ty-
powymi i powtarzalnymi. Chodzić może wówczas co 
najwyżej o znikomą społeczną szkodliwość (wakującą 
karygodność) albo brak wypełnienia znamion przestęp-
stwa (wakującą karalność), zwłaszcza w zakresie strony 
podmiotowej, a nie o powstawanie jakiegoś nowego 
kontratypu pozaustawowego (A. Marek, Głos w dysku-
sji…, s. 317). Zarówno tz w. prowokacja dziennikarska, 
jak i tz w. kontratyp sztuki nie statuują kontratypów.

Również podejmowane niekiedy próby uczynienia 
z kontratypów pozaustawowych – ustawowych, ska-
zane są na porażkę. Przepisy stanowiące potencjalnie 
podstawę dla kontratypu pozaustawowego muszą 
spełniać wszystkie wymogi stawiane przez samą kon-
strukcję kontratypu, zwłaszcza w zakresie dostatecz-
nej określoności sytuacji kontratypowej (kolizji dóbr) 
oraz podstaw jej rozstrzygnięcia. Wskazywanie zatem 
choćby na przepisy Konstytucji RP czy ogólne przepisy 
ustaw szczególnych nie wystarczy dla uchylenia bez-
prawności klasy zachowań. W szczególności odnośnie 
do przepisów Konstytucji RP, które zwolennicy niektó-
rych kontratypów pozaustawowych zwykli powoły-
wać jako w sposób oczywisty wykluczające bezpraw-
ność, należy zauważyć, iż mimo zasady stosowania jej 
przepisów wprost, brak jest możliwości potraktowania 
ich jako formalnej podstawy stwierdzenia braku wy-
pełnienia znamion przestępstwa w konkretnej sprawie. 
Jeśli przepis karny narusza przepis Konstytucji RP, 
można jedynie dążyć do jego zmiany bądź uchylenia. 
Natomiast zastosowanie w takim wypadku przepisu 
Konstytucji RP przez orzekający sąd karny pogwałciło-
by inne zasady konstytucyjne, z zasadą nullum crimen 
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sine lege na czele (→ nullum crimen, nulla poena sine 
lege poenali anteriori).

Słusznie zresztą podaje się w wątpliwość możli-
wość funkcjonowania kontratypów pozaustawowych 
w ogóle. W nauce wskazuje się na niedopuszczalność 
wkraczania władzy sądowniczej w kompetencje wła-
dzy ustawodawczej, co ma miejsce w przypadku de-
cyzji sędziego o zastosowaniu kontratypu nieprzewi-
dzianego przepisami prawa (A. Zoll, „Pozaustawowe” 
okoliczności…, s. 433–444). Poza tym wskazuje się, 
zgodnie z zasadą nullum crimen sine lege, na wymóg 
zawarcia w ustawie wszystkich znamion określonego 
czynu zabronionego, co nie jest możliwe, jeżeli przyj-
mie się dopuszczalność występowania kontratypów 
pozaustawowych (Marek, Prawo karne, s. 164). Skoro 
określoność kontratypu składa się z dwóch grup zna-
mion: ustawowych cech czynu zabronionego i zespołu 
warunków okoliczności wyłączającej bezprawność, to 
w przypadku kontratypu pozaustawowego nie jest 
możliwa realizacja konstytucyjnych i kodeksowych 
standardów odnoszących się do zespołu znamion, 
również w odniesieniu do znamion kontratypu w ści-
słym znaczeniu. Jest to niemożliwe, tym bardziej że do 
wymogu określoności znamion kontratypu pozausta-
wowego przywiązuje się w nauce największą wagę 
(A. Zoll, „Pozaustawowe” okoliczności…, s. 433).

Jeśli zatem nie odrzuci się, co do zasady, możliwości 
posługiwania się fi gurą kontratypu pozaustawowego, 
co wydaje się słuszniejsze, należy dążyć do ich zmiany 
w kontratypy ustawowe.
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BŁĄD CO DO BEZPRAWNOŚCI

Błąd co do bezprawności, zwany też błędem co do 
prawa (error iuris), unormowany został w art. 30 KK. 
Istota tego błędu polega na dokonaniu przez sprawcę 
wadliwej oceny prawnej popełnianego czynu zabro-
nionego. Wadliwość ta przejawia się w nieświadomo-
ści bezprawności tego czynu, czy też – patrząc na tę 
kwestię z drugiej strony – w urojeniu jego legalności.

Artykuł 30 KK nie obejmuje swoim zakresem uroje-
nia bezprawności czynu. W świetle zasady nullum cri-
men sine lege (→ nullum crimen, nulla poena sine lege 
poenali anteriori), zgodnie z którą tylko ustawa może 
być źródłem określenia bezprawności danego zacho-
wania, urojenie takie jest karnoprawnie irrelewantne 
i nie może rodzić żadnych konsekwencji na gruncie 
prawa karnego. Jeżeli zatem np. ktoś obcuje płciowo 
z dalekim krewnym w linii bocznej, będąc w błędnym 
przekonaniu, że popełnia w ten sposób przestępstwo 
kazirodztwa (art. 201 KK), to nie dopuszcza się czynu 
bezprawnego, bowiem w rzeczywistości nie narusza 
żadnej normy prawa karnego.

Mimo wyraźnego zdystansowania się projekto-
dawców KK od rozstrzygnięcia tej kwestii (zob. Nowe 
kodeksy, s. 134), w aktualnym stanie prawnym nie 


