Pytanie prawne

Czy art. 2 in fine ustawy z 3 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy Kodeks karny (DzU nr 132, poz. 1109)
jest zgodny z umowami międzynarodowymi
ratyfikowanymi przez RP?

Opinia prawna
WALDEMAR GONTARSKI

I. Stan prawny
I.1.
Zakodowane w art. 4 § 1 k.k. zasady
lex mitior retro agit (nakaz wstecznego
działania ustawy względniejszej) oraz
lex severior retro non agit (zakaz wstecz−
nego działania ustawy surowszej) – nie
mają rangi konstytucyjnej1. Polski Try−
bunał Konstytucyjny (TK) nie widzi
potrzeby wyprowadzania tych zasad
z klauzuli generalnej rządów prawa
(art. 2 Konstytucji). Zdaniem TK wy−
starczy jedynie umocowanie ustawo−
we2.
Zasady z art. 4 § 1 k.k. w pełni wy−
rażone są w art. 15 ust. 1 Międzynaro−
dowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych3. Zakazy retroaktywne
z art. 15 ust. 1 Paktu obejmują wszelkie
konsekwencje czynu karalnego, tzn.
nie tylko normy prawa karnego sensu
stricto – zauważa SN w wyroku z 26 lip−
ca 1991 r., I PRN 34/914. Oznacza to,
że art. 15 ust. 1 Paktu ma tak szeroki
zakres stosowania, jak art. 4 § 1 k.k.,
czyli obejmuje całokształt reakcji pra−
wnokarnej. Natomiast art. 7 ust. 1 Kon−
wencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności5 nie zawiera
jedynie zasady lex mitior retro non agit.
Pakt i Konwencja – umowy ratyfikowane
– w systemie polskim mają rangę po−
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nadustawową (art. 91 ust. 1 i 2 Konstytu−
cji). Dotychczas polski TK nie stosował
w swych rozstrzygnięciach przepisów
Konwencja lub Paktu jako matrycy do
badania legalności ustawowych reguł
intertemporalnych6.

I.2.
Do gwarancji antyretroaktywnych
z art. 4 § 1 k.k. dochodzi zasada zawar−
ta w art. 1 § 1 k.k. i z 42 ust. 1 zd. pierw−
sze Konstytucji – nullum crimen sine
lege poenali anteriori (nie ma przestęp−
stwa bez ustawy karnej wcześniejszej),
czyli lex retro non agit. Zasada ta w pol−
ski orzecznictwie konstytucyjnym in−
terpretowana jest wąsko, przy pomocy
restryktywnej wykładni7, tzn. stosowana
jest wykładnia zawężająca na nieko−
rzyść sprawcy. Punktem odniesienia
jest jedynie moment popełnienia czynu,
a wszystko co się dzieje potem, pozo−
staje poza zakresem jej stosowania – za−
uważa TK w wyroku z 6 lipca 1999 r.,
P 2/998. Wtedy zakaz retroaktywnego
stosowania prawa łączy się jedynie
z oceną bezprawności czynu na grun−
cie prawa karnego w czasie jego po−
pełniania. W tym sensie art. 42 ust. 1
Konstytucji nie obejmuje czasu orze−
kania, czyli również nie obejmuje prze−
pisów o przedawnieniu karalności.
Art. 15 ustawy z 6 czerwca 1997 r. –
Przepisy wprowadzające Kodeks karny
jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Kon−
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stytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wyrok
TK z 25 maja 2004 r., SK 44/039.
Część przedstawicieli doktryny pra−
wa karnego, w opozycji do orzecznic−
twa konstytucyjnego, opowiada się za
szerokim rozumieniem zasady nullum
crimen sine lege poenali anteriori, tak
aby można było wyprowadzić z niej za−
sadę szczegółową: lex severior retro non
agit10.

I.3.
Art. 7 ust. 1 Konwencji zawiera gwa−
rancje obejmujące całokształt reakcji
prawnokarnej na przestępstwo11. Zgo−
dnie z orzecznictwem strasburskim,
art. 7 ust. 1 Konwencji obejmują nie tyl−
ko przepisy określające co jest przestęp−
stwem, ale także rodzaj i granice wymia−
ru kary oraz zakazuje w szczególności
wstecznego stosowania prawa karnego
na niekorzyść oskarżonego – orzeczenie
Europejskiego Trybunału Praw Czło−
wieka (dalej ETPCz) w Strasburgu
z 27 września 1995 r. w sprawie G. v.
Francja, skarga nr 15312/89. Zakaz
zawarty w tym przepisie nie ogranicza
się jedynie do zakazu wstecznego stoso−
wania prawa karnego na niekorzyść
oskarżonego. Obejmuje również zasadę,
iż tylko prawo może rozstrzygać o istnie−
niu przestępstwa oraz określać rodzaj
i granice wymiaru kary. Prawo karne
nie może być interpretowane rozsze−
rzająco na niekorzyść oskarżonego... –
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orzeczenie ETPCz z 22 marca 2001 r.
w sprawie Streletz i inni v. Niemcy,
skarga nr 34044/96. Chodzi o to, że
w przypadku restrykcyjnych przepisów
prawa karnego niedopuszczalna jest
wykładnia rozszerzająca, zaś w przy−
padku przepisów gwarancyjnych – za−
wężająca.
Słowo „kara” wymienione w tym prze−
pisie – podobnie jak pojęcie „prawa i obo−
wiązki o charakterze cywilnym” i „oskar−
żenie w sprawie karnej” w art. 6 ust. 1 –
jest autonomiczną koncepcją Konwencji.
(...) Sformułowanie art. 7 ust. 1 zdanie
drugie wskazuje, że punktem wyjścia dla
jakiekolwiek oceny istnienia kary jest
to, czy dany środek został nałożony w wy−
niku skazania za „przestępstwo”. Inne
ważne okoliczności, które powinno się
brać pod uwagę to: charakter i cel tego
środka, jego charakterystyka na podsta−
wie prawa krajowego, postępowanie pro−
wadzące do jego wymierzenia i wykona−
nia oraz jego dotkliwość – orzeczenie
ETPCz w sprawie Welch v. Wielka Bry−
tania z 9 lutego 1995 r., skarga nr
17440/90. Również pojecie „prawo”
z art. 7 ust. 1 Konwencji ma szerokie
znaczenie – na co zwraca uwagę orze−
czenie ETPCz z 15 listopada 1996 r.
w sprawie Cantoni v. Francja, skarga
nr 17862/91. Konwencja nie sprzeciwia
się jedynie retroaktywności prawa pro−
cesowego (i wykonawczego, chociaż
odnosi się do wykroczeń)12.
Reasumując:
Według orzecznictwa strasburskiego:
t PO PIERWSZE – przepisów prawa
karnego nie można interpretować
na niekorzyść oskarżonego.
t PO DRUGIE – gwarancje intertem−
poralne uznaje się za istotny skła−
dnik zasady rządów prawa.
t PO TRZECIE – gwarancje te ujmu−
je się szeroko, czyli stosuje się do ca−
łokształtu reakcji prawnokarnej, tj.
również do czasu orzekania, a nie
tylko odnośnie oceny karnej bez−
prawności czynu w czasie jego popeł−
niania13.
Orzecznictwo strasburskie, w prze−
ciwieństwie do polskiego orzecznic−
twa konstytucyjnego wydanego na pod−

stawie Konstytucji RP z 1997 r., karno−
prawnej zasadzie lex retro non agit na−
daje szerokie znaczenie – to po pierw−
sze, a po drugie – wyprowadza ją z za−
sady rządów prawa. Gwarancje zawarte
w art. 7 – istotny element rządów prawa
– orzeczenie ETPCz z 21 stycznia 2003 r.
w sprawie Veeber v. Estonia, skarga nr
45771/99.
Jak trafnie zauważa się w orzecznic−
twie, w sytuacji, w której ustawodawca
w przepisie szczególnym wprowadziłby
wyłom od zasady lex severior non agit,
unormowanie takie musiałoby zostać za−
kwestionowane przy uwzględnieniu tre−
ści art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP –
uchwała SN (pełny skład Izby) z 11
stycznia 1999 r., I KZP 15/98.

I.4.
Opór przed uznaniem przez TK kon−
stytucyjnego charakteru omawianych
zasad sprawił, że ustawodawca polski
ustanowił przepisy przejściowe ograni−
czające te zasady14. Jednak reguły sto−
sowania prawa względniejszego zawar−
te są nie tylko w art. 4 k.k., ale również
w regulacjach ponadustawowych (Kon−
wencja i Pakt). Należy się przeto zasta−
nowić, czy na poziomie ustawowym
można stanowić przepisy o charakterze
lex specialis wobec art. 4 k.k. (tzn. prze−
pisy wyłączające stosowanie zwartych
w nim gwarancji). Takie rozwiązanie
ma miejsce w przypadku reguł inter−
temporalnych dotyczących przedawnie−
nia karalności zawartych w:
t art. 2 ustawy z 3 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy Kodeks karny15;
t art. 15 ustawy z 6 czerwca 1997 r.
Przepisy wprowadzające Kodeks
karny16 (p.w.k.k.).
Stanowisko doktryny jest rozbieżne.
t Pier wszy wariant interpreta−
cyjny, bez uwzględnienia regula−
cji prawnomiędzynarodowych: we−
dług części przedstawicieli doktry−
ny, Konstytucja dopuszcza naru−
szenia zakazu retroakcji w przy−
padku przepisów wydłużających
okresy przedawnienia karalności,
jeśli te okresy jeszcze nie minęły.
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Nie istnieje bowiem prawo do prze−
dawnienia17.
t Drugi wariant interpretacyjny,
przeciwny pierwszemu: Zasada
nulla poena sine lege musi obej−
mować również zagadnienia czy
w ogóle kara może być w konkret−
nym przypadku wymierzona, a za−
tem czy nie nastąpiło przedawnienie
karalności czynu lub czyn nie został
objęty abolicją. Skoro bowiem „nie
ma kary bez ustawy”, to nie można
wymierzyć kary w sytuacji, jeśli sa−
ma ustawa uchyla karalność czynu,
określając termin przedawnienia
karalności...18. Sprawca ma prawo
oczekiwać, że jego czyny się prze−
dawnią19. Dlatego pogląd o do−
puszczalności przedłużenia biegu
terminów przedawnienia należy
uznać za błędny i szkodliwy z punk−
tu widzenia gwarancyjnej funkcji
prawa krarnego20. Taką konsta−
tację wyprowadza się z zasady za−
ufania. Zwraca się uwagę, że przy
możliwości wydłużenia terminów
przedawnienia instytucja przedaw−
nienia, jako instytucja nieprzewidy−
walna, traci sens21.
t Trzeci wariant interpretacyjny:
Konwencja i Pakt nie pozwalają
na reatroakcję przepisów o prze−
dawnieniu karalności22. Taki po−
gląd wyrażają nawet ci przedsta−
wiciele doktryny, którzy przez lata
byli zwolennikami pierwszego wa−
riantu interpretacyjnego, ale po
uwzględnieniu ponadustawowego
prawa międzynarodowego i wykła−
dni zawartej w orzecznictwie stras−
burskim, zmienili zdanie23. Aczkol−
wiek dopuszczają, na zasadzie wy−
jątku, retroaktywne działanie
przepisów o przedawnieniu odno−
śnie tych przestępstw, o których
mowa w art. 9 p.w.k.k. – argumen−
tując, że odpowiadają one wymo−
gom sprawiedliwości, przywracają
stan praworządności materialnej,
rażąco naruszanej przed 1990 r. na
korzyść sprawców przestępstw i tym
samym na niekorzyść pokrzywdzo−
nych tymi przestępstwami24.
t Czwarty wariant interpretacyj−
ny: Prawo międzynarodowe nie
wyklucza możliwości przedłużania

13

Pytanie prawne
okresów przedawnienia25. Jednak
przedstawiciele doktryny formułu−
jący taką tezę popadają w sprzecz−
ność wewnętrzną, bowiem jedno−
cześnie akcentują, że gwarancje
z art. 7 ust. 1 Konwencji w świet−
le orzecznictwa strasburskiego
obejmują całokształt reakcji pra−
wnokarnej związanej z popełnio−
nym przestępstwem26 i że w syste−
mie polskim przedawnienie o ile
nawet nie jest wyłącznie instytu−
cją prawa karnego materialnego,
to na pewno posiada mieszany cha−
rakter27.
Wyjaśnijmy:
Tylko ujęciem materialnym instytu−
cji przedawnienia można wytłumaczyć
zróżnicowanie okresów przedawnienia
karalności w zależności od wagi popeł−
nionego czynu28. W tym kontekście
istotne jest stwierdzenie zawarte we
wcześniej przytoczonym orzeczeniu
ETPCz z 22 marca 2001 r. w sprawie
Streletz i inni v. Niemcy – odnośnie
tego, że gwarancje intertemporalne
obejmują też granice wymiaru kary.
Według utrwalonego poglądu polskie−
go orzecznictwa i doktryny, jakkolwiek
przedawnienie ma również znaczenie
procesowe, przede wszystkim ma charak−
ter materialnoprawny (por. K. Marszał,
Przedawnienie w prawie karnym, War−
szawa 1972; K. Buchała, Z. Ćwiąkalski.
A. Zoll, Komentarz do kodeksu kar−
nego, wyd. II, Warszawa 1994, s. 484;
S. Śliwiński, Polskie prawo karne ma−
terialne, Warszawa 1946, s. 45) –
uchwała SN z 18 lipca 1996 r., I KZP
11/9629. W innych systemach jest to
różnie uregulowane. Na przykład w sy−
stemie niemieckim30 i belgijskim31 –
przedawnienie jest instytucją prawa
procesowego, a nie materialnego. Na
gruncie systemu polskiego nie powin−
no się więc odwoływać w sposób bez−
pośredni do tamtejszych judykatów,
tak jak to czyni polski TK w uzasadnie−
niu wyroku z 25 maja 2004 r., SK
44/03: W orzecznictwie niemieckiego
Trybunału Konstytucyjnego dominuje
obecnie przekonanie o dopuszczalności
retroaktywnego przedłużenia terminów
przedawnienia.

14

I.5.
Do czynów popełnionych przed wej −
ściem w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy Kodeksu karnego o przedawnie−
niu w b r z m i e n i u n a d a n y m t ą u s t a w ą ,
chyba że termin przedawnienia już upły −
nął – tak brzmi art. 2 ustawy z 3 czerw−
ca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks
karny będący odpowiednikiem art. 15
p.w.k.k. Nakaz stosowania ustawy
względniejszej (mniej surowej) – taki
jest z kolei sens art. 4 § 1 k.k., czyli ra−
tio legis polega na wykluczaniu w pro−
cesie stosowania prawa możliwości
pogarszania sytuacji prawnej sprawcy
czynu karalnego. Wobec tej regulacji
powołane wcześniej przepisy wpro−
wadzające mają charakter lex specialis.
Art. 15 p.w.k.k. wyłącza stosowanie
art. 4 § 1 k.k. do wydłużenia terminów
przedawnienia przez ustawę nową, jeśli
przed datą wejścia jej w życie przedaw−
nienie jeszcze nie nastąpiło – postano−
wienie SN z 19 sierpnia 1999 r., I KZP
25/9932. Zakłada się więc, że retroak−
tywne wydłużenie terminów przedaw−
nienia pogarsza sytuację sprawcy. Ina−
czej w nie byłoby sensu wyłączać sto−
sowania art. 4 § 1 k.k. Tymczasem TK
w wyroku z 25 maja 2004 r., SK 44/03 –
z jednej strony wychodzi z założenia,
że retroaktywne wydłużenie terminów
przedawnienie karalności, gdy terminy
te jeszcze nie upłynęły, nie pogarsza sy−
tuacji prawnej sprawcy, a z drugiej –
twierdzi, że art. 15 p.w.k.k. ma charak−
ter lex specialis wobec art. 4 § 1 k.k.
W ten sposób TK sam sobie zaprzecza.
Wszak gdyby wydłużenie terminów
przedawnienie karalności nie pogar−
szało sytuacji prawnej sprawcy, to nie
trzeba byłoby ustanawiać lex specialis
(w postaci art. 15 p.w.k.k.)33.

II. Odpowiedź
na pytanie opinii
Art. 2 in fine ustawy z 3 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny,
jako retroaktywny przepis prawa kar−
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nego materialnego, wydaje się pozo−
stawać w sprzeczności z prawem po−
nadustawowym, w szczególności z art.
7 ust. 1 Konwencji (system autonomicz−
ny wobec systemu krajowego), czyli
z przepisem obejmującym gwarancjami
antyretroaktywnymi całość krajowego
prawa karnego materialnego. Orzecz−
nictwo strasburskie, w przeciwieństwie
do polskiego orzecznictwa konstytucyj−
nego, karnoprawnej zasadzie lex retro
non agit nadaje szerokie znaczenie, tzn.
za punkt odniesienie bierze pod uwagę
nie tylko moment popełnienia czynu za−
bronionego, lecz zakaz retroaktywny
odnosi do całokształtu reakcji prawno−
karnej. Ponadto Trybunał w Strasbur−
gu, w przeciwieństwie do polskiego
Trybunału Konstytucyjnego, przy inter−
pretacji gwarancji intertemporalnych
nie stosuje wykładni na niekorzyść
sprawcy, tj. wykładni restryktywnej – to
po pierwsze, a po drugie – gwarancje te
wyprowadza z zasady rządów prawa.
W związku z powyższym, kwestia
zgodności art. 2 in fine ustawy z 3
czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Ko−
deks karny – z art. 7 ust. 1 Konwencji,
może być przedmiotem pytania pra−
wnego do Trybunału Konstytucyjnego,
formułowanego in concreto przez każdy
sąd w trybie art. 193 Konstytucji. Może
też być przedmiotem skargi indywidu−
alnej do Trybunału w Strasburgu skła−
danej w trybie art. 34 Konwencji.
n
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Uchwała
Sądu Okręgowego w Gliwicach
Redakcja Gazety Sądowej otrzymała list od Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego
w Gliwicach z prośbą o jego opublikowanie. Mając na uwadze dobro polskiego wymiaru spra−
wiedliwości, publikujemy poniżej jego treść:

RZECZNIK PRASOWY
SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH
44−100 Gliwice, ul. Kościuszki 15
tel. (032) 33 80 101, faks (032) 33 80 102
Gliwice, 22 IX 2005 r.
RP 062/56/05
Uprzejmie proszę o podanie do publicznej wiadomości treści uchwały Sądu Okrę−
gowego w Gliwicach odnoszącej się do kłamliwego materiału prasowego zawarte−
go w dzienniku „Fakt” i odmowy opublikowania sprostowania tego materiału przez
redakcję.
Jednocześnie wyjaśniam, że w materiale tym, nie tylko błędnie stwierdzono, że
na podejrzanym, wobec którego uchylono areszt, ciąży zarzut pedofilii, podczas gdy
pozostaje on jedynie pod zarzutem posiadania treści pornograficznych z udziałem
dzieci, ale także przypisano fałszywie udział w wydaniu opisywanego orzeczenia
Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego Krystynie Hadryś.
Dane zawarte w tym materiale były następnie, bez sprawdzenia ich wiarygod−
ności, komentowane przez wymienionych w uchwale polityków.
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Gliwicach
SSO Tomasz Pawlik

Uchwała Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach
z 14 września 2005 r.
Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach, po zapoznaniu się z treścią publikacji
w dzienniku Fakt i z treścią zamieszczonych w tym dzienniku wypowiedzi polityków,
przy jednoczesnym uwzględnieniu, że redaktor dziennika Fakt wbrew prawu odmawia
opublikowania na jego łamach sprostowania kłamliwego materiału prasowego,
oświadcza, co następuje:
1. Dane zawarte w publikacji zatytułowanej: „Przez nią pedofil jest wolny!” (Fakt
z 19 sierpnia 2005, nr 192 (555) są niezgodne z prawdą, a ich opublikowanie miało na
celu jedynie znieważenie sądu, jego wiceprezesa i sędziów.
2. Zamieszczone w numerze Faktu z 20−21 sierpnia 2005 r. wypowiedzi: Lecha Ka−
czyńskiego, Katarzyny Piekarskiej, Zbigniewa Religi, Jakuba Śpiewaka i Zbigniewa
Ziobry są świadectwem ich braku poczucia odpowiedzialności za słowo. Bez spraw−
dzenia rzetelności publikacji zamieszczonej w dzienniku Fakt pozwolili sobie oni na
znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest sąd, a tak−
że wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach i sędziów tego sądu.
Kolegium wyraża swe oburzenie tak treścią, jak i formą publikacji; wyraża także
zaniepokojenie, że politycy wypowiadają się o istotnych sprawach bez sprawdzenia
elementarnych faktów.
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