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Wstęp 
 

Problematyka przestępstw przeciwko  życiu  i  zdrowiu, a przede wszystkim 

zagadnienia związane z zabójstwem w różnorakich jego postaciach, zajmują w prawie 

karnym szczególne miejsce. Niewątpliwie to te zagadnienia stanowią na dobrą sprawę 

,,jądro” prawa karnego, a zarazem stanowiły i stanowią podstawy z których wyrastało 

i głównie opierało się prawodawstwo karne ze swoimi konstrukcjami i instytucjami. 

Zabójstwo przecież dotyka dwóch najistotniejszych wartości w dziedzinie 

humanistyki – życia i śmierci i są to wartości przeciwstawne. „W rzeczywistości 

jednak – jak słusznie zauważa G. Simmel – śmierć jest od początku i od wnętrza 

związana z życiem”
1
. Nasze życie, na co zwrócił uwagę M. Heidegger, mówiąc, 

że człowiek jest „bytem ku śmierci”
2
, nakierowane jest ku śmierci. Nie znaczy to, 

że każdego z nas myśl o niej ma nieustannie absorbować. Gdybyśmy musieli mieć na 

uwadze ów fakt, przecież nieodwołalny (każde stworzenie rodzi się z piętnem 

śmierci), nie moglibyśmy znieść własnej egzystencji, a tym samym normalnie żyć. 

Jak stwierdza interpretatorka tego stanowiska „byt ku śmierci jest pojęciem  

o charakterze ontologicznym i tak jak większość pojęć filozoficznych nie konstatacją 

faktu, tylko formalnym odniesieniem (formale Anzeige), wskazówkę, znakiem, 

o którym trzeba pamiętać, gdyż to on wskazuje  i rozjaśnia samą istotę ludzkiego 

bycia”
3
. Śmierć, ta nieunikniona kończąca nasze życie (ku której „wybiegamy”), jak 

i ta będąca wynikiem „ludzkiej interwencji” (pierwszą można nazwać 

„przeznaczeniem”, druga będzie jej zaprzeczeniem, nieuprawnionym „przerwaniem 

życia” – stąd wywołuje ona zawsze tak wielką repulsję społeczną), uobecniona 

w życiu - jak już wiemy -  bez konieczności jej konstatacji, „nie ogranicza [...], 

to znaczy nie kształtuje życia dopiero w ostatniej godzinie, ale stanowi formalny 

moment naszego życia, który zabarwia wszystkie jego treści: ograniczenia całości 

życia przez śmierć działa antycypująco na każdą z jej treści i chwil; jakość i forma 

każdego z nich byłyby inne, gdyby był on w stanie rozciągnąć się poza tę 

immanentną granicę”
4
.  

                                                 
1
 G. Simmel, O metafizyce śmierci, [w:], tenże, Filozofia kultury. Wybór esejów, Kraków 2007, s. 106. 

2
 M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994, s. 425 – „właściwa prawda jestestwa osiąga 

charakterystyczną dla niego właściwą pewność dopiero w wybieganiu ku śmierci”. 
3
 B. Skarga, Tercet metafizyczny, Kraków 2009, s. 208. 

4
 G. Saimmel, O metafizyce..., op. cit., s. 107. 
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Pozwala to spojrzeć na śmierć, jako czynnik kształtujący życie, a samo życie  

- jako odwrót czy też ucieczkę przed śmiercią. „Życia, jakiego używamy, aby 

przybliżyć się do śmierci, używamy także do ucieczki przed nią. Jesteśmy jak ludzie, 

którzy na statku idą odwrotnie do kierunku jazdy: podczas, gdy idą na południe, ów 

grunt, po którym stąpają, zmierza wraz z nim na północ. I ta dwoistość ich ruchu 

określa ich każdorazową pozycję w przestrzeni”
5
. Nie docieramy tutaj do istoty 

śmierci. Nie było to zamierzeniem autora „Metafizyki śmierci” i nie jest również 

naszym. Chodzi tylko o to, by wskazać na współzależność tych kategorii. Jak pisze 

lekarz i filozof R. Roczeń i tu również napotykamy na bariery. „Żyjąc w obliczu 

śmierci, doświadczamy szczególnego paradoksu. Wchodząc w relacje z ludźmi, 

mamy możliwość poznawania jedynie naszego wewnętrznego świata. Za życia dzieli 

nas od innych bariera naszych ciał i zmysłów, dlatego inny jest dla nas 

niepoznawalny. Natomiast śmierć dostrzegamy tylko w odniesieniu do drugiego 

człowieka, nigdy u siebie”
6
.  

Żyję w świecie, który stanowi z jednej strony podłoże materialne mojej 

egzystencji, z drugiej - w świecie społecznym (podmiotów ze mną współrodzajowo 

tożsamych), którego jestem częścią oraz w świecie będącym wytworem 

intencjonalnych aktów naszej świadomości, a w pewnym sensie nam przez ową 

warstwę ludzką „narzuconym”, określanym mianem kultury (w tym prawo, które jest 

jej częścią). Są to determinanty mojej egzystencji. Nas będą interesowały te prawne
7
.          

We współczesnych kodeksach karnych konstrukcja ustawowych typów 

zabójstwa ujawnia elementy, które mogą być podstawą uogólnień i generalizacji 

odnośnie interesujących nas zagadnień. Życie ludzkie, jego ochrona powszechnie 

uznawane jest za problematykę o nie wytyczonych granicach i niewątpliwie jak 

słusznie zauważył prof. M. Cieślak, stanowi wartość ,,która o wszystkim innym 

przesądza”. Gdzie kończy się życie, kończy się wszystko. Ba, wraz z nią kończy się 

cały mój świat. Stawia to nas przed problemem nicości. Czy to pojęcie ma jakiś sens? 

Nicość jako negacja bycia, a śmierć taką jest sugestią owego stanu ontycznego, 

skażona jest złudzeniem metafizycznym, „niedopuszczalnym uproszczeniem”. 

„Negatywność nie wyjaśnia, raczej stawia znak zapytania, sugerując coś więcej, jak 

                                                 
5
 Ibidem, s. 107-108. 

6
 R. Roczeń, Na pograniczu życia, Warszawa 2007, s. 159. 

7
 Por. M. Zirk-Sadowski, Prawo a uczestnictwo w kulturze, Łódź 1998, passim, B. Wojciechowski, 

Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach 

demokratycznych, Toruń 2009.  
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by słowo to coś kryło”
8
. Autorka tych słów dalej pisze: „Jedno jest faktem. Nikt 

stwierdzić nie może, czy śmierć jest przejściem do nicości. Tak mówiąc, już coś 

zakładamy, już rozstrzygamy o czymś, czego wiedzieć nie możemy. Śmierć to 

absolutna tajemnica”
9
. Stąd jest właśnie tak intrygująca. Śmierć, ta „naturalna”, gdy 

przyjdzie, kładzie kres mego życia i świata w którym bytowałam. Ta zaś, dokonana 

przez jakiś ludzki akt „innego”, burzy cały sens „bycia”, gdyż nie pozwala na 

ewentualne jego dopełnienie, które choć mogło się jeszcze rozwinąć w wyniku tej 

interwencji nie ma już żadnej racji. Stąd człowiek przyjmujący zazwyczaj z pokorą 

śmierć z przyczyn naturalnych  i na nią nie godzi się. Pragnie przekroczyć granice 

swego świata, chce „rozszerzyć je, aby tylko wtopić coś z siebie w świat innych”
10

. 

Tym bardziej za bulwersującą uważa się pozbawienie życia przez innych, gdzie brak 

racji „naturalnych”
11

. „Przestępca, popełniający czyn karalny, narusza nie tylko 

prawa podmiotowe innego podmiotu, ale także fundamentalny stosunek łączący 

rzeczywistą zbiorowość ludzką, do której sam należy, w postaci wzajemnej relacji 

uznania (»prawo jako prawo« )”
12

.  

Taka wspólnota oparta na wzajemnej relacji uznania odwołuje się do 

instytucyjnego wymiaru, jakie stanowi prawo zresztą odwołujące się do określonych 

systemów aksjologicznych. To ono nadaje temu wymiarowi publiczny charakter, 

przez co aktorzy tegoż życia „wiedzą, jakich ograniczeń postępowania mogą się po 

sobie wzajemnie spodziewać i jakiego rodzaju działania są dozwolone. [...] 

W przypadku praw człowieka wzajemność polega przede wszystkim na powszechnej 

rezygnacji z dopuszczalności określonych zachowań. Dzięki temu tam, gdzie  

dochodzi do zaakceptowania i usankcjonowania praw człowieka, każdy rezygnuje ze 

stosowania przemocy względem innych, a więc przykładowo prawo do zdrowia 

i życia wymaga wzajemnej rezygnacji z zabijania, prawo do własności polega na 

powszechnym powstrzymaniu się od kradzieży”
13

. Takie ujęcie  właściwe dla 

społeczeństwa demokratycznego, stanowiącego wspólnotę komunikacyjną 

o charakterze konstruktywistycznym, w innym świetle stawia filozoficzne 

                                                 
8
 B. Skarga, Tercet..., op. cit., s. 222.  

9
 Ibidem, s. 224. 

10
 Ibidem, s. 227. 

11
 Wystarczy wejść na portal onet.pl i wystukać  „zbrodnia” a wciągu kilku sekund pojawi się kilkaset 

wyników odpowiadające powyższemu hasłu, gdzie każde z kolei ma swoje dalsze odniesienia do 

„podobnych”. 
12

 B. Wojciechowski, Interkulturowe..., op. cit., s. 294. 
13

 Ibidem, s. 284. 
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uzasadnienie dla norm prawno-karnych. Posiadanie wyżej wymienionych praw 

w świetle tego ujęcia znaczy, że na państwie oraz na wszystkich ludziach ciąży 

odpowiedni obowiązek. Nie tylko więc poprzez sankcje, w naszym przypadku karne,  

prawo realizuje swoje zadania – wymuszenie na swych obywatelach posłuszeństwa 

dla swoich wymagań. Technika wyżej zaproponowana polega na stworzeniu takich 

standardów, jakich domaga się zorganizowane w świetle wyżej przedstawionych 

zasad społeczeństwo. Wedle J. Raz`a, gdy technika sankcji „stwarza racje na rzecz 

posłuszeństwa”, to druga „odwołuje się do niezależnych racji, sterując nimi przez 

otwarte zadeklarowanie, że są pewne standardy, jakich powinni przestrzegać wszyscy 

ci, dla których przywołane racje stanowią motywację”
14

. Ich zadośćuczynienie 

znajduje swe uzasadnienie (swoją rację) w tym, że takie zachowania „przyczyniają 

się do działania istniejącego schematu współpracy społecznej”
15

. Ma się rozumieć, że 

prawo karne stosując właśnie tę technikę „powinno stanowić »instrument polityki«, 

odpowiadający aksjologii demokratycznego państwa prawnego, którego 

podstawowym zadaniem jest rozwój i ochrona praw człowieka”
16

.  

 

Problem brutalizacji życia społecznego, który ostatnimi laty przejawia się 

w Polsce, a będący wyrazem transformacji społeczno-ustrojowej jakie społeczeństwo 

przechodzi, doprowadził do tego, że ustawodawca odszedł od tradycji wywodzącej 

się od pierwszego nowoczesnego polskiego kodeksu karnego (kodeks pod redakcją  

J. Makarewicza z 1932 roku) i kodeksu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 1969 

roku, ujęcia syntetycznego zabójstwa w jego typie podstawowym i wyróżniono formy 

kwalifikowane potocznie określane mianem morderstw (ciężkie zabójstwa). 

Wprowadzono i stypizowano więc   w aktualnie obowiązującej ustawie karnej  

okoliczności obciążające, które uprzednio były brane pod uwagę w ramach sądowego 

wymiaru kary  za zabójstwo w typie podstawowym. Kodeks karny  z 1997 roku 

wprowadził typ kwalifikowany zabójstwa uzasadniając to faktem wzrostu liczby 

przestępstw przeciwko życiu popełnianych w okolicznościach decydujących o ich 

szczególnej karygodności. Jest to konstrukcja nowa na gruncie naszego polskiego 

prawa karnego, stąd warto się zastanowić, czy jego wprowadzenie było zabiegiem 

                                                 
14

 J. Raz, Autorytet prawa. Eseje o prawie i moralności, Warszawa 2000, s. 246. 
15

 Ibidem, s. 247. 
16

 Por., B. Wojciechowski, Interkulturowe..., op. cit., s. 285-286. 
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uzasadnionym i koniecznym oraz czy przewidziana przez nie sankcja jest właściwa 

i zadowalająca?  

Praca niniejsza będzie próbą dokonania oceny przyjętych unormowań. Już 

w tym miejscu należy zauważyć, że w tej ocenie będą przebijać się dwie różne 

tendencje: z jednej strony nowoczesne kodyfikacje karne odchodzą od konstrukcji 

kazuistycznych. Przecież typ kwalifikowany jest uszczegółowieniem, o szereg 

okoliczności przedmiotowych jak i podmiotowych, typu podstawowego. Przejawia 

się więc tutaj napięcie pomiędzy konstrukcją syntetyczną (ogólną i generalną), 

a konstrukcją kazuistyczną i przywołującą różne okoliczności, nie zawsze jednorodne 

z logicznego punktu widzenia. Ten fakt czyni wyróżnienie typów kwalifikowanych 

kontrowersyjnymi.  

 Nie bez znaczenia są tutaj przyjmowane prze ustawodawcę karnego założenia 

polityczno – kryminalne, które przecież są zmienne, historycznie uwarunkowane 

i stanowią oddźwięk na społeczne odczucia co do stopnia społecznej szkodliwości 

czynów i ich karygodności oraz oceny dotychczasowej sądowej praktyki ich 

karalności. Nasilająca się za poprzedniej ekipy rządzącej nieufność wobec organów 

wymiaru sprawiedliwości, kwestionowanie dyskrecjonalności sędziowskiej i próby 

podporządkowania prokuratur i sądownictwa władzy wykonawczej powodowały 

pojawienie się tendencji kazuistycznych rozwiązań w tym również odnośnie 

kształtowania się typów przestępstw
17

.  

Również  nie bez wpływu na te oceny jest ,,nagonka medialna’’ na powyższe 

organy, formułowanie zarzutów o fałszowanie statystyk przestępczości, jeśli nie 

odpowiada to władzy wykonawczej i ogłaszanie, że liczba zabójstw gwałtownie 

rośnie, gdy począwszy od 2002 roku mamy do czynienia z wyraźną tendencją 

spadkową. Te zabiegi socjotechniczne miały potwierdzać z góry założona tezę, że 

obostrzenie kary (w tym wprowadzenie kary śmierci) spowoduje zmniejszenie 

przestępczości.  

 

Pierwotny zamysł tytułu pracy był prosty i miał brzmieć „Typy zabójstw 

kwalifikowanych w polskim prawie karnym”. W sytuacji dnia obecnego, gdy po 

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który – mówiąc delikatnie – po „niefortunnej” 

                                                 
17

 Por. A. Bodnar, R. Ziółkowski, Stan wymiaru sprawiedliwości, [w:] Demokracja w Polsce 2005-

2007,  

J. Kolarska – Bebińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranka (red.), Warszawa 2007, s.197-236. 
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nowelizacji ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy 

- Kodeks postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy
18

 zmieniającą 

odnośne przepisy  k.k., uchylił je jako niezgodne z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z racji ich uchwalenia przez Sejm bez 

dochowania trybu wymaganego do jego wydania
19

, podjęcie tego tematu stało się 

bezprzedmiotowe. Z chwilą decyzji Trybunału Konstytucyjnego nie ma typów 

kwalifikowanych w naszej ustawie karnej - abrogata lege abrogante non reviviscit 

lex abrogata. Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. po raz pierwszy wprowadził typy 

zabójstw kwalifikowanych do nowożytnego polskiego ustawodawstwa karnego, 

co stanowiło „wyłom” w dotychczasowych naszych kodyfikacjach. Dało to asumpt 

do wielu badań i publikacji poświęconych tej problematyce. Podejmując ten temat 

miałam świadomość tego swoistego stanu rzeczy. W 2001 r. ukazała się monografia 

R. Kokota, Zabójstwo kwalifikowane
20

 podejmująca ten problem z punktu widzenia 

dogmatyczno – prawnego.  By nie powielać ujęcia problemu podjęłam próbę jego 

przedstawienia z perspektywy filozoficznej i teoretyczno – prawnej, gdyż tylko 

nieliczni z autorów podnosili ten aspekt. Większość wypowiedzi ograniczała się tylko 

do sfery dogmatycznej. Nie mnie oceniać dlaczego tak się sprawy miały. Pewne 

światło rzuca na ten stan dyskusja nad potrzebą refleksji filozoficzno-prawnej na VIII 

Zjeździe Polskiej Filozofii
21

. Jedną z przyczyn tego stanu jest to, że prawnicy od 

wielu dziesięcioleci z uporem trzymają się „pozytywistycznej siatki pojęciowej”, 

która już dawno się zestarzała i stała się „filozoficznym bankrutem”
22

. Okazuje się, 

że mimo pojawienia się wielu nowych nurtów filozoficznych prawnicy nadal 

w pozytywistycznej wizji prawa widzą „sposób” na unaukowienie prawoznawstwa, 

dzieląc z tą wizją tezy: że ta nauka „powinna skupiać się na faktach (na zapisie 

ustawowym); że rozumować należy zgodnie z zasadami logiki formalnej; oraz że 

należy dystansować się od rozważań metafizycznych”
23

.  

Dzisiaj w dogmatyce prawniczej i praktyce w prostych rutynowych 

przypadkach ten pozytywistyczny uproszczony paradygmat jest chyba nadal 

                                                 
18

 Dz. U. Nr 163, poz. 1363. 
19

 Dz. U. Nr 63, poz. 533 – więcej na ten temat patrz: rozważania końcowe pracy.  
20

 R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2332 – Prawo CCLXXV, 

Wrocław 2001. 
21

 B. Brożek,  Komu potrzebna jest filozofia prawa? Refleksje po dyskusji okrągłego stołu. Panorama 

współczesnej filozofii polskiej, [w:]Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu filozoficznego, J. Jadacki 

(red.), Warszawa 2010, s. 201-205. 
22

 Ibidem, s. 202. 
23

 Ibidem. 
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skuteczny. Jednak w tych tzw. trudnych przypadkach, które wymagają wyjścia poza 

pozytywistyczny arsenał argumentacyjny, gdzie trzeba zmierzyć się z ogólniejszą 

teoretyczną perspektywą, sprawy już się mają inaczej. Brak solidnego filozoficznego 

i teoretycznego spojrzenia sprawia, że często praktycy stają się bezradni i ad hoc 

odwołują się do niekiedy przypadkowych teorii czy filozofii, które nie zawsze 

stanowią właściwą podstawą dla tych rozstrzygnięć
24

. Obecnie dogmatyka jak 

i praktyka prawnicza nie może się obejść bez refleksji abstrakcyjnej (teoretyczno-

filozoficznej). W polskiej karnistyce mieliśmy świetne  przykłady w  tej materii, by 

wymienić chociażby prace: E. Krzymuskiego, który rozpoczynał swą karierę właśnie 

od filozofii prawa, a jego habilitacja dotyczyła teorii karnej I. Kanta
25

, 

J. Makarewicza wydana w Niemczech książka Einführung in die Philosophie des 

Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grunlage
26

, która tam stała się 

„fundamentalną”, doczekała się ponownego wydania i na stałe weszła do światowego 

dziedzictwa prawa karnego
27

, studia W. Makowskiego z zakresu filozofii prawa 

karnego
28

, czy W. Woltera
29

. Nieodzowności refleksji filozoficznej oraz teoretyczno-

prawnej dzisiaj już na dobrą sprawę nikt nie kwestionuje. Przepaść jaka pomiędzy 

dogmatykami a filozofami i teoretykami prawa ma miejsce, powinna przy maleć przy 

dobrej woli wszystkich stron.Wymaga to jednak wypracowania przez teoretyków 

takich koncepcji, które przydałyby się w analizach obowiązującego prawa. Niektóre 

z nich już mają taki charakter i stąd staram się je w tej pracy przybliżyć (tak ma się 

z koncepcją zasad prawa, czy też logiki podważalnej). Jak słusznie zauważył 

B. Brożek, dzisiaj stoimy przed koniecznością wspólnej pracy filozofów, teoretyków  

                                                 
24

 Ibidem, s. 204; patrz również: J. Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa?, Warszawa 2008, 

passim oraz studia w: Fascynujące ścieżki filozofii prawa, J. Zajadło (red.), Warszawa 2008.    
25

 E. Krzymuski, Teoria karna Kanta ze stanowiska jego ogólnej nauki o rozumie praktycznym, 

Kraków 1882, również idem, O znaczeniu filozofii prawa i metodzie jej wykładu, odbitka z „Niwy”, 

Warszawa 1881 (był to tekst jego - jak to wówczas mówiono - prelekcji habilitacyjnej). 
26

 J. Makarewicz, Einführung In die Philosopie des Strftrechts auf entwicklungsgeshichtlicher 

Grundlage, Stuttgart 1906 – praca ta prawie nie znana w Polsce dopiero niedawno została 

przetłumaczona na język polski i opublikowana w Wyd. KUL przez Profesor A, Grześkowiak: 

J. Makarewicz, Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, Lublin 

2009. 
27

 Por. P. Kardas, Juliusza Makarewicza filozofia prawa karnego a podstawowe zasady 

odpowiedzialności karnej we współczesnym prawie karnym, [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. 

Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

A. Zoll, J. Stelmach, J. Halberda (kom. red.),  Kraków 2001, s. 513 (przypisy 4 i 5) 
28

 W. Makowski, Podstawy filozofii  prawa karnego, tom I i II, Warszawa 1917. 
29

 W. Wolter, Głos w dyskusji – narady nad teorią prawa [w:] Prace z dziedziny teorii prawa, 

W.L. Jaworski (wyd.),  Kraków 1925, s. 85-88, idem, W obronie metody, „Państwo i Prawo” nr 8-

9/1975, s. 138-146, por. polemikę: I. Andrzejew, List do Autora, „Państwo i Prawo” nr 10/1975, 

s. 116-120.   
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prawa i dogmatyków „nad wypracowaniem narzędzi do rozwiązywania konkretnych 

problemów de lege lata czy de lege ferenda, a także nad samymi tymi problemami”
30

.  

Nie bez znaczenia, że podjęłam właśnie te aspekty tej problematyki, było to co 

obserwowałam na gruncie życia publicznego. „Horror” jaki rozgorzał w pewnym 

okresie w związku z „walką przed przestępczością”, wzbudzanie strachu przed nią, 

nieprzemyślane decyzje legislacyjne, robione w pośpiechu pod wpływem 

spektakularnych wydarzeń, wskazywały, że wcześniej czy później dojdzie do 

jakiegoś potknięcia. I zdarzyło się. Nieprzemyślana nowelizacja z 2005 roku 

doprowadziła do natychmiastowej reakcji środowiska prawniczego i sformułowania 

wniosku przez ówczesnego Rzecznika Praw Człowieka do Trybunału 

Konstytucyjnego, by ten zbadał konstytucyjność uchwalonych zmian. Jednak 

Konstytucyjna zmiana rzecznika spowodowana zakończeniem przez niego kadencji 

sprawiła, że nowy rzecznik nie poparł tego wniosku i go wycofał. Znowu to 

przedłużyło proces obowiązywania tych znowelizowanych przepisów. Wielu autorów 

je krytykowało. Uczyniłam to również i ja w przygotowywanej pracy. Przedstawiłam 

również poza filozoficzno-teoretycznymi racje dogmatyczno-prawne przeciwko tej 

nowelizacji. Dopiero pytanie Sądu Apelacyjnego w Krakowie  skierowane, 

w związku z prowadzoną tam sprawą, do Trybunału Konstytucyjnego 

o konstytucyjność tej nowelizacji otworzyła drogę do rozwiązania tej patowej 

sytuacji. Stało się to dopiero po czterech latach od tej nowelizacji.      

 

Sytuacja ta sprawiła,   że zachodzi konieczność zmiany tytułu tej pracy. 

Proponuję: Zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym na tle 

porównawczym. Stąd przedmiotem pierwszego rozdziału jest próba odpowiedzi na 

pytania o filozoficzne i teoretyczno – prawne aspekty odnoszące się do problemów 

istoty człowieka, charakteru jego egzystencji w tym również jego biologicznego 

istnienia, jakie leżą u podstaw kodeksowej określoności zabójstwa (w tym zabójstwa 

kwalifikowanego). Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem stykania się problemów 

moralnych i prawnych jak i antropologiczno – filozoficznych. Pisząc o zabójstwie, 

jak słusznie zauważyła Barbara Skarga, nie sposób pominąć filozoficznych pytań o to 

kim jest człowiek, co to znaczy być człowiekiem? W dotychczasowej karnistyce jest 

czymś zaskakującym a zarazem zastanawiającym pomijanie refleksji filozoficznej 

                                                 
30

 B. Brożek, Komu potrzebna jest…, op. cit., s. 205.  
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i teoretyczno – prawnej, które leżą u podstaw nauki prawa karnego. Stąd w tym 

rozdziale będę starała się zrekonstruować założenia składające się na istotę 

człowieka. Przy swoiście rozumianej filozoficzności refleksji nad tymi zagadnieniami 

odżegnującymi się od esencjonalizmu (rozumianego jako poszukiwanie istoty 

człowieka) i jej absolutyzacji, odrzucając determinizm oraz tezę o zmiennej naturze 

ludzkiej, nie bez wpływu koncepcji I. Berlina i A .Zolla, sformułowałam hipotezę, że 

to wolność znamionuje swoistość ludzkiego istnienia. Wolność traktowana jako 

wartość egzystencjalna, przesądza o istocie człowieka, zaś zdolność dokonywania 

przez niego wyborów jest cechą jego kondycji. Począwszy do szkoły klasycznej 

prawa karnego koncepcje człowieka wyznacza właśnie wolność i racjonalność 

dokonywanego wyboru, co przesądza o ponoszeniu przez jednostkę 

odpowiedzialności za dokonane czyny. 

Prawo karne opiera się już na pewnych wyborach aksjologicznych, których 

nie można pominąć, stąd przyjęłam koncepcję nie-pozytywistyczną prawa A. Zolla. 

Podkreśla on związek pomiędzy akceptowanym przez ustawodawcę systemem 

etycznym, a tworzonym przez niego prawem. Prawo do życia wiąże on z niezbywalną 

i przyrodzoną godnością człowieka. 

 

W drugim rozdziale pracy zajmuję się teoretycznymi problemami typizacji 

przestępstw a w tym - wyróżnionych typów kwalifikowanych zabójstwa. Wiąże się to 

z ustaleniem charakteru, właściwości konstytucyjnej i ustawowo – karnej zasady  

nullum crimen sine lege, która dziś uważana jest za podstawę całego nowoczesnego 

prawa karnego. 

W rozdziale tym staram się określić czym jest zasada prawa nawiązując nie 

tylko do polskich rozwiązań ( Z. Ziembiński, J. Wróblewski ), ale również do 

konstrukcji R. Dworkina i R. Alexego, które w coraz większym stopniu są 

aprobowane na gruncie filozofii prawa  i współczesnych dogmatyk. Zakotwiczenie  

zasady nullum crimen sine lege w konstytucji pozwala wyróżnić dwa zakresy jej 

odniesienia: zakres związany z tworzeniem oraz stosowaniem prawa. Zasada ta jako 

norma  konstytucyjna adresowana jest do organu ustawodawczego, który powinien 

w swym  akcie stanowienia odróżnić jednoznacznie jaki czyn jest przestępstwem, 

przy czym nie może on mieć charakteru retroaktywnego oraz powinien jednoznacznie 

określić zachowania zabronione od tych, które tego charakteru nie posiadają.  



 12 

Zasada ta jako sankcjonująca norma prawno-karna pociąga do 

odpowiedzialności karnej tylko tego kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary 

przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art.1 kk). Zakazuje ona tym 

samym analogii na niekorzyść sprawcy. 

Przyjmuję w tym rozdziale rozdział przepisów prawnych od norm a wśród 

norm rozróżniam normy sankcjonowane i sankcjonujące. Opieram się tu na 

rozwiązaniach sformułowanych przez teoretyczno – prawną szkołę poznańską oraz na 

studium Zolla ,,O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego”. Analizując 

i przedstawiając problem typizacji przestępstw odwołuję się do jego konstrukcji 

prawniczej, którą nazwał „wewnętrzną strukturą przestępstwa”. 

 

W rozdziale trzecim przedstawiam analizę dotycząca zabójstwa 

kwalifikowanego w państwach sąsiadujących  z nami, w pozostałych państwach 

europejskich oraz w wybranych państwach świata. Te badania komparatystyczne 

mają z jednej strony przedstawić jak ten typ kwalifikowany jest w tych państwach 

unormowany, jakie kryteria legły u podstaw ich wyróżnienia oraz jak są one 

budowane. Z drugiej zaś strony pozwoli nam to określić  

i usytuować rozwiązania polskie, które to ustawodawca ustanowił w 1997 roku. Mam 

pełną świadomość, że różnice pomiędzy dwoma kulturami prawnymi jakie stanowi  

civil law a common law zacierają się zaś, wejście Polski do Unii Europejskiej 

prowadzi do unifikacji oraz zbliżenia tych praw. 

 

Kolejny czwarty rozdział pracy będzie poświęcony omówieniu ustawowej 

istoty zabójstwa kwalifikowanego w kodeksie karnym z 1997 roku. Będzie to analiza 

dogmatyczna art.148 §2  i §3 kodeksu karnego i tam wyróżnionych rodzajów typów 

kwalifikowanych, tym bardziej, że podział ten nie jest oparty na jakimś jednolitym 

kryterium, co wedle różnych autorów pozwala wyróżnić od czterech do ośmiu typów 

czynów kwalifikowanych.  

Jak już wspomniałam wyżej była to konstrukcja nowa w polskiej tradycji 

karnistycznej. Obowiązująca struktura dychotomiczna wyrażająca się w podziale na 

typ podstawowy oraz kilka rodzajów uprzywilejowanych została zastąpiona triadą, 

gdzie oprócz typu podstawowego wyróżnia się typy zmodyfikowane w postaci 

uprzywilejowanej i kwalifikowanej. Przedmiotem analizy są kryteria oraz znamiona, 

które mają charakteryzować ów typ kwalifikowany. 



 13 

 

Ponieważ zakładam dwupoziomowość prawa, przedmiotem mojej analizy 

w piątym rozdziale będzie nie tylko wytwór działalności prawodawczej - tekst, ale 

również jego realizacja -  stosowanie prawa (prawo w działaniu).  

Już w tym miejscu można sformułować zarzut, że jednoznaczne określenie 

przez ustawodawcę wymiaru kary za tego typu przestępstwa pozbawiają sądy  

wyboru i możliwości stopniowania kary, co jak się wydaje nie jest zgodnie z zasadą 

proporcjonalności (E. Łętowska). Moje wstępne badania potwierdzają hipotezę, 

że nie było konieczności wprowadzania typów kwalifikowanych zabójstwa. 

Syntetyczna konstrukcja typu podstawowego, przy szerokiej możliwości karania, 

pozwala w sensie socjologicznym wyróżnić zabójstwo od zabójstwa ciężkiego 

(morderstwa) oraz pozwala sądowi w ramach przewidzianego wymiaru kary na 

większą elastyczność w wykonaniu dyskrecjonalnej w tej materii władzy.  
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Rozdział I 
 

Z filozoficznych i teoretyczno – prawnych problemów ochrony życia 

ludzkiego w świetle ustawowej określoności zabójstwa 

kwalifikowanego 

 
 

Przedmiotem tego rozdziału jest próba odpowiedzi na pytania o filozoficzne 

i teoretyczno-prawne aspekty odnoszące się do problemów istoty człowieka 

i charakteru jego egzystencji w tym również jego biologicznego istnienia, jakie leżą 

u podstaw kodeksowej określoności zabójstwa kwalifikowanego. Jak słusznie 

zauważył R. Kokot
1
 zainteresowanie życiem ludzkim, jego ochroną lub 

ograniczeniem prawa do niego z dogmatyczno - prawnego (w tym karnistycznego) 

punktu widzenia, ma bardziej charakter „praktyczny i życiowy”, a więc mniej 

„kontemplacyjny” właściwy chociażby dla podejścia socjologicznego, 

psychologicznego, etycznego czy teologicznego. Nie wymienia jednak filozofii, jak 

i filozofii oraz teorii prawa, jako tych dyscyplin, które mogłyby coś oryginalnego 

wnieść do tej refleksji. Wprawdzie wymienia etykę, ale stanowi ona, mimo tendencji 

separatystycznych tej dziedziny względem filozofii
2
, tylko część refleksji istotną nad 

ludzką egzystencją, granicami jej istnienia czy poznania. To „styk” odniesień prawa 

i moralności rodzi szczególne problemy filozoficzne na które tenże autor nie zwrócił 

uwagi, a które będą niżej przedmiotem naszych rozważań
3
. Prawo, co podkreśla 

większość autorów, a prawo karne w szczególności nie może być neutralne wobec 

hierarchii wartości, które go racjonalizują, legitymują stanowiąc kryterium jego oceny 

(wg K. Pałeckiego tworząc jego „aksjologiczną podstawę”)
4
. Prawo powinno być 

antropocentryczne w tym znaczeniu, że człowiek, jego godność musi stanowić 

„nadrzędną wartość w państwie i w społeczeństwie”
5
. 

                                                 
1
R. Kokot, Z problematyki kwalifikowanej postaci zabójstwa w projektowanych zmianach kodeksu 

karnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1994 nr 2 , s. 58. 
2
Por. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, s. 11-30.  

3
W późniejszej pracy (jak dotychczas jedynej monografii poświęconej kwalifikowanej postaci 

zabójstwa)  R Kokot wymienia również filozofię w której kręgu zainteresowań mieści się „zasada 

nienaruszalności życia”, to jednak poza  tą wzmianką nie znajdziemy tam szerszych wyjaśnień – zob. 

R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2332, Prawa CCLXXV, 

Wrocław 2001, passim 
4
Patrz:  K. Pałecki, Wstęp. Zakres i podstawowe założenia badań, w: tenże (red.), Dynamika wartości 

w prawie, Kraków 1997, s. 8; również: P. Dutkiewicz, Problem aksjologicznych podstaw prawa we 

współczesnej polskiej filozofii i teorii prawa, Kraków 1996, rozdz. III i IV, Z. Ziembiński, Wstęp do 

aksjologii dla prawników, Warszawa 1990, rozdz. 3 i 4, tenże, Wartości konstytucyjne. Zarys 

problematyki, Warszawa 1993, passim.  
5
 A. Grześkowiak, Imię Boga w Konstytucji, Częstochowa 1996, s. 31-32. 
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 „O wartości filozoficznej wiedzy o człowieku w równym stopniu decyduje to, 

że może ona służyć w y k o r z y s t a n i u  p r a w d  o nim, a zatem i o sobie, może 

pomóc w lepszej orientacji w możliwościach tkwiących w ludzkiej naturze, 

w poznawaniu jej »atutów«”
6
. Antropologia filozoficzna opisuje człowieka 

„w porządku zarówno »bytu«, jak i »wartości«. [...] Wielu też upatruje w antropologii 

filozoficznej szansę analizowania istoty ludzkiej jednocześnie na kilku 

płaszczyznach: opisującej i powinnościowej, konstatacyjno-deskryptywnej 

i wartościująco-regulatywnej”
7
. B. Skarga wprost stwierdza, że nie sposób pominąć 

filozoficznych pytań, „kim jest człowiek, co to znaczy być człowiekiem?”
8
 Podkreśla, 

że to w tym „osobliwym bycie” stojącym nieustannie  „wobec granicy zarówno 

swego myślenia, jak działania i tworzenia”, bycie „pełnym sprzeczności”, „żadna 

definicja nie może określić jego złożonej postaci”
9
. Ta osobliwość nosi w sobie 

etyczne wyzwania.  

Stąd w pierwszej części tego rozdziału zajmę się filozoficznymi aspektami 

prawa, gdzie nie sposób pominąć opozycji pozytywizm prawniczy – prawo natury, bo 

przecież „etyczne wyzwania” o których pisała wyżej B. Skarga wprost do nich się 

odnoszą.  

 

 

I.1. Filozoficzne i teoretyczne konteksty prawa 

 

Zastanawiającym i zaskakującym jest więc fakt pomijania refleksji 

filozoficzno - i teoretyczno – prawnej oraz osiągnięć tej dyscypliny odnoszących się 

do tej problematyki przez znaczną część polskich karnistów. Czy to obawy przed 

zarzutem spekulacji filozoficznej nie mieszczącej się w zakładanym przez nich 

paradygmacie tej dyscypliny są tego przyczyną? Obawy płonne, gdyż zakładany jej 

model jest już jakimś wyborem filozoficznym. To ta perspektywa człowieka „stale 

pytającego” – wyraz platońskiego określenia człowieka jako istoty, która „musi 

pytać” – pozwoliła na jego samookreślenie się – w skali gatunku i jednostki – wobec 

                                                 
6
I. Bitner, Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 1997, s. 5; por. również: 

J. Legowicz, Człowiek istota ludzka, Warszawa, b.r.w., passim. 
7
 I. Bitner, op. cit., s. 13-14. 

8
 B. Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007, s. 26.  

9
 Ibidem, s. 39. 
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otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej i społecznej (w tym – kulturowej, a więc 

i nauki), wobec świata wraz ze swymi wytworami w którym żyje.  

Jak konkluduje swój „Wykład o człowieku” B. Skarga ten „cały bowiem świat 

mówi o nas, świat jest lustrem, w którym obijamy się my sami”
10

. Nie mniejsze 

trudności rodzi problem śmierci
11

, która wobec sensowności życia jawi się często 

„jako całkowicie absurdalna” (zwłaszcza, gdy ma charakter nienaturalny), a na pewno 

jako coś, co niweczy sens naszego życia. Podobnie M. Cieślak, który mocno 

podkreśla, że życie ludzkie jest tą wartością, „która o wszystkim innym przesądza. 

Bez życia nie ma człowieka, a bez człowieka wszystko co ludzkie traci swój sens na 

zasadzie contradictio in adiecto”
12

. 

W znanych mi polskich publikacjach poświęconych prawno - karnym 

problemom zabójstwa w zasadzie jego filozoficzny aspekt jest marginalizowany
13

  

albo - pomijany
14

. Wyjątek stanowią prace ośrodka KUL - owskiego  („szkoła” 

prof. A. Grześkowiak)
15

 oraz rozważania A. Zolla
16

.  

 

Zanim podejmiemy te problemy wprzódy warto zastanowić się jaki jest 

przedmiot filozofii? Co ten typ refleksji wyróżnia od wiedzy potocznej czy nauki? 

Brak jest jakiejś powszechnie przyjętej odpowiedzi na te pytania a opinie różnią się. 

Jedni uważają, że ta „królowa nauk” badając podstawy wszelkiego istnienia, stanowi 

„zwornik całej ludzkiej wiedzy”. Inni, że stanowi „symptom intelektualnej 

                                                 
10

 Ibidem, s. 39. 
11

 Por. W. Stróżewski, Byt i sens, w: Byt i sens. Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu 

Filozoficznego, R. Ziemińska, I. Ziemiński (red.), Szczecin 2005, s. 21-32; M. Przełęcki, Horyzonty 

metafizyki, Warszawa 2007, s. 42-48; R. Roczeń, Na pograniczu życia, Warszawa 2007, passim. 
12

 M. Cieślak, Życie ludzkie jako przedmiot ochrony, w: System prawa karnego. O przestępstwach 

w szczególności., red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-

Łódź 1985. s. 288. 
13

 Por. M. Tarnawski, Zabójstwo uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego, Poznań 1981, 

s. 22-38; R. Kokot, Zabójstwo..., op. cit., s. 14-18, 20-30.  
14

 Por. S. Pławski, Przestępstwa przeciwko życiu, Warszawa 1963, passim. 
15

 Zob. A. Grześkowiak (red.), Ochrona życia w nowym kodeksie karnym, Lublin 1999, passim; 

A. Grześkowiak, Ochrona prawa do życia w polskim prawie karnym, w: O prawo karne oparte na 

zasadach sprawiedliwości, prawach człowieka i miłosierdzia, A. Strzembosz (red.), Lublin 1988, 

A. Grześkowiak, Ochrona życia ludzkiego na tle rozwiązań nowego Kodeksu Karnego, „Ethos” 1999, 

nr 45-46, A. Grześkowiak, Ochrona prawa do życia w kodeksie karnym z 1997 roku, w: Ochrona 

funkcji prokreacyjnej rodziny, A. Dzięga, J. Krukowski, M. Sitarz, Sandomierz 2006, A. Grześkowiak 

(red.) Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2006 i zawarte tam prace: 

K. Wiak, R.G. Hałas, M.K. Gałązka. 
16

 A. Zoll, Czy filozofia ma być służącą czy panią? (uwagi do pewnej wypowiedzi P.J.A. Feuerbacha, 

w: Dziedzictwo  prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki 

Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, b.r.w., s. 10-29, A. Zoll, Godność 

człowieka jako źródło wolności i praw, w: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga 

jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006, s. 279-286. 
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niedojrzałości” i powinna być „oddana razem z teologią i innymi spekulatywnymi 

dyscyplinami do muzeum ciekawostek starożytności, tak jak astrologia i alchemia, 

które już dawno temu zostały tam przekazane wobec  zwycięskiego marszu nauk 

przyrodniczych”
17

. Autor tych słów Sir Isaiah Berlin wychodzi z założenia, że ludzie 

mają do czynienia z dwoma rodzajami pytań.  

Pierwszy z nich – właściwy zdrowemu rozsądkowi, a także nauce – stanowią 

pytania, na które wprawdzie niekoniecznie potrafimy i umiemy odpowiedzieć, 

ale wiemy natomiast jak, czy gdzie można odpowiedzi na nie znaleźć. Znaczy to, 

że wiemy, jakie zastosować procedury badawcze, do jakich zajrzeć kompendiów 

i encyklopedii, względnie do jakich zwrócić się ekspertów, którzy rzetelnie o tej 

sprawie by nas poinformowali. Niektóre z tych problemów są rozstrzygane 

empirycznie inne logiczne. Ich wspólną cechą jest to, że raczej budzą zaciekawienie, 

nigdy zaś niepokój. Znalezienie odpowiedzi to kwestia: talentu, wiedzy i czasu. 

Odpowiedź raz znaleziona, jeśli okaże się prawdziwą, w zasadzie nie budzi sprzeciwu 

nikogo, kto ma dostęp do informacji i potrafi skorzystać z właściwych metod. 

Drugi rodzaj pytań stanowią pytania filozoficzne. Są to według niego pytania 

wprawiające ludzi w stan niepokoju. Jest to wyrazem tego, że brakuje ustalonego 

sposobu ich rozwiązania, brak też ekspertów, których autorytet uznawaliby wszyscy 

zainteresowani. To co najważniejsze to fakt, iż na owe pytania istnieje wiele 

możliwych odpowiedzi i za żadną nie przemawiają jakieś ostateczne dowody 

rozstrzygające. Wybór takiej lub innej spośród nich nie jest, jak się okazuje, 

ani sprawą faktów, ani sprawą większej lub mniejszej sprawności rozumowania.  

Zbieżna z tym stwierdzeniem jest uwaga filozofa prawa, że „podobnie jak 

w poznaniu filozoficznym, również w poznaniu prawniczym nie ma żadnej wiedzy 

pewnej”
18

. Wskazuje, że „prawo jest faktem interpretacyjnym, który nie istnieje przed 

czy też poza interpretacją”, a „głównym celem refleksji teoretycznej 

w prawoznawstwie jest dostarczenia spójnego uzasadnienia aksjologicznego 

dokonywanych rozstrzygnięć interpretacyjnych”, co czyni poznanie prawne bliskie 

a nawet tożsame z poznaniem filozoficznym. Oba typy interpretacji mają charakter 

względny „nie prowadzą do uzyskania ostatecznych i niedających się podważyć 

rozstrzygnięć”. W obu dziedzinach „nie istnieje uniwersalna metoda badawcza, której 

                                                 
17

 I. Berlin, Concept and Categories. Philosophical Essays, London 1999, s. 1. 
18

 Z. Pulka, Struktura poznania filozoficznego w prawoznawstwie, Acta Universitatis Wratislaviensis 

No 2697 Prawo CCXCIII, Wrocław 2004, s. 8. 
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stosowanie dawałoby gwarancję pewności wiedzy
19

”. Tak więc paradygmat 

naturalizmu metodologicznego postulowany przez różne warianty filozofii 

naukowej
20

, jak i przez różne szkoły na gruncie prawoznawstwa
21

, okazał się 

złudzeniem wiedzy.  

Obaj Autorzy mają świadomość tego, że człowiek w swych zainteresowaniach 

usiłuje pytania filozoficzne przekształcić w pytania rozstrzygalne empirycznie 

lub formalnie. Widzą daremność takich zamierzeń. Można zetrzeć piętno filozoficzne 

z jakichś problemów (na tym polega niewątpliwie postęp przyrodoznawstwa), 

to jednak nieosiągalna jest sytuacja, w której wszystkie problemy filozoficzne 

miałyby ulec unaukowieniu względnie unieważnieniu. Ba, nic nie wskazuje nawet na 

to, aby ich liczba miała zasadniczo zmaleć. I. Berlin wprost zakłada, jak wykazał to 

J. Szacki, że stanowią one trwały atrybut ludzkiej kondycji, z którą związana jest 

właśnie niepewność, ryzyko konieczność podejmowania decyzji pozbawionych 

gwarancji słuszności i sukcesu
22

. 

W świetle owego ujęcia te pytania filozoficzne tworzą klasę niezwykle 

obszerną, znacznie wykraczającą poza granice profesjonalnej filozofii. Autor 

„Concept and Categories” pisze: „Są to kwestie najrozmaitsze; niektóre zdają się 

dotyczyć faktu, inne wartości; jedne dotyczą słów i symboli, inne – metod ich 

używania przez uczonych, artystów, krytyków i zwykłych ludzi w życiu codziennym; 

jeszcze inne dotyczą związków pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy; niektóre 

odnoszą się do myślenia; niektóre do charakteru i celów działania moralnego, 

społecznego lub politycznego”
23

. 

Dla niego więc pytaniami filozoficznymi są wszelkie pytania „najwidoczniej 

nierozstrzygalne”, a to dlatego, że odnoszą się one nie do faktów, lecz do sposobów 

ich ujmowania, oceniania i zestawiania. Takimi są również pytania odnoszące się do 

                                                 
19

 Ibidem, s. 8; o metodach „poznania prawniczego” patrz: J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, 

Kraków 2006, passim.   
20

 Por. J. Kmita, L. Nowak, Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki, Poznań 1968, s. 74-

131; odmiennie patrz: W. Krajewski, Współczesna filozofia naukowa. Metafilozofia i ontologia, 

Warszawa 2005, passim. 
21

 O naturaliźmie i antynaturaliźmie jako dwu opcjach prawa, patrz: J. Stelmach, Naturalistyczny 

i antynaturalistyczny model teorii prawa, „Studia Prawnicze” 1984 nr 3-4, s. 87-102, L. Morawski, 

Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2000, s. 291-309, 

Z. Pulka, Struktura..., op. cit., s. 56-129. 
22

 Por. J. Szacki, Sir Isaiah Berlin: Historia idei a filozofia, w: „Literatura na świecie”, nr 6 (179), 

Warszawa 1986, s.198; o ezoteryce filozofii patrz: Filozofia. Podstawowe pytania, E. Martens, H. 

Schnadelbach (red.), Warszawa 1995, s. 48-52; o funkcjach zaś i roli filozofii: A.L. Zachariasz, 

Filozofia jej istota i funkcje, Lublin 1994, passim. 
23

 I. Berlin, Concepts and Categories…op. cit., s. 3. 
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tego, co i jak robić? One są z racji niespójności systemów aksjologicznych 

w pewnym sensie też nierozstrzygalne; każdy wybór działania jest równoprawny 

i tym samym nie sposób określić „działania właściwego”. Wszystko więc, co jest lub 

było dla ludzi ważne, a o czym niepodobna posiąść wiedzy pewnej, jest z tego punktu 

widzenia „problemem filozoficznym”,  czy „filozofią”. W niemałym stopniu jest nią 

również myślenie potoczne. Autor ten zakłada słusznie, że badając problemy 

filozoficzne należy zwracać się ku tym zagadnieniom, które osiągają najwyższy 

stopień artykulacji i precyzji. Widać tu, że: „przygoda młodego Berlina z oxfordzką 

filozofią analityczną”, wprawdzie krótka, ale odbiła nań swe piętno
24

. 

Autor „Concept and Categories” przeciwstawiając sobie te dwa rodzaje pytań 

odwołuje się do I. Kanta, a w szczególności do kantowskiego odróżnienia faktów 

i kategorii, za których pomocą podmiot poznający porządkuje dane doświadczenia, 

postrzega fakty i przedstawia je sobie
25

. Prowincję filozofii stanowią dla I. Berlina 

owe kantowskie kategorie zwane również przez niego „modelami”, „strukturami 

pojęciowymi”, „paradygmatami”, czy bardziej swojsko „okularami”, poprzez 

pryzmat których ludzie organizują świat swego doświadczenia oraz kierują swą 

działalnością praktyczną. 

J. Szacki słusznie zauważa – w już powoływanym studium „Historia idei, 

a filozofia w ujęciu I. Berlina” – że to przywołanie przez niego I. Kanta jest raczej 

„w gruncie rzeczy [...] tworem analogicznym (przy czym analogią luźną) do 

koncepcji niemieckiego filozofa, aniżeli jej rzeczywistym wykorzystaniem”
26

. 

Okazuje się, że kategorie (modele) berlinowskie są raczej kategoriami rozumu 

historycznego, a nie zaś kategoriami rozumu czystego, stąd obok kategorii równie 

trwałych jak gatunek ludzki, wprowadza on kategorie  „bardziej krótkotrwałe”, 

których działanie ogranicza się do określonych epok czy kultur. Z kolei kategorie owe 

nawet w ramach jednej epoki czy kultury niekoniecznie są własnością wszystkich 

ludzi myślących. Nie wszystkie są kategoriami (modelami) rozumu teoretycznego; 

przede wszystkim są to konstrukty rozumu praktycznego. Według niego filozofia 

uciekająca od problemów działań i odpowiedzialności jest nie tylko kaleka lecz zgoła 

niemoralna. Powyższe kategorie (modele, konstrukty, paradygmaty) występują 

u niego zawsze w liczbie mnogiej i niejako ex definitione są ze sobą niezgodne, 

                                                 
24

 J. Szacki, Sir Isaiah Berlin..., op. cit.197. 
25

 Zob. O. Höffe, Immanuel Kant, Warszawa 1995, s.105 – 109, 113 i n., 201 – 206. 
26

 J. Szacki, Sir Isaiah Berlin..., op. cit., s.199. 
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często sprzeczne, a zwłaszcza konkurują między sobą. Często więc myśliciel ten 

operuje różnego rodzaju opozycjami takimi jak np. celowość – przyczynowość, 

wartość – fakt, system – związek czy wolność – przymus
27

.  

 

 

I.2. Między iusnaturalizmen a pozytywizmem prawniczym – poszukiwanie  

„trzeciej” drogi       

 

„Szkoła lubelska” akceptująca idee funkcjonującej w tym ośrodku już od 

wielu lat „filozoficznej szkoły neotomistycznej” (M.A. Krąpiec) wprost nawiązuje do 

tomistycznej koncepcji prawno-naturalnej, przez co z jednej strony związano 

„koncepcję prawa naturalnego z filozoficznym rozumieniem człowieka jako 

samoistnego bytu”, z drugiej zaś - „charakter bytowy człowieka decyduje o samym 

rozumieniu charakteru prawnego porządku”
28

. Wg M.A. Krąpca „prawo naturalne 

jest partycypacją prawa odwiecznego, znaczy to, że naturalnie ukierunkowane 

inklinacje człowieka pochodzą od Absolutu, w sensie potrójnego przyczynowienia 

[chodzi o formy partycypacji człowieka – bytu przygodnego – w Absolucie jako 

przyczyna – czynnik sprawczy, ostateczna przyczyna wzorcza oraz przyczyna celowa 

- wyjaśnienie moje A.O.]. [...]. Bóg jest więc celem ostatecznym naturalnych 

inklinacji ludzkiej natury rozumnej, jest też przyczyną wzorczą (znaczy to, 

że zasadnicze ukierunkowanie inklinacji natury rozumnej w kierunku dobra nie 

pochodzi z naszego wolnego wyboru, lecz zostało nam dane wraz z naturą): nasza 

natura wyraża się i doskonali w spełnianiu inklinacji. A ponadto my sami, jako 

konkretny wyraz natury rozumnej, jesteśmy w naszym istnieniu ostatecznie zależni 

od Absolutu. Życie-istnienie jest nam dane, jak również jest nam dany cały kontekst 

życia, wszelkie determinujące nasz wolny wybór czynniki zewnętrzne, czyli wszystko 

to, co czyni nasze decyzje – regulowane odwiecznym prawem – konkretnymi, 

jednostkowo-osobowymi faktami”
29

.  

Najwyższym „przykazaniem” człowieka (objawieniem prawa naturalnego 

i podstawą ludzkiej moralności) jest „sąd praktyczny »dobro należy czynić«”. Dalej 

wywodzi: „Ów nakaz [...] człowiek rozciąga na wszelkie przedmioty swego 

postępowania i jeśli je uzna za dobre – a dobro ich jest ostatecznie uzasadnione 

                                                 
27

 I. Berlin, Concepts and Categories..., op. cit. s. 9. 
28

 M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo natury, Lublin 1975, s. 22. 
29

 Ibidem, s. 201. 
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pochodnością od Absolutu – ma obowiązek je spełniać. W tak pojętym »objawieniu 

się« naturalnego prawa całe życie moralne, całe postępowanie człowieka opiera się na 

prawie naturalnym, gdyż każda decyzja o tyle jest dobra, o ile człowiek zrozumiał, 

że jej przedmiotem jest dobro, które ma pełnić”
30

.  

 Egzemplifikacją takiej postawy na gruncie „lubelskiej szkoły prawa karnego” 

są chociażby następujące stwierdzenia: „Stanowiąc prawo karne, trzeba dokonać 

wyboru aksjologicznego przez określenie, na fundamencie jakich wartości będzie się 

ono opierać. Jeżeli prawo karne ma chronić wartości cenne dla człowieka i wspólnot, 

w których żyje, to dla ustalenia treści tego prawa niezbędne jest wskazanie tych 

wartości i zbudowanie na nich jego instytucji. Zazwyczaj prawo karne jest odbiciem 

systemu wartości panującego w danej społeczności [...]. Wartości będące u podstaw 

prawa karnego wskazuje przede wszystkim moralność, wyprowadzając je z prawa 

naturalnego”
31

. Dalej odwołuje się do wypowiedzi Jana Pawła II zawartej 

w Przemówieniu na Jubileusz Parlamentarzystów i Polityków z 4 XI 2000 roku, gdzie 

podkreśla Ojciec Święty, że „prawo stanowione nie może być sprzeczne z prawem 

naturalnym, to ostatnie bowiem jest niczym innym, jak tylko zespołem  pierwotnych 

i podstawowych zasad rządzących życiem moralnym, a zatem wskazuje na istotne 

przymioty, głębokie i najwyższe potrzeby człowieka”
32

. Dla niego prawo karne 

„powinno chronić podstawowe wartości związane z człowiekiem, zwłaszcza te, które 

dotyczą godności osoby, świętości życia ludzkiego – od poczęcia do naturalnej 

śmierci, centralnej roli rodziny, wolności religijnej i innych praw fundamentalnych 

człowieka”
33

.  

 Jej uczniowie również mocno podkreślają – za Janem Pawłem II - że 

„niezbywalnym prawom każdego człowieka wypływającym z jego godności nie 

można przeciwstawiać subiektywistycznej koncepcji wolności oderwanej od prawa 

moralnego, a pozwalającej – przy wykorzystaniu zasady podejmowania decyzji 

większością głosów – na wprowadzeniu do systemu prawa ustawy sprzecznej 

z prawem naturalnym”
34

.  

                                                 
30

 Ibidem, s. 206. 
31

 A. Grześkowiak, Wprowadzenie, w: taż (red.), Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana 

Pawła II, Lublin 2006, s. 7. 
32

 Ibidem, s. 7-8. 
33

 Ibidem, s. 10.  
34

 K. Stępniak, R. Stępniak, Jan Paweł II do prawników, w: A. Grześkowiak (red.), Zagadnienia..., 

op. cit., s. 25. 
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Również M. Gałązka, kolejna przedstawicielka omawianej „szkoły”, 

w kontekście omawiania prawnego aspektu badań biomedycznych stwierdza, 

że „godność człowieka” nie pozwala na instrumentalne traktowanie dowolnej 

jednostki ludzkiej „jako materiał eksperymentalny” w imię jakiś „wyższych” celów 

(dobra całego ludzkiego gatunku, czy społeczeństwa), gdyż to istota ludzka ten 

przymiot („nadzwyczajną godność”) otrzymała od Stwórcy
35

. 

Sama redaktorka omawianej pracy w kolejnym studium również wywodzi, 

że prawo do życia, to prawo oparte na samej naturze człowieka i jego przyrodzonej 

godności, a jego podstawą jest prawo naturalne. To ono jest najlepszym obrońcą 

życia „nadając mu prawdziwą treść i wymiar”. Prawo naturalne będąc podstawą praw 

człowieka „wskazuje na wspólną i niezmienną wartość życia, jednocząc ludzi między 

sobą mimo różnorodności kultur [...]. Prawo do życia nie wynika z prawa 

stanowionego i nie jest emanacją władzy publicznej, która nie ma uprawnień do 

dysponowania nienaruszalnym prawem do życia każdej ludzkiej osoby”
36

.  

Powyższa wypowiedź zbieżna jest ze stwierdzeniem G. Rejman, dla której 

„odpowiedzialność człowieka oparta jest przede wszystkim na naturalnych prawach 

wyrastających z istoty człowieczeństwa i przejawiającego się prawa do życia każdej 

istoty ludzkiej. Obowiązek udzielenia pomocy każdemu człowiekowi, który znajduje 

się w krytycznej sytuacji, jest podstawą więzi ludzkiej i więzi braterskiej. Prawo to 

znajduje swój odpowiednik w prawie stanowionym, które jest odbiciem prawa 

naturalnego uwidocznionego w regułach religijnych, a w szczególności o charakterze 

chrześcijańskim, w którym nosi ono nazwę »prawa samarytańskiego«”
37

. Panoszenie 

się więc „kultury śmierci”, w ustawodawstwach państw demokratycznych, jest 

wyrazem wiary w omnipotencję państwa, w szczególności jego organów 

ustawodawczych i nieliczenie się z owym prawem naturalnym, które zakreśla granice 

ludzkiej wolności.  

 

Jest to maksymalistyczna koncepcja prawno-naturalna podkreślająca 

konieczny, analityczny (można powiedzieć definicyjny) związek pomiędzy prawem 

natury a prawem pozytywnym. Prawo stanowione musi więc spełniać określone 

                                                 
35

 M. Gałązka, Prawo karne wobec rozwoju biomedycyny, w: A. Grześkowiak, Zagadnienia..., op. cit., 

s., 127; również - taż., Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej, Lublin 2005, passim. 
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 A. Grześkowiak, Prawna ochrona życia dziecka poczętego, w: taż (red.), Zagadnienia..., op. cit., s. 

47. 
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 G. Rejman, Prawo karne wobec eutanazji, w: A. Grześkowiak, Zagadnienia..., op. cit., s. 90. 
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wymogi moralne, by za takowe mogło być uznane, gdyż w sytuacji nie 

zadośćuczynienia owym standardom ten charakter traci. Może być uznane nie tylko 

jako niesprawiedliwe czy niemoralne, ale - by użyć określenia G. Radbrucha – staje 

się „ustawowym bezprawiem”
38

, traci „przymiot prawa, a tym samym jakąkolwiek 

moc obowiązującą”
39

.  

J. Woleński tego typu koncepcję jusnaturalistyczną określił mianem 

„inkluzywizmu koniecznościowego” (esencjalnego), gdyż „uznaje spełnienie 

wymagań prawa natury jako niezbędny warunek dla prawa quo prawa”
40

. Tenże autor 

wykazał, że klasyczna koncepcja prawa naturalnego, czy to w wersji teistycznej, czy 

– racjonalistycznej, jest nie do utrzymania. Cytowana wyżej wypowiedź jednego 

z najwybitniejszych przedstawicieli „lubelskiej szkoły neotomistycznej” odnośnie 

związku pomiędzy prawem natury a filozoficzną koncepcją człowieka wskazują, 

że należy założyć jakąś normatywną jej wizję (jeśli wypowiedzi o naturze człowieka 

mają charakter deskryptywny, to nie pociągają same przez się żadnych 

normatywnych zasad – tego rodzaju inferencja jest niemożliwa – Hume`a zasada 

niewywodliwości), by móc „odzyskać z niej takie czy inne reguły postępowania”. 

Okazuje się więc, że to nie natura ludzka określa normy prawa natury, ale raczej to 

właśnie one „kształtują pojęcie natury człowieka”
41

. Powstaje dylemat, albo więc 

popada się w błąd naturalistyczny, albo należy założyć, że to właśnie normy prawno-

naturalne przesądzają  charakter „natury ludzkiej”, a więc element, który był 

przywoływany do uzasadnienia tych reguł, okazuje się być wobec nich wtórnym
42

.  

 

W innym kierunku poszły rozważania A. Zolla. Ma on świadomość, że 

w teorii i filozofii od wieków toczy się spór o to czy prawo to tylko wynik 

stanowienia  ustawodawcy (tak - pozytywizm prawniczy), czy też ustawodawca 

prawa nie tworzy ale go „odkrywa” wyprowadzając normy prawne  z różnie 

pojmowanej „natury porządku”. Dla jednych (nurt teologiczny) „ten naturalny 

porządek może być traktowany transcendentnie jako wywodzący się od Boga 

                                                 
38

 G. Radbruch, Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo, w: T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka, 

Ryszard Sarkowicz, J, Stelmach, Współczesna teoria i filozofia prawa na Zachodzie Europy, Kraków 

1985, s. 49-58, G. Radbruch, Pięć minut filozofii prawa, w: ibidem, s. 47-48.  
39

 T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa. Zarys wykładu, Katowice 2005, s. 87. 
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 J. Woleński, Czy prawo naturalne daje się uzasadnić?, w: Prawo – władza – społeczeństwo – 

polityka. Księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego, Toruń 2006, s. 36. 
41

 Ibidem, s. 36. 
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(wprawdzie jak to przedstawiłam wyżej przez różne formy partycypacji dochodzimy 

do prawa pozytywnego stanowionego przez człowieka - dopisek mój A.O.), a może 

być traktowany w kategoriach »ziemskich« w znaczeniu natury rzeczy”
43

(rzecznicy 

laickiej koncepcji prawno-naturalnych) . W obu wersjach jusnaturalizmu prawo 

stanowione jest mu podporządkowane. „Zwolennicy takiego ujęcia uznają prawo 

natury jako pierwotne w stosunku do prawa stanowionego przez organy 

ustawodawcze danego państwa”
44

. Pomiędzy tymi dwoma systemami normatywnymi 

powinna zachodzić relacja wskazująca na uzależnienie pojęcia prawa od jakichś 

innych reguł (jak chociażby – moralnych), tych o genezie naturalnej
45

.  

Z kolei pozytywiści odrzucają jako konieczny ów związek, podkreślając 

niezależność istnienia prawa od jego moralnej wartości przejawianej w owym 

„naturalnym porządku”
46

. Autor studium „Czy filozofia ma być służącą czy panią?” 

daleki jest od akceptacji postawy prawno-naturalnej o charakterze inkluzywizmu 

koniecznościowego. Analizując pewne stwierdzenia P.J.A. Feurbacha zastanawia się 

nad stosunkiem prawa a w szczególności prawa karnego do moralności. Dla tego 

wybitnego przedstawiciela niemieckiej szkoły klasycznej „podstawową tezą było 

zasadnicze uniezależnienie prawa od moralności. Zakresy moralności i prawa są, jego 

zdaniem, od siebie wzajemnie oddzielone. Prawo jest autonomiczne, w szczególności 

prawo karne. Stosowanie kary wymaga stwierdzenia naruszenia przez czyn przepisu 

prawnego, a nie niemoralności czynu. Ukaranie za czyn przestępczy nie ma oznaczać 

osądu sprawcy”
47

.  

Akceptując jego tezę o autonomii norm prawa karnego w stosunku do norm 

moralnych podkreśla, że owo twierdzenie ma charakter normatywny, „ustala [...]brak 

podporządkowania jednego systemu drugiemu systemowi. Wyraża brak konieczności 

zachodzenia zgodności prawa karnego z normami moralnymi, a w szczególności, 

że czyn niemoralny nie musi być przestępny, tak jak czyn przestępny nie musi być 

niemoralny”
48

.  
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 Parafrazując wypowiedź Feurbacha stwierdza - „moralność nie ma być 

»panią« dla prawa karnego. Wystarczy, że – będąc sługą – oświetla drogę”
49

. Nie 

znaczy to, że prawo karne nie chroni wartości moralnych.  Wg A. Kaufmanna, a jest 

to stanowisko szeroko akceptowane, prawo karne powinno chronić jedynie tzw. 

einfache Sittlichkeit, czyli elementarne reguły moralne, powszechnie akceptowalne 

w społeczeństwie
50

.  

Autor eseju „Prawo karne w systemie totalitarnym” mocno podkreśla, 

że prawo karne jest dziedziną prawa, która wprawdzie „w zasadzie nie organizuje 

życia społecznego samo [w przeciwieństwie do takich dziedzin jak prawo 

konstytucyjne, cywilne, administracyjne – dopisek mój A.O.], a jedynie 

organizowany tymi innymi dziedzinami prawa porządek społeczny chroni przed 

atakami na dobra, które zdaniem prawodawcy taką wartość dla porządku mają
51

. Poza 

tym „prawo karne jest dziedziną, która swoimi sankcjami w sposób najbardziej 

drastyczny wkracza w prawa jednostki” oraz „jest [...] stosunkowo wiernym 

zwierciadłem ustroju, który ma zabezpieczać”
52

.  

To właśnie w demokratycznym państwie prawnym mocno podkreśla się  

„aspekt wartościujący normy”, charakter dobra jaki ma norma chronić. „Ten związek 

pomiędzy akceptowanym przez ustawodawcę systemem etycznym i tworzonym przez 

niego prawem jest szczególnie istotny na etapie powstawania normy prawnej, 

a przede wszystkim, z uwagi na jej znaczenie dla całego porządku prawnego, normy 

konstytucyjnej
53

.  

To właśnie Konstytucja, jako fundament prawa stanowionego, ma 

zabezpieczać spójność aksjologiczną prawa oraz - „te dobra, które stanowią 

niezmienne i obiektywnie istniejące wartości, które zresztą jako takie stanowią 

fundament nie tylko cywilizacji europejskiej, ale mają znaczenie uniwersalne”
54

. 

Wg niego takim „fundamentalnym dobrem stanowiącym uniwersalną wartość jest 

godność człowieka”. To z „przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka” 

ustrojodawca wyprowadza wszystkie pozostałe wolności i prawa (art. 30 Konstytucji 
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RP
55

). „Godność człowieka jest więc źródłem dla wolności i praw; godność 

człowieka a nie ustawodawca”. W art. 30 Konstytucji polski ustrojodawca wyraźnie 

przyznaje, ,,że to nie on jest dysponentem wolności i praw człowieka. Są one bowiem 

związane z przyrodzoną i niezbywalną godnością człowieka”
56

.  

Jak pisze z kolei konstytucjonalista L. Garlicki omawiany przepis Konstytucji 

formułuje zasadę, która „jest [...] nie tylko punktem wyjścia (źródłem) 

szczegółowych praw i wolności jednostki, ale pełni także rolę szerszą, bo  orientuje 

całą konstytucję  na osobę człowieka jako samorealizującej się indywidualności. 

W tej perspektywie »godność człowieka« stanowi podstawę konstrukcyjną całego 

porządku konstytucyjnego, stanowi źródło, fundament i zasadę tego porządku. 

Innymi słowy jest to norma wyjściowa (Grundnorm) tego porządku w sensie 

logicznym [...], ontologicznym [...] i hermeneutycznym”
57

.  

A. Zoll wyciąga z tych stwierdzeń istotną konsekwencję. „Żadna wolność 

i żadne prawo nie może sprzeciwiać się godności człowieka. [...]. Przyrodzona 

i niezbywalna godność człowieka oznacza, że każdego człowieka należy traktować 

zawsze jako cel ludzkich działań. Każdy człowiek musi być traktowany zawsze jako 

podmiot, a nie jako przedmiot naszych oddziaływań. [...] Tę własność odnosimy do 

człowieka żywego. Żywy człowiek jest nośnikiem swej godności. Dlatego tak 

ważnym prawem związanym z godnością jest prawo do życia”
58

. W art. 38 

Konstytucja stanowi: „Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi 

prawną ochronę życia”. Przepis ten otwiera podrozdział dotyczący wolności i praw 

osobistych. Adresatem tej normy jest ustawodawca, który został zobligowany do 

wprowadzenia do porządku prawnego norm sankcjonowanych, które by zakazywały 

podejmowania zachowań zagrażających życiu człowieka, względnie  - nakazy 

podejmowania przez osoby do tego zobowiązane działań mających na celu 

odwrócenie niebezpieczeństwa zagrażającego życiu ludzkiemu. 

 Na państwo więc zostały nałożone obowiązki związane z zapobieganiem 

naruszenia życia, co jest szczególnie trudne w przypadku ochrony życia ludzkiego, 

z uwagi na nieodwracalność skutków tego prawa. Jak podkreśla nasz autor to 

„Konstytucja stwierdza o zapewnieniu prawnej ochrony życia człowieka. Oznacza to, 
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że ta ochrona oparta jest na normach rangi konstytucyjnej i jakiekolwiek odstępstwo 

od prawnej ochrony życia wymaga podstawy konstytucyjnej”
59

. Stąd, nawet mimo 

ogólnikowości jego sformułowania (zauważmy, że nie sposób na jego podstawie 

odpowiedzieć na pytania o dopuszczalność kary śmierci, eutanazji czy aborcji), 

ustawodawca zwykły nie może wyznaczać zakresu ochrony życia.  

Przedstawiona konstrukcja pozwala na odmienne spojrzenie na relację prawa 

do moralności. Jak się okazuje problem tegoż związku nie polega na arbitralnej 

inkorporacji zasad moralnych do systemu prawnego. Nigdy nie uzyskamy spójności 

systemu prawnego z zasadami moralnymi. Wykazuje, że taka zgodność jest 

niemożliwa, a nawet niepożądana. „Niemożliwa jest dlatego, że są zasadniczo różne, 

chociaż niekoniecznie sprzeczne ze sobą funkcje” tych dwu systemów. „System norm 

moralnych uczy człowieka rozróżniania dobra od zła, zaleca czynienie dobra 

i unikania zła, służy doskonaleniu jednostki ludzkiej. Natomiast system norm 

prawnych [...]służy zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, 

ochronie wolności i praw jednostki, zabezpieczeniu jej swobodnego rozwoju”
60

.  

Z kolei w państwie unitarnym na jego terenie w określonym czasie 

obowiązuje  jeden system prawny. „Natomiast w tym samym czasie i miejscu 

obywatele danego państwa mogą uznawać za wiążące ich, zgodnie z ich sumieniem, 

różne systemy moralne”
61

. To ten fakt doprowadza do przynajmniej częściowej 

niespójności obu systemów. Wielość systemów moralnych powoduje, że pełna 

zgodność tego systemu prawnego z systemami moralnymi jest niepożądana.  

Narzucenie przez system prawny przestrzegania jednego z wielu, przecież 

niekoherentnych ze sobą, systemu moralnego pod groźbą sankcji państwowych, 

stanowiłoby zaprzeczenie demokracji i pluralizmu. Taka jedność jest 

charakterystyczna tylko „dla państw totalitarnych uznających jedną ideologię za 

słuszną i bezwzględnie wiążącą nie tylko w znaczeniu moralnym, ale i prawnym”
62

.  

Na płaszczyźnie penalizacji zachowań takie „podporządkowanie prawa 

karnego moralności oznacza mniej lub bardziej jawne zerwanie z zasadą nullum 

crimen sine lege i oparcie odpowiedzialności karnej za czyny, które są szkodliwe 

z punktu widzenia wartości uznawanych za cenne przez grupę sprawującą w państwie 

władzę. Osłabieniu ulega czynnik formalny w określeniu przestępstwa na rzecz 
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czynnika materialnego”
63

. Przez to dochodzi do ograniczenia oraz redukowania 

funkcji gwarancyjnej prawa karnego.  

Jak usytuować powyższą koncepcję na mapie współczesnych dyskusji 

o naturę prawa? Wprawdzie autor mocno podkreśla, że ten najważniejszy artykuł 

Konstytucji (art. 30) stanowi fundament koncepcji prawno-naturalnej („to źródło ma 

charakter pierwotny, wiążący ustawodawcę, który jest zobowiązany jedynie do 

poszanowania i ochrony samej godności człowieka oraz wynikających z nich 

wolności i praw jednostki”) i, że to „nie ustawodawca jest źródłem wolności 

i praw”
64

, to jednak trudno uznać jego stanowisko za przykład jusnaturalizmu, 

zwłaszcza – tego klasycznego (inkluzywno-koniecznościowego).  

Daleki jest również od „twardego” pozytywizmu wykluczającego (exlusive 

legal positivism), gdzie kryteria identyfikacji prawa zawsze i tylko są faktami 

społecznymi (stanowienie przez jakiś prawomocny autorytet, jak np. u J. Raza), 

a moralność jest wykluczona z pojęcia prawa (jego teza społeczna)
65

. Wedle 

rzeczników „miękkiego”, inkluzywnego pozytywizmu zwanego również 

„inkorporacjonalizmem”, kryteria identyfikacji prawa muszą zawierać fakty 

społeczne, ale mogą odwoływać się do moralności, ale nie jest z konieczności doń 

włączona
66

.  

Powoływany wyżej J. Woleński stara się uzasadnić, że „miękki pozytywizm 

oraz minimalizm prawno-naturalny [rozumie on przez to określenie spełnianie 

wartości moralnych nie o charakterze uniwersalnym, ale powszechnie 

akceptowalnych kulturowo takich jak: czcij ojca swego i matkę swoją; nie zabijaj; nie 

cudzołóż; nie kradnij; nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu – 

wyjaśnienie moje A.O.] są wzajemnie koherentne, co umożliwia ich syntezę”. Stąd 

proponuje dlań nazwę „minimalny pozytywizm prawniczy”, względnie „minimalizm 

naturalno - pozytywistyczny”. To kompromisowe ujęcie powoduje, że „prawo 

naturalne [...] jest obiektywne i powszechne, ale nie jedyne i niezmienne w czasie 

i przestrzeni, albowiem dopuszcza pluralizm zależny  od konkretnych kultur”, 
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czyniąc go na tyle stabilnym (w ramach danej kultury), że „działa na rzecz 

ekwilibrium społecznego w jej ramach”. Poza tym koncepcja powyższa „nie postuluje 

żadnych ostatecznych i nieodwołalnych uzasadnień dla minimum prawa natury. 

Całkowicie zadowala się typowymi justyfikacjami o charakterze empirycznym”
67

.  

Można by tę konstrukcją przypisać A. Zollowi, ale sprawa rozbija się o jego 

silny akcent na wprawdzie spozytywizowaną, to jednak naturalną regułę 

„poszanowania i ochrony godności człowieka”, która ma charakter „przyrodzony 

i niezbywalny” i przez to – „ostateczny i nieodwołalny” . Z kolei autor studium „Czy 

prawo naturalne daje się uzasadnić?” nie zauważa pojawieniea się konstrukcji 

poszukujących, tzw. „trzecią drogę”, w rodzaju niepozytywistycznych koncepcji 

prawa
68

. Rzecznicy tych ujęć z jednej strony dystansują się od koncepcji prawno-

naturalnych, z drugiej zaś stawiają szereg poważnych zarzutów pod adresem ujęcia 

pozytywistycznego. Nie będę ich powtarzać, gdyż są zbieżne z tymi, które 

sformułowałam wyżej. To co można w tym miejscu dodać, to twierdzenie Alexy`ego, 

że skrajnie niesprawiedliwe normy prawa pozytywnego nie są prawnie wiążące 

(formuła Radbrucha
69

), a które przejął z filozofii prawa G. Radbrucha przedstawiając 

jednak własne uzasadnienie
70

. Uzasadnienie to oparł na tezie, że język prawny 

i praktyka prawna wyrażają „roszczenie do poprawności”. Każda norma prawna, jak 

i jej wykładnia musi być poddana tej ocenie. Poprawność prawa ma charakter 

moralny: „teza, że roszczenie do poprawności wiąże się z prawem, jest źródłem 

koniecznego związku między prawem a moralnością”
71

. Jest tak dlatego, 

że racjonalna argumentacja prawnicza jest szczególnym przypadkiem racjonalnej 

argumentacji praktycznej
72

.  

Co odróżnia przedstawioną wyżej konstrukcję J. Woleńskiego („minimalny 

pozytywizm prawniczy”) od ujęcia „nie-pozytywizmu” R. Alexy`ego,? Wydaje się, 
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że dla rzecznika tego „minimalnego pozytywizmu” - „moralność nie jest ani siłą 

rzeczy wykluczona, ani siłą rzeczy włączona do pojęcia prawa”. Włączenie 

moralności do prawa to sprawa przypadku, uzależnione jest od tego co mówi prawo 

pozytywne. Skoro nie-pozytywizm „twierdzi nie tylko to, że moralność nie jest 

koniecznie wykluczona, ale, że jest koniecznie włączona do pojęcia prawa”
73

, to jest 

on skierowany przeciw wszelkim formom pozytywizmu tak wykluczającemu 

(eksluzywnemu),  jak i włączającemu (inkluzywnemu) a w tym również - przeciwko 

jego „pozytywizmowi minimalnemu”, jakże bliskiemu inkluzywnemu. 

 W świetle tych rozważań inaczej się sprawa przedstawia z koncepcją 

A. Zolla. Można ją usytuować jako nie-pozytywistyczną jednak nie w znaczeniu jakie 

nadał temu określeniu R. Alexy. Skoro „przyrodzona i niezbywalna godność 

człowieka”, stanowiąc źródło jego wolności oraz praw jako człowieka i obywatela,  

jest „nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych” (art. 30 Konstytucji), to ich naruszenie może stanowić podstawę do 

uznania   takowych decyzji za nie prawne.  

 

 

I.3. Dwie perspektywy 

 

Przy takim – jak wyżej przedstawiłam - ujęciu „przedmiotu filozofii” nie 

można już kwestionować konieczności filozoficznej refleksji nad prawem. 

Dostrzeżono  „dwie perspektywy jej uprawiania”: od filozofii ku prawu (najczęściej 

właściwa dla podejścia stricte  filozoficznego) oraz od prawa ku filozofii (będąca 

wyrazem „namysłu prawników nad prawem – jego filozoficznymi założeniami”)
74

.  

„Szkołę lubelską”- jak mogliśmy zauważyć - charakteryzuje podejście 

pierwsze; ono jest również właściwe dla rozważań M. Tarnawskiego, który to autor 

w swojej monografii (Zabójstwo uprzywilejowane...) podejmując problem „istoty 

człowieka w problematyce zabójstw uprzywilejowanych” przedstawia stanowiska 

filozoficzne różnych nurtów filozoficznych i autorów, próbując wykazać ich 

adekwatność do konstrukcji prawnych. 
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Z kolei R. Kokot wprawdzie przyjmuje postawę drugą, to jednak nie 

podejmuje się „stworzenia” jakichś interesujących filozoficznych hipotez z owej 

prawnej perspektywy.  

 

Ja sama, nie negując pierwszej perspektywy (jest ona potrzebna, by na nowo 

„nie odkrywać Ameryki”), skłonna jestem przyjąć – drugą i to nie tylko dlatego, 

że nie mam wykształcenia filozoficznego. „Odchylenie  prawnicze” pozwala nie 

zatracić swoistości właśnie prawniczego spojrzenia na filozoficzne podstawy życia 

ludzkiego, jego zakończenia (w tym w wyniku zabójstwa) oraz pozwala uniknąć tego 

co można określić jako „filozoficzny woluntaryzm” przejawiający się chociażby 

w absolutyzacji jednego stanowiska. Przekonanie o jednolitości natury ludzkiej, które 

wyrażałoby się w uniwersalnych ogólnoludzkich wartościach, to oparty na „ideale 

platońskim” i „jońskiej iluzji”, monizm antropologiczny
75

. Zgodnie z nim natura 

ludzka była zespołem właściwych człowiekowi wartości, potrzeb i celów. Ze względu 

na zróżnicowanie poszczególne jednostki nie mogą stanowić o kształcie tego 

uniwersum. Tę funkcję przejmuje ośrodek władzy. Monizm antropologiczny wiąże 

się tu z wiarą w stworzenie idealnego społeczeństwa, (zespala się z programem 

racjonalizacji człowieka i życia społecznego). Jest ono wyrazem utopijnego myślenie 

i jest niebezpieczne, a cel -niemożliwy do osiągnięcia. Podstawą tegoż stanowiska 

było specyficzne ujęcie natury ludzkiej: – nominalistyczne jako zespołu jednakowych 

dla wszystkich wartości i celów, lub – realistyczne jako koncepcja  władzy 

w idealnym modelu ustrojowym, który ma doprowadzić do powstania harmonijnego 

społeczeństwa. Wiara w istnienie takiego zespołu uniwersalnych, obiektywnych 

wartości prowadzi do kwestionowania wolności wyboru i instrumentalnego 

traktowania jednostek. Antropologia ta - zwłaszcza w wersji realistycznej i przy 

traktowaniu wartości jako pewnego wzorca, ideału – sprzyja krzewieniu fanatyzmu, 

który akceptuje jeden zespól wartości i prześladuje inne
76

.  

Z kolei musimy mieć świadomość, że język prawny, który wprawdzie „nie jest 

samodzielnym językiem, lecz odmianą pewnego języka etnicznego”- jest jego 
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rejestrem, wyznacza „specyficzne obrazy świata”
77

 odmienne od tych 

„zakodowanych” w języku potocznym czy nauce. Wynik to „odmienności potrzeb 

i celów aktywności użytkowników języka w różnych dziedzinach praktyki 

społecznej”
78

. „Mieszkańcami świata prawnego nie są ludzie, lecz podmioty prawa. 

Różne gałęzie prawa przyznają podmiotowość, a więc bytowanie w tym świecie 

rozmaitym tworom. Są wśród nich dla prawa cywilnego osoby prawne i osoby 

fizyczne, dla procedury administracyjnej organy administracji i strony, dla prawa 

finansowego podatnicy, płatnicy itd. [...] Świat prawny jest przy tym zaludniony 

gęściej niż świat doświadczenia potocznego, gdyż ten sam człowiek z punktu 

widzenia różnych tekstów prawnych może być odmiennego rodzaju podmiotem. [...] 

Mieszkańcy świata prawnego są [...] w odmienny sposób wyróżnieni niż mieszkańcy 

świata doświadczenia potocznego”
79

. Ponadto cechy przypisywane „tym 

mieszkańcom” mają, mimo istotnych pomiędzy nimi powiązań, odmienne 

właściwości logiczne. Gdy świat potoczny pod względem pewnych cech ma 

„strukturę dyskretną”, zaś pod innym – ciągłą (można posiąść czy też mieć pewne 

cechy w większym lub mniejszym stopniu), to „świat   

prawny natomiast ma, prawie bez wyjątku, strukturę dyskretną. Każdy obiekt 

należący do tego świata albo ma pewną cechę, albo jej jest pozbawiony”
80

. Istotna 

różnica pomiędzy tymi światami przejawia się również w tym, że „podmioty świata 

prawnego istnieją tylko przez swe relacje do innych podmiotów. [...] Dla prawa 

prywatnego istnieć znaczy być podmiotem stosunku prawnego. Odmiennie sprawa 

przedstawia się natomiast w tych gałęziach prawa (głównie publicznego), które nie są 

oparte na koncepcji stosunku prawnego. Podmiotowość w prawie publicznym polega 

na pozostawaniu w pewnej relacji nie tyle do innych podmiotów, ile do porządku 

prawnego. Przestępcą, wyborcą, podatnikiem jest się z uwagi na relację do porządku 

prawnego”
81

.  

 Wedle W. Langa podmiotowość, która jest pojęciem kulturowym i wytworem 

kultury, „stanowi niezbędny element systemu normatywnego. Podmiotowość jest 

cechą bytów, którym w danym systemie normatywnym przypisuje się prawa, 
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obowiązki lub odpowiedzialność. Podmiotowość jako kategoria normatywna nie jest 

cechą naturalną ludzi lub jakichkolwiek innych bytów wyróżnionych przez system 

normatywny, lecz cechą normatywną zrelatywizowaną do określonego systemu 

normatywnego”
82

. We współczesnych systemach prawa taką podmiotowość 

posiadają: jednostki ludzkie, zbiorowości i jednostki organizacyjne oraz byty 

szczególnego rodzaju, jak rzeczy tworzące majątek w rozumieniu prawnym 

i zwierzęta. Paradygmatem człowieka (jednostki ludzkiej ) jest osoba fizyczna. 

W rozumieniu prawa cywilnego jest to człowiek od urodzenia do śmierci. 

„Jednostkami ludzkimi w sensie biologicznym są również embriony i płody ludzkie, 

chociaż byty te nie należą do zakresu paradygmatycznego pojęcia jednostki ludzkiej 

oznaczanego mianem osoby fizycznej”. Tylko „osoba fizyczna jest pełnym 

pierwotnym podmiotem prawa. Człowiek od urodzenia do śmierci jest [...] jedynym 

bytem, któremu bezspornie przypisuje się pełną podmiotowość prawną jakkolwiek 

przedmiotem kontrowersji jest początek i koniec życia człowieka”
83

.  

 To przez tekst prawny („prawnicze okulary”, jak by zapewne powiedział 

I. Berlin) należy patrzeć na człowieka i jego zachowanie. Bez rozpoznania owej 

kategorii (modelu) nasza tzw. empiryczna wiedza o zachowaniu człowieka będzie 

całkowicie nieprzydatna. Według Niego zrozumieć, to znaczy stwierdzić, przez jakie 

„okulary” patrzą na świat rzecznicy danego stanowiska, czy zachowania i jakie 

potrzeby w wyniku tych działań starają się zaspokoić.  

We wprowadzeniu do „Czterech esejów o wolności” mówi On o fałszach, 

które wynikają z „niezrozumienia pewnych zasadniczych ludzkich potrzeb i celów 

zasadniczych dla naszej normalnej wizji tego, czym jest istota ludzka: wyposażona 

w rdzeń potrzeb i celów wspólny wszystkim ludziom, przybierający różne postaci, 

których granice determinowane są jednak przez podstawową potrzebę 

komunikowania się z innymi podobnymi istotami. Wyobrażenie takiego rdzenia 

i tych granic stanowi element wizji podstawowych atrybutów i funkcji, do których 

odwołujemy się myśląc o ludziach i społeczeństwach”
84

. Nie jest jasnym to 

sformułowanie. Wydaje się, że Berlinowi chodziło tu o możność pogodzenia idei 

historycyzmu z jakimś wyobrażeniem „natury ludzkiej”, jako swego rodzaju 
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uniwersalnej normy. Owe podstawowe kategorie wraz z odpowiadającymi im 

pojęciami, przy pomocy których definiujemy człowieka jak i wolność, szczęście, 

dobro czy zło, to nie sprawa indukcji czy dedukcji. „Myśląc o kimś jako o człowieku, 

ipso facto wprawiamy w ruch wszystkie te wyobrażenia – tak, że dziwactwem byłoby 

powiedzenie, że ktoś jest człowiekiem, ale wolność wyboru czy prawda nic dla niego 

nie znaczą, byłoby to sprzeczne z tym, co rozumiemy przez człowieka, nie w wyniku 

przyjęcia takiej czy innej definicji (można je zmieniać do woli), lecz dlatego, że tak 

właśnie myślimy i nie potrafimy (taki jest nagi fakt) myśleć inaczej”
85

.  

 

 

I.4. Ochrona życia ludzkiego a prawo karne   

 

Rola społeczna normy broniącej naszego biologicznego istnienia nie budzi 

żadnych wątpliwości. Jak stwierdza M. Ossowska norma „nie zabijaj” „służy [...] 

niedwuznacznie potrzebie bezpieczeństwa, chroniąc dobro tak szczególnej wartości, 

jakim jest życie ludzkie”
86

. Przestępstwo zabójstwa jest jedną z najcięższych zbrodni 

w każdym kodeksie karnym. Zamach na życie, najcenniejsze i zarazem podstawowe 

dobro człowieka, spotykało się w przeszłości jak i współcześnie z najbardziej 

rygorystyczną reakcją ze strony prawa karnego. Z tychże przepisów można 

presuponować
87

 zakładaną przez ustawodawcę koncepcję (filozoficzno-społeczną jak 

i biologiczną) istoty człowieka, jego życia (początku i końca).  

Jak wiemy ustawodawca karny uchwalając 6 czerwca 1997 Kodeks karny 

znacznie odszedł od poprzednich regulacji (tj. od k.k. z 1969 r. i k.k. z 1932). 

Poprzednie kodeksy przyjmowały dychotomiczną strukturę przestępstwa zabójstwa, 

wyrażającą się w podziale na postać podstawową (bardzo syntetycznie ujętą) i kilka 

postaci - uprzywilejowanych. Nowy aktualnie obowiązujący k.k. w Rozdziale XIX 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu wprowadził wieloodmianowy typ 

kwalifikowanego zabójstwa określanego niekiedy jako zabójstwo ciężkie czy 

morderstwo. Typ podstawowy uregulowany został w art. 148 §1, który w swym 

brzmieniu odpowiadał poprzedzającym regulacjom („kto zabija człowieka”); 
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pozostawiono rozbudowane typy uprzywilejowane (zabójstwo w afekcie – art. 148 

§4, dzieciobójstwo – art.149, zabójstwo eutanatyczne – art. 150)
88

. Kwalifikowany 

typ zabójstwa znalazł wyraz w art. 148 §2 – cztery typy ze względu na motywację lub 

sposób działania sprawcy oraz w §3 tegoż art. – dwa typy (jeden ze względu na 

skutek, drugi – za uprzednie prawomocne skazanie za zabójstwo).  

Ta postać „zmodyfikowanego typu czynu zabronionego” – ze względu na temat pracy 

ograniczę się do analizy typu kawalifikowanego - ma charakter więc 

wieloodmianowy, gdzie znamiona modyfikujące typ podstawowy obejmują 

zazwyczaj różne okoliczności modalne warunkujące podwyższenie społecznej 

szkodliwości czynu „pozbawienia życia człowieka”, przez co ustawowa jego ocena 

znalazła odzwierciedlenie w rozmiarach sankcji karnej. Znamiona te ze względu na 

ich  „modyfikującą” (korygującą) funkcję odnosić się mogą do podmiotu, jak również 

strony przedmiotowej i podmiotowej. Tym samym pozwalają na rekonstrukcję 

z jednej strony otaczającego człowieka świata i dostępnych dlań narzędzi (typy broni 

palnej i rodzaje materiałów wybuchowych), jak i założonej koncepcji człowieka, 

który nie tylko jest władny zabić istotę sobie współ-rodzajową  (i to nie tylko raz,  nie 

tylko jedną osobę i to jednym czynem), ale dokonać tego ze szczególnym 

okrucieństwem, względnie w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo 

rozbojem, czy w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie
89

. Samo 

założenie, że człowiek jest zdolny dokonać takiego zabójstwa stawia problem jego 

„natury”, jak to w tradycyjnej filozofii określano. Esej ten będzie właśnie poświęcony 

– przedstawieniu istoty człowieka w świetle ustawowej określoności zabójstwa 

kwalifikowanego.  

Podejmując ten problem musimy pamiętać, że ludzkie życie stanowi 

najwyższą wartość w systemach aksjo-normatywnych większości społeczeństw, 

o czym wcześniej zresztą pisałam, a jego prawna ochrona (prawo do życia), to jedna 

z najistotniejszych gwarancji praw człowieka. W większości demokracji liberalnych 

jego ochrona nie tylko zabezpieczona jest przez normy prawno-karne (dla niektórych 

stanowiących minimum moralności, jak u G. Jellinka, A. Kaufmanna czy  

                                                 
88

 Por. Z. Ziembiński, Prawne i moralne problemy śmierci i umierania, „Etyka” t. 14, 1975, s. 107-

115, J. Stelmach, Próba systematyzacji treści moralnych występujących w polskim Kodeksie Karnym 

z 1969 roku, w: Prace z Nauk Politycznych, z. 12, Warszawa-Kraków 1979, s. 94 i n.    
89

 Por. A. Zoll, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w: Kodeks karny. Część szczególna.Komentarz 

do k.k. t.2, red. A. Zoll, , Kraków 1999, s. 212-325   



 36 

A. Wąska
90

), ale podkreślając ich z a s a d n i c z y  charakter, zabezpiecza się je 

w aktach konstytucyjnych. W Konstytucji RP z dn. 2 IV 1997r. w art. 38 - o czym 

pisałam wyżej - zapewnia się każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Musimy 

jednak mieć świadomość, że nie są to normy tożsame znaczeniowo. Każda z nich 

skierowana jest do innego adresata i posiada odmienne zakresy zastosowania 

i normowania. Wprowadzenie tych wartości do prawa międzynarodowego oraz 

konstytucyjnego doprowadza do pozytywizacji prawa naturalnego, gdyż to kiedyś 

właśnie w „porządku naturalnym” -  różnie zresztą w dziejach prawoznawstwa 

pojmowanego -  szukano uzasadnienia ich obowiązywania.  

Neotomiści „szkoły lubelskiej” odwołują się, jak wiemy, do „obiektywnych” 

norm pozaprawnych o charakterze „wyższym”, które stanowią kryterium oceny 

prawa stanowionego (pochodzącego od państwa).  

Odwołujący się również do tradycji arystotelesowsko – tomistycznej J. Finnis 

nie akceptując pozytywistycznej tezy o rozdziale prawa i moralności, przyjmuje za 

podstawę „nowej teorii prawa naturalnego”, której jest niestrudzonym propagatorem, 

listę oczywistych, niezmiennych i uniwersalnych wartości, gdzie „życie” znajduje się 

na jej czele. Wartości te określa mianem dóbr podstawowych i stanowią one jeden 

z filarów tej teorii
91

.  

Nawet współcześni pozytywiści (rzecznicy „pozytywizmu miękkiego”) 

i krytycy koncepcji prawno – naturalnych jak H.L.A. Hart, wartość m.in. życia 

ludzkiego uznają za element minimalnej treści prawa naturalnego
92

.  

Jaką więc koncepcję człowieka można w ramach tej prawno-karnej „opcji” 

wysnuć? Nie starając się o oryginalność, by „nie wyważać drzwi już otwartych” 

pójdę śladem metodologicznych konstrukcji I. Berlina na którego myśl już 

wielokrotnie się powoływałam. Za J.S. Millem wyznaje on aktywistyczną – 

w opozycji do substancjalnej – koncepcję człowieka. Istotę człowieczeństwa stanowi 

więc zdolność wyboru, będąca konsekwencją twórczej natury człowieka. „Wedle 

niego [Milla] człowieka odróżnia od zwierząt nie to, że ma rozum ani to, że wymyśla 

narzędzia i metody, lecz to przede wszystkim, że potrafi wybierać, że najbardziej 
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sobą jest wtedy, gdy sam wybiera, a nie gdy ktoś wybiera dla niego. Jest [...] 

poszukiwaczem celów, a nie tylko środków; celów do których każdy dąży na swój 

własny sposób. I, naturalnie, im bardziej różnorodne są te sposoby, tym bogatsze staje 

się życie ludzkie; im szersze pole wzajemnych oddziaływań między jednostkami, tym 

większe możliwości zajścia czegoś nowego i nieoczekiwanego”
93

. 

„Człowiek jako istota, niedookreślona, niejako niedokończona, buduje samego 

siebie przez dokonywanie wyborów, dotyczących całego spektrum problemów”
94

. 

To samo tworzenie siebie odbywa się na dwóch płaszczyznach: jednostkowej 

i zbiorowej. Jednostka tworzy siebie – nie tworzy jednak z niczego – budulec 

stanowią wybory innych oraz zapośredniczenie w kulturze. „Fakt, iż całościowe wizje 

mogą być niemożliwe do pogodzenia oraz, że moja całościowa wizja ostatecznie 

wywodzi się z wielu czynników (mego charakteru, doświadczeń, tradycji mojego 

społeczeństwa, języka, zwyczajów, obyczajów itp., itd., a także wartości, na które 

mogę zostać niejako »nawrócony« przez jakiegoś kaznodzieję lub myśliciela czy 

poprzez doświadczenie nagłego, samoistnego przebudzenia), oznacza, że mimo iż 

owa całościowa konstelacja jest tym, czym jest, nie jest ona po prostu kwestią mego 

prywatnego wyboru; w tym samym stopniu, w jakim ją wybieram, jestem przez nią 

wybierany; jest ona częścią kultury, w zasięgu której żyję – innymi słowy, częścią 

stylu życia, nie tylko mego własnego, lecz także wszystkich tych ludzi, wśród których 

przyszło mi żyć, z którymi się porozumiewam, z którymi dzielę poglądy, z którymi 

się nie zgadzam i spieram”
95

. Kreacja ma też charakter kolektywny – ludzkie 

wspólnoty przez tworzenie i kultywowanie tradycji kulturowej, kreują swą odrębną, 

kolektywną tożsamość
96

.  

Wydawałoby się, że – wobec odrzucenia determinizmu i tezy o niezmiennej 

i uniwersalnej naturze ludzkiej  - usytuowanie teorii człowieka jest oczywiste. Jednak 

rzecz nie jest taka prosta. Na temat teorii człowieka Berlin wypowiada się szerzej 

w liście do B. Polanowskiej–Sygulskiej. Zwraca tam uwagę na fakt, iż mimo 

różnorodności wartości i celów, różnic dzielących ludzi, istnieje również pewien 

obszar wspólny ludziom (który pozwala definiować człowieczeństwo). Obszar ten 

pozwala ludziom porozumiewać się. „Wydaje mi się, że musi istnieć jakiś obszar 

                                                 
93

 I. Berlin, John Stuart Mill i cele życia,[w] Isaiah Berlin, Cztery eseje ..., op. cit., s. 238i n 
94

 B.Polanowska - Sygulska, Filozofia wolności Isaiaha Berlina, Kraków 1998, s.71. 
95

 Z listu I. Berlina do B. Polanowskiej – Sygulskiej z 17 lipca 1997 r., w: B. Polanowska – Sygulska, 

Filozofia wolności ... op. cit., s. 204 i n.. 
96

 B. Polanowska – Sygulska, Filozofia wolności ..., op. cit., s.71. 



 38 

wspólny ludzkim istotom, jeśli pojęcie człowieka ma mieć w ogóle jakiekolwiek 

znaczenie. Sądzę, że jest prawdą, jeśli powiada się, że istnieją pewne podstawowe 

potrzeby, na przykład potrzeba pożywienia, posiadania schronienia, bezpieczeństwa, 

oraz (jeśli zgodzimy się z Herderem) przynależności do grupy, przebywania pośród 

»swoich« – które muszą być wspólne wszystkim istotom spełniającym wymogi 

określania ich mianem człowieka.[...] Wszystkie jednostki i grupy, niezależnie 

od dzielących je różnic i przeobrażeń, jakie przechodzą, muszą mieć z sobą coś 

wspólnego, co umożliwia wzajemne porozumiewanie się. To »coś« można 

zilustrować  niemal mechanicznie przez wyliczenie podstawowych potrzeb (dlatego 

są one właśnie podstawowe), w całym zróżnicowaniu i rozmaitości form, jakie są 

właściwe różnym osobom, kulturom, społeczeństwom itp..[...] Odnosi się to także do 

innych podstawowych potrzeb – mitologie, metafizyki, religie, języki, gesty będą 

w wysokim stopniu zróżnicowane, ale sam fakt, iż wszystkie one stanowią próby 

odnalezienia się, wyjaśnienia sobie, rozszyfrowania zagadkowego, a być może też 

nieprzyjaznego, środowiska bądź zgoła świata, pozostanie niezmienny”
97

.  Berlin 

przywołuje zaczerpnięte od L. Wittgensteina pojęcie „rodzinnej twarzy”. Pewne 

cechy sprawiają, że między ludźmi istnieją pewne podobieństwa. Mimo braku 

odnośnika (wzorca), możemy stwierdzić pewne podobieństwo, pozwalające określić 

ludzi jako ludzi. 

W tej kontrowersyjnej kwestii istnienia bądź nieistnienia natury ludzkiej 

ulubioną odpowiedzią Berlina jest – yes and no
98

. Berlin ukazuje jedynie istotę 

problemu, sam nie opowiada się po żadnej stronie. Dlatego teza o tym jakoby 

„liberalizm polityczny Berlina znajduje oparcie w nakreślonym przezeń modelu 

natury ludzkiej”
99

 jest za mocno postawiona. 

Obszar wspólny ludziom, umożliwiający ludziom porozumienie wykracza 

poza listę potrzeb człowieka. Obejmuje również sferę wartości. Powstaje więc 

pytanie o status owych wartości. Owe wartości, minimum moralności, to uniwersalne 

kategorie tworzące szkielet myślenia etycznego. Według Berlina są one kryterium 

człowieczeństwa. Nie są to jednak – jak mówi Berlin – kategorie a priori 

w kantowskim sensie. 
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W eseju „Europejska jedność i zmienne koleje jej losu” możemy znaleźć 

dowody na korzyść tezy, iż te kategorie to materialne normy moralne. „Jeśli 

natrafiamy na kogoś, kto po prostu nie zgadza się z nami co do celów życia, kto 

przedkłada szczęście nad wyrzeczenia,  albo wiedzę nad przyjaźń, akceptujemy go 

jako swego bliźniego - człowieka, ponieważ [...] argumenty, które przytacza 

w obronie swoich racji i ogólne biorąc, jego postępowanie, mieszczą się w granicach 

tego, co uważamy za właściwe istocie ludzkiej. Jeśli wszakże natrafiamy na kogoś, 

kto nie rozumie, dlaczego [...] nie powinien niszczyć świata po to tylko, by uśmierzyć 

ból swojego małego palca, lub kogoś, kto naprawdę nie widzi nic złego w skazywaniu 

niewinnych ludzi, zdradzaniu przyjaciół lub torturowaniu dzieci, uznajemy, iż z kimś 

takim nie możemy się spierać - nie tyle dlatego, że budzi w nas grozę, ile dlatego, że 

nie jest dla nas w pełni człowiekiem, jest moralnie upośledzony. [...] Opieramy się na 

tym, że prawa i zasady, do jakich się odwołujemy podejmując fundamentalne decyzje 

moralne i polityczne – w przeciwieństwie do dekretów prawnych – uznaje większość 

ludzi niemal od zarania udokumentowanych dziejów. Uważamy więc, że nie można 

ich unieważnić. Nie znamy żadnego sądu, żadnej władzy, która mogłaby – za pomocą 

jakiejś ogólnie przyjętej procedury – pozwalać ludziom na składanie fałszywych 

zeznań, na swobodne stosowanie tortur lub mordowanie bliźnich [...]. Owe 

uniwersalne zasady i reguły [...] traktujemy [...] nie jako coś, co postanowiliśmy – lub 

postanowili nasi przodkowie – dobrowolnie przyjąć, lecz raczej jako założenie leżące 

u podstaw samego człowieczeństwa, życia we wspólnym świecie z innymi i uznania 

ich – tak jak oni uznają nas – za osoby ”
100

.  

Skoro jednak są to materialne normy moralne, jak ma się ta idea do koncepcji 

prawa naturalnego i do jego teorii człowieka jako istoty samokreującej się? 

Odnośnie koncepcji prawa naturalnego, to teoria Berlina jest rzeczywiście 

pewnym zwrotem w jej stronę – jednak tylko częściowo. Zostaje ona pozbawiona 

wątków teologicznych czy metafizycznych. Według niego teza o obiektywności 

naszych wartości nie przesądza jeszcze o tym, że jest to obiektywność absolutna. 

Fakt, że wartości te są uniwersalne nie znaczy, że istnieje jakiś obiektywny, 

niezależny od nas kanon, do którego musimy się dostosować. Ich obiektywność 

wynika raczej z tego, że wartości te są akceptowane przez większość ludzi. Są 

wyznacznikiem „człowieczeństwa”. W cytowanym powyżej eseju Berlin stwierdza: 
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„mówiąc o naszych wartościach jako  obiektywnych i uniwersalnych, nie twierdzimy, 

że istnieje pewien obiektywny, narzucony nam  z zewnątrz kodeks, którego nie 

możemy złamać, bo nie my go stworzyliśmy. Twierdzimy natomiast, że nie możemy 

nie akceptować tych podstawowych zasad, ponieważ jesteśmy ludźmi. [...] Kiedy owe 

zasady są już powszechnie uznawane, skłonni jesteśmy uważać je za uniwersalne 

prawa etyczne”
101

. 

Źródłem swoistego zdefiniowania wolności przez Berlina jest przyjmowana 

przez niego koncepcja pluralizmu etycznego (opartego na antropologii filozoficznej). 

Uznaje wolność za wartość, która znamionuje swoistość ludzkiego istnienia, 

za „wartość egzystencjalną”
102

. Uznawał wolność za cechę człowieka jako istoty 

samorealizującej się. Stąd przeciwieństwem wolności, przymusem jest według 

Berlina manipulowanie jednostką, kwestionowanie jego odpowiedzialności za własne 

poczynania. Wolność wyboru jest wręcz człowiekowi niezbędna. W związku 

z wielością celów, „dróg” nie jest w stanie dążyć do wszystkich – musi podjąć wybór. 

Zdolność do, a właściwie konieczność, podejmowania wyborów jest cechą kondycji 

ludzkiej.  

Z klasycznego liberalizmu przejął on takie pojęcie wolności, które zakłada 

przyjęcie pewnej granicy sfery indywidualnego wyboru. Zaznacza ponadto, 

że istnieje konieczność ustalenia zasad wyznaczających te granice. Zasady te, 

to według Berlina podstawowe prawa człowieka. Berlinowska definicja wolności 

negatywnej zawiera dwie przesłanki. Pierwsza mówi, że tylko prawa człowieka mogą 

mieć charakter absolutny; druga zasada dodaje, że pomimo występowania granic 

swobody, granice te nie są ustalane arbitralnie. Oznacza to, że prawa człowieka nie są 

wynikiem decyzji. Jakże bliska ta konstrukcja jest ujęciu A. Zolla.  

Berlin wprawdzie dostrzegał zagrożenia wolności pozytywnej, chciał jednak 

aby jej zasady  - indywidualny wybór wartości i ponoszenie za wybór 

odpowiedzialności – mogły obowiązywać. Aby uwolnić wolność pozytywną od tych 

„aberracji” konieczne jest odejście od stanowiska monistycznego. Koncepcją, która 

miałaby to umożliwić jest koncepcja pluralizmu etycznego. Podkreślam, że pluralizm 

Berlina dotyczy wartości, nie zaś pojęcia prawdy. Pluralizm ten nie tylko stwierdza 

wielość wartości ale również wskazuje na ich niewspółmierność i co za tym idzie na 
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ich konflikt. Pluralizm wartości opiera się na założeniu, że osobliwością ludzkiego 

istnienia jest możliwość i zdolność wyboru. „Wolność wyboru jako fakt 

egzystencjalny definiuje człowieka”
103

. 

Wybór moralny jak i prawny jest nieodłączny od ludzkiego podmiotu, tylko 

w działaniu mają podstawę istnienia wszelkie wartości. Należy więc odrzucić 

metafizyczne podłoże wartości, akcentując ich niewspółmierność odrzucamy tradycję 

platońską, tzw. „ideał platoński”. Odrzucenie monizmu na rzecz pluralizmu powoduje 

„dewaluację” wszelkich utopii społecznych. Można powiedzieć, że w ogóle nie 

należy pragnąć doskonałego, harmonijnego moralnie społeczeństwa. To „minimum”, 

które wyznacza prawo karne, jako prawo nieprzekraczalnych granic, pozwala 

dokonywać wyborów za którymi kryje się odpowiedzialność skoro stanowi ono „fakt 

egzystencjalny”. Jak słusznie zauważył A. Zoll „lęk przed wolnością [...], to w istocie 

rzeczy lęk przed odpowiedzialnością, to chęć ograniczenia, pozbycia się dużej części 

odpowiedzialności. 

Ze względu na godność człowiek nie może się zrzec pewnego quantum 

wolności [...], ale i tym samym nie może się też pozbyć pewnego quantum 

odpowiedzialności”
104

.  

 

 Musimy w zakończeniu naszych rozważań tego rozdziału podjąć jeszcze jeden 

bardzo istotny problem. Zauważono, że w obliczu pluralizmu kulturowego (w tym 

moralnego) a tego faktu dzisiaj już nikt nie zaprzecza (rzecznicy prawa natury dzisiaj 

odchodzą od konstrukcji absolutystycznych i akceptując ów pluralizm przechodzą na 

pozycje „dynamicznego” prawa natury, zwanego również „prawem natury o zmiennej 

treści”, względnie przyjmuje się koncepcję „proceduralnego prawa natury”
105

), 

dochodzi do coraz większego rozchodzenia się „dwóch dóbr prawnych – godności 

człowieka i życia człowieka. Z jednej strony pojęcie godności człowieka stosowane 

jest prawie bez ograniczeń, tak że ograniczenie, z którym spotyka się człowiek, jawi 

się jako atak na jego godność. Z drugiej strony najbardziej podstawowe dobro 
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prawne, w którym konkretyzuje się godność człowieka, czyli życie, jest coraz 

częściej poddawane utylitarystycznemu rachunkowi”
106

.  

Okazuje się, że niektóre podmioty roszczą sobie prawo „do całkowitej 

autonomii moralnego wyboru” i albo żądają od państwa nieangażowania się w owe 

spory moralne pozostawiając je w gestii każdego z nas (państwo ma tylko zapewnić 

każdemu jak największą przestrzeń wolności, gdzie jedynym ograniczeniem 

zewnętrznym byłaby zasada nienaruszalności tej autonomii), albo, ze względu na 

„szacunek dla wolności wyboru innych” w sferze publicznej żądają rezygnacji 

z naszych indywidualnych przekonań, na rzecz tych wyrażonych chociażby 

w prawie
107

. Może to prowadzić do stanu, że prawno-karna norma „nie zabijaj” 

przestanie chronić życie każdego człowieka, a będzie chronić tylko tego, który będzie 

jej „godny” na mocy decyzji jakiegoś „autorytetu”. „Prawo większości 

parlamentarnej” tym samym zmienia sens prawa do życia pozbawiając go „charakteru 

prawa przyrodzonego [...] czyniąc z niego prawo pozostające do dyspozycji albo 

samego człowieka, albo stanowiących prawo, albo innych osób uprawnionych przez 

to prawo do podejmowania decyzji o życiu lub śmierci tego, czyje życie uznane 

zostanie za niegodne przeżycia”
108

. Wybitny niemiecki konstytucjonalista i etyk 

E. Picker w książce będącą polemiką z poglądami etycznymi znanego również 

w Polsce P. Singera
109

 i jego niemieckim propagatorem N. Hoersterem wykazał, że 

ich „utylitaryzm preferencji” prowadzi do „w przypadku określonej konstytucji, 

naznaczonej przez niedorozwój, chorobę lub demencję starczą [do stwierdzenia, że] 

człowiek miałby jeszcze nie mieć »prawa do życia« lub już go nie mieć. Prawo do 

istnienia i tym samym roszczenie do nieograniczonej ochrony integralności ludzkie 

istoty mają mieć tylko wtedy, gdy wyjdą poza stan antropomorficzny i staną się 

»osobami«, to jest »racjonalnymi i świadomymi sobie istotami«, czyli »odrębnymi 

istnościami« (Entität), które same są w stanie przeżywać »przeszłość i przyszłość«”. 

Okazuje się, że konstrukcja „osoby” czy normatywnie pojmowanej podmiotowości 

(pisałam o tym wyżej) stanowi zagrożenie dla „absolutności i świętości ludzkiego 

życia” i prowadzi do ograniczenia tej ochrony: „Jednostka, która nie spełnia 

autonomicznie ustalonych przez tę etykę kryteriów jakości, może zostać wyłączona 
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 R. Spaemann, Wprowadzenie, w: E. Picker, Godność człowieka a życie ludzkie. Rozbrat dwóch 

fundamentalnych wartości jako wyraz narastającej relatywizacji człowieka, Warszawa 2007, s. X. 
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 G. Rejman, Prawo karne..., op. cit., s. 96  
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 A. Grześkowiak, Prawna ochrona..., op. cit., s. 77 
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 W Polsce przetłumaczona pracę Singera z którą polemizuje nasz autor – P. Singer, Etyka 
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lub skolonizowana, może zostać właściwie w sposób nieograniczony poświecona lub 

użyta w służbie innych ludzi i ich interesów”
110

.  

Bardzo ostro autor rozprawia się z rzecznikami tych poglądów. Nie będę 

przedstawiała wszystkich jego argumentów. Nie jest to na tym etapie naszych 

rozważań konieczne. Dla nas ważnym jest stwierdzenie, że pozbawienie 

podstawowego charakteru „zasady życia”, jej relatywizacja, przy równoczesnej 

absolutyzacji „zasady godności”
111

 „wychodzą naprzeciw ukrytym pragnieniom 

i skrywanemu egoizmowi zarówno jednostek, jak i społeczeństwa”
112

. Powstała 

„anomiczność sytuacji społecznej” podważając podstawowe zaufanie w gwarancję 

życia i bezpieczeństwa, którą wspólnota społeczna obiecuje swoim członkom, rodzi 

„obawę i strach”. Proces ten prowadzi do „przedcywilizacyjnego stanu natury”. 

„Społeczeństwo, które nie gwarantuje już swoim członkom bezpiecznej egzystencji, 

traci swoją  fundamentalną funkcję porządkującą. Społeczność, która to elementarne 

zabezpieczenie uzależnia od zmienności społecznych nastrojów, prądów i opinii, 

wiążąc je ostatecznie raczej z wegetatywnymi wyrazami szacunku dla innych ze 

strony większości, niejako w sposób zgodny z prawami natury popycha jednostkę 

z powrotem do status naturalis wojny wszystkich przeciw wszystkim. Konkretnie zaś 

popycha ją ku determinowanej strachem i podejrzliwością obronie własnej”
113

. 

Czy faktycznie to wynik akceptacji pluralizmu kulturowego? Różnorodność 

systemów aksjologicznych w tym moralnych może rodzić sytuacje anomialne. Jednak 

to nie pluralizm jest winny tego stanu. Twórca filozofii pluralizmu wielokrotnie tu 

przywoływany I. Berlin twierdzi, że w ramach określonego porządku moralnego 

występują konflikty między podstawowymi wartościami, ideami czy dobrami, 

których ani praktyczne, ani teoretyczne myślenie nie jest w stanie rozwiązać. 

Wartości te ze sobą kolidują (tak np. w liberalnej moralności kolidują wolność 

i równość, uczciwość i bogactwo, bohaterstwo i roztropność), a to co jest tu istotne - 

nie należy ich oceniać czy rozstrzygać o tym, która z nich „jest ważniejsza” w oparciu 

o jakąś obiektywną, nadrzędną miarę. Z kolei każda z tych wartości zawiera w sobie 

elementy konfliktowe, w wśród których znajdują się wartości niewymierne, tym 

samym nie tworzą one harmonijnej całości. Musimy mieć świadomość, że różne 
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kultury mają odmienne moralności co stanowi o ich niewspółmierności i pluralizmie 

kulturowym. Wg niego rozwinięty i bardziej złożony system moralny „uznaje 

i akceptuję wartości, które ze swej natury są różne i nie do pogodzenia ze sobą. [...] 

każdy [taki system], musi u osób, które go uznają i praktykują – rodzić moralne 

dylematy i konflikty wartości, nierozwiązalne rozumowo”
114

.  

Jak się okazuje istotnym jest tutaj pojęcie „niewspółmierności wartości”. Nie 

oznacza ona u niego niepełności czy niedoskonałości „obiektów” o których mówimy, 

jak i – naszej słabości w ich poznaniu. Oznacza ona, że wartości są nieporównywalne 

i nic ponadto. Wielorakie wartości są nieporównywalne, często nie dają się 

wzajemnie powiązać, to jednak są w pełni wymierne i widoczne. Tak jak wielorakie 

formy życia nie wykluczają się wzajemnie, tak wykluczające się wartości wymagają 

zrozumienia i porozumienia. Dowodzi ponadto, że „w ramach określonych form 

życia ujawniają się sprzeczności, albowiem różnorodność jest istotą natury ludzkiej 

wbrew arystotelesowskiej koncepcji o błogiej harmonii idei i wartości”
115

. 

Jak podkreśla to historyk idei koncepcja Berlina o pluralizmie 

i konfliktowości wartości - wbrew stwierdzeniom R. Pickera – „odrzuca utylitaryzm” 

J. Benthama oraz J.S. Milla
116

. Autor „Godności człowieka a życie ludzkie” zarzucił 

swoim intelektualnym adwersarzom „utylitaryzm preferencji”. Jak już wiemy 

wartości mają „sobie właściwą istotną cechę, wyrażają ostateczne prawdy, nie 

podlegają redukcji, żadna też nie wypływa z drugiej. Nie można też ich 

zharmonizować na gruncie jakiejś ogólnej synoptycznej teorii”
117

. Najważniejszą 

jednak, jak już o tym wyżej pisałam, jest wartość wolności, ale nie pojmowana 

absolutystycznie. Człowiek świadomy konfliktowości, nieredukcyjności, jak 

i niewspółmierności wartości, stoi przed koniecznością dokonywania wyborów 

pomiędzy nimi. W tym właśnie przejawia się jego wolność. Kulturowe i historyczne 

uwarunkowania  wyciskają na nim swe piętno, ale przez to on sam stale się zmienia.  

Jak już wyżej podkreślałam wolność jest warunkowana ludzką godnością, 

przez co nie można się jej zrzec. Skoro tak, to z kolei „godność” przesądza o wartości 

życia każdego z nas. „Życie jest dane człowiekowi i jako takie decyduje o jego formie 
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charakteryzującej jego indywidualność w sposób niepowtarzalny”
118

. Stąd nie można 

GO ujmować w kategoriach większej lub mniejszej wartości, jak i również - ze 

względu na „jakieś cechy” mające przesądzać dopiero o ludzkiej „podmiotowości” – 

decydować o JEGO dalszym trwaniu czy skróceniu. 
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Rozdział II 
 

Z teoretycznych problemów typizacji przestępstw 

 

 
 

W rozdziale poprzedzającym, podejmując problem filozoficznych 

i teoretyczno-prawnych aspektów ochrony życia ludzkiego w świetle określoności 

zabójstwa (w tym kwalifikowanego), starano się m. in. zrekonstruować założenia 

składające się na tzw. „naturę” czy „istotę” człowieka. Przy swoiście rozumianej 

filozoficzności refleksji nad tymi zagadnieniami odżegnującej się od esencjonalizmu 

rozumianego jako poszukiwanie „właściwej istoty człowieka” i jej absolutyzacji
1
, 

odrzucając determinizm i tezę o niezmiennej naturze ludzkiej, nie bez wpływu 

koncepcji I. Berlina i A. Zolla, stwierdzono, że to wolność znamionuje swoistość 

ludzkiego istnienia. Wolność traktowana jako „wartość egzystencjalna” przesądzająca 

o istocie człowieka, jak i będąca Jego cechą jako istoty samorealizującej się, 

„uzewnętrznia się” w stosunkach z istotami mu współrodzajowymi. Jej 

przeciwieństwem jest przymus. Wolność od przymusu czyni go odpowiedzialnym za 

własne poczynania. Tak więc wolność wyboru jest wręcz mu niezbędna. Zakładając 

pluralizm wartości, celów oraz „dróg” ich realizacji, a jest to założenie empiryczne, 

żaden człowiek nie jest w stanie ich wszystkich naraz zrealizować. Stąd też owa 

zdolność, a właściwie konieczność dokonywania wyborów jest cechą kondycji 

ludzkiej. Ma się rozumieć konteksty zewnętrzne, takie jak inne ludzkie podmioty, 

świat materialny (elementy podporządkowane człowiekowi świata przyrody oraz ich 

ludzkie „przetworzenia”, wytwory – od motyki do komputera) stanowiący podłoże, 

na którym ludzie bytują oraz świat kultury – wytwory intencjonalnych aktów ludzkiej 

świadomości „bytujące idealnie” (nauka, różne regulatory życia społecznego w tym 

prawo karne, sztuka) łącznie stanowiąc system społeczny (społeczeństwo) 

oddziaływają na człowieka stwarzając bariery i ograniczenia rodząc przez to często 

konflikty. Swoje rozważania oparłam na oryginalnej konstrukcji ontycznych podstaw 

społeczeństwa przedstawioną przez J. Lipca
2
. Autor ten wychodząc od określenia 

przedmiotu w sensie ontologicznym przez który rozumie taki wycinek rzeczywistości 

„w którym zachodzi: a) wewnętrzna zależność między elementami (i relacje między 

                                                 
1
 Podobnie patrz: M. Rodzynkiewicz, Modelowanie pojęć w prawie karnym, Kraków 1998, s. 143. 

2
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elementami), które tworzą jego zawartość, b) bytowe – i aktywne – dopełnianie się 

elementów zawartości w funkcjach, łącznie z funkcją względnego samorządzenia się 

(względnej suwerenności przedmiotowej) i c) względna izolacja wobec innych 

przedmiotów”
3
, dochodzi do wniosku, że możliwa jest ontologia społeczeństwa. 

Według niego społeczeństwo to przedmiot w wyżej wymienionym znaczeniu 

wyższego rzędu, tj. całość nadrzędna „nie tylko w stosunku do jednostek oraz grup 

społecznych” ale również i w tym sensie, że w jego ramach jednostki wchodzące w 

jego skład realizują „całość swojego indywidualnego bytowania”
4
. Jest to przedmiot, 

którego zawartość konstytuują elementy i relacje między nimi tworzące trzy warstwy:  

1) ludzie; 

2) podłoże materialne (przez co rozumie on „ogół przedmiotów 

materialnych wyrwanych pracą przyrodzie i poddanych władztwu 

człowieka”); 

3) kultura („duchowa”), jedyna w zawartości tego bytu, która 

charakteryzuje się idealnym sposobem istnienia
5
.  

Autor ten przeciwstawiając się więc nominalizmowi oraz realizmowi 

socjologicznemu
6
 przedstawił koncepcję złożoności przedmiotowej bytu społecznego 

(systemu społecznego). Ów trójwarstwowy układ jest właściwy dla każdego systemu 

społecznego i niemożliwe jest istnienie takiego  systemu bez którejś z tych warstw. 

Podłoże stanowi zabezpieczenie energetyczne warstwy ludzkiej. Jest to warstwa 

będąca „podstawą wspierającą całość struktury systemu społecznego” i to 

w podwójnym znaczeniu: „1) poprzez nią system społeczny funduje swą egzystencję 

na innym przedmiocie, mianowicie na «kuli ziemskiej» jako takiej (czy jej wycinku) 

i 2) jest ona zespołem takich elementów, które są jednocześnie koniecznym 

warunkiem dla warstwy ludzi (a także w pewnym stopniu dla warstwy kultury)”
7
. 

Innymi słowy jest to „terytorium” oraz środowisko przyrodnicze przez człowieka 

przywłaszczone.  

Kultura zaś stanowi  zabezpieczenie informacyjne warstwy ludzkiej poprzez 

„zdolność” artykułowania świata i programowanie zachowań członków 
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społeczeństwa. Jako wytwór intencjonalnych aktów ludzkiej świadomości
8
 nie bytuje 

samoistnie. W swym istnieniu wspiera się niekiedy na pewnych fizycznych 

przedmiotach, przeżyciach twórców oraz konkretyzujących przeżyciach 

percepcyjnych ich odbiorców
9
.  

Ludzie stanowią centralną warstwę zawartości materialnej  społeczeństwa, 

rozciągając swój byt na warstwie podłoża. Stąd też autor przedstawianej pracy pisze,  

iż „jest to warstwa  s p o ł e c z n a  w ścisłym znaczeniu tego słowa”
10

. Na tę warstwę 

składają się nie tylko jednostki ludzkie. Jej zawartość stanowią również grupy 

społeczne oraz stosunki społeczne.    

Łączące, składające się na byt społeczny warstwy, relacje, wiążą 

poszczególne elementy o jakże różnym statusie ontycznym w całość przedmiotową 

heterogeniczną, tj. wielorodną i wielojakościową. Warstwa sama nie jest 

przedmiotem w wyżej przedstawionym znaczeniu. Nie jest również jego częścią. Są 

to „elementy niższego rzędu, które [...] charakteryzują się tym samym statusem 

egzystencjalnym”
11

, gdzie ludzie to swoiście pojmowani „pośrednicy” pomiędzy 

pozostałymi warstwami. Oni nie tylko współbytują na podłożu materialnym oraz 

w „świecie kultury” ale również czynnie go przekształcają, a nawet tworzą. W tych 

napięciach między ludźmi, gdzie często te relacje są „zapośredniczone” z jednej 

strony przez podłoże materialne, z drugiej – przez kulturę, przesądzają o swoistości 

ludzkiego bytowania. Zakres kwalifikacji normatywnej i teleologia prawno-karna 

w znacznej mierze są wyznaczone przez ów kontekst. „Poglądy dotyczące człowieka, 

społeczeństwa i państwa stanowią przecież o kształcie relacji między obywatelami 

a władzą publiczną oraz o źródle legitymacji tej ostatniej. Decydują przeto 

o sprawach prymarnych dla systemu karnego: jak będzie rozumiane przestępstwo?, 

jak daleko sięgną granice kryminalizacji? oraz w czyim rzeczywiście imieniu, komu 

i po co będzie wymierzana kara? Realizowanie odpowiedzialności wiąże się ze 

stwierdzeniem, co to znaczy być osobą i jak powinniśmy pojmować podmiotowość 

każdego z nas”
12

.  

                                                 
8
 J. Lipiec oparł swą koncepcję kultury na ingardenowskiej „ontologii tworów kulturowych” – patrz: 
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1970.  
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Począwszy od szkoły klasycznej prawa karnego u podstaw koncepcji 

człowieka – jak słusznie podkreśla K. Krajewski – traktuje się jednostkę ludzką jako 

wolną i racjonalną, dokonującą „nieskrępowanych i świadomych wyborów między 

dobrem i złem” i stąd zdolną „do ponoszenia odpowiedzialności za dokonane 

wybory”
13

. Warto już w tym miejscu zasygnalizować, że przedstawiona koncepcja 

człowieka nie jest tożsama z W. Patryasa konstrukcją opartą na zasadzie legalnej 

racjonalności
14

, która zakładając szereg założeń idealizacyjnych ma kontrfaktyczny 

charakter. „Skonstruowany dla jej potrzeb podmiot spełnia bowiem wyidealizowane 

założenia, uniemożliwiające mu w ogóle podjęcie zachowania, które nie byłoby 

prawnie indyferentne”
15

. Nie jest to również konstrukcja „postulowanego wzorca 

osobowego” M. Rodzynkiewicza, która ma charakter normatywny
16

, nie zaś 

deskryptywny. Nasza koncepcja określa naturę normalnej podmiotowości 

ugruntowanej w strukturze bytu społecznego.  

 

 

II.1. U źródeł typizacji czynu przestępnego 

 

 Zastanówmy się obecnie, czym jest kulturowo uwarunkowana typizacja 

czynu przestępnego, istotny miernik ludzkiego wyboru i jego oceny. Nakaz 

ustawowej typizacji czynów zabronionych, dziś stanowiący kanon prawa karnego stał 

się zasadą powszechną stosunkowo późno, gdyż dopiero na przełomie XVIII i XIX 

wieku
17

. Wyrósł on z oświeceniowej myśli, która wedle wybitnego historyka idei 

opiera się – mówiąc w uproszczeniu – na trzech założeniach. Na optymizmie – że 

dzięki rozumowi jesteśmy władni „zrozumieć zarówno zjawiska naturalne, jak 

i instytucje społeczne”, dojrzeć poza pozorami rzeczywistość, odrzucić złudzenia 

i przesądy, odkryć uniwersalne reguły, wedle których ludzie będą mogli zgodnie 

współżyć. Ów optymizm był wyrazem wiary w postęp, „polegający na 

przezwyciężeniu przesądów, obaleniu tyranii i despotyzmu, [...], zagwarantowaniu 

tolerancji religijnej i poszanowania człowieka niezależnie od jego rasy i stanowiska 

społecznego, przy czym głównym czynnikiem tego postępu miał być rozwój nauki 
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i oświaty”
18

. Na indywidualizmie -  który był wynikiem szacunku dla człowieka, jego 

godności, faworyzując „swobodę działania jednostki” i odrzucając jej 

podporządkowanie jakimkolwiek „kolektywom, takich jak państwo, naród, rasa czy 

klasa”. Tak rozumiany indywidualizm zakłada, że: „a) wszystkie wartości związane 

są z człowiekiem, to znaczy, że tylko on ich doświadcza, ale niekoniecznie je tworzy; 

b) jednostka ludzka jest celem dla siebie będąc najwyższą wartością, zaś 

społeczeństwo ma służyć jedynie celom jednostkowym; c) wszyscy ludzie są 

moralnie równi, co oznacza, że nikt nigdy nie może być traktowany jako instrument 

uszczęśliwiania drugiej osoby”
19

. Na sceptycyzmie -   zakładającym sprawdzalność 

wszystkich naszych sądów i twierdzeń, założeń i opinii bez względu na autorytet, 

który je wypowiada. „Tylko na tej drodze człowiek może być uwolniony od 

przesądów i irracjonalnych obaw”
20

.  

To na tym podłożu powstał, sięgający wówczas „najgłębiej i przedstawiał 

najbardziej ogólny i najdalej idący program radykalnej rewizji poglądów i legislacji” 

w zakresie prawa karnego, traktat C.B. Beccarii (1738-1794) o przestępstwach 

i karach, który stał się szybko przedmiotem rozważań Voltaire`a i Diderota
21

. W tym 

czasie w Anglii podjęli problem reform prawa karnego J. Bentham (1748-1832) oraz 

sir Samuel Romilley (1757-1848).  

 Uzasadnił jednak i rozpowszechnił formułę nullum crimen, nulla poena się 

lege twórca projektu bawarskiego kodeksu karnego i zarazem wybitny teoretyk 

P.J.A. v. Feuerbach (1774-1833)
22

. Oznaczała ona i oznacza do dnia dzisiejszego, 

że nie może być przestępstwa i kary, jeżeli ich nie przewidziały odpowiednie przepisy 

ustawy. Zasada ta miała zapobiegać dowolności i arbitralności ówczesnej władzy, 

którą był absolutny monarcha, w stosowaniu represji karnej. Również dzisiaj takie 

obawy nie są płonne, każda władza takie tendencje przejawia
23

 i nie dziwmy się, 

że zasada ta będąc „podstawą całego nowoczesnego prawa karnego”
24

 ma 

zabezpieczać jednostkę przed tymi wynaturzeniami.  

                                                 
18

 G.L. Seidler, W poszukiwaniu idei ustrojowej, Lublin 2000, s. 40. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem, s. 41. 
21

 S. Grzybowski, Dzieje prawa. Opowieść, refleksje, rozważania, Wrocław – Warszawa – Kraków - 

Gdańsk 1981, s. 228. 
22

 Zob. ibidem. 
23

 Por. J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 105-123 (r. Władza 

autorytarna i postabsolutna), s. 141- 171 (r. 1918 – 2000. Kryzys, zbrodnie i dylematy władzy).   
24

 S. Grzybowski, Dzieje..., op. cit., s. 228. 
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Niewątpliwie w porównaniu do jej poprzedniczek, jak chociażby angielskiej 

Magna Charta Libertatum z 1212 r., węgierskiej Bulla Aurea Andrzeja II czy też 

polskich królewskich zobowiązań „neminem captivabimus nisi iure victum” z lat 

1425, 1430 i 1433
25

 aktów więc, które miały „usunąć nieograniczoną arbitralność 

państwa”
26

 ujęcie tej zasady przez Feuerbacha ma podmiotowo oraz merytorycznie 

znacznie szerszy zakres zastosowania. Jednak, to jak na ówczesne czasy rozwiązanie 

nowatorskie, ograniczało ten problem do formalnego aspektu legalności represji 

karnej i wyłączenia dowolności działania organów państwa
27

. Jak pisze autor Dziejów 

prawa sformułowanie to „nie zawierało [...] żadnych danych, które pozwalałyby 

określić bliżej czyny przestępne, grożące kary i sposób postępowania. Nie mówiło 

więc nic jeszcze o tym, jakie czyny i zachowania się jednostek są lub powinny być 

karalne, jakie znaczenia należy przypisać zamiarowi, winie, poczytalności sprawcy, 

jak powinno się toczyć postępowanie przed organami wymiaru prawa, jaki jest cel 

procesu i wydanego orzeczenia”
28

. Stwierdza, że przed prawem karnym była jeszcze 

długa droga rozwoju, by w pełni określić tę przecież wieloaspektową  zasadę 

i jednoznacznie przedstawić normatywnie wymagane zachowania. Problem typologii 

nadal jest pierwszoplanowym. Śmiem twierdzić, że proces ten jeszcze do dnia 

dzisiejszego nie jest w pełni rozwiązany mimo umiędzynarodowienia (art. 11 ust. 2 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz art. 1 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych) tej zasady i jej konstytucjonalizację, które to procesy 

stanowią dalszy logiczny ciąg ochrony jednostki przed  woluntaryzmem władzy bez 

względu na to kim ten podmiot jest (o czym jeszcze niżej będę pisała). Problem 

„pozaustawowych” okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną wobec ich 

niejednoznacznej określoności jest tego najlepszym przykładem
29

.  

Dzisiaj  jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych zasad współczesnego   

prawa karnego. Wyraża ideę ochrony jednostki przed arbitralnym stosowaniem 

                                                 
25

 Zob. R. Sobotka, Neminem captivabimus nisi iure victum, [w:] Łacińskie paremie w europejskiej 

kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Warszawa 

2001s. 193-226  
26

 S. Grzybowski, Dzieje prawa..., op. cit., s. 228 
27

 Por. K. Bukowska-Gorgoni, Zur Geschichte des Satzes nullum crimen sine lege,[w:]Études 

d`histoire du droit pénal, L. Pauli (red.), ZN UJ CCCCXI – Prace Prawnicze 73, Warszawa – Kraków 

1976, s. 35 i n.  
28

 S. Grzybowski, Dzieje prawa..., op. cit., s. 228. 
29

 Por. A. Zoll, „Pozaustawowe” okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną w świetle 

konstytucyjnej zasady podziału władzy, [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga 

poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.), 

Lublin 2005, 425-438.  
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represji karnych przez organy państwowe. Jej przestrzeganie wymaga, by prawo 

karne było ustanowione w drodze ustawy, która „definiuje” czyn przestępny oraz 

określa rodzaj i stopień jego karalności. Tym samym zakazuje penalizacji czynów 

nieokreślonych wyraźnie jako przestępstwa karalne. Zasada ta określa prawno-karną 

zasadę legalizmu, zaliczaną do podstawowych praw człowieka. Stąd znalazła swój 

wyraz w szeregu konstytucjach począwszy od francuskiej Deklaracji praw człowieka 

i obywatela z 26 sierpnia 1789 roku (art. 7 „Żaden człowiek nie może być oskarżony, 

aresztowany i więziony poza przypadkami określonymi przez ustawę, z zachowaniem 

form przez nią przewidzianych”
30

) wchodząc w skład „bloku konstytucyjnego tego 

państwa do dnia dzisiejszego
31

. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

uchwalona w 1787 roku a ratyfikowana w 1789 roku nie zawierała przepisów 

chroniących podstawowe prawa i wolności obywatelskie i stąd nie zawierała tej 

zasady. Uczyniono to dopiero w Karcie Praw (Bill of Rights) stanowiący pierwsze 

dziesięć poprawek, które weszły w życie 15 grudnia 1791 r., a przede wszystkim 

Poprawka V określająca klauzulę właściwości prawa (due process of law). Oznacza 

ona, że władza federalna (późniejsza Poprawka XIV rozszerzyła ją na władze 

stanowe) ma działać w granicach prawa i tylko na podstawie prawa może pozbawić 

człowieka życia, wolności lub własności
32

. Polska Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 

roku, poza potwierdzeniem dotychczasowych przywilejów szlachcie w tym neminem 

captivabimus..., takiej zasady nie zawierała. Zawierała ją Konstytucja Norwegii 

z 14 maja 1814 roku ( § 99). Taką zasadę sformułowano w Konstytucji 

Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 r. w art. 98 (Rozdział V – Powszechne obowiązki 

i prawa obywatelskie). Również Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. 

w art. 68 ust. 4 (Rozdział IX - Wymiar sprawiedliwości) taką zasadę zawiera. 

Ustrojodawca ludowy już tej zasady nie sformułował
33

.  

Dzisiaj zasady nullum crimen (nulla poena) sine lege, jak również zasada 

domniemania niewinności, „jako zasady leżące u podstaw wymiaru sprawiedliwości 

państw cywilizowanych, [...] występują we wszystkich aktach konstytucyjnych 

odnoszących się do statusu jednostki we współczesnych państwach 

                                                 
30

 Deklaracja praw człowieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 roku, [w:] Najstarsze Konstytucje z końca 

XVIII i I połowy XIX wieku, P. Sarnecki (wybrał, przełożył i wstępem opatrzył), Warszawa 1997, s. 18.  
31

 Por. P. Sarnecki, Komentarz do art. 42 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz t. III, L. Garlicki (red.), Warszawa 2003, s. 1. 
32

 Zob. P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Kraków 2007, s. 123 
33

 Zob. Polskie Konstytucje. Od szlacheckiej do Rzeczypospolitej Polskiej (Wybór tekstów 

źródłowych), Warszawa 1991, passim. 
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demokratycznych”
34

.  Wyrazem tej tendencji jest art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku
35

. Przepis ten wysławia, jak pisze M. Cieślak, 

dyrektywy tzw. zasady rygorystycznego legalizmu
36

 (działania organów procesowych 

na niekorzyść oskarżonego muszą mieć podstawę w przepisach ustawy i nie mogą 

wykraczać poza jej granice) do których zalicza: a) zasadę wyłączności ustaw w sferze 

prawa karnego; b) zasadę ustawowej określoności; c) zasadę zakazu reakcji karnej 

poza granicami przewidzianymi w ustawie
37

; d) zasadę szczegółowego określenia 

podstaw, treści i zakresu odpowiedzialności; e) zasadę zakazu analogii na niekorzyść 

oskarżonego
38

. „Istotnym uzupełnieniem zasady nullum crimen, nulla poena sine lege 

jest maksyma lex retro non agit, co łącznie tworzy zasadę nullum crimen , nulla 

poena sine lege anteriori”
39

.  

Niewątpliwie „zakotwiczenie [w Konstytucji – wyjaśnienie A.O.] zasady 

nullum crimen sine lege posiada ten walor, że pozwala wyraźniej wyróżnić dwa 

zakresy jej odniesienia: zakres związany z tworzeniem i ze stosowaniem prawa”
40

. Te 

dwa poziomy prawa, jego „dwuwarstwowość”: tekst prawny (wynik tworzenia) – 

jego realizacja (wynik stosowania)
41

 z jednej strony wskazują na autonomiczność 

każdej z tych warstw (poziomów), z drugiej – podkreślają łączność, która nie ma - co 

należy mocno podkreślić - charakteru „sprzężenia” jaki występuje pomiędzy normami 

sankcjonowaną i sankcjonującą, ale jest wyrazem relacji „prawa w tekstach” 

z „prawem w życiu”, gdzie niekiedy te dwie opcje się rozmijają
42

.  

Zasada ta jako norma konstytucyjna adresowana jest do organu 

ustawodawczego, który powinien w swym akcie stanowienia - może to być tylko 

ustawa – określić jednoznacznie, jaki czyn jest przestępstwem (przy czym nie może 

on mieć charakteru retroaktywnego) i musi „określić zachowanie zabronione w taki 

                                                 
34

 P. Sarnecki, Komentarz do art. 42..., op. cit., s. 1. 
35

 Dz.U. z 16 sierpnia 1997 r. nr 78, poz. 483. 
36

 Zob. M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990, s. 129. 
37

 Por. o tych zasadach: P. Sarnecki, Komentarz do art. 42..., op. cit., s. 4-5. 
38

 Por. ibidem, s. 5-6. 
39

 B. Kunicka-Michalska, Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege w projekcie kodeksu karnego w 

świetle norm międzynarodowych, [w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego, Kraków 1993, s. 55 i n.; 

por. ibidem, s. 2-4. Zasada lex retro non agit, która wprawdzie nie zastała sformułowana w źródłach 

prawa rzymskiego a zastała stworzona znacznie później, u nas jest traktowana jak by była „głęboko 

zakorzeniona w prawie rzymskim”- zob. W. Wołodkiewicz, Lex retro non agit, [w:] Łacińskie 

paremie..., op. cit., s.153-192. 
40

 R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa, Łódź 1995, s. 13. 
41

 Określenie Ewy i Janusza Łętowskich – zob. E. Łetowska, J. Łetowski, Prawo w systemie 

funkcjonowania państwa, [w:] Jakość prawa, pr. zb., Warszawa 1996, s. 12. 
42

 Ibidem, s. 12-15.  
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sposób, aby można było jednoznacznie odróżnić typy zachowań zabronionych przez 

ustawę od zachowań nie zabronionych”
43

.  

Zasada ta jako sankcjonująca norma prawno-karna skierowana jest do 

organów wymiaru sprawiedliwości nakazując pociąganie do odpowiedzialności tylko 

tego, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą 

w czasie jego popełnienia (art.1 §1 k.k.). Zakazuje tym samym rozciągania sfery 

czynów zabronionych poza zakres wyraźnie wyznaczony przepisami ustawy 

obowiązującej w czasie popełnienia czynu (zakaz analogii).  

 

 

II.2. Kilka uwag o charakterze i pojmowaniu „zasady prawa” 

 

Jak widzimy są to zasady prawa. Należy więc kilka uwag poświęcić analizie 

charakteru i właściwościom tych zasad jako swoistych wypowiedzi normatywnych.  

Zanim przejdziemy do przedstawienia charakteru i pojęcia zasady prawa, 

zasady konstytucyjnej należy zauważyć, że większość z nich ma swój zewnętrzny 

rodowód (o czym już wyżej wspominałam) w poza legislacyjnych projektach doktryn 

filozoficzno- politycznych rozwiniętych jeszcze w okresie Oświecenia. To 

filozofowie tego okresu „stawiali [...] pytania dotyczące człowieka i jego duszy, 

moralności, pochodzenia religii, uzasadnienia władzy, słowem podnosili zagadnienia 

podważające fundament porządku społecznego, aprobowanego przez monarchię 

i religię. Byli jednocześnie przekonani, że uwalniając ludzi do zabobonów 

i uprzedzeń przy pomocy nauki, zdołają zbudować szczęśliwy ustrój na ziemi”
44

. 

Przykład stanowią chociażby obecne w każdej pisanej Konstytucji współczesnych 

demokracji zasady: suwerenności narodu, podziału władzy, pluralizmu politycznego, 

wolności słowa i przekonań religijnych. Wcześniej zostały one sformułowane 

w myśli filozoficznej i dopiero stamtąd przetransferowane zostały do prawa 

pozytywnego czy praktyki konstytucyjnej. Wszystkie są zasadami 

ukierunkowującymi treść prawodawstwa, przesądzając o jego ocenie (mocy 

obowiązującej), także z punktu widzenia wzorców państwa prawa, a tym samym 

ustawowej określoności czynu przestępnego.   

                                                 
43

 A. Zoll, Podstawowe zasady gwarancyjne, [w:] K.Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. 

Komentarz, Kr. 1998, s. 29; patrz również: A. Wąsek, Kodeks Karny. Komentarz T. I, Gd. 1999, s. 16 

i n., R. Dębski, Pozaustawowe znamiona..., op. cit., s. 13 i n., 31 i n.    
44

G. L. Seidler, Rozważania, Toruń 2002, s. 38 i n. 
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Zasady konstytucyjne, zasady prawa konstytucyjnego, naczelne zasady 

konstytucji, zasady ustroju, naczelne instytucje ustroju czy idee przewodnie 

Konstytucji – określenia znajdujące się w literaturze przedmiotu – stanowią podzbiór 

zasad prawa czy zasad systemu prawa
45

. Odróżnia je tylko typ lub rodzaj ich 

legitymizacji przez odniesienie się do konstytucji czy ustaw konstytucyjnych
46

. Poza 

tym przypisuje się im te same cechy, które są właściwe zasadom prawa w tym 

wyróżnione w prawie karnym. Samo określenie „zasada prawa” ma charakter 

wieloznaczny i nieostry zakresowo. To cecha  „zasadniczości” ma wyróżniać owe 

zasady od innych reguł, postulatów, standardów,  wartości itp. 

 Termin ten zdaje się należeć do pojęć mających całą rodzinę znaczeń, przy 

czym uważa się je za niedefiniowalne w sensie przedstawienia definicji 

równoważnościowej
47

. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że nie sposób 

przedstawić żadnej takiej cechy ani nawet zbioru cech, który przysługiwałby 

wszystkim zasadom oraz tylko i wyłącznie zasadom prawa. Odnosi się to również do 

zasad konstytucyjnych. Przecież istnieją takie zasady, które są normami prawnymi, 

jak i takie które normami nie są; niektóre są explicite zawarte w tekście prawnym, 

inne zaś należy, w drodze różnie pojmowanych reguł inferencyjnych z tych 

bezpośrednio w tekście wyłowionych norm, dopiero „wysnuć”. Dla niektórych z tych 

ostatnich można owe reguły inferencyjne jednoznacznie zrekonstruować, odwołując 

się chociażby do praw logiki. Dla innych natomiast takich reguł brak i trzeba 

wówczas odwoływać się do zasad spójności aksjologicznej systemu prawnego, czy 

nawet - systemów pozaprawnych, jak np. do zasad słuszności czy sprawiedliwości 

itp. 

 Niewątpliwie poszczególne zasady prawa posiadają cechy wspólne, które 

pozwalają podzielić je na jakieś podzbiory. Wyróżnia się zasady systemu, postulaty 

systemu prawa, zasady całego systemu oraz takie jego części które odnoszą się do 

jednej gałęzi prawa, jak chociażby zasady prawa karnego; zasady explicite wyrażone 

                                                 
45

Patrz: S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, 

Warszawa 1974, s. 73 i n.; P. Tuleja, Zasady konstytucyjne, [w:] Konstytucjonalizacja  zasad 

i instytucji ustrojowych, P. Sarnecki (red), Warszawa 1997, s. 11 i  n.; P. Tuleja, Pojęcie zasady 

konstytucyjnej, [w:] Zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej w nowej konstytucji, K. Wójtowicz (red.), 

Wrocław 1997, s. 7 i n.  
46

W. Pogasz, O legitymizowaniu zasad prawnych, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 

1987, nr 2, s. 123 i n.; P. Tuleja, Zasady konstytucyjne..., op. cit. s. 13 i n.  
47

Kategorię pojęć mających rodzinę znaczeń wprowadził: L. Wittgenstein, Dociekanie filozoficzne, 

Warszawa 1972, s. 50 i n.; również patrz: T. Pawłowski, Tworzenie pojęć i ich definiowanie w naukach 

humanistycznych, Warszawa 1978, s. 181 i n.; tenże, Rodziny znaczeń i ich definiowanie, „Studia 

Filozoficzne” 1978, nr 2, s. 68. 
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w tekście prawnym oraz zasady implicite, które bezpośrednio nie są nigdzie w tekście 

wyrażone. Podzbiory powiązane są relacjami częściowych podobieństw. Jednak nie 

da się wskazać żadnej takiej cechy, która byłaby wspólna dla nich wszystkich bez 

wyjątku. Jako przyczynę tego stanu rzeczy zazwyczaj wymienia się fakt, 

iż wyróżnienie zasad nie jest czynnością poznawczą lecz, że ma charakter zabiegów 

o właściwościach ocennych. Stąd wobec braku jednoznacznych kryteriów, które 

wyznaczałyby linię demarkacyjną między zasadami a normami, nie sposób takiego 

rozróżnienia jednoznacznie przeprowadzić. Heterogeniczność warunków 

oznaczonych przez różne pojęcia języka prawnego, fakt „ograniczonego” ich 

spełniania, sprawia właśnie, że większość pojęć odnoszących się nie tylko do 

konstrukcji zasad prawnych, ale również - do szeregu innych instytucji prawnych, nie 

da się zdefiniować poprzez definicję równoważnościową. Można jedynie stopniować 

różnice między nimi, ze względu na przypisywane im cechy i ukazać na ile i w jakim 

stopniu je realizują. Stąd jedyną metodą definiowania pojęć języka prawnego, w tym 

pojęcia zasady  prawnej czy zasady konstytucyjnej, stanowią definicje cząstkowe
48

. 

Słusznie stwierdza L. Morawski  pisząc, że „istnieją różne zasady o różnej strukturze, 

które tworzą bardzo bogatą i nie dającą się zredukować do żadnego wspólnego 

wzorca rodzinę znaczeń”
49

. 

 Dalszym czynnikiem warunkującym ten stan rzeczy jest tzw. otwartość 

tekstowa reguł prawnych, przedstawiona i zanalizowana przez H.L.A. Hart’a. Nie 

wdając się w szczegóły „otwartość tekstowa” jest ogólną cechą  wyrażeń 

językowych, w tym języka prawnego (jest on  przecież rejestrem języka naturalnego), 

stanowiąc - w pewnym sensie - „potencjalną nieostrość”
50

 i to nieusuwalną mimo 

definicyjnych zabiegów regulacyjnych
51

.  

Zdaniem Hart’a owa „otwartość” wynika m.in. ze względnej nieokreśloności 

celu, do którego zmierza ustawodawca w procesie legislacyjnym, gdyż „ludzcy 

prawodawcy nie mogą posiadać wiedzy o wszystkich możliwych kombinacjach 

okoliczności, które mogą pojawić się w przyszłości. Ta niemożność antycypacji idzie 

w parze z nieokreślonością celów”
52

. Tak więc właściwość umysłowości ludzkiej, 

warunkująca jedynie dostępność do wiedzy cząstkowej i prawdy względnej, prowadzi 
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do sformułowań „otwarto-tekstowych” na gruncie języka prawnego. Sytuację taką 

określa on mianem prawniczego „raju pojęć”
53

. Wiąże się ona z akceptacją założenia, 

że termin ogólny zastosowany do opisu standardu zachowania, ma takie samo 

znaczenie nie tylko w każdorazowym akcie użycia określonej reguły zawierającej ten 

termin, ale także w odniesieniu do każdorazowego jego użycia w jakiejkolwiek regule 

prawnej w danym systemie prawnym. 

 Problemy te znalazły wyraz również w polskiej literaturze teoretyczno - 

prawnej. To tutaj zwykło się wyróżniać dwa odmienne znaczenia pojęcia zasady 

prawa: opisowe i dyrektywalne
54

. Innym rozpowszechnionym podziałem jest - 

wywodzący się z prac J. Wróblewskiego - podział na: „zasady systemu prawa” oraz 

„postulaty systemu prawa”
55

. 

 W znaczeniu opisowym termin ten określa pewien wzorzec ukształtowania 

jakiejś instytucji prawnej o szczególnie doniosłych dla tej instytucji aspektach. 

W znaczeniu zaś dyrektywalnym - określa wiążące prawnie normy przynależne do 

danego systemu prawnego i ze względu na ich szczególną rolę w tym systemie 

(nadrzędną względem innych jego norm) nadaje się im miano zasad. Nadrzędność 

owa wyraża się m. in. w tym, że są to normy o wysokiej pozycji hierarchicznej 

w systemie prawa, lub spełniają szczególną role w konstrukcji systemu prawa
56

. 

 Podobnie jak zasady w sensie dyrektywalnym definiuje J. Wróblewski 

„zasady systemu prawa”. Według niego są one normami systemu prawnego 

wyrażonymi „w oparciu o tekst przepisów prawnych”
57

. To co wyróżnia je od norm 

zwykłych, to ich „zasadniczy” charakter. Według tegoż autora ową „zasadniczość” 

określają: „(a) miejsce normy w hierarchicznej strukturze prawa; (b) stosunek 

«logiczny» normy do innych norm; (c) rola normy w konstrukcji prawnej; (d) inne 

oceny natury społeczno-politycznej”
58

. 

 Wyróżnionych natomiast tzw. postulatów prawa nie sposób jednoznacznie 

określić, gdyż są to reguły o bardzo różnorodnym charakterze. Scharakteryzować 
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można je tylko negatywnie, jako „reguły, którym przypisuje się charakter «ogólnych 

zasad prawa», a które zasadami systemu nie są, gdyż nie są to ani normy prawa 

pozytywnego, ani też konsekwencje «logiczne» tych norm”
59

. 

 W świetle wywodów tego autora te postulatywne zasady są - mówiąc 

najogólniej - pozaprawnymi ideałami moralno-politycznymi, którym z bardzo 

różnych a często politycznych powodów przypisuje się większą doniosłość niż 

zwykłym normom. Tak rozumiane zasady traktowane są często jako ius a nie lex; 

są zewnętrzne w stosunku do całego systemu prawa (stanowiąc jego cele czy 

postulaty prawno-naturalne), ale same prawem nie są.  

 Nas w szczególności interesują zasady w sensie normatywnym i ich różnice 

względem zwykłych norm. Musimy jednak pamiętać, że tylko niektóre z tych zasad 

są explicite, a więc bezpośrednio wyrażone w tekście prawnym. Szereg zaś zasad 

dopiero wyprowadza się z tych tekstów za pomocą różnych zabiegów 

argumentacyjnych. W tej właśnie sferze dużą rolę odgrywa działalność Trybunału 

Konstytucyjnego, który te zasady rekonstruuje i określa. Z kolei normodawca nie 

zawsze wyraźnie określa, które z norm prawnych maja status zasad, a które zwykłych 

norm prawnych. Czynność wyróżnienia zasad nie ma charakteru czynności 

poznawczej. Są to raczej jak się okazuje, zabiegi o charakterze ocennym
60

. 

Niewątpliwie przy tych zabiegach ważną rolę odgrywają zakładane, często 

o charakterze arbitralnym, kryteria pozwalające odróżnić zwykłe normy prawne od 

zasad. Nie mając  jednoznacznego charakteru rodzą szereg kontrowersji i sporów. 

Doktryna jak i judykatura wykształciły pewne kryteria. Są to:  

1. miejsce  normy w hierarchii aktów prawnych – zasady są sformułowane 

przede wszystkim w konstytucjach i ustawach; 

2. ocena danej normy jako pełniącej zasadniczą rolę w danym systemie 

prawa, jego gałęzi a nawet instytucji. Formalnie rzecz biorąc mają one 

taką samą moc prawną jak inne normy zawarte w tym akcie. Nie mniej ze 

względu na przypisywaną im funkcje odgrywają one rolę szczególną; 
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3. funkcja jaką zasady te pełnią w procesie stosowania prawa – jedna z reguł 

wykładni głosi, że wszystkie normy prawne należy interpretować mając na 

względzie zasady systemu prawa
61

. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, interpretując przepisy prawa, należy 

brać pod uwagę przede wszystkim zasady konstytucyjne. W tym miejscu już można 

stwierdzić, że większość orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w kwestii 

konstytucyjności ustaw bada ją właśnie w świetle zasad konstytucyjnych. 

 Warto tym miejscu naszych rozważań odwołać się do koncepcji zasad 

prawnych sformułowanych przez R. Dworkin`a. U podstaw tej teorii
62

 leży teza, że 

prawo oprócz reguł zawiera jeszcze inne standardy zachowań. Reguły ustalają 

powinność oraz rację działania i to one warunkują ich charakterystyczny, 

normatywny charakter. Autor ten charakteryzuje reguły prawne jako reguły typu 

„wszystko albo nic”. Okazuje się, że reguła może być spełniona albo nie; nie może 

być zrealizowana lub nie zrealizowana częściowo; dany czyn albo jest przestępstwem 

albo nim nie jest. Nie można dokonać czynu przestępnego w jakimś ograniczonym 

zakresie, podobnie jak nie można zawrzeć małżeństwa w sposób częściowy. 

Tę różnicę między regułami i zasadami w ujęciu Dworkina trafnie wyraził Hart 

nazywając: reguły - dyrektywami konkluzywnymi (definitywnymi), natomiast zasady 

- dyrektywami  niekonkluzywnymi
63

. Według autora Biorąc prawa poważnie błąd 

pozytywistów - w tym Hart’a - polega na tym, że nurt ten ujmuje prawo jako 

składające się wyłącznie z reguł. Natomiast on uważa, że prawo jest o wiele bardziej 

złożoną całością, wtopioną w szerszą normatywną strukturę społeczną na którą 

składają się „normy, które nie funkcjonują jako reguły, lecz jako zasady, wymogi 

polityki prawnej i inne rodzaje norm”
64

. Używając terminu „zasada” odnosi go 

najczęściej do całego zestawu norm, które nie są regułami. Dokonuje jednak zarazem 

uściślenia tego pojęcia poprzez przeciwstawienie go „wymogom polityki” jako tego 

rodzaju normom, które wyznaczają „cele do osiągnięcia” (ekonomiczne, polityczne 

jak i do innych społecznych aspektów życia zbiorowości). W tym kontekście przez 

zasadę rozumie „normę, która ma być przestrzegana nie dla tego, że jej przestrzeganie 

przybliża lub zapewnia ekonomiczną, polityczną lub społeczną sytuację, która wydaje 
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się godna pożądania, ale dlatego, że tego domaga się sprawiedliwość, uczciwość lub 

inny aspekt moralności”
65

. 

 Koncepcja ta wskazuje na genetyczne i funkcjonalne zróżnicowanie prawa. 

Powoduje to, że standardy (w szerokim znaczeniu) odgrywają odmienną rolę 

w procesie stosowania prawa niż reguły prawne, które z założenia determinują 

decyzję. Standardy te decyzje tylko ukierunkowują, są one bardziej ogólne od reguł, 

podlegają stopniowalności oraz odnoszą się do celów i wartości prawa szczególnie 

godnych akceptacji. Treść owych zasad jest dyskursywna, tzn. poznawalna 

intelektualnie a tym samym poddająca się opisowi naukowemu. Rozumienie zasady 

prawnej związane jest z określeniem kryteriów przynależności jej do systemu. 

U Hart’a o tym czy dana reguła jest elementem systemu prawa, decyduje reguła 

uznania. Jej rola jako jednej z reguł wtórnych polega na określeniu zbioru cech czy 

też cechy, których posiadanie przez daną regułę będzie warunkowało jej 

przynależność do systemu prawa a tym samym jej obowiązywanie
66

. Natomiast 

według Dworkina by zasady prawne mogłyby być włączone do systemu, muszą 

spełniać dwa warunki i to o innym charakterze niż reguła uznania Harta. Przede 

wszystkim muszą być one adekwatne w stosunku do całej instytucjonalnej historii 

całego systemu prawa, być wynikiem „poczucia stosowności rozwiniętego [...] wśród 

prawników oraz w szerokich kręgach społecznych. Trwająca moc ich obowiązywania 

zależy od podtrzymywania owego poczucia”
67

. Ponadto treść takiej zasady musi 

stanowić najlepsze uzasadnienie moralne tak dla prawa jak i jego stosowania. 

„Warunkiem odniesienia przez prawoznawstwo sukcesu jest [...] wydobycie 

[problematyki zasad moralnych] i potraktowanie jako zbioru zagadnień teorii 

moralności”
68

 . 

 W procesie stosowania prawa nie można wykluczyć konkurencyjności tych 

warunków. Kryteria adekwatności i najlepszego uzasadnienia moralnego, które 

przyjął autor, pozwalają dokonać wyboru rozwiązania danej kwestii prawnej 

w procesie orzekania i to one decydują, która z zasad znajdzie zastosowanie wówczas 

gdy znajdą się w konflikcie. Takie rozumienie prawa pozwala sędziemu przy 

rozstrzyganiu tych tzw. „trudnych przypadków” wydać orzeczenie i znaleźć właściwe 

rozwiązanie bez konieczności odwoływania się do norm prawno-naturalnych. 
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 Niewątpliwie koncepcja Dworkin`a nie odnosi się do wszystkich norm, które 

mają status zasad w naszym porządku prawnym. Wynika to z tego, że tezę powyższą 

skonstruował on na gruncie kultury common law. System ten w aspekcie procedur 

tworzenia, jest wprawdzie odmienny od systemu europejskich państw 

kontynentalnych, wywodzących się z  kultury ius civile, to jednak w płaszczyźnie 

argumentacji i uzasadniania prawnych decyzji - co wykazał A. Ross -  czyni je sobie 

jednak bardzo bliskimi
69

. 

 Powyższa koncepcję zaadoptował do systemu kultury prawa kontynentalnego 

(civil law) i rozwinął w swoich pracach R. Alexy
70

. Zanim przejdziemy do  

przedstawienia jego rozumienia norm i zasad muszę zwrócić uwagę na jeden 

problem. R. Dworkin odmawiał principles i policies charakteru dyrektywalnego 

(normatywnego). Dla niego owe standardy zachowań mają charakter stwierdzający 

(opisowy): „Zasady są zdaniami opisującymi prawa; reguły polityki są zdaniami 

opisującymi cele”
71

. Natomiast R. Alexy  przypisuje zasadom prawa charakter 

dyrektywalny, właściwy również przecież regułom. Jak słusznie podkreślił 

T. Gizbert-Studnicki kryteria odróżnienia zasad i reguł zaproponowane przez tego 

autora uważa za „prostsze i bardziej przejrzyste”
72

. Można je sprowadzić do trzech 

podstawowych kwestii:  

1. zwykłe normy prawne (reguły) mają jednoznacznie określony zakres 

zastosowania (hipoteza), natomiast w zasadach prawnych tenże zakres rzadko 

jest explicite sformułowany; 

2. gdy zaistniały okoliczności wyróżnione w zakresie zastosowania normy, to 

uaktualnia się obowiązek zachowania wyróżnionego w zakresie normowania 

(dyspozycja) tejże normy. Jeśli takie okoliczności nie zaistniały, tenże 

obowiązek nie uaktualnia się. W przypadku zasady istotną rolę odgrywa jej 

„waga i doniosłość” w rozstrzyganiu danej sprawy. Jeśli sędzia uzna, że jakieś 

ważne względy przemawiają za zastosowaniem zasady, to powinien ją 

zastosować. Gdy zaś, jego zdaniem, takie względy nie wchodzą w grę, ma 

prawo odmówić jej zastosowania. W przypadku więc zasad  należy 

uwzględniać stopień ich doniosłości. Dworkin mówi, że funkcjonują one 
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zgodnie z formułą „mniej lub bardziej” a wedle Alexego ich cechą definiującą 

jest to, że mogą być spełnione w różnym stopniu, gdyż mają charakter norm 

„optymalizacyjnych”
73

; 

3. w przypadku sprzeczności zwykłych norm prawnych, w drodze wykładni 

prawa, a gdy ta okazuje się bezskuteczna w drodze reguł kolizyjnych, ustala 

się, która z tych dwóch norm jest normą obowiązującą. Natomiast 

w przypadku konfliktu zasad stosuje się zasadę najbardziej adekwatną do 

sytuacji, co zresztą nie wyklucza odmiennej preferencji w innej sytuacji
74

. 

Przedstawione kryteria nie wyznaczają więc jednoznacznie „linii demarkacyjnej” 

między zasadami i regułami (normami zwykłymi); pozwalają jedynie stopniować 

różnice między nimi ze względu na przypisywane im cechy. Stąd nie sposób uniknąć 

sporów o to, czy norma jest zasadą czy nie. Jednak wedle tychże autorów zasady nie 

wyznaczają konsekwencji prawnych, stanowią jedynie rację argumentacyjne, które 

winien uwzględnić podmiot stosujący prawo, zaś ich znaczenie i doniosłość wymaga, 

by normy zwykłe (reguły) były stosowane zgodnie z nimi, co zresztą ma sprzyjać 

spójności aksjologicznej systemu
75

. 

 Reasumując nasze dotychczasowe wywody możemy stwierdzić, że tylko taka 

norma prawna jest zasadą prawa, jeśli jest normą optymalizacyjną lub jest nadrzędna 

względem innych norm, czy też wyróżnia ją zasadniczość w stosunku do norm 

pozostałych. Zasada prawa jest więc normą optymalizacyjną w znaczeniu jakie 

przypisuje temu pojęciu R. Alexy, gdzie w przeciwieństwie do reguł, zasady mają 

wyrażać tzw. „idealną powinność”
76

. Stopień realizacji tak pojmowanej powinności 

jest uzależniony od prawnych i faktycznych możliwości, a tym samym od tych 

możliwości uzależniony jest stopień realizacji samej zasady. Nadrzędność zaś zasady 

względem normy zwykłej (reguły) przesądza o jej miejscu w hierarchii systemu 

prawa, a więc jej mocy prawnej i jej stosunku „logicznego” do innych norm. Z kolei 

zaś „zasadniczość” wyznaczona jest przez rolę tej „normy - zasady” jaką odgrywa 

ona w konstrukcji prawnej danej instytucji czy systemu prawnego oraz jej innymi 

wartościami czy ocenami o charakterze społeczno-politycznym. 

W świetle naszej propozycji określone przez J. Wróblewskiego zasady 

deskryptywne (opisowe) jak i – zasady postulaty (gdzie często o ich zasadniczości 
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75

R. Alexy, Theorie...,  op. cit., s. 154 i n. 
76

Ibidem, s. 75 i n. 
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decyduje szczególna rola jaką odgrywają w konstrukcji systemu prawnego czy 

instytucji prawnej, jak też ich „moc aksjologiczna”), nie są zasadami prawa, gdyż za 

takie uznaliśmy normy prawne i to o szczególnych właściwościach. 

 Na gruncie literatury z zakresu prawa konstytucyjnego nie sposób znaleźć 

jednoznacznej i precyzyjnej definicji zasady konstytucyjnej
77

. Stojąc na stanowisku 

normatywnego charakteru zasad, przyjęto stwierdzenie, iż zasady konstytucyjne są 

normami prawnymi, jak zresztą wszystkie zasady prawa, a wyróżnia je – chociażby 

od zasad prawa karnego, cywilnego itp. legitymacja odwołująca się do najwyższego 

normatywnego aktu prawnego jakim jest konstytucja (ustawa zasadnicza).  

Konstrukcja zasad prawnych Dworkin`a – Alexy`ego w coraz większym 

stopniu znajduje uznanie w polskim piśmiennictwie i to nie tylko teoretyczno, czy 

filozoficzno – prawnym
78

, ale również na gruncie myśli konstytucyjnej
79

 a również - 

wprawdzie jeszcze nieśmiało - we współczesnej karnistyce
80

.   

Na jeszcze jedną sprawę musimy zwrócić uwagę. Ustawodawca wobec 

niemożliwości zamieszczenia w tekście prawnym uregulowań dotyczących 

wszystkich sfer życia często posługuje się formułą tzw. klauzul generalnych
81

. To 

dzięki nim udaje się uniknąć zbędnej kazuistyki przepisów, zaś prawo utrzymać może 

stały kontakt z dynamiką życia. Wiele  zasad konstytucyjnych tego typu klauzule 

zawiera. Zawierają je również ustawy karne. Czym wyróżnia się klauzula generalna 

od pozostałych norm w tym zasad? Jakie są jej cechy i jaką  rolę pełnią w systemie 

prawa? 

Pierwszą obszerną pracą dotyczącą problematyki klauzul generalnych było 

opracowanie Hedemanna z 1933r.
82

 Autor analizuje uregulowania o charakterze 

klauzul generalnych sięgając do tych już istniejących  w prawie rzymskim. Taki 

charakter miały przepisy dotyczące negotia bonae fidei, a także exceptio doli 
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Por. P. Tuleja, Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa 1997, 

s. 60-88.; P. Tuleja, Zasady konstytucyjne. [w:] Konstytucjonalizacja..., op.cit., s. 11-27.; M. Zieliński, 

Konstytucyjne zasady prawa. [w:] Charakter i struktura norm konstytucji,  J. Trzciński (red.). 

Warszawa 1997, s. 58-77.; T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Normy programowe w konstytucji, 

[w:] Charakter..., op. cit., s. 95-113. 
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 Patrz wyżej cytowane prace T. Gizbert –Studnickiego, L. Morawskiego a ostatnio: M. Kordela, 

Możliwość konstruowania ogólnej teorii zasad prawa. Uwagi do koncepcji Roberta Alexy`ego, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” r. LXIX - 2007, z. 2, s. 11-28.  
79

 Patrz wyżej cytowane prace P. Tuleji. 
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 Por.J. Kasprzycki, Racje tworzenia typu kwalifikowanego przestępstwa zabójstwa, „Prokuratura 

i Prawo” nr 9, 2002, s. 33 i n. 
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Por. L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000, s. 9 i n., s. 39 i n. 
82

Por. omówienie tej pracy: H. Garstka, Generalklausen, [w:] H-J. Koch (Hrsg.). Juridische 

Methodenlehre und analitische Philosophie. Kronberg 1976, s. 98-100.  
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generalis. Kolejną analizowaną przez Hedemanna klauzulą generalną było 

postanowienie §10 II 17 Landrechtu Pruskiego (koniec XVII w.), która to klauzula 

przeciwstawiała się tzw. „klauzuli specjalnej”. Przepis ten statuował uprawnienia 

policji do „utrzymania publicznego spokoju, bezpieczeństwa i porządku”. Natomiast 

„klauzula specjalna” była normą nadającą policji szczególne uprawnienia w ruchu 

drogowym oraz regulującą stosunkowo ściśle okoliczności danego przypadku. 

Klauzula generalna spełniała funkcję rozszerzającą zakres obowiązywania dla 

określonego w „klauzuli specjalnej” stanu faktycznego.  

Również w polskim porządku prawnym klauzule prawne spełniają istotną 

rolę
83

. Są one takimi zwrotami w przepisach prawnych, które odsyłają do pewnych 

reguł czy zwrotów o charakterze pozaprawnym. Mimo swego cywilnego rodowodu 

spotykamy ją w wielu gałęziach obowiązującego prawa. Zmiana ustroju w Polsce 

powojennej wywarła również wpływ na kształt omawianej tu problematyki. 

W okresie realnego socjalizmu klauzule miały uzasadnienie ideologiczne. Dzisiaj 

Rzeczypospolita Polska jest państwem prawnym. Oznacza to spełnienie minimum 

ideologii państwa praworządnego, tzw. ideologii praworządności formalnej (zadość 

uczynienie zasadzie legalizmu)
84

. Państwo prawne to państwo prawa pozytywnego, 

gdzie stosowanie prawa opiera się na związanej decyzji sądowej. Sędzia jest 

związany prawem (sędziowie  „podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom” – art.178 

Konstytucji, a wszystkie „organy władzy publicznej działają na podstawie prawa 

i w granicach prawa” – art. 7). Problemem więc staje się pozycja i rola klauzul 

generalnych w systemie prawa, gdyż stwarzają one stan „niedomknięcia systemu 

prawa” i jego „otwartość”
85

. Czy w takiej sytuacji zagwarantowana jest pewność 

i bezpieczeństwo prawne oraz obiektywizm decyzji? Czy w sytuacji gdzie wszystkie 

organy państwa obowiązane są do ścisłego przestrzegania prawa i gdy obowiązuje 

zasada podziału władz, istnienie klauzul nie jest zagrożeniem dla stabilności prawa 

i tym samym – ładu i porządku społecznego?
86
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Por. L. Leszczyński, Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986, s.14-87; L. Leszczyński, 

Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001, s.21 i n. 
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Por., S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995 passim.; również. 

H. Rot (red.), Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje). Studia i szkice, 

Wrocław 1992, passim.; Z. Tobor, Teoretyczne problemy legalności, Katowice 1998, passim. 
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Patrz: H.L.A. Hart, Pojęcie..., op. cit., s. 171 i n. 
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Patrz S. Cotta, Ład świata i prawo. „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1988, nr 11, s, 7-16.; 

J.M. Broekman, Dyskurs prawniczy-tekst i mit. „Studia Prawnicze”  1985, Nr 3-4, s. 27-37. 
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Umieszczenie w ustawodawstwie klauzul generalnych oznacza rezygnację 

z ujęcia praworządności w sposób tylko formalny. Ustawodawca stwarza w takiej 

sytuacji dla stosującego prawo „furtkę”, dzięki czemu może on korzystać z innych 

systemów normatywnych (aksjologicznych), zaś wydawane w procesie stosowania 

decyzje będą różnorodne treściowo
87

. 

Klauzule generalne stanowią pewne niebezpieczeństwo dla systemu prawa. 

„Otwierając” system dla innych, pozaprawnych reguł, państwo prawne musi działać 

zgodnie z wymogami praworządności materialnej, tzn. państwo takie przestrzega 

powszechnie uznanych wartości, takich jak: sprawiedliwość, równość, wolność 

i gwarantuje jedność systemu prawnego (szczególną tu rolę odgrywa Konstytucja i jej 

aksjologia)
88

. Klauzule generalne mogą jednak stać się przyczyną często różnych, 

odmiennych sędziowskich ocen i decyzji naruszających zakładaną jedność 

aksjologiczną systemu
89

. Wydaje się, że granicę dla decyzji sędziego odwołującej się 

do reguł pozaprawnych wyznaczają reguły kompetencyjno – proceduralne, 

rozumowania prawnicze zgodne z cechami systemu i kultury prawnej, gdzie istotną 

rolę odgrywają zasady prawa oraz metaklauzule wyrażające podstawy aksjologiczne 

całego porządku prawnego a także akceptowane powszechnie oceny społeczne
90

. 

 

 

II.3. Z problemów pojęcia typizacji czynu przestępnego 

 

Wracając do naszego postawionego wyżej pytania – czym jest typizacja czynu 

przestępnego? Odpowiedź na nie, nie będzie zapewne pełna i wyczerpująca. Będzie 

ona omawiana pod kątem potrzeb związanych z prowadzonymi rozważaniami i to bez 

wdawania się w kontrowersje i spory jakie zrodziła „Thatbestandslehre” również na 

gruncie naszej dogmatyki prawa karnego. Poniekąd zwalnia mnie od tego bogata 

literatura, do której wielokrotnie będę się odwoływać
91

. 
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 Zob. prace I. Andrejew, Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959, I, Andrejew, 

Rozpoznanie znamion przestępstwa, Warszawa 1968, I. Andrejew, Ustawowe znamiona 

czynu.Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978; A. Zoll, Okoliczności wyłączające 
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Najogólniej mówiąc typizacja „oznacza sformułowanie w ustawie karnej 

abstrakcyjnych opisów ludzkiego postępowania zabronionego. [...] polega na podaniu 

przez ustawodawcę schematów postępowania zabronionego, w obrębie których 

muszą mieścić się poszczególne zachowania ludzkie, jeżeli mają odpowiadać 

warunkom określonych typów przestępstw”
92

. W takim ustawowym opisie typu 

przestępstwa (ustawowa określoność czynu) „przedstawia się” zespół znamion czynu, 

eksponując te cechy, które najdokładniej oddają „istotę tego zachowania”. Znamiona 

te zwykło się określać jako znamiona przestępstwa. Wyznaczają one „wzorzec 

zachowania wynikający z opisu zawartego w przepisach karnych. Popełnienie czynu 

odpowiadającego wzorcowi ma pociągać za sobą zastosowanie sankcji karnej”
93

. To 

one więc „stanowią o zakresie czynów przestępnych, określają granice między 

zachowaniem karalnym a niekaralnym”
94

. Wynik to tego, że „podstawową funkcją 

przepisu karnego jest określenie czynu karalnego, jego typizacja pozwala na 

odróżnienie go od czynów niekaralnych (obojętnie czy bezprawnych, czy prawnie 

irrelewantnych) oraz na odróżnienie poszczególnych czynów karalnych między 

sobą”
95

.  Stąd między innymi wymóg, by ów opis był na miarę regulowanych 

stosunków precyzyjny i kompletny. Zbiór tychże znamion określa przecież schemat 

ustaleń faktycznych dla podmiotów stosujących prawo (w szczególności dla sądu)
96

. 

O jakości tejże typologii – obok wielu determinujących ją istotnych elementów -  

przesądza więc również w jakiejś mierze język przepisów prawnych, w których 

wysławia się  „istotę przestępstwa, która ma być wskaźnikiem, że dany stan 

faktyczny odpowiada tej istocie”
97

, wyrażonej tam konstrukcji prawnej. Rację ma 

M. Kruk pisząc: „złą ustawę można bowiem – teoretycznie – napisać dobrym 

językiem, ale dobrej ustawy złym językiem stworzyć się nie da”
98

.  

Wśród językowych cech znamion wyróżnia się między innymi znamiona 

opisowe (deskryptywne) i ocenne (ewaluatywne), ostre i nieostre, potoczne 

                                                                                                                                            
bezprawność czynu, Warszawa 1982; R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa, Łódź 1995; 
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 A. Zoll, O normie prawnej..., op. cit., s. 85 
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 Por. T. Gizbert-Studnicki, Znamiona czasownikowe w kodeksie karnym – zagadnienie czasu 

gramatycznego i aspektu, „Studia Prawnicze”1982, z. 1/2 (71/72). s. 111. 
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 B. Wróblewski, Prawo karne (część szczegółowa),Wilno1927/28, s. 3. 
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 M. Kruk, Prawo i język, [w:] Jakość prawa..., op. cit., s. 75.  
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i techniczne, normatywne i nienormatywne  oraz nie przez wszystkich podzielane – 

rozróżnienie na znamiona pozytywne i negatywne. Ze względu zaś na ich funkcje 

w opisie czynu – te, które odnoszą się do podmiotu, przedmiotu, strony podmiotowej 

i przedmiotowej.  

Jak słusznie zauważył Tomasz Gizbert-Studnicki, „podziały te krzyżują się, 

a każde znamię może być scharakteryzowane z punktu widzenia wszystkich tych 

kryteriów”
99

. To poprzez owe znamiona - jak stwierdza B. Wróblewski - 

„Ustawodawca mówi do sędziego: ja to i to uważam za przestępstwo. O ile ten stan 

faktyczny będzie pokrywał się z tą istotą przestępstwa, to za to, tak a tak należy 

wymierzyć taką a taką karę”
100

. Ta wypowiedź jednoznacznie wskazuje, 

iż wprawdzie jej autor nie posługiwał się rozróżnieniem przepisu prawnego od normy 

jako swoistego rodzaju wypowiedzi dyrektywalnej (powinnościowej)
101

, a z kolei 

wśród nich – normy sankcjonowanej od sankcjonującej, to właśnie swoistość 

konstrukcji prawno-karnej widzi w formułowaniu norm sankcjonujących.  

Podobnie tę problematykę ujmował W. Wolter. On również, jak wyżej 

cytowany autor mówi o przepisie prawnym (nie wprowadza rozróżnienia wypowiedzi 

prawnych na przepisy i normy, używa je zamiennie
102

), a przedstawiona przez niego 

struktura przepisu karnego w swej konstrukcji odpowiada normie sankcjonującej:  

„W sytuacji ''s'' x powinien się zachować w sposób ''z'', a jeżeli postąpi w sposób ''nie-

z'', to podlega karze ''k''”
103

.  

 Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia z ubolewaniem 

A. Zoll pisał, że na gruncie prawa karnego „spotykamy bardzo lakoniczne 

wypowiedzi na temat normy prawnej, przy czym pojęcie to utożsamiane jest 

najczęściej z pojęciem przepisu karnego”
104

.. Dzisiaj powyższa konwencja jest 

powszechnie akceptowana w polskiej karnistyce nie bez wpływu poznańskiej szkoły 
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karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r. Cz. I Część ogólna, Kraków 1970, s. 19. 
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 A. Zoll, O normie prawnej..., op. cit., s. 69. 
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teorii prawa (Z. Ziembiński, M. Zieliński, S. Wronkowska, L. Nowak, S. Czepita
105

) 

i środowiska krakowskiego (K. Buchała, A. Zoll, Z. Ćwiąkalski, W. Wróbel, 

P. Kardas
106

 a spośród filozofów prawa: K. Opałek, J. Woleński, T. Gizbert-

Studnicki, J. Stelmach, R. Sarkowicz i inni
107

). Tenże autor wprost stwierdza 

akceptując powyższą dystynkcję, że dopiero „prawidłowe, konsekwentne 

opracowanie tej problematyki (chodzi o problematykę normy prawnej na gruncie 

nauki prawa karnego – wyjaśnienie A.O.) stanowić może podstawę do prac nad 

stworzeniem systemu dogmatycznego nauki o przestępstwie. W problematyce normy 

szukać należy też podstaw rozwiązań całego szeregu zupełnie podstawowych 

zagadnień prawa karnego, mających nie tylko znaczenie teoretyczne, lecz 

decydujących o właściwym stosowaniu prawa”
108

.  

Odwołuje się tutaj do wypowiedzi jednego z najwybitniejszych teoretyków 

i filozofów prawa K. Opałka, który odchodząc już od konstrukcji normy prawnej jako 

wypowiedzi językowej, ujmując ją jako „akt wolicjalno-decyzyjny”, którego 

korelatem jest z jednej strony akt normowania (należy on do aktów perfomatywnych 

o charakterze decyzyjnym), z drugiej - wypowiedź deontyczna, która jest zdaniem w 

sensie logicznym (nie normą – jej nie można przypisać wartości logicznej) i to 

prawdziwym jeżeli odpowiedni akt performatywny jest udany (tzn. doprowadził do 

wytworzenia normy), podkreśla, że problem normy występuje na wszystkich 
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płaszczyznach badania prawa (nie tylko na gruncie płaszczyzny językowo – 

logicznej, ale również: socjologicznej, psychologicznej i aksjologicznej)
109

.  

Pomijając problem  „nielingwistycznej” koncepcji normy prawnej
110

, która jak 

się wydaje całkowicie obeszłaby się bez owego rozdziału przepisów od norm
111

 

(co uważamy za jej słabość
112

), a co w tej pracy zakładamy, to właśnie norma stanowi 

źródło generujące w sobie reguły rekonstrukcji i interpretacji obowiązków z tekstu 

prawnego
113

. „Aby móc poznać i stosować obowiązujące prawo, normę [...] należy 

[...], jak to się utarło mówić, »skonstruować« z materiału, w którym są należycie 

wybrane i zestawione wypowiedzi ustawodawcy zamieszczone w tekstach przepisów 

prawna lub częściach tych wypowiedzi (ich fragmenty), poddane w miarę potrzeby 

stosownej wykładni. To konstruowanie normy prawnej nie polega wszakże na jej 

tworzeniu, albowiem istnieje ona już uprzednio w samej treści przepisów prawa, nie 

in potentia jedynie, ale w swej ostatecznej postaci, zazwyczaj zresztą niełatwej do jej 

poznania, czyli skonstruowania”
114

.  

 A. Zoll bardzo mocno podkreśla odrębność tych dwu kategorii: przepisu 

karnego i normy prawnej. „Przepisem prawa karnego jest niewątpliwie wypowiedź 

zawarta np. w art. 148 § 1 k.k.: »Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od 8 lat albo karze śmierci « (chodzi tutaj o przepis  k.k. 

z 1969 r. – wyjaśnienie A.O.). [...] wypowiedzi tej nie można utożsamiać z normą 

prawną. [...] Wypowiedź ta wyraża wprawdzie »powinność określonego 

zachowania«, ale inną, niż się to powszechnie przyjmuje. W art. 148 § 1 k.k. nie ma 

wprost wyrażonej powinności »nie zabijaj człowieka«, lecz wyrażona jest jedynie 

powinność wymierzenia określonej w tym przepisie kary temu, kto zabił 

człowieka”
115

. Zgodnie więc za ustaleniami teoretyków prawa zakłada, że 
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analizowany przepis prawno-karny „wysławia explicite co najmniej  d w i e  normy: 

s a n k c j o n u j ą c ą  i  s a n k c j o n o w a n ą”
116

. Innymi słowy ustawodawca 

wykorzystując technikę kondensacji wypowiedzi wysłowił normy pluralnie, przez co 

można z tego przepisu  wyprowadzić zręby dwu a nawet trzech norm
117

:  normę 

sankcjonowaną – „nakazuje się, niech nie zabija się człowieka”, normę sankcjonującą 

– „nakazuje się, niech ten kto zabił człowieka poniesie taką to a taką karę”, oraz 

normę kompetencyjną, która w tym przypadku będzie polegać na udzieleniu 

kompetencji sądowi do „zaktualizowania przez odpowiednią czynność obowiązku 

prawnego, opartego na poprzednio już ustanowionych normach”
118

, jak chociażby 

wydanie w stosunku do sprawcy przestępstwa wyroku, któremu ten powinien się 

poddać. Nas interesuje, w kontekście prowadzonych rozważań, podział norm prawa 

karnego na normy sankcjonowane i sankcjonujące.   

Wprawdzie M. Zieliński słusznie wywodzi, że „nie ma obiektywnych podstaw 

ku temu” by uznać analizowany przepis jako tylko „wysławiający normę 

sankcjonującą”
119

, to jednak na co zwrócił uwagę autor studium O normie prawnej 

z punktu widzenia prawa karnego, właśnie tylko i wyłącznie ta norma wynikać może 

z przepisów prawa karnego. Ową normę sankcjonującą przewidującą karę nazywa 

„normą prawa karnego w ścisłym tego słowa znaczeniu”
120

. Normę sankcjonowaną 

można „wywnioskować”, wyinterpretować, lub też zrekonstruować z tego przepisu 

względnie „wyprowadzić” z przepisów innych dziedzin prawa
121

. Ma się rozumieć, 

że owa „wywnioskowana” norma sankcjonowana musi być prakseologicznie 

uprzednia (niekoniecznie więc wcześniejsza czasowo) wobec normy wprowadzającej 

karalność jej naruszenia (norma sankcjonująca)
122

.  

Zwróćmy uwagę na to, że po pierwsze - to właśnie fakt naruszenia zakresu 

normowania (dyspozycji) normy sankcjonowanej stanowi zakres zastosowania 

(hipoteza) normy sankcjonującej (co wskazuje na wzajemne pomiędzy tymi normami 

powiązania i zarazem czyni ten podział względnym, co nie umniejsza jego 
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heurystycznych i eksplanacyjnych walorów). Jak stwierdził jeden z wybitnych 

przedstawicieli nauki prawa karnego: „Zaryzykuję twierdzenie, że chociaż pogląd 

o złożonym charakterze normy jako dwóch reguł jest tylko jednym z możliwych 

sposobów rozumienia normy prawnej, to akurat dla naukowego wyjaśnienia tej 

właśnie problematyki koncepcja normy podwójnej (konstrukcja sprzężenia norm 

sankcjonowanej i sankcjonującej – wyjaśnienie A.O.) zdaje się stanowić najbardziej 

uprawniony i teoretycznie obiecujący punkt odniesienia”
123

. Po drugie – powinność 

stosownego zachowania wyrażona w normie sankcjonowanej jeszcze niekoniecznie 

musi wiązać się z represyjnymi skutkami jej naruszenia, czy to ze względu na jej 

charakter lex imperfecta, czy też -  ograniczenia się do nakazu obwarowanego chociaż 

by tylko sankcjami prawa cywilnego
124

. Nie mniej, jak słusznie zauważył W. Wróbel, 

„miejscem spotkania normy sankcjonowanej i sankcjonującej na gruncie ustawy 

karnej jest opis czynu. W normie sankcjonowanej tworzy on dyspozycję, w normie 

sankcjonującej jest elementem hipotezy”
125

. Ma się rozumieć, że każda z tych norm 

określa różne zachowania dwóch odmiennych podmiotów (adresatów), które znajdują 

zastosowania w różnych okolicznościach. Odwołując się do naszego przykładu: 

norma sankcjonowana zakazuje pozbawiania życia człowieka (zakres normowania), 

jest skierowana do każdego z nas (adresaci pierwotni), w zasadzie w każdej sytuacji 

(zakres zastosowania). Norma zaś sankcjonująca skierowana jest do kontrolerów 

prawnych (adresaci wtórni), nakazując im stosowne zachowanie (gdy jest to sąd – 

wymierzenie odpowiedniej kary) w sytuacji, gdy adresat pierwotny nie zadośćuczynił 

dyspozycji normy sankcjonowanej, a więc zabił jakiegoś człowieka (co stanowi jej 

zakres zastosowania). Obie więc  normy posiadają odmienne zakresy normowania, 

zastosowania i różnych adresatów. W tym przypadku opis czynu wspólny dla obu 

norm jest właśnie wynikiem tegoż rozdziału norm i zarazem ich sprzężenia.  

Kondensacja tych norm w tym samym przepisie jest „podstawą dekodowania 

elementów należących do dwóch odrębnych struktur normatywnych”
126

. Należy 

o tym pamiętać, gdyż „może się okazać, iż ze względu na specyfikę obu tych norm te 

same zwroty użyte w ustawie karnej mogą mieć różną treść w zależności od tego, czy 
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rozpatrywane będą w perspektywie normy sankcjonowanej czy sankcjonującej”
127

. 

Istotną tu rolę będzie odgrywał proces uadekwatnienia tych norm z tekstem prawnym, 

gdzie w ramach analizy systemowej będziemy musieli się odwoływać często do 

innych źródeł. „Może być tak, jak np. w normie sankcjonowanej z art. 148 § 1 k.k., 

która zawiera niezbędne elementy syntaktyczne i nie potrzebuje żadnego dopełnienia 

(pochodzące z tekstu prawnego, bo ewentualne dopełnienie okoliczności pochodzi 

spoza tekstu), natomiast wymaga modyfikacji (lub mówiąc inaczej – uadekwatnienia 

modyfikującego). Według art. 148 § 1 k.k.  k a ż d e m u  człowiekowi zakazane 

byłoby zabijanie. Tymczasem po uwzględnieniu już choćby art. 22 § 1 czy art. 23 § 1 

k.k. krąg adresatów normy się zmniejszy, ponieważ przepisy te wyłączają zakaz 

zabicia w przypadku działania w stanie obrony koniecznej lub w stanie wyższej 

konieczności (jeśli w obu przypadkach spełnione zostaną pewne dodatkowe warunki, 

np. nieprzekroczenie granic obrony koniecznej, lub odpowiednia proporcja dóbr: 

poświęconego i ratowanego). Z kolei [...] w przypadku normy sankcjonującej z tego 

przepisu po niezbędnym dopełnieniu przez znalezienie określenia adresata (art. 1 

ustawy o ustroju sądów powszechnych), określenie to i tak zostanie jeszcze znacznie 

zmodyfikowane przez cały szereg innych przepisów. W pierwszej kolejności będą to 

przepisy dotyczące: (a) właściwości rzeczowej sądu powszechnego [...], 

(b) właściwości miejscowej [...], (c) ilościowego składu orzekającego [...], 

(d) »jakościowego« składu orzekającego [...], (e) imiennej desygnacji członków 

składu orzekającego [...], (f) ciągłości składu [...], itp.”
128

. Począwszy od punktu 

(b) proces uadekwatnienia adresata tejże normy prowadzono poprzez odwołanie się 

nie do przepisów zamieszczonych w kodeksie karnym czy w ustawie  o ustroju sądów 

powszechnych, lecz do przepisów kodeksu postępowania karnego, co jest 

uzasadnione między innymi z tego względu, że odnoszą się one nie tylko do 

przestępstw zawartych w kodeksie karnym, lecz również do tych zawartych w inny 

ustawach.  

Prawo karne jako prawo „nieprzekraczalnych granic” w zasadzie samo „nie 

odpowiada na pytanie o bezprawność jakiegoś zachowania”
129

. „W odróżnieniu 

od innych dziedzin prawa, nie spełnia ono funkcji organizującej porządek prawny, 

a w każdym razie ta funkcja nie jest dla prawa karnego konstytutywna. Prawo karne 
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pełni funkcję zabezpieczającą porządek prawny i [stąd – dopisek A.O.] możliwość 

dekodowania z przepisu karnego normy sankcjonowanej jest dla prawa karnego 

czymś ubocznym”
130

.  

Ta służebna funkcja prawa karnego jawi się jako jego ultima ratio. 

„Utrzymanie w mocy każdego [...] »porządku publicznego« czy też »społecznego« 

zależy, jeżeli nie wyłącznie, w każdym razie w szczególnie wysokim stopniu 

od istnienia, treści i funkcjonowania represji w kategoriach prawa karnego. [...] 

Zasadnicza metoda działania prawa karnego jest od wieków w gruncie rzeczy 

niezmienna. Uderza ono jak gwałtowny i bezwzględny cios jak brutum fulmen, 

bezpośrednio w osobowość jednostki ludzkiej, w jej życie lub zdrowie albo chociażby 

tylko wolność. Ale też ta właśnie metoda najskuteczniej – co nie oznacza: zawsze 

w pełni skutecznie – porządkuje stosunki społeczne, niezależnie od treści i zasad, 

jakimi kierowała się prawo karne w długim jego rozwoju”
131

. 

Okazuje się więc, że to prawo karne ustala, jakie normy podlegają ochronie 

prawno-karnej. „To ustalenie następuje poprzez określenie, jakie czyny naruszające 

normy są karalne”
132

. Główną więc funkcją przepisu karnego jest określenie czynu 

karalnego, jego typizacja, która – co już wyżej zaznaczyłam – pozwala na 

odgraniczenie go od czynów niekaralnych względnie od innych czynów karalnych
133

.  

Jednak oba te elementy bezprawność i karalność stanowiąc istotne przesłanki 

(obok jeszcze innych – o czym niżej) na których opiera się odpowiedzialność karna, 

określone czy też wyrażone są przez różne normy skondensowane w tym samym 

przepisie. Bezprawność wynika z naruszenia z normy sankcjonowanej, zaś – 

karalność z normy sankcjonującej. 

 

 

 II.4. Konstrukcja przestępstwa a problem typizacji czynu 

 

A. Zoll, wychodząc z powyższych założeń opierając się na art. 1 k.k. – 

wyrażonych w nim kodeksowych podstaw odpowiedzialności, wyprowadza 

„konstrukcję” prawniczą przestępstwa, którą nazwał „wewnętrzną strukturą 
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przestępstwa”
134

, pozwalającą określić warunki, które muszą być kumulatywnie 

spełnione, by w grę weszła odpowiedzialność karna.  Stworzył swoistą kategorię 

pojęciową, która wprawdzie nie jest „budowaniem, czyli tworzeniem przepisów 

prawa, ani strukturą tych przepisów lub odpowiednich wypowiedzi, ani też 

elementem działań podejmowanych celem tworzenia obowiązującego porządku 

prawnego”, ale - najogólniej mówiąc – stanowi ona rezultat „pewnego sposobu 

myślenia pewnej epoki, znajdującego wyraz w ujmowaniu zjawisk prawnych”
 135

. 

Wszelkie konstrukcje prawne mają więc „wymiar” historyczny, bywają różne 

(są przecież w jakimś stopniu wyrazem kultury w tym również prawnej danego 

społeczeństwa - o czym pisałam na wstępie tego rozdziału), odzwierciedlają sposób 

myślenia właściwy danej epoce, zaś o ich wartości rozstrzyga stopień ich 

użyteczności. Jak dalej S. Grzybowski stwierdza: „Użyteczną jest konstrukcja, której 

ujęcie przyczynia się do wyjaśnienia określonego zagadnienia w sposób 

odpowiadający danemu systemowi prawa”
136

. Musimy dodać o czym ten wybitny 

cywilista i teoretyk prawa nie wspomina, że każda konstrukcja prawnicza jest 

wyrazem pewnych założeń teoretycznych, formułowanych przez dogmatykę prawa, 

czy nawet teorię i filozofię prawa. Jej użyteczność to konsekwencja walorów 

poznawczych teorii oraz hipotez, które leżą u źródeł takiej normatywnej konstrukcji.  

Można więc powiedzieć, że  dopóty jej „moc” eksplanacyjna nie zawodzi stanowi 

użyteczne narzędzie. Z chwilą, gdy już nie sposób na jej gruncie pewnych problemów 

wyjaśnić, należy ją zastąpić inną o większej „mocy” eksplanacyjnej, co niekiedy 

nawet może prowadzić do zmiany paradygmatu całej teorii. Wedle owej 

zaproponowanej przez A. Zolla konstrukcji prawniczej: „Przestępstwem jest czyn 

- naruszający normę sankcjonowaną,  

- który nie jest popełniony w okolicznościach wyłączających bezprawność, 

a więc bezprawny,  

- realizujący wszystkie znamiona czynu zabronionego,  

- który nie jest popełniony w okolicznościach wyłączających karalność, a więc 

karalny,  

- którego stopień społecznego niebezpieczeństwa jest wyższy niż znikomy, 

a więc karygodny,  
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- popełniony w sytuacji, w której sprawca mógł postąpić zgodnie z nakazem 

zawartym w normie prawnej, a więc zawiniony”
137

.  

Wprawdzie w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele schematów 

przesłanek odpowiedzialności, które „choć różnią się pomiędzy sobą, to jednak 

w znakomitej większości zawierają te same elementy”
138

 wyrażone w wyżej 

przedstawionej konstrukcji, a co  - jak wiemy - przemawia za jej użytecznością. 

Próby jej zakwestionowania
139

, jak na razie nie zaowocowały przedstawieniem 

konstrukcji o większej mocy eksplanacyjnej. Pojawiające się te tzw. trudne przypadki 

(hard cases) w znacznej mierze są wyjaśniane na jej gruncie
140

. Dopiero gdy okaże 

się, że konkurencyjna (nowa) konstrukcja jest w stanie wyjaśnić nie tylko te 

przypadki, które dotychczasowa (stara) wyjaśniała, ale również te przez nią 

niewyjaśnione, można pokusić się o jej zmianę po uprzedniej zmianie ich „zaplecza” 

teoretycznego, co zresztą z kolei będzie wymagało również zmian ustawodawczych. 

Powracając do zagadnień typizacji, które są też przez ową konstrukcję 

„wyznaczone”, należy zauważyć, że nie bez znaczenia dla tegoż problemu – co już 

sygnalizowałam wyżej - jest rodzaj funkcji jaką ma ona spełniać. I. Andrejew 

w swych rozprawach dotyczących znamion szczególny nacisk kładzie na ich funkcje 

gwarancyjne i procesowe. Według niego stanowią one „obraz przewodni” każdego 

typu przestępstwa
141

. W późniejszej swej pracy używa określenia „zarys typu 

przestępstwa” na określenie tych ustawowych znamion. One określają nie tylko 

granice między zachowaniem się karalnym a niekaralnym (funkcja gwarancyjna), ale 

także „w zakresie czynów karalnych stanowią przesłankę zastosowania sankcji 

zgodnie z intencją ustawodawcy”
142

. Bardzo mocno podkreśla: „ustawowe znamiona 

są to określane w ustawie cechy czynu społecznie niebezpiecznego, jego strony 

przedmiotowej i podmiotowej oraz podmiotu, które muszą być udowodnione 

w postępowaniu karnym, aby mogło nastąpić prawidłowe skazanie za 

przestępstwo”
143

. Uwypuklając kryterium dowodowe przez ustawowe znamiona 
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 W. Cieślak, „Pasja” przed sądem, [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa, J. Zajadło (red.), 

Warszawa 2008, s. 103; por. M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 

1995, s. 135-136, J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 157.  
139

 Zob. M. Królikowski, Kontekstowa teoria..., op. cit., s. 192 i n. 
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przestępstwa rozumie takie „c e c h y  zewnętrznego zachowania się człowieka, 

skutku i okoliczności tego zachowania się, jak również stosunku psychicznego do 

tego zdarzenia oraz cechy samego człowieka jako podmiotu zachowania się, cechy 

określone w  u s t a w i e, których  c a ł o k s z t a ł t  charakteryzuje  p r z e s t ę p s t 

w o, a które muszą być u d o w o d n i o n e  w postępowaniu karnym, aby mogło 

nastąpić skazanie za przestępstwo”
144

. Nie zalicza doń znamion społecznego 

niebezpieczeństwa, bezprawności i winy
145

. 

Tenże autor przeprowadza rozdział znamion na ustawowe znamiona czynu  

i ustawowe znamiona przestępstwa. Powołując się na wówczas obowiązujący przepis 

art. 120 § 1 k.k. z 1969 r. stwierdza, iż te ostatnie nie zawierają „treści specyficznych 

dla pojęcia winy”
146

.  

Podkreślanie przez I. Andrejewa funkcji gwarancyjno-procesowej znamion 

doprowadziło go do stwierdzenia, że „z punktu widzenia dialektycznego 

udowodnienie przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 nie jest jednoznaczne 

z    u d o w o d n i e n i e m  braku silnego wzruszenia, braku współczucia i żądania, 

niedziałania w obronie koniecznej ani w stanie wyższej konieczności itd.”
147

 

Pozostawiając na uboczu naszych rozważań fakt negacji tym stwierdzeniem 

zasadność podziału znamion na pozytywne i negatywne
148

, to z punktu widzenia 

technik legislacyjnych sprawa nie jest aż tak oczywista, gdyż niektórzy ustawodawcy 

traktują, by pozostać przy przykładzie zabójstwa traktowanego jako typ zasadniczy, 

iż właśnie nie jest to przestępstwo kwalifikowane (tak w ustawodawstwie karnym 

niemieckim
149

 i rosyjskim
150

) czy też – nie jest to przestępstwo zabójstwa 
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kwalifikowanego i uprzywilejowanego (tak szwajcarski kodeks karny
151

). Wprawdzie 

polski ustawodawca nie przyjął takiej konstrukcji, to jednak problem nie zniknął (jak 

słusznie zauważył W. Wolter), gdyż określając relację np. pomiędzy art. 225 § 2 k.k. 

z r. 1932 – zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia (typ uprzywilejowany) 

a pojęciem zabójstwa z art. 225 § 1 tegoż kodeksu (typ zasadniczy), to okazuje się, 

że nie jest to logiczny stosunek podporządkowania, lecz wykluczania
152

. Zazwyczaj 

ten stosunek traktowany jest jako relacja legis specialis do lex generalis. Wykazał on, 

że „z punktu widzenia logicznego lex generalis nie stanowi właśnie żadnej ustawy 

ogólnej, lecz obejmuje jedynie to, co pozostaje po wyłączeniu przypadków objętych 

ustawą szczególną. Z tego wynika, iż logicznie musimy sobie wyobrazić typ 

zasadniczy jako typ rodzajowy uzupełniony zaprzeczonymi znamionami ustaw 

szczególnych. Ma to miejsce zarówno, gdy ta lex specialis kwalifikuje, jak 

i uprzywilejowuje”
153

.    

W. Wolter wprawdzie również zmierza – podobnie jak autor prac 

omówionych wyżej – do utrzymania jednolitego pojęcia zespołu znamion, to jednak 

nie poprzez uwypuklenie ich funkcji gwarancyjnej, lecz  poprzez uwypuklenie w tym 

zespole znamion czynu ich społecznej szkodliwości. „Idealny typ winien być tak 

ujęty, aby jego znamiona razem wzięte stanowiły jakby przekład oceny na język 

pewnych faktów, stanowiły rację dla następstwa w postaci ujemnej oceny 

społecznej”
154

. Pełnią więc one „funkcję wskaźnikową”, ukierunkowującą na 

bezprawność.  Istota czynu stanowi „rację bytu bezprawności”, chociaż jej 

jednoznacznie nie determinuje. Jak pisze, tworzy „domniemanie w kierunku 

bezprawności” dopuszczając jej korekturę „przy pomocy okoliczności wyłączających 

bezprawność czynu”
 155

. Zaznacza dalej, że w dogmatyce prawa karnego podkreśla 

się, iż „urzeczywistnienie czynu ujętego typowo w jakiejś dyspozycji jest «z reguły» 
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czynem społecznie szkodliwym. Czyli skoro to reguła, która pociąga za sobą 

domniemanie ujemnej oceny, to możliwe są również «wyjątki» od tej reguły”
156

. 

W innej pracy zauważa, że „ustawodawca kształtuje zgeneralizowany czyn w ten 

sposób, aby on «w większości wypadków» oddawał ujemną treść społeczną, czyli 

można tu mówić o pewnym sensie statystycznym”
157

.  

Z tego więc, iż czyn wypełniający zespół znamion (w większości wypadków) 

jest bezprawny, nie można wnioskować, że konkretny czyn jest bezprawny „jako że 

dopiero przez brak wyjątku utwierdza się ostatecznie reguła”
158

. Z kolei stwierdza: 

„Z chwilą gdy przyjąłem, że tzw. lex generalis stanowi lex specialis złożoną ze 

znamion rodzajowych bez znamion cechujących lex specialis czy leges specialis, 

należało po tej drodze kroczyć dalej. Kontratypy zanegowane należą również do 

istoty czynów pewnych grup przestępstw, czyli zabójstwem z art. 225 § 1 jest zabicie 

człowieka nie w warunkach art. 225 § 2, art. 226. 227 itd. i nie w warunkach art. 21 

itd. (inne kontratypy)”
159

. To dlatego więc zaakceptował „teorię znamion 

negatywnych” jako dopełniającej rzeczywistości. Stał się rzecznikiem, by użyć 

terminologii L. Nowaka, „pozytywizmu metafizycznego”, gdzie „znamiona 

negatywne” można by „rozumieć jako operację na polu pozytywów taką, iż negacją 

sytuacji (sc. pozytywnej) jest jakakolwiek inna od niej sytuacja pozytywna. Negując 

tedy sytuację pozytywną nie wykraczamy poza zbiór sytuacji pozytywnych”
160

.Tak 

więc wszystkie właściwości są pozytywne, negacja wystąpienia własności 

pozytywnej to jej dopełnienie, a więc pozostały zbiór własności pozytywnych, a stąd 

negacja nie wyprowadza poza pozytywność
161

. 

 Tego rodzaju ujęcie - pomijając jego ocenę – „przenosi” cały problem na 

płaszczyznę „świadomości i wiedzy sprawcy (konsekwencji błędu)”
162

. Świadczy 

o tym chociażby wypowiedź: „Przy wyróżnieniu jakiegoś przedmiotu przez jego 

cechę pozytywną, czyli właśnie obiektywną, prawidłowym odbiciem w świadomości 

jest apercepcja tej pozytywnej cechy. Przy wyróżnieniu jakiegoś przedmiotu tylko 

cechą negatywną prawidłowym odbiciem jest każda zgodna czy niezgodna 
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z rzeczywistością apercepcja, której treścią jest jedna z możliwości nie wyłączona 

cechą negatywną. 

Przy wyróżnieniu jakiegoś przedmiotu jego cechą pozytywną 

nieprawidłowym jest brak odbicia tej cechy w świadomości (nieświadomość), 

obojętnie, czy i jaka mylna świadomość zastąpiła prawidłowe odbicie. Przy 

wyróżnieniu jakiegoś przedmiotu cechą negatywną nieprawidłowym jest odbicie 

w postaci mylnego przekonania (urojenie)  o wystąpieniu tej cechy, która została 

zaprzeczona”
163

.  

Kryterium mające rozstrzygnąć o przynależności do zespołu znamion wiąże 

on zatem z konsekwencjami błędu. W artykule Filozoficzno-metodologiczne aspekty 

teorii negatywnych znamion czynu przestępnego zapytano, czy takie rozwiązanie jest 

konieczne. Odpowiedziano, że nie i podtrzymuję to stwierdzenie
164

.  

Odmienne stanowisko odnośnie zagadnień typizacji reprezentuje A. Zoll. 

Uważa on, iż „element formalny czynu zabronionego można sprowadzić do dwóch 

znaczeń związanych z dwoma zazębiającymi się funkcjami, jakie zespół znamion ma 

do spełnienia. 

Funkcja pierwsza sprowadza się – według niego – do określenia typu 

przestępstwa. Tak rozumiany zespół znamion pozwala na odróżnienie zachowań 

prawnokarnie relewantnych od zachowań irrelewantnych oraz na wyróżnienie 

poszczególnych kategorii zachowań w ramach zachowań prawnokarnie 

relewantnych”
165

.  Nazwał je, dla podkreślenia ich znaczenia i funkcji (za 

I. Andrejewem), „zespołem ustawowych znamion czynu”. 

„Druga funkcja wskazuje na te elementy zachowania, w stosunku do których 

relacjonować się będzie zamiar sprawcy bądź jego świadomość”
166

. Nazwał ten 

zespół znamion – za W. Wolterem – „ustawową określonością czynu”. 

Pierwszy rodzaj (zespół ustawowych znamion czynu) stanowi wzorzec 

obejmujący stronę przedmiotową i podmiotową, łączącą wszystkie konstruktywne 

elementy ujętego abstrakcyjnie społecznego niebezpieczeństwa czynu
167

. Wchodzą 

doń zarówno umyślność lub nieumyślność jako cechy charakteryzujące typ, jak 

i znamiona uzupełniające nazwane przez niego „trzonem”. „Do trzonu ustawowej 
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określoności (zespołu znamion) wchodzą te znamiona, które są «wyrażone expressis 

verbis w przepisie, w którym określone jest ustawowe zagrożenie karą za 

zrealizowanie tego zespołu znamion»”. Trzon zespołu ustawowych znamion czynu, 

pełniąc funkcję wynikającą z zasady nullum crimen sine lege poenali, zakreśla 

granice dla prawnokarnej relewantności zachowania. Trzon taki nie jest jednak 

w stanie spełnić warunków stawianych przed zespołem ustawowych znamion jako 

charakterystykę typu przestępstwa, wskazującą jednoznacznie na tylko jeden 

związany z danym zespołem znamion typ przestępstwa. Trzon zespołu znamion musi  

więc być uzupełniony dalszymi znamionami zawartymi w tekście ustawy 

(np. znamionami umyślności zachowania) albo wynikającymi z zasad prawnych 

obowiązujących w danym systemie prawa karnego (np. ograniczenie 

odpowiedzialności za skutek w razie zaniechania, do przekroczenia obowiązków 

gwaranta). Znamiona uzupełniające trzon zespołu ustawowych znamion 

charakteryzują się tym, że zawężają zakres czynów relewantnych prawnokarnie, jaki 

wynikałby tylko z samego trzonu”
168

. Stąd właśnie ich wprowadzenie nie narusza 

zasady nullum crimen sine lege poenali.  

Natomiast rodzaj drugi (ustawowa określoność czynu) nie obejmuje 

umyślności lub nieumyślności charakteryzującej typ przestępstwa. Tworzy ją „zespół 

znamion, który związany jest ze społeczną szkodliwością czynu i stanowi podstawę 

do stwierdzenia bezprawności zachowania”
169

. 

           A. Zoll  poza tym odróżnia ustawową określoność czynu, która, jak 

stwierdziliśmy to wyżej, opisuje zachowania zagrażające dobrom stanowiącym 

wartość społeczną, a samym dobrem, które jest znamieniem zawartym w trzonie 

określoności czynu. „Jest znamieniem, które musi być wyinterpretowane z treści 

całego trzonu ustawowego lub z systematyki kodeksowej, z kontekstu, w jakim 

znalazł się w ustawie karnej przepis zawierający dany trzon określoności. Mogą się 

jednak zdarzyć wypadki, że zachowanie realizujące znamiona trzonu określoności 

czynu nie będzie zagrażało dobru stanowiącemu wartość społeczną. W niektórych 

wypadkach można tu wprowadzić pewne uogólnienia z uwagi na powtarzalność 

sytuacji, w których zachowanie realizujące znamiona trzonu nie zagraża jednak dobru 

stanowiącemu wartość społeczną”
170

. 
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Koncepcję tę oparł na tezie mówiącej, że „zachowania służące ochronie 

jakiegoś dobra nie mogą być jednocześnie uznane za zagrażające temu dobru” 

(w przeciwnym wypadku prowadziło by to do wewnętrznej sprzeczności). Operacji 

z użyciem skalpela ratującą życie człowiekowi poranionemu nożem przez jakiegoś 

rzezimieszka, według niego, nie należy traktować jako czynu skierowany przeciwko 

zdrowiu i realizującego znamiona typu określonego w art. 155 czy 156 k.k. (te same 

które zarzucone będą owemu rzezimieszkowi). „Ustawowe określoności oparte na 

trzonach zawartych w tych przepisach po prostu takich zachowań nie obejmują”
171

.  

W niektórych przypadkach „dane dobro ma tylko wtedy wartość społeczną, 

gdy w jego ochronie zainteresowany jest dzierżyciel tego dobra”
172

 i to on w końcu 

określa czy tej wartości należy dać priorytet (odnosi się te sytuacje do dóbr mających 

względną wartość społeczną, określone są znamionami typu „bez zgody”, „wbrew 

woli”). „Znamiona takie nakierowują opis czynu na społeczną szkodliwość, 

wskazują, że zachowania opisane w ustawie dokonane zgodnie z wolą dzierżyciela 

dobra nie naruszają dobra mającego wartość i nie mogą być potraktowane jako 

zachowanie społecznie szkodliwe”
173

. Stąd między innymi. zabranie cudzej rzeczy 

celem przywłaszczenia za zgodą jej właściciela nie jest kradzieżą w znaczeniu 

art. 178 §1 k.k., gdyż w takim przypadku zachowanie takie nie jest atakiem na 

własność jako dobro prawnie chronione
174

.   

Również dla niego „kontratyp w znaczeniu materialnym oznacza społecznie 

opłacalne poświęcenie dobra mającego wartość społeczną w sytuacji, kiedy była to 

praktycznie jedyna możliwa droga rozwiązania kolizji tego dobra z innym dobrem 

mającym również wartość społeczną”
175

. W innym miejscu wyjaśnia na czym polega 

owa „wtórna legalizacja czynu” (działania w okolicznościach wyłączających 

bezprawność czynu): „Czyn popełniony w takich okolicznościach narusza bowiem 

normę sankcjonowaną poprzez atak na dobro chronione tą normą i przez naruszenie 

przyjętych reguł postępowania z tym dobrem”. To według niego „okoliczności, 

w jakich czyn został popełniony” stanowiąc odpowiedź na nie, ten atak (na chronione 

normą – sankcjonowaną – dobro) i jej naruszenie  „usprawiedliwiają”. „Zabicie 

człowieka w obronie koniecznej, z punktu widzenia ochrony życia ludzkiego przez 
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normę sankcjonowaną leżącą u podstaw art. 148 k.k., nie różni się niczym od zabicia 

człowieka bez obrony koniecznej. Właśnie dlatego w pierwszym wypadku potrzebne 

jest usprawiedliwienie, jakie daje stan obrony koniecznej. [...] Brak negatywnej oceny 

zachowania kontratypowego wynika z bilansu zysków i strat. Działanie w ramach 

kontratypu jest społecznie opłacalne ze względu na to, że przy braku takiego działania 

szkoda byłaby jeszcze większa”
176

.   

Jak słusznie ujął to Z. Ćwiąkalski – konkludując rozważania A. Zolla - 

„naruszenie normy sankcjonowanej niewątpliwie wskazuje na bezprawność, ale jej 

jeszcze nie przesądza. Dzieje się tak z tego powodu, że w pewnych wypadkach 

ustawodawca dopuszcza zachowania niezgodne z normą sankcjonowaną, nie wiążąc 

z tymi zachowaniami konsekwencji prawnych w postaci sankcji. Są to 

tzw. okoliczności wyłączające bezprawność czynu, czyli kontratypy, nazywane przez 

A. Zolla «negatywnymi znamionami bezprawności zachowania», a oparte na zasadzie 

społecznej opłacalności wyboru w wypadku kolizji norm prawnych chroniących 

dobra”
177

.  

 Kontratypy więc stanowią ten element struktury przestępstwa, który odnosi 

się do jego bezprawności, „dookreślając” ją. Nie są znamionami czynu zabronionego 

(przestępstwa), jako znamiona negatywne – jak w koncepcji W. Woltera – gdzie one 

„tak samo determinują zakres przepisu, wyłączając zeń objęte nimi wypadki”
178

, 

są okolicznościami „legalizujące czyn, generalnie uznany jako bezprawny”
179

. 

W świetle koncepcji A. Zolla bezprawność  stanowiąc element struktury przestępstwa 

„nie jest znamieniem istoty czynu, lecz tylko relacją, która zachodzi między 

popełnionym czynem a normą prawną”
180

.  

Tutaj już wkraczamy na kolejny poziom – płaszczyznę – wewnętrznej 

struktury przestępstwa, związanej z jego materialnym określeniem. Przecież każde 

przestępstwo ma naturę podwójną. „Z jednej strony jest to zachowanie mające swój 

wymiar czasowy i przestrzenny, co czyni z przestępstwa zdarzenie  o naturze 

ontologicznej (właściwiej, w kontekście dalszej części wypowiedzi, należałoby 
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powiedzieć – przedmiotowej – uwaga: A.O.), z drugiej strony przestępstwo jest 

kreowane przez przepis ustawy. Ma więc z tego powodu naturę normatywną (też 

przecież o jakiejś charakterystyce ontologicznej – wyjaśnienie A.O.). Tej podwójnej 

naturze przestępstwa odpowiadają dwa elementy składające się  na jego istotę: 

element materialny i element formalny”
181

. Gdy element formalny „wyznaczony” jest 

przez opis czynu zabronionego w ustawie karnej i przesądza  więc o jego 

bezprawności, to element materialny w istocie przestępstwa jest wyrazem ujemnej 

wartości zachowania „z punktu widzenia przyjętych w społeczeństwie założeń 

aksjologicznych” a jego występowanie „nie jest związane z określonym porządkiem 

prawnym. [...] Racjonalny ustawodawca dlatego wprowadza zakaz określonych 

zachowań pod groźbą kary, że zagrażają one ważnym, z punktu widzenia 

ustawodawcy, dobrom. [...] Rozpoznany przez ustawodawcę stopień społecznego 

niebezpieczeństwa (dzisiejszy ustawodawca mówi o społecznej szkodliwości czynu, 

choć oba wyrażenia są „wyjątkowo nieostre”, to owa zmiana ma nie tylko „wymiar” 

językowy – o czym niżej jeszcze będzie pisane) danej kategorii zachowań jest 

podstawowym elementem motywującym ustawodawcę do wprowadzenia karalności 

danej kategorii zachowań oraz istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość 

ustawowego zagrożenia”
182

.  

Autor wyróżnia, na co należy zwrócić szczególną uwagę,  dwa znaczenia tej 

kategorii pojęciowej. Pierwsze o charakterze abstrakcyjno-generalnym, które jest 

właśnie skierowane do ustawodawcy i stanowiąc zasadę konstytucyjną wprawdzie 

explicite niesformułowaną w przepisie konstytucyjnym (konstytucyjnie wyrażona 

zasada nullum crimen sine lege – art. 42 ust. 1 nie ma swego odpowiednika 

materialnego w tym akcie, choć taką „rangę powinna mieć”
183

) lecz możliwą do 

wywiedzenia z art. 2 (zasada państwa prawnego) oraz 31 ust. 3 (zasada 

stosunkowości) Konstytucji, nakazuje tylko takie czyny uznać za przestępstwo, 

których ich społeczna ocena szkodliwości jest znaczna. Ustawodawcy więc „nie 

wolno zakazywać pod groźbą kary zachowań, które nie godzą w dobra mające 

społeczną wartość” a w szczególności tych, które „stanowią realizację podstawowych 

wolności i praw jednostki gwarantowanych Konstytucją”
184

.  
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W świetle art. 1 §2 k.k. tylko wtedy  czyn sprawcy może stanowić podstawę 

jego odpowiedzialności jeśli spełnia poza wymogami, które określa tenże art. 1 w §1 

i 3  a więc bezprawność, karalność oraz zawinienie (przy braku okoliczności je 

wyłączających), również wyższy niż znikomy stopień społecznej szkodliwości – 

warunek karygodności. Wprawdzie to ocena ustawodawcy przesądza o uznaniu 

danego czynu za przestępstwo (jego „ciężar gatunkowy” ustala ustawodawca), to na 

tym sprawa się nie kończy. Jak słusznie stwierdza autor artykułu Materialne 

określenie przestępstwa „Ustawowy opis czynu zabronionego zawiera te wszystkie 

elementy (i tylko te elementy), które są konstytutywne dla ujemnej oceny i które 

uzasadniają potraktowanie czynów tej kategorii za karygodne”
185

. Jednak opis 

powyższy w stosunku do ogólnego ujęcia materialnej zawartości przestępstwa 

(społecznej szkodliwości czynu zabronionego) jest już daleko idącą jego 

konkretyzacją, to jednak jest „nadal daleko posuniętym uogólnieniem w stosunku do 

konkretnego czynu”
186

. Jak dalej wykazuje, poza konstytutywnymi cechami 

warunkującymi  stopień społecznie ujemnej oceny, wpływają na nią w konkretnych 

sytuacjach różne cechy ją indywidualizujące (karygodność w znaczeniu konkretnym 

i indywidualnym). „Ich wpływ na tę ocenę może być na tyle duży, że ocena ta będzie 

zasadniczo odbiegać od oceny typowej, związanej z generalnie i abstrakcyjnie ujętym 

typem czynu zabronionego”
187

. Konkretyzację i indywidualizację tych ocen mają 

dokonywać podmioty stosujące prawo, w szczególności sądy. Wprawdzie 

ustawodawca określił jakie to okoliczności wyznaczają ów stopień społecznej 

szkodliwości (art. 115 §2 k.k.), to jednak w konkretnej sytuacji ciężar tego ustalenia 

przerzucił na „trzecią władzę” - organy sprawujące wymiar  sprawiedliwości. Trudno 

się dziwić, „życie” nie zawsze da się „zamknąć” w jednoznacznych strukturach 

normatywnych.  

Polski ustawodawca przyjął konstrukcję materialnoprawną, gdzie karygodność 

jest jednym z elementów struktury przestępstwa. Odpowiedni stopień społecznej 

szkodliwości czynu (wyższy niż znikomy) ustalony w procesie stosowania prawa, 

a więc w procesie konkretyzacji i indywidualizacji abstrakcyjnej i generalnej normy 
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prawno-karnej, uruchamia dopiero reakcję prawno-karną. Z kolei „jeżeli stopień 

ujemnej zawartości czynu jest poniżej tej granicy, czyn nie stanowi przestępstwa”
188

.  

Takie ujęcie pociąga za sobą swoiste następstwa. Przede wszystkim problem 

karygodności czynu zastał przeniesiony do normy sankcjonującej. I to ona w tym 

przypadku wyznacza jego karygodność. Ów stopień społecznej szkodliwości 

(materialna zawartość przestępstwa) wyznaczony jest już nie abstrakcyjnie 

i generalnie, lecz indywidualnie i konkretnie. Okazuje się więc, że jego abstrakcyjne 

i generalne określenie stanowi wymóg dla ustawodawcy, zaś ujęcie indywidualne 

i konkretne będące wyrazem stosowania prawa pozwala rozgraniczyć te dwa poziomy 

(tworzenie i stosowanie prawa) i zabezpieczyć się przed ingerencją trzeciej władzy 

w proces prawotwórczy, co przy akceptacji zasady podziału władzy jest 

koniecznością. Wspomniany autor zauważył ,określenie tej materialnej zawartości 

przestępstwa w znaczeniu abstrakcyjnym i generalnym w kodeksie karnym 

sprawiłoby, że to władza sądownicza uzyskałaby uprawnienie do badania przy 

ustalaniu przesłanek odpowiedzialności karnej nie tylko, czy czyn wyczerpuje 

znamiona typu czynu zabronionego ale także, czy „wypełnia” jego zawartość 

materialną, a to już stanowiłoby wkroczenie w kompetencje władzy ustawodawczej 

(tylko ona jest władna - jak wiemy - uwzględniając właśnie stopień społecznej 

szkodliwości jakiegoś czynu, jego negatywną społeczną ocenę typizować). Takie 

uprawnienie tych organów byłoby dopuszczalne przy konstrukcji ustrojowej jaką 

przyjmował chociażby realny socjalizm, gdzie oparto go na zasadzie jednolitej 

władzy państwowej
189

. Stąd trafnie wywodzi zbyteczność odniesienia się do 

społecznej szkodliwości czynu jako warunku jego przestępności w art. 1§2 
190

, 

między innymi z tego powodu, że dochodziłoby do „dublowania” wartościowania 

i ocen (na poziomie tworzenia i stosowania) przez co dochodziłoby do zatarcia różnic 

pomiędzy znaczeniami jakie tej kategorii się przypisuje na tych różnych 

poziomach
191

.  

Z naszych dotychczasowych rozważań jednoznacznie wynika, że A. Zoll 

analizując czy to normę sankcjonowaną (przesądzającą o bezprawności czynu przy 

braku kontratypu), czy też sankcjonującą (przesądzającą o jego karalności  przy braku 
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okoliczności ją wyłączających) wskazuje na ich podwójne aspekty: aksjologiczne 

i teleologiczne. „Moment aksjologiczny stanowi sąd wartościujący negatywną oceną 

zachowania, aspekt teleologiczny wyraża opartą na tej negatywnej ocenia i przez nią 

uzasadnioną wolę ustawodawcy unikania zachowań, do których ta negatywna ocena 

się odnosi. Aspekt aksjologiczny argumentuje, aspekt teleologiczny żąda określonego 

zachowania”
192

.  

 

 

II.5. „Normatywna” a „kontekstowa” koncepcja przestępstwa 

 

 Zgodnie z koncepcją autora ,, O normie prawnej z punktu widzenia prawa 

karnego’’, by móc stwierdzić, czy dany czyn rozumiany „jako opanowywalne przez 

sterującą wolę, skierowane na określony rezultat ludzkie zachowanie, dające się 

wyodrębnić w społecznie istotną jednostkę” jest przestępstwem, musi odpowiadać: 

ustawowej określoności czynu (opisowi zachowania typowo społecznie szkodliwego) 

przy stwierdzenia braku zachodzenia kontratypu (łącznie te dwa „elementy” 

wyznaczają jego bezprawność), odpowiadać warunkom odnoszącym się do strony 

podmiotowej, stwierdzać nie zachodzenie znikomego stopnia społecznej szkodliwości 

(co przesądza o jego karygodności) oraz, że został popełniony przez osobę poczytalną 

i dojrzałą, a nie zaistniały okoliczności wyłączające winę
193

. Sekwencja tych 

atrybutów (społeczna szkodliwość czynu, bezprawność, karygodność i wina), jak już 

wiemy, przesądza o stwierdzeniu, że czyn je „posiadający” jest przestępstwem. 

Konstrukcja ta spotkała się ostatnio z krytyką podkreślającą jej jednostronność, jako 

wyraz dogmatyki normatywnej i przeciwstawiono jej ujęcie kompleksowe
194

. Czy 

faktycznie sprawy tak się mają?  

Autor kontekstowej teorii dogmatyki prawa karnego podejmując się krytyki 

konstrukcji przedstawionej przez A. Zolla, a przez niego określonej mianem 

normatywnej, już w tej nazwie założył, że ta konstrukcja jest jednopłaszczyznowa 

(odnosi się do świata norm) a więc ma charakter normatywny i mieści się tym samym 

w nurcie pozytywistycznym prawoznawstwa. W rozdziale poprzednim wykazałam, 

że krytykowany autor – A. Zoll jest rzecznikiem niepozytywistycznej koncepcji 

prawa. Musimy zdawać sobie sprawę - o czym już wyżej pisałam - iż niektóre wersje 
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pozytywizmu prawniczego akceptują założenia iusnaturalizmu, że „obowiązujące 

prawo jest wiążące, tzn. że powinno być przestrzegane. Jednocześnie pozytywista 

odrzuca wszelkie niezbędnie konieczne związki istniejące między prawem 

a moralnością. Pozytywiści twierdzą, że system prawny może być z gruntu 

niemoralny a mimo to obowiązujący”
195

.  To przecież H. Kelsen mając świadomość 

tego, że rzeczywiste badania prawnicze stanowią mieszaninę składników 

normatywnych i empirycznych (socjologiczne i psychologiczne) a wśród tych 

pierwszych - prawnych i moralnych, postulował badanie prawa, które byłoby 

uwolnione od obcych wpływów. Dla niego, to co przesądza o jego czystości oznacza 

w szczególności to, że prawoznawstwo zostało uwolnione od elementów moralnych. 

,,Obowiązywanie ustanowionego porządku prawnego jest niezależne od jego stopnia 

zgodności […] z dowolnym systemem moralnym”
196

. Jednocześnie została 

sformułowana teza, która później został określona jako ,,teza o rozdziale”. Jak pisze 

R. Alexy mówi ona najogólniej to, że „nie istnieje konieczny związek miedzy 

prawem takim, jakie ono jest, a prawem takim, jakie być powinno”. Jego zaś wersja 

bardziej szczegółowa stwierdza, że „nie ma koniecznej więzi między mocą prawną, 

czy prawną poprawnością z jednej strony, a zaletami i wadami moralnymi bądź 

moralną poprawnością a niepoprawnością z drugiej”
197

.  

By przypomnieć, gdyż pisano o tym wyżej, R. Alexy zakłada inne podejście 

do owej ,,tezy o rozdziale”. Przyjmując tą tak zwaną „formułę Radbrucha”, dodał do 

niej własne uzasadnienie. Opiera się ono na twierdzeniu, że język prawny i praktyka 

prawna wyraża roszczenie do poprawności. Każda norma prawna i jej wykładnia 

musi być według tego założenia oceniana jako poprawna albo nie, zaś i ocena tej 

poprawności ma charakter moralny. Jest to wyrazem to tego, że racjonalna 

argumentacja prawnicza jest szczególnym przypadkiem argumentacji praktycznej. 

Jak pamiętamy R. Alexy uważa swoją teorię za niepozytywistyczną, jakkolwiek nie 

deklaruje poparcia dla prawa naturalnego.  

W tym punkcie koncepcja jego rozmija się z koncepcją A. Zolla. ,,Tezę 

o rozdziale” tak istotną dla pozytywistów A. Zoll aprobuje. Wprawdzie są to systemy 

walidacyjnie niezależne, to jednak poprzez spozytywizowanie (w Konstytucji RP) 

takich reguł jak ochrona godności człowieka, co pozwoliło uznać ją za naczelną 
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wartość prawa karnego obok takich jak: życie ludzkie, nietykalność cielesna, 

dotrzymywanie obietnic itp., powinny być one oceniane bądź rozważane w prawie 

w tym w prawie karnym przez ich „pryzmat”. Wiemy, że zastosowanie niektórych 

postanowień dotyczy tylko lub prawie, tylko postanowień odnoszących się do 

przypadków w normalnym toku czynności. Niekiedy przybierają postać ,,znacznie 

wybiegającą poza prawnie określony typ”. Gdy takie rozstrzygnięcie odbiegałoby 

ekstremalnie od przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka - według niego - 

koniecznym jest usunięcie takiej normy z danego systemu prawnego. Takie ujęcie nie 

pociąga za sobą anarchizmu moralnego, co przy akceptacji pluralności norm 

moralnych takie obawy mogłoby wzbudzać na gruncie czy to nauki czy praktyki 

prawniczej. Uznanie  ważności norm moralnych, pewnych wartości i zasad nie musi 

pociągać za sobą niedoceniania przepisów prawnych. Najlepszym tego przykładem 

jest jego postawa odnośnie chociażby tych tzw. pozaustawowych kontratypów. 

Według niego od strony formalnej powinny on wykazywać się również ,,typowością” 

jak każdy typ czynu zabronionego. Nawet gdyby taką określoność otrzymały, czy to 

w drodze ukształtowania się zwyczaju, czy też w drodze orzecznictwa sądowego, czy 

nawet dzięki ustaleniom nauki prawa, to wedle niego „źródła te w świetle artykułu 87 

i artykułu 7 Konstytucji są absolutnie niewystarczające. […]. Uznanie występowania 

kontratypu pozaustawowego, oznacza zastosowanie wobec badanego wypadku 

abstrakcyjnie i generalnie sformułowanej normy, tyle tylko że nie pochodzącej od 

konstytucyjnie upoważnionego prawodawcy. Wydaje się, że w świetle 

obowiązujących zasad konstytucyjnych a w szczególności zasady trójpodziału władzy 

(art.10) oraz zasady legalizmu (art.7 w związku z art.87), nie da się obronić instytucji 

pozaustawowych kontratypów”
198

. Jednocześnie w świetle przypisanej wypowiedzi 

nasz autor akcentuje ,,tezę o rozdziale”. Widzi zarazem możliwość jej korekty 

poprzez spozytywizowanie w szczególności  zasad konstytucyjnych, a mianowicie: 

zasady ochrony życia ludzkiego, godności człowieka itp. Według niego są to wartości 

prawno-naturalne. Dla niego prawo, w tym prawo karne, jest osadzone w kulturze 

społeczeństwa, musi być zgodne z jego aksjologią i na jej gruncie wyrażonych 

preferencji.  

                                                 
198

 A. Zoll, „Pozaustawowe” okoliczn0ości wyłączające odpowiedzialność karną w świetle 
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Podobnie miała się sprawa w przypadku stwierdzenia braku społecznej 

szkodliwości czynu zabronionego. W świetle wyżej przedstawionej koncepcji fakt 

uznania konkretnego czynu za legalny z powodu braku przezeń społecznej 

szkodliwości, ,,nie oznacza [...] w żadnym wypadku wkraczania władzy sądowniczej 

na zastrzeżony obszar władzy ustawodawczej. Sprowadza się bowiem do zwykłego 

badania sądu, jakim jest zbadanie, czy czyn realizuje znamiona czynu zabronionego 

pod groźbą kary”
199

.  

Niewątpliwie założona przez A. Zolla wewnętrzna struktura przestępstwa 

wprowadza na gruncie ,,systematyki znamion przestępstwa” istotne zmiany. 

Wprowadził on - jak pamiętamy podział znamion przestępstwa na znamiona 

określoności czynu, których realizacja powoduje naruszenie normy sankcjonowanej 

i tym samym bezprawności zachowania oraz znamiona typu przestępstwa 

(karalności), których  wypełnienie skutkuje aktualizacją obowiązku ukarania sprawcy 

czynu (występują one w zakresie zastosowania normy sankcjonowanej).Te pierwsze 

mogą być wypowiedziane w ustawie ale nie muszą. Należą doń znamiona naruszenia 

dobra chronionego, stworzenie dla niego niebezpieczeństwa, czy naruszenie reguł 

postępowania – reguł ostrożności. Są to więc znamiona zasadniczo przedmiotowe. 

Znamiona podmiotowe (umyślność i nieumyślność) mieszczą się w znamionach 

przestępstwa, a więc w znamionach karalności. Niewątpliwie rozróżnienie poziomu 

bezprawności od poziomu karalności jest nie zawsze łatwe. Autor ma świadomość 

tego faktu i wprowadza zasadę, że karalność pewnych czynów może się opierać na 

jakiejś nowej normie sankcjonowanej wprowadzonej przez regulacje prawno-karną. 

Mówi wtedy o szczególnych przestępstwach sui generis. Tak sprawa ma się 

w przypadku podżegania i pomocnictwa do określonego typu przestępstwa w tym 

również do przestępstw indywidualnych
200

 .  Okazuje się, że owo „przestępstwo sui 

generis” stanowi odpowiednik normatywny ,,pomocniczych hipotez”, które 

pozwalają w  sytuacjach granicznych poprzez ich dołączenie do funkcjonującej teorii 

wyjaśnić je w ramach tej teorii, czy też uzyskać jej konfirmację. Jest to proces 

normalny na gruncie teorii nauki. Jak wykazał T.S. Kuhn każdy uczony w ramach 

funkcjonującego paradygmatu próbuje wyjaśnić zjawiska mieszczące się, czy też 

graniczne nie dające się w jego ramach wyjaśnić, wpierw poprzez przyjmowanie 
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pewnych założeń dodatkowych, które umożliwiają ich wyjaśnienie
201

. Na tym etapie 

nauka instytucjonalna te łamigłówki próbuje rozwiązać. Dopiero, gdy ich ilość staje 

się bardzo duża, a i tak nie sposób w ramach założonego paradygmatu tych zjawisk 

wyjaśnić, dochodzi do jego zmiany, budowy nowej teorii, która bez owych 

dodatkowych założeń pozwoli wszystkie nowe przypadki wyjaśnić. To większa moc 

eksplanacyjna tych nowych teorii przesądza o ich większej  użyteczności i tym 

samym ich akceptacji.  

Wspomniano wyżej w innym kontekście o kontratypach pozaustawowych. 

Nasz autor „ratuje” swą holistyczną koncepcję bezprawności odwołując się do  

swoistego stanu wyższej konieczności. Na poziomie wartościowania zachowania 

człowieka w zakresie normy sankcjonowanej w sytuacji kontratypowej dochodzi do 

wtórnej legalizacji czynu. Jak wiemy usprawiedliwienie to wynika z kolizji dóbr 

chronionych prawnie, gdzie dochodzi do poświęcenia jednego z nich kosztem 

drugiego, a co jest wyrazem akceptowanego w danej kulturze systemu 

aksjologicznego z regułami preferencyjnymi.  

Innym zarzutem jaki M. Królikowski formułuje przeciwko koncepcji A. Zolla, 

to według niego „nadmierna metodyka normatywistyczna”, która prowadzi do 

narzucenia „fikcji normatywnych” i nieuwzględnianie w ramach tej operacji 

badawczej sfery realnej zjawiska prawnego
202

. Według krytyka właściwą metoda 

ustalania podstaw odpowiedzialności powinno być ,,uwzględnianie zależności 

naturalnych, które następnie przy poszanowaniu właściwej im logiki i natury rzeczy 

powinny być poddawane kwalifikacji normatywnej z uwzględnieniem teleologii 

prawnokarnej”
203

. Innymi słowy według niego konstrukcje prawne powinny być  

wynikiem ,,odbicia” struktur i treści przedmiotów, które reguluje porządek prawny. 

Chodzi więc nie o przeciwstawienie sobie tych dwóch sfer, ale o odpowiedni 

stosunek prawa do przedmiotu regulacji, którego status i prawidłowość należy 

uzasadniać
204

.  

Zarzuty te prawdopodobnie wynikają z nieporozumienia. Krytyk 

zabsolutyzował wypowiedź A. Zolla, że właściwą normą prawa karnego jest norma 

sankcjonująca. Przypisał ten pogląd autorowi studium O normie prawnej z punktu 
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widzenia prawa karnego zarzucając mu zarazem, że to ona posłużyła mu za punkt 

wyjścia konstrukcji zasad odpowiedzialności karnej w ramach wewnętrznej struktury 

przestępstwa. Sam krytykowany wielokrotnie podkreśla, że przepisy prawa karnego 

zawierają obok normy sankcjonowanej, normy sankcjonujące i kompetencyjne. 

Z jego wypowiedzi jednoznacznie wynika akceptacja dla konstrukcji norm 

sprzężonych. Ma świadomość faktu, że norma sankcjonująca może stać się normą 

sankcjonowaną w sytuacji, gdy decyzje i zachowania jej adresatów podlegają kontroli 

przez kolejne podmioty i normy względem nich sankcjonujące. Z kolei zarzut fikcji 

normatywnych jakie ta konstrukcja ponoć za sobą pociąga, również jest 

bezpodstawny. Z naszych wyżej przedstawionych wypowiedzi wynika, że owe 

„fikcje” okazują się hipotezami (naukowymi), które mają objąć swą mocą 

eksplanacyjną  przypadki graniczne.  

Związek pomiędzy sferą realną zjawiska prawnego a jego normatywnym 

,,odbiciem” nie jest prosty. Mam obawy, czy ową realną naturę rzeczy wypowiedź 

normatywna jest w stanie ,,przedstawić”. Nie jest to wypowiedź  indykatywna; jej 

charakter jest inny. Norma jako wypowiedź dyrektywalna ma charakter 

preskryptywny. Jej zadaniem jest ,,konstruowanie pożądanych stanów rzeczy”. Stąd 

nie można mówić o odbiciu natury rzeczy w normie, co nie znaczy, że na poziomach 

deskryptywnym i presupozycji interpretacji coś i to wcale nie mało o rzeczywistości 

możemy się dowiedzieć
205

.  

W świetle naszych dotychczasowych rozważań, należy zauważyć, że  na 

dobrą sprawę, typizacja jest zjawiskiem właściwym w szczególności prawu karnemu, 

a przesłankę tego stanu rzeczy stanowi w określonych zachowaniach ludzkich, zespół 

cech wyznaczających ich społeczną szkodliwość. W. Wolter wykazuje, że chociażby 

w stosunku do bezprawia cywilnego, bezprawie karne polega na tym (o czym wyżej 

pisałam), że na jego gruncie nie jest zakazany jakikolwiek czyn społecznie szkodliwy, 

lecz tylko taki, który wykazuje cechy ustawowe czynu zabronionego
206

. Można sobie 

wyobrazić sytuację w której obowiązuje tylko jedna generalna norma prawno - karna 

nakazująca wszelkie czyny społecznie szkodliwe i zawinione karać. Taka jednak 

konstrukcja nie pozwalałaby na jednoznaczne rozpoznanie, jakie zachowanie 

w konkretnym przypadku jest zabronione. Prowadziłoby to do anarchizmu prawnego 

a z drugiej strony do woluntaryzmu w procesie podejmowania  w tej materii 
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jakichkolwiek decyzji. Konkretyzowanie przepisów prawno-karnych jest więc 

oczywistą koniecznością, zaś „typizacja przestępstwa jest nieodzowną koniecznością 

współistnienia prawa karnego”
207

.  

,,To właśnie typizacja pełni szczególne funkcje na gruncie prawno-karnego 

porządku. Z jednej strony są to funkcje gwarancyjne, gdzie celem typizacji jest 

precyzyjne i jasne opisywanie przestępstw zapewniając adresatom norm wyrażonych 

w przepisach karnych poczucie bezpieczeństwa, pewności i stabilności prawa”
208

. 

Oprócz tej funkcji wyróżniane bywają jeszcze funkcje: wskaźnikowa typizacji 

stanowiąca podstawę do tymczasowego ustalenia bezprawności
209

 oraz - funkcja  

selekcyjna. K. Buchała właśnie jej przypisuje zasadnicze znaczenie a pozwala ona 

wyróżnić czyny zabronione od dozwolonych oraz w następnej kolejności dokonywać 

kwalifikacji prawnej tych, które z punktu widzenia prawa karnego są relewantne od 

tych nierelewantnych
210

.  

W tej  części rozważań interesujący jest problem typizacji w związku 

z zagadnieniem odmian typów podstawowych, a w szczególności wyróżnienie typów 

kwalifikowanych. Jak pisze W. Wolter są to typy powstałe z typów podstawowych 

drogą specjalizacji. U podstaw ich wyróżnienia leży ich wyższy stopień społecznej 

szkodliwości, któremu nie odpowiadają już generalne ustawowe zagrożenia kary za 

typ podstawowy
211

. J. Kochanowski stwierdza, że „przestępstwami kwalifikowanymi 

[…] są przestępstwa, które zawierają dodatkowe znamiona, zwiększające społeczne 

niebezpieczeństwo czynu i podwyższające z tego tytułu w stosunku do typów 

podstawowych karalność”
212

. Pomijając pewną  nieporadność językową zawartą 

w powyższej wypowiedzi, należy stwierdzić, że  to przecież nie znamiona zwiększają 

społeczne niebezpieczeństwo czynu, lecz pewne właściwości o charakterze jego 

następstw, czy też okoliczności tkwiące w sposobie działania sprawcy, modalnych 

elementach czynu, w samym sprawcy, jego właściwościach, czy nastawieniu. 

Znamiona je tylko odzwierciedlają. Chodzi o to, że owe czynniki, które można 

określić modyfikatorami czynią, że ów czyn odbiega od wyróżnionego 

podstawowego szablonu przestępstwa. ,,Same przestępstwa pod kątem widzenia ich 
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stopni są rozbijane w sposób swoisty […] na przestępstwa zwykłe, kwalifikowane 

i uprzywilejowane’’
213

. Wedle tegoż autora ten podział jest zbudowany wedle 

swoistego schematu. Przestępstwo zwykłe, dziś powiedzielibyśmy w typie 

podstawowym, według niego, stanowi pewien ośrodek przestępstwa, będący 

wyrazem przeciętności i stanowi pewną podstawę do jego rozbudowania. W tym 

typie wyróżniona jest ogólna forma oddająca ,,istotę przestępstwa i zawierająca 

w sobie jego konstytutywne składniki”. Z kolei, jeśli ustawodawca chce zwrócić 

uwagę na szczególne  warunki przestępstwa a ich uwzględnienie odbiega od szablonu 

przedstawionego w typie podstawowym, to je wydziela w odrębne typy 

o zwiększonym, czy zmniejszonym zagrożeniu kar, co pozwala wyróżnić typy 

kwalifikowane i uprzywilejowane
214

.  

Skrajnie formalistyczną konstrukcję przestępstwa kwalifikowanego (jak 

i uprzywilejowanego) podał S. Śliwiński. Przestępstwo kwalifikowane to według 

niego przestępstwo za które ustawa przewiduje odrębną karę samoistną przy 

określeniu istoty danego przestępstwa (nie w przepisie natury ogólnej)
215

 bez względu 

na to, czy chodzi o wyodrębnienie danego przestępstwa w odrębnym rozdziale, czy 

w odrębnej części tego samego artykułu
216

.  

Wyróżnienie owych typów odbiegających od formy ogólnej jest warunkowane 

różnymi okolicznościami, pomijając względy historyczne, bo przecie nie bez 

znaczenia jest tu tradycja ustawodawcza, to jednak dynamika przeobrażeń 

społecznych obejmująca sferę przestępczości wymusza na ustawodawcy tworzenie 

nowych typów, które wcześniej nie występowały. Zmianie ulega również materialny 

aspekt przestępstwa. ,,Typy kwalifikowane pojawiają się przy tych  przestępstwach, 

których przeciętny stopień społecznej szkodliwości czynu jest wysoki”
217

.  

Jednak najważniejszą przesłanką tworzenia typów szczególnych stanowią  

wymogi polityki kryminalnej w zakresie zwalczania przestępczości. Według 

T. Bojarskiego oraz innych autorów, to właśnie względy polityczno-kryminalne leżą 

u podstaw decyzji ustawodawcy modyfikowania ustawowych granic karania dla 
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różnych szczególnych przypadków. Są one wyrazem racjonalnej decyzji 

ustawodawcy. Rozwarstwiając  typ opiera się on ,,na obserwacji sytuacji w jakich 

dochodzi do tych przypadków szczególnych, zasługujących na odrębne uregulowanie, 

mając przy tym na uwadze intensywność ich powtarzania, częstotliwość ich 

występowania jako ujemnych zjawisk życia społecznego”
218

.  

Jak słusznie zauważył B. Wróblewski ustawodawca ,,budując przestępstwa 

kwalifikowane i uprzywilejowane” jest zmuszony je ,,schematyzować”. Proces ten 

rodzi pewne problemy, bo po pierwsze musi się charakteryzować już jakąś 

typowością, a po drugie należy postępować bardzo ostrożnie, by nie doprowadzić do 

stanu, który nie będzie się pokrywał z życiem
219

. Jako przykład owego dylematu 

podaje, jak sam pisze najczęściej występujący we wszystkich ustawodawstwach 

moment kwalifikujący - przestępstwo ojcobójstwa. ,,Jeśli syn zabija ojca, mamy do 

czynienia z przestępstwem kwalifikowanym Sąd przez stwierdzenie samego stosunku 

pokrewieństwa rodzinnego, tą kwalifikację prawną musi zastosować. W stanie 

faktycznym możemy mieć do czynienia z sytuacją, że ów ojciec w stosunku do tegoż 

syna był człowiekiem złym, męczył go, itp. Pod wpływem tych stosunków 

ojcobójstwo zostało dokonane. Tutaj strona podmiotowa danego przestępcy 

wskazuje, że trzeba sankcję wymierzyć normalną, jak za zwykłe przestępstwo 

a nawet mniejszą za całość okoliczności. Tutaj jednak ta droga ma charakter 

zamknięty. Ustawa dając schemat, związała sędziego w dziedzinie modyfikacji 

karania”
220

. Okazuje się, że owe ,,modyfikatory” czynią te typy bardziej 

kazuistycznymi, przez co mówiąc potocznie „wiążą ręce” sędziemu, ograniczając 

jego dyskrecjonalność w zakresie wymierzania kary. 

Jak słusznie zauważono w literaturze przedmiotu, utworzenie odmian typu 

podstawowego pociąga za sobą pewne konsekwencje. Powoduje to ograniczenie 

granic sankcji i jej rozpiętości w ramach wyróżnionych typów. Wyróżnienie typów 

kwalifikowanych wymaga zaopatrzenia ich w odrębną sankcję prawną, co w jakiejś 

mierze doprowadza do uadekwatnienia zagrożeń karnych do stopnia społecznej 

szkodliwości czynu. Bez takiego wyodrębnienia ustawodawca jest zmuszony przyjąć 

zakres stosunkowo szeroki, pozostawiając ten problem decyzji sędziowskiej. Ich 

wyodrębnienie w ramach tego typu pozwala te ramy uściślić, to znaczy zróżnicować 

                                                 
218

 Ibidem, s.13 
219

 W. Wróblewski, Prawo karne..., op. cit., s. 5. 
220

 Ibidem, s.5-6. 
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je w ten sposób, by odpowiadały ich społecznej szkodliwości. Gorzej, gdy u podstaw 

tej decyzji leżą inne względy a zwłaszcza te mające na celu ograniczyć sędziowską 

dyskrecjonalność i jego w tej materii niezawisłość
221

. 

Niewątpliwie wprowadzenie do ustawy typów szczególnych wywołuje ważny 

i  zarazem niełatwy problem ich ,,sposobu kształtowania”. Wkraczamy tu 

w zagadnienie natury konstrukcyjnej. Na ogół w literaturze przyjmuje się, 

a przykładem tego jest wcześniej cytowana wypowiedź  B. Wróblewskiego, 

że powstają one poprzez dodanie do znamion typu podstawowego znamion 

modyfikujących. Ponieważ te modyfikacje są wynikiem zachowań jakoś już 

typowych, charakteryzując się doniosłością społeczną, przez co ich stopień 

społecznego niebezpieczeństwa, czy szkodliwości jest wyższy od podstawowego 

względnie niższy od niego przy typie uprzywilejowanym. Pociąga to za sobą zmiany 

w zakresie zagrożenia karą. Takie ujęcie to wyraz konstrukcji tworzenia owych 

typów szczególnych. Jak słusznie zauważył W. Wolter można uznać to twierdzenie za 

prawdziwe tylko przy założeniu, że owo dodanie znamienia szczególnego rozumiemy 

czysto formalnie, jako obraz typu  w którym te  pojęcia stanowią  rodzaje  w stosunku 

do typu podstawowego
222

. Inaczej ma się sprawa, gdy  na ten problem patrzy się 

z punktu merytorycznego, a więc społecznie ujemnego ciężaru gatunkowego, jakie 

niosą z sobą dodane modyfikatory. ,,Logicznie dodatkowa cecha specyfikująca, 

wyróżniająca gatunek w stosunku do pojęcia rodzajowego, może ale nie musi 

zwiększyć społeczną szkodliwość w typie podstawowym, czyli  nie-kwalifikowanym 

i nie-  uprzywilejowanym. Z punktu widzenia logicznego sprawca typu 

kwalifikowanego nie realizuje tym samym i typu zasadniczego, ponieważ ten  typ 

zasadniczy cechuje brak elementu kwalifikowanego, natomiast odnośnie ciężaru 

gatunkowego, to w typie kwalifikowanym mieści się i ciężar gatunkowy typu 

podstawowego […].Tak samo sprawca typu uprzywilejowanego nie realizuje tym 

samym typu zasadniczego, bo ten typ zasadniczy cechuje brakiem elementu 

uprzywilejowującego: tu zachodzi jednak tak różnica, że i z punktu widzenia 

                                                 
221

 Por. A. Bodnar, M. Ziółkowski, Stan wymiaru sprawiedliwości, [w:] Demokracja w Polsce 2005-

2007, L. Kolarska-Bobinska, J. Kucharczyk, J. Zbieranka, Warszawa 2007, s. 193-236; Represyjność 

Polskiego prawa karnego. Materiały Zjazdu Katedr Prawa Karnego (Gniezno, 26-29 września 2006r.), 

A.J. Szwarc (red.), Poznań 2008, passim, J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, 

Gdańsk 2007, s. 75-85, T. Szymanowski, Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie 

kodyfikacji karnej w 1998 roku, [w:] Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia 

społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, J. Królikowska (red.), Warszawa 2006, s. 168-181. 
222

 W. Wolter, Funkcje…, op. cit., s. 80. 
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merytorycznego, tj. ciężaru gatunkowego nie możemy powiedzieć, by w typie 

uprzywilejowanym mieścił się ciężar gatunkowy typu zasadniczego […] nie 

odróżnianie logicznego zakresowego punktu widzenia od merytorycznego punktu 

widzenia stać się może łatwo źródłem nieporozumień choćby w tej postaci, że ten, kto 

urzeczywistnia typ kwalifikowany urzeczywistnia również i typ zasadniczy. 

Logicznie jest to niemożliwe, gdyż prowadziłoby do sprzeczności; tylko ujemna 

wartość typu podstawowego tkwi immanentnie w ujemnej wartości typu 

kwalifikowanego”
223

.  

Biorąc pod uwagę istniejące konstrukcje ustawowe możemy stwierdzić, 

że niektóre z typów szczególnych powstają poprzez dołączenie do przestępstwa 

zasadniczego znamion modyfikujących, jako zupełnie nowych, które w szczególności 

dotyczą  przestępstw kwalifikowanych przez następstwa oraz przestępstw złożonych. 

Inne zaś powstają poprzez wyodrębnienie z ram typu podstawowego przypadków 

szczególnych, jak np. elementy  kwalifikowane przypadków kradzieży, co prowadzi 

do zwężenia jego zakresu. Rację ma T. Bojarski pisząc, że z punktu widzenia ogólnej 

konstrukcji przestępstwa odmiany szczególne (rodzajowe) są takimi samymi typami 

jak typ podstawowy, a ,,różnią się od nich tylko rodowodem, wywodzą się od typu 

podstawowego jako pierwotnego i niejednokrotnie wcześnie historycznie 

ukształtowanego. Opierają się na taj samej normie, na jednym i tym samym zakazie 

lub nakazie ustawy karnej. Typ kwalifikowany jako modyfikacja przestępstwa 

podstawowego, mimo ścisłych z nim  związków treściowych, występuje w stosunku 

do niego jako formalnie samodzielny, czego zewnętrznym wyrazem jest samodzielne 

zagrożenie karne”
224

. Uznanie jakiegoś typu za szczególny, czy też rodzajowy 

względem innego określonego jako zasadniczy, jest wyrazem  założenia ich 

tożsamości rodzajowej dobra chronionego.    
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 Ibidem, s. 80-81. 
224

 T. Bojarski,  Z problematyki…, op. cit., s. 18. 
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Rozdział III 

 

Zabójstwo kwalifikowane w aspekcie historyczno-

komparatystycznym 
            

 

 III.1. Kilka uwag metodologicznych o pożytkach badań historyczno – kompara- 

tystycznych na gruncie prawoznawstwa 

 

 Podejmując problem zabójstwa kwalifikowanego na gruncie prawa polskiego 

należy wpierw przedstawić historyczną i komparatystyczną analizę jego rozwiązań 

w Polsce  oraz w innych państwach. Jak słusznie zauważył wybitny przedstawiciel 

badań komparatystycznych prawoznawstwa W. J. Wagner: w powszechnej rutynie 

nie zdajemy sobie sprawy, jak często nasze sądy oparte są na porównaniach
1
. To 

porównanie może się odnosić do rozstrzygnięć poprzedzających aktualnie 

obowiązujące rozstrzygnięcia w danym państwie - mówimy wówczas o jego historii
2
, 

względnie do rozwiązań jakie w innych państwach aktualnie mają miejsce - wówczas 

mówimy o badaniach komparatystycznych
3
. Tenże autor ma świadomość, 

że podejście porównawcze jest znacznie łatwiejsze do uchwycenia w naukach 

empirycznych  i w naszych zwykłych odczuciach, niż  w naukach historyczno-

komparatystycznych. Dalej zaś pisze, że „w dziale prawa nie ma nic namacalnego 

i wymiernego. Prócz tego prawnicy są na ogół konserwatywni do przyjmowania 

zmian i  słuchania sugestii swoich kolegów z innych systemów prawnych”
4
. Nie 

wiem, czy to właśnie owe postawy w tej materii są wyrazem niechęci, jaką oni tutaj  

przejawiają . Metodolodzy jednocześnie podkreślają, że ,,porównanie prawa 

polskiego w określonym odcinku czasu i prawa obowiązującego w tym czasie 

w określonym innym państwie, pozwala dostrzec prawidłowości ogólne oraz 

specyficzne problemy właściwe dla tych dwóch systemów prawa”
5
.  Jeśli spełnią się 

założenia stanowiące konieczny warunek prowadzenia badań komparatystycznych, 

takie jak: 1. jednoznaczne określenie przedmiotu badań prawno- porównawczych 

                                                 
1
 W.J. Wagner, Przedmowa [w:] R. Tokarczyk, Wprowadzenie do komparatystyki prawniczej, 

Lublin1989,s. 5. 
2
 Por. H. Olszewski, Podejście historyczne w prawoznawstwie [w:] Metody badania prawa, A. Łopatka 

(red.), Wrocław – Warszawa – Kraków – Katowice 1973, s.11-27 
3
por. M.  Rybicki, Badania prawo-porównawcze. Ich znaczenie dla rozwoju nauk prawnych i dla 

praktyki, [w:] ibidem, s.28-46.  
4
 W. J. Wagner, op. cit., s. 6. 

5
 J. Wróblewski, Metodologiczne zagadnienia porównywania prawa, 1974, PiP z. 8-9 (3342-343), 

s.31. 
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(pojedyncze normy, czy tez przepisy, ich kompleksy w postaci instytucji prawnych), 

systemy prawa w aspekcie formalnym, czy tez materialnym; 2. identyfikacja cech ze 

względu na które dokonuje się te porównania, czy określenie sposobu występowania 

wyróżnionych cech oraz - mierzenia ich natężenia
6
. Warunki przedstawione wyżej 

umożliwiają przeprowadzenie właśnie takich badań komparatystycznych, które uznać 

można za poprawne z metodologicznego punktu widzenia. Porównanie historyczne, 

jak i z rozwiązaniami w innych państwach pozwalają na ukazanie ,,relacji między 

przedmiotami w postaci: różnic, podobieństw i tożsamości. Ustalenia tego rodzaju 

dostarczają materiału do charakterystyki istoty, treści, genezy i funkcji badanych 

przedmiotów”
7
. Stąd wynika między innymi rola poznawcza, dydaktyczna, 

legislacyjna i ideologiczna takich badań. Zaznajomienie się z rozwiązaniami obcymi 

pozwala lepiej poznać nasz rodzimy system prawa. Takiego typu podejście pozwala 

nam wyjść, jak pisał o tym w 1810 roku A. von Feuerbach
8
, poza ,,prowincjonalizm 

prawniczy”. U niego chodziło o prowincjonalizm niemiecki, krzewiony przede 

wszystkim przez szkołę historyczną, aprobującą wyłącznie to co rodzime, względnie 

zneutralizowane
9
. Jak słusznie zauważył W.J. Wagner nasze sądy o tym , „czy pewna 

prawna instytucja jest »dobra«, czy »zła«, mogą być oparte jedynie na przesłankach 

porównawczych”
10

. Ustawodawca ustanawiając jakieś przepisy, porównuje je nie 

tylko do tych wcześniej obowiązujących (przecież rzadko się zdarza by w danej 

sferze istniała jakaś ,,pustka normatywna”), ale również sięga do rozwiązań 

obowiązujących w tej materii u sąsiadów, zwłaszcza gdy dany system mieści się 

w ramach tej samej kultury prawnej
11

.   

Polska refleksja prawno-porównawcza odznacza się w stosunku do sąsiadów  

„szczególnymi odrębnościami”. To swoiste, szczególne losy narodu i jego państwa 

przesądziły o tych odrębnościach. ,,W okresie zaborów, rozdarcia jednolitości 

systemu prawnego obowiązującego na ziemiach polskich, prawnicy polscy byli 

                                                 
6
 Ibidem, s.31 i n., również: M. Borucka-Arctowa , Problemy metodologiczne badań porównawczych, 

Studia prawnicze 1970. nr 29, M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1971, 

s. 56 i n. 138 i n. 

 
7
 R. Tokarczyk , Wprowadzenie…, op. cit., s. 128-129. 

8
 Podaję za R. Tokarczyk , ibidem, s. 59. 

9
 Por. również odnośnie roli w  tej materii szkoły historycznej: J. Oniszczuk, Filozofia i teoria prawa, 

Warszawa 2008, s.878-884. 
10

W. J. Wagner, Przedmowa…, ibidem, s. 9.  
11

 O różnych kulturach prawnych i roli metod komparatystycznych, patrz: R. David, Les grands 

sistêmes de droit contemporains, Paris 1978, passim, również: M. Ancel , Znaczenie…., op. cit., s. 67-
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zmuszeni do uwzględnienia komparatystycznej perspektywy poznawczej. W zasadzie 

aż do unifikacji systemu prawnego w 1947 roku  na ziemiach polskich obowiązywało 

- na różnych jej obszarach i w różnym zakresie prawo rosyjskie, pruskie, austriackie, 

a na odzyskanych ziemiach Spiskich i Orawskich prawo węgierskie. Niemożliwe do 

uniknięcia liczne kolizje owych praw  uregulowano ustawą z 2.VII 1926 roku 

o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych. Ta nieznana innym 

narodom sytuacja prawna narodu polskiego, prowadziła do ukształtowania się czegoś 

nader oryginalnego - porównania praw wewnątrz- krajowych a jednak pochodzących 

z zewnątrz kraju”
12

.  

Przed rokiem 1932, a więc przed uchwaleniem kodeksu karnego zwanego 

kodeksem Makarewicza, obowiązywały na ziemiach polskich ustawy karne państw 

zaborczych. Były to: ustawa karna austriacka z 1852 roku, kodeks karny dla Rzeszy 

Niemieckiej z 1871 roku, kodeks karny Węgier z 1878 roku i kodeks karny rosyjski 

z 1903 roku. Rację ma A. Wąsek pisząc, że twórcy kodeksu karnego z 1932 roku ,,nie 

mogli sięgać do unormowań prawno-karnych Polski przedrozbiorowej, ponieważ 

pochodziły ze zbyt odległej epoki i jawnie już nie odpowiadały stosunkom 

społecznym, politycznym, ekonomicznym Polski lat 30-tych. Przyszło więc budować 

od podstaw nową tradycję prawa karnego”
13

. Ustawodawstwo karne odrodzonego 

państwa polskiego stanowiło więc swoisty konglomerat  ustaw karnych, których 

obowiązywanie pod względem miejsca limitowane było granicami byłych zaborów. 

J. Makarewicz przedstawiając obraz prawa karnego u schyłku RP (chodzi 

o I RP), przed zaborami i utratę państwowości, miał przekonanie - co mocno 

podkreśla - iż  prawo to ,,tylko na szerokim podłożu porównawczem ująć można  

w system i zrozumieć oderwane przepisy polskiego prawa karnego”
14

. Badania  

porównawcze według niego stanowiły więc punkt wyjścia, który umożliwił 

systematyczne przedstawienie systemu tego prawa i to nie tylko w okresie 

pozaborowym ale także - współczesnym. To ta swoistość polskiej rzeczywistości 

stanowiła dlań asumpt do ,,przedstawienia zasad prawa karnego w oderwaniu od 

czasu miejsca”, chociaż miał on świadomość, że istnieje  ścisły związek między 

kulturą społeczeństwa i jego prawem, co powoduje ,,różnorodność, zwłaszcza prawa 

karnego u różnych społeczeństw. Mimo tej wielości i odmienności - jak stwierdza 

                                                 
12

 R. Tokarczyk, op. cit., s.13-14.  
13

 A. Wąsek, Refleksje nad zagadnieniami tradycji i postępu w polskim prawie karnym, [w:]Tradycja 

i postęp w prawie , R. Tokarczyk (red.), Lublin 1983, s.123. 
14

 J. Makarewicz, Polskie prawo karne. Część ogólna, Lwów-Warszawa 1919, s. 6. 
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dalej - można wyróżnić ,,pewne zasady wspólne, pewne myśli podstawowe bez 

których prawo karne traci swój charakter i istotę”
15

. Poprzez badania 

komparatystyczne dochodzi do poznania prawa karnego.  

Podobną rolę ,,klucza do jego poznania” dają badania ewolucji prawa a więc 

jego historii, chociaż niewątpliwie indywidualne właściwości społeczeństwa 

kształtują jego prawniczą kulturę. Twórca kodeksu karnego, który jako jednolita 

ustawa zaczął obowiązywać od 1.IX.1932 roku na terytorium całej RP, miał 

świadomość, że jego nowe ustawodawstwo karne nie mogło polegać tylko na 

unifikacji prawa zaborców. Przyszło mu więc budować  „nową tradycję polskiego 

prawa karnego”
16

. Założono zadanie bardziej ambitne. Chodziło o to, by 

w stosunkowo krótkim czasie dokonać nowej, będącej rezultatem rodzimej myśli 

prawniczej, kodyfikacji opartej jednocześnie na najbardziej nowoczesnych ujęciach 

i rozwiązaniach”
17

. Bez badań historyczno - komparatystycznych nie stanowiłby ten 

akt prawny dzieła, które przerosło swą epokę. Świadectwem tego są wcześniej 

sformułowane wypowiedzi twórcy tego kodeksu J. Makarewicza, który musiał 

przeanalizować rozwiązania i konstrukcje prawno-karne obowiązujące na ziemiach 

II RP i opartej na nich refleksji naukowej. Że faktycznie było to dzieło przerastające 

czasy w której powstało, świadczy fakt , iż w całkowicie nowej rzeczywistości, która 

powstała po II-ej wojnie światowej przez jeszcze wiele lat aż do roku 1969 ten 

kodeks obowiązywał i z wielkim powodzeniem spełniał swoje zadania. Rozwiązania 

przyjęte w tym kodeksie były bardzo nowoczesne. W świetle chociażby wypowiedzi 

E.S Rappaporta był on wysoko oceniany przez prawników zagranicznych takich jak: 

E. Garraud, K Sztoos i E.Mezger, R. von Hippel, którzy podkreślali zarazem jego 

twórczy charakter w dziedzinie ówczesnych europejskich kodyfikacji prawa 

karnego
18

. 

 Niewątpliwe zmiany jakie nastąpiły po II-ej wojnie światowej w wyniku 

których Polska znalazła się pod wpływem Rosji Sowieckiej i stała się jednym 

z krajów tych tzw.. „demokracji ludowej”, doprowadziły do przeobrażeń systemu 

politycznego i prawnego a w tym prawno-karnego. „Normy prawne z przed września 

1939 roku obowiązujące w Polsce Ludowej, zmieniły w nowych warunkach 

                                                 
15

 J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, Kraków 1914, s. III. 
16

 A. Wąsek, Refleksja…, op. cit., s. 95. 
17

 T. Bojarski, C. Gofroń, Tradycja i postępowe idee polskim prawie karnym z 1969 roku na 

przykładzie wybranych instytucji, [w:]Tradycje i postęp…, op. cit., s.123. 
18

 E.S. Rappaport, Media via kodeksu karnego polskiego, Warszawa 1935, s. 4. 
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społeczno-gospodarczych swą treść klasową i służyły ochronie  stosunków 

właściwych dla nowego ustroju”
19

. Wprawdzie nie obeszło się bez wydania szeregu 

przepisów pozakodeksowych, znacznie rozszerzających katalog przestępstw
20

, to 

jednak konstrukcja zasad odpowiedzialności karnej, jak i nawet systemu środków 

karnych przetrwała czasy budowy i utrwalania socjalizmu w Polsce. Kodeks karny 

z 1969 roku odpowiadający ówczesny „prawidłom polityczno – społecznym”, szereg 

konstrukcji swego poprzednika przejął.  

 

 

III.2. Źródła rozróżnienia zabójstwa kwalifikowanego od zabójstwa zwykłego 

 

Po tych uwagach metodologicznych, odnosząc się do roli refleksji 

historyczno- komparatystycznej prawa, przejdźmy do problemów nas interesujących, 

a mianowicie: jak w rozwoju historycznym w Polsce i w krajach sąsiednich 

przedstawiała się regulacja dotycząca zabójstwa, a tym samym zabójstwa 

kwalifikowanego, gdzieniegdzie nazywanego zabójstwem ciężkim, czy też  

morderstwem. Obok zabójstwa zwykłego - jak stwierdza wybitny znawca tej 

problematyki M. Cieślak to rozróżnienie ,,sięga swymi korzeniami głęboko 

w historię”
21

.  

Tenże autor wyróżnia cztery źródła, które leżą u podstaw tego rozróżnienia 

i widzi w nich, za G. Simsonem i F. Geerdsem, odrębne linie rozwojowe tych 

konstrukcji
22

. Wprawdzie jak pisze W. Litewski ,,w Rzymie nie powstała specjalna 

jurysprudencja karna […], nie sformułowano ogólnych nauk o prawie karnym”
23

, to 

już począwszy od czasów Hadriana zaczęto szerzej zajmować się prawem karnym. 

Taką próbę systematyki pojęć prawno-karnych przedstawił Klaudiusz Satturninus, 

który wyróżnił ,,cztery sposoby popełniania przestępstw: zdarzenie (facta), słowa 

(dicta), pisma (scripta), i zamiar, intencje (consilia)”. Dalej zaś tenże autor podaje 

,,siedem okoliczności (zwanych przez niego »modi«) czynu, które kwalifikowałyby 

                                                 
19

 T. Bojarski C. Gofroń , Tradycja …., op. cit., s.126; patrz również: I. Andrzejew, J. Sawicki, 

L. Lernell, Prawo karne Polski Ludowej, Warszawa 1954, s. 219. 
20

 Ich inwentaryzację przedstawia - B. Sygit, Historia prawa kryminalnego , Toruń 2007 , s. 453-463. 
21

 M. Cieślak , Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] System prawa karnego , tom IV – 

O przestępstwach w szczególności, część I, Wrocław- Warszawa- Kraków –Gdańsk- Łódź., 1985, 

s. 325. 
22

 G. Simson, F.Geerds, Strafttoten gegen die Person und Sittlichtkeitsdelitke, Monachium, 1969, s. 13 

i n. 
23

 W. Litewski, Podstawowe wartości prawa rzymskiego, Kraków 2001, s.167. 
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go jako przestępstwo, albo wpływałyby na większą lub mniejszą jego karalność. 

Chodzi tu o podstawę  (causa), osobę (persona), miejsce (locus), czas (tempus), 

jakość (qualitas), ilość (quantitas), skutek (eventus)”
24

. Wypowiedź powyższa 

wskazuje na możliwość, dzięki  przedstawionej tam siatce pojęciowej, określenia 

przestępstwa, chociaż „nigdzie w źródłach nie znajdziemy [jego definicji]”
25

 

i charakterystykę pozwalającą wyróżnić przestępstwa zwykłe od kwalifikowanych. 

Można na podstawie różnych tekstów stwierdzić, iż w Rzymie przez przestępstwo 

rozumiano czyn zakazany przez prawo karne, przy czym nie musiał to być przepis 

ustawowy, a i nie obowiązywał zakaz analogii na niekorzyść sprawcy. Nie znano 

więc zasady nullum crimen sine lege. Wprawdzie nie sformułowano jeszcze wówczas 

teorii bezprawności, to jednak w jakiejś mierze zdawano sobie sprawę, że czyn 

przestępny musi być bezprawny; również nie obowiązywała jeszcze zasada nullum 

pena sine lege. Sformułowano jednak pewne ogólne wskazówki dotyczące wymiaru 

kary. Dotyczyły one zwłaszcza ,,promodo admisi i qualitas personarum, przykładowo 

należało brać pod uwagę wiek, działanie w afekcie lub z premedytacją, stopień 

aktywności przy przestępstwie […], pobudki”
26

.To tam również dokonano podziału 

przestępstw na crimina publica - ścigane w procesie karnym i na  crimina privata - 

dochodzone w procesie cywilnym
27

. Na tej podstawie późniejsi prawnicy włoscy 

wyróżnili przestępstwa popełnione w wyniku impetus (zburzenie umysłu) 

i propositium (pod wpływem zamiaru, celu). Wedle tej koncepcji elementem 

wyróżniającym kwalifikowane zabójstwo (morderstwo) była premedytacja, uprzednie 

obmyślenie zabójstwa. Konstrukcja ta znalazła swój wyraz w jednej ważkiej próbie 

działalności ustawodawczej w zakresie prawa karnego w okresie wczesnego 

absolutyzmu a mianowicie w konstrukcji Criminalis Carolina z 1532 roku
28

, by 

następnie znaleźć swój wyraz w  ustawodawstwie rewolucji francuskiej i kodeksie 

Napoleona. To tam przedstawiono definicję morderstwa gdzie element premedytacji 

znalazł się na pierwszym miejscu, zaś na drugim zasadzka. W Kodeksie Przestępstw 

i Kar obowiązujący w Księstwie Warszawskim a uchwalonym  w 12.II 1810 roku, 

zawarto w księdze II i tytule II, w rozdziale I, oddziale I zabójstwa   (meurtre) i inne 

zbrodnie główne (crimes capitaux), groźby popełniania zbrodni na osobach. 

                                                 
24

 Ibidem, s. 167. 
25

 Ibidem, s. 168. 
26

 Ibidem, s. 172-173. 
27

 Ibidem, s.173-174; patrz  również: tenże , Rzymski proces karny, Kraków 2003, passim. 
28

 Por. Salmanowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu dziejów kodyfikacji karnej z przełomu 

XVIII - XIX wieku, Toruń 1966, s.18, s. 51. 
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W paragrafie pierwszym wyróżniono człekobójstwo, które należy traktować jako 

zabójstwo zwykle od zabójstwa popełnionego rozmyślnie lub z zaczatowania 

określonego jako morderstwo (art.296),  „Rozmysł, jest to uknowanie przed 

uczynkiem zamiaru następowania na pewną osobę lub każdego nadarzającego się 

albo napotkanego, gdyby nawet zamiar ten zależał od iakiej okoliczności lub 

warunku” (art.297); ,,zaczatowanie rozumie się na ten czas gdy, kto  dłuższy, czy  

krótszy czas czeka na jedną osobę w jednym lub w  różnych miejscach, bądź dla 

zadania ich śmierci, bądź do dopełnienia na niey iakowego gwałtu” ( art298). Jak 

stwierdza M . Cieślak
29

 powyższa idea odegrała  istotną rolę i przeniknęła również do 

prawa karnego w Niemczech w XIX wieku. Znalazła swój wyraz w kodeksie karnym 

bawarskim z 1813 roku opracowanym przez A. von Feuerbacha i stanowiący 

przykład klasycznego kodeksu wczesnego liberalizmu
30

, w którym uściślono jakże 

istotne dla morderstwa elementy wyróżniając jako dwa alternatywne jego składniki: 

uprzednie przemyślenie decyzji i rozmysł wykonania. Jak zauważa M. Cieślak ujęcie 

to zaważyło na wykładni przyjętego w kodeksie karnym niemieckim z 1871 roku  

pojęcia premedytacji, przez które rozumiano: 1- bądź uświadomienie sobie przez 

sprawcę i nieuwzględnienie przeciwmotywów czynu, 2- bądź też przygotowanie 

planu i środków
31

. W  świetle § 211dla Rzeszy Niemieckiej z 15.V 1871 roku 

„ktokolwiek rozmyślnie zabija człowieka, karany ma być śmiercią, jeżeli zabicie 

z rozwagą popełnił”. Zabicie zaś innego człowieka  nie w rozwadze ale rozmyślnie 

kwalifikuje ten czyn jako zabójstwo zaś formą cięższą (typem kwalifikowanym) jest 

również rozmyślne zabicie człowieka, które było wynikiem przedsięwzięcia przez 

sprawcę czynu karygodnego. ,,Aby przeciwstawiające się wykonaniu onegoż 

przeszkodę usunąć, lub aby się od schwytania na gorącym uczynku uchylić”. Jak 

dalej pisze nasz autor, owo pojęcie premedytacji, jako nieostre i niejednoznaczne 

zostało poddane w doktrynie niemieckiej ostrej krytyce, co doprowadziło do 

usunięcia w wyniku późniejszych nowelizacji tego elementu
32

. Ewolucja tej 

konstrukcji przestępstwa zabójstwa kwalifikowanego będzie przedmiotem naszych 

dalszych rozważań .  

                                                 
29

 M. Cieślak, op. cit. s. 325. 
30

 F. Maurach, H. Zipf, Strafrecht. Allgemeinenteil - Band 1, Heidelberg 1971, s. 56. 
31

 M. Cieślak, op. cit., s. 325. 
32

 Patrz zwłaszcza krytykę tej konstrukcji jaką przedstawił E. v. Liszt, Die vorsätzliche Tötungen,  

Wiedeń 1919,s. 72 i n.; krytykę tę omawia S. Pławski , Przestępstwa przeciw życiu, Warszawa 1963, 

s. 156 i n. 
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Na jeszcze jeden element tej wywodzącej się z prawa rzymskiego linii 

rozwoju, pragnę zwrócić uwagę. W Rzymie szczególnie surowo karano zabójstwo 

pewnych osób bliskich  (parricidium)
33

. To  stamtąd  zostało przyjęte przez francuski 

kodeks karny a i również znalazło swój wyraz  w kodeksie karnym dla Rzeszy 

Niemieckiej z 1871 roku (§ 215). W kodeksie karnym francuskim również 

dzieciobójstwo stanowiło zabójstwo kwalifikowane (art. 300) . 

Oba kodeksy, idąc już drogą rozwojową wyznaczoną tradycją prawa 

germańskiego jako zbrodnię traktowały zabójstwo skrytobójstwa, zwłaszcza przy 

użyciu trucizny oraz takie dla, którego męczarnie względnie okrucieństwo, było 

środkiem do pozbawienia życia ludzkiego. Owa  droga rozwojowa wywodząca się 

również z tej tradycji ,,z właściwym jej uznaniem dla siły i honorowej walki”
34

 

podkreśla etos rycerski. To on przesądza o tym, że traktowano zabójstwo 

w pojedynku, jako bezkarny czy też uprzywilejowany jego typ, jak również łagodniej 

traktowano zabójstwo dokonane czynem gwałtownym, lecz w sposób otwarty, 

niepodstępny, nieskrytobójczy, nie poprzez  zaskoczenie i z zasadzki. Jak już wyżej 

zaznaczono w wyniku krytyki definicji morderstwa w niemieckim kodeksie karnym 

usunięto wprawdzie pojęcie premedytacji, to jednak pozostawiono takie znamiona 

kwalifikacyjne jak: podstępność, czy zdradzieckość sytuując je w tym samym rzędzie 

co zabójstwo z niskich pobudek, czy te dokonane sposobem okrutnym, względnie 

przy użyciu środków wywołujących niebezpieczeństwo powszechne (§ 211, akapit 2). 

Słusznie zauważył  M. Cieślak, że pomimo, iż owe znamiona są różne do tych które 

określano jako działanie z premedytacją, to jednak mają one z nią pewien punkt 

wspólny. Przecież ten, kto zabija skrycie działa podobnie - jak w przypadku 

premedytacji - najczęściej z zamiarem bezpośrednim.
35

 

Kolejną podstawę rozwoju karno-prawnego traktowania zabójstwa w świecie 

współczesnym stanowi tradycja angielskiego common law.
36

 W świetle wywodów  

K. Poklewskiego–Kozieła elementem pozwalającym odróżnić morderstwo od 

zabójstwa jest pojęcie ,,malice aforethought’’, które u nas tłumaczy się jako 

„uprzednio uformowany zły zamiar”. Niewątpliwie obejmuje ono przypadki 

zabójstwa z premedytacją, lecz nie tylko. Konstrukcja common law zna bowiem 

                                                 
33

 W . Litewski, Podstawowe wartości…, op. cit. s. 174. 
34

 M . Cieślak, op. cit. , s. 326. 
35

 Ibidem , s.326-327. 
36

 S. Frankowski, Anglia  [w:] M. Filar, S. Frankowski, K. Poklewski- Kozieł, A . Spotowski, 

A. Wąsek, Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej, Warszawa 1982, s. 271-323, również 

tenże, Wina i kara w angielskim prawie karnym , Warszawa 1976, s. 91 i n.  
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jeszcze inne pojęcie, a mianowicie ,,constructive malice”, tzw. „domniemanego złego 

zamiaru”, które uzasadniało kwalifikowanie danego czynu jako morderstwa 

w przypadku, gdy sprawca choćby nieumyślnie pozbawił życia człowieka 

w bezpośrednim związku z innym przestępstwem dokonanym przy użyciu gwałtu, 

w wyniku oporu stawianego organom ścigania względnie w wyniku uchylenia się od 

tymczasowego aresztowania. W konstrukcji powyższej mieści się obok elementu 

premedytacji (warunkującej zamiar bezpośredni) element obiektywny odnoszący się 

do sprawcy a wskazujący na jego szczególne niebezpieczeństwo dla porządku 

społecznego. Homicide Act z1957 roku, który wprawdzie zniósł konstrukcję 

domniemanego złego zamiaru, to w zakresie morderstwa wyróżnił jeszcze specjalną 

grupę, tzw. ,,morderstw gardłowych” (nazwa ta - to wynik tego, że morderstwa te 

były początkowo karane śmiercią do 1965 r. kiedy to zniesiono tę karę), a odtąd 

kwalifikowane wyłącznie ze względu na element szczególnego niebezpieczeństwa 

sprawcy oraz szczególnej potrzeby ochrony (art.5 i 6).
37

 

Analiza powyższych  „czterech źródeł” wyodrębnionych obok zabójstw 

zwykłych typów kwalifikowanych  wraz z wynikającymi z nich liniami 

rozwojowymi, pozwala nam sformułować konkluzję, że wprawdzie większość 

systemów prawno - karnych taki rozdział wyróżnia, to jednak nie sposób stwierdzić, 

iż są one oparte na jakimś jedynym schemacie konstrukcyjnym
38

. Znamiona 

określające te kwalifikowane typy zabójstwa są dziś różnorodne. Owe nurty 

rozwojowe , które przedstawiono wyżej wskazują na uwarunkowania historyczne, 

sięgające więc do tradycji i sposobów ich regulacji na gruncie danej kultury prawnej, 

czy jej kręgu.  

Przed przejściem do ich omówienia, odwołując się do poszczególnych 

ustawodawstw, należy zwrócić jeszcze uwagę na dwa problemy. Niewątpliwie to 

językowa tradycja germanistyczna utrwaliła pojęcie morderstwa, jako szczególnego 

kwalifikowanego typu względem zabójstwa zwykłego (tötschlag). Jednak mieszczące 

się w tym samym kręgu językowym austriacki kodeks karny z 1874 roku terminem 

Mord, określa jedyną znaną zwykłą formę zabójstwa, rezerwując z kolei nazwę 

Tötschlag dla zabójstwa w afekcie, stanowiącego na jego gruncie typ kwalifikowany. 

Można również wskazać np.: kodeks karny Szwajcarii z 1892 roku, który również 

używa nazwy „Mord” na określenie umyślnego zabójstwa zwykłego. To 

                                                 
37

 M. Cieślak, op. cit., s.328. 
38

 Por., ibidem, s.28. 
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przeciwstawienie terminologiczne o którym pisano na gruncie tradycji germańskiej 

jeszcze jaskrawiej wypada na gruncie kodeksu karnego francuskiego, gdzie typ 

kwalifikowany określano nazwą „assassinate” pozostawiając nazwę „meutre” dla 

typu zasadniczego. Okazuje się jednak, że rzecz nie polega na nazwie, lecz  na 

usytuowaniu w systemie prawnym owych typów: podstawowych i kwalifikowanych.  

Istotniejszym wydaje się być problem na który zwracałam uwagę już 

wcześniej (w rozdziale drugim pracy); jest nim  sama technika usytuowania 

i współzależności znaczeniowej tych dwóch typów. W większości rozwiązań 

legislacyjnych za punkt wyjścia przyjmowano oraz przyjmuje się typ zasadniczy i to 

względem niego wyróżnia się, poprzez dodanie znamion szczególnych, typy 

kwalifikowane
39

. 

Spotyka się jednak również w pewnych systemach podejście odwrotne. Na 

pierwszym miejscu ustawodawca wysuwa zabójstwa kwalifikowane, zaś zabójstwa 

zwykłe są określane przez negację znamion kwalifikowanych, a więc przez 

zaznaczenie, że zabójstwem takim jest czyn nie będący morderstwem. Jak już 

wspomniano, taki charakter ma rozwiązanie przyjęte w kodeksie karnym Niemiec 

(§ 211), przy czym z kolei odróżnia się zabójstwa zwykłe przy pomocy znamion 

negatywnych (§ 212 – Tötschlag): ,,kto zabija drugiego człowieka nie będąc 

mordercą”. Takie też rozwiązanie przyjął np. kodeks karny RSFRR z 1960 roku, 

gdzie eksponuje się zabójstwa w okolicznościach obciążających (art. 103), również 

na gruncie angielskim Homicide Act z 1957 roku określał ściśle ,,morderstwo 

gardłowe’’ (art. 5 i 6), by dopiero w odniesieniu do innych zabójstw sformułować 

wypowiedź, iż „nikt nie podlega karze śmierci poza przypadkami wskazanymi w art.5 

i 6”
40

. 

Konstrukcja ta przejawia się w tym, że na pierwszym miejscu wyróżnia się 

zabójstwo kwalifikowane (a więc najcięższe), by w dalszej kolejności wymieniać te 

lżejsze, tj. typ podstawowy a po nim typ uprzywilejowany. Podkreśla się w takim 

ujęciu kryminalistyczno- politycznym motyw ustawodawczy, który przez to chce 

zwrócić uwagę w pierwszym rzędzie na to co jest najważniejsze przy przestępstwach 

zabójstwa. Ujęcie takie rodzi  jednak pewne obawy co do samego charakteru 

zabójstwa podstawowego, gdyż dopuszcza interpretację zabójstwa podstawowego 

                                                 
39

 Patrz: W. Wolter, Z rozważań nad kwalifikowanymi typami przestępstw, PiP 1972, z. 8-9 (318-319), 

s. 25 i n. 
40

 S. Frankowski, Wina i kara..., op. cit., s. 103 i n.; patrz również: M. Cieślak, op. cit., s. 329. 



 107 

jako typ uprzywilejowany względnie morderstwa. Powoduje to z kolei zamieszanie 

z zabójstwem uprzywilejowanym, ale już tym względem typu podstawowego. 

Dochodzi tutaj do sytuacji podwójnego niejako uprzywilejowania tych przestępstw. 

Stąd bardziej rozsądnym wydaje się rozwiązanie przeciwne, gdzie wychodzi się od 

typu podstawowego i względem niego wyróżnia się typy kwalifikowane oraz 

uprzywilejowane.  

Niektóre ustawy karne znają podwójny system kwalifikowania typów 

zabójstwa, gdzie obok kwalifikacji  jakoby zwykłej istnieje inna - kwalifikacja 

obostrzona w porównaniu z tą pierwszą. Taki charakter miało zabójstwo wstępnych 

w k.k. Napoleona w art.302 w zw. z art. 299. Podobną konstrukcje przyjmuje k.k. 

włoski z 1930, który obok zabójstwa zwykłego (art.575) przewidywał trzy rodzaje 

zabójstwa kwalifikowanego - karanych surowiej: zabójstwa zwykłe ustanowione 

w kolejności od najcięższego (art. 576), poprzez typ pośredni (art. 577 akapit 1) do 

najmniej najcięższego (art.577 akapit 2). Jak słusznie zauważył M. Filar, włoski 

system prawa karnego a zwłaszcza jego księga II („O przestępstwach 

w szczególności”) nie został w pełni zunifikowany i daleko mu do rozwiązań 

przyjętych w innych państwach. Według niego technika legislacyjna tam przyjęta 

,,nie może być uznana za doskonałą”. Dalej zaś stwierdza „system wewnątrz 

kodeksowy jest dość zawiły, stylistyka formułowania przepisów wydaje się dość 

archaiczna […]. Szczególnie uciążliwa jest posunięta do granic absurdu kazuistyka, 

zwłaszcza z zakresu przepisów z części szczególnej. Ta tradycyjna technika 

a właściwie, maniera legislacyjna […] w efekcie powoduje to, mimo pozorów 

elastyczności, faktyczną »sztywność« systemu prawnego, co pozostaje w dysonansie 

i niekonsekwencji do niekiedy szeroko zakrojonych obszarów władzy sędziego, 

skracając zbyt odległy dystans między jedna a drugą skrajnością”
41

.  

Podobne rozwiązanie nazwiązujące do tradycji francuskich przyjął k.k. 

rumuński z 1968 roku, który obok zabójstwa podstawowego (art. 174) zakładał 

zabójstwo kwalifikowane (art.175) oraz szczególnie ciężkie zabójstwo (art.176).  

Już ta wstępna charakterystyka wskazuje, że znamiona określające 

kwalifikowane typy zabójstwa były i są dość różnorodne. Można wyróżnić pewne 

modelowe kryteria kwalifikacji zabójstwa.  

 

                                                 
41

 M. Filar, Włochy [w:] S. Frankowski, M. Filar, K. Poklewski - Kozieł, A. Spotowski, A. Wąsek, 

Prawo karne...,op. cit., s.77-78.            
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III.3. Znamiona kształtujące kwalifikowane typy zabójstwa 

 

W klasycznej już w polskiej monografii poświęconej przestępstwom 

przeciwko życiu, S. Pławski dokonując podziałów zabójstwa kwalifikowanego 

wyróżnia ich cztery grupy: ,,(a) kwalifikowane ze względu na stronę psychiczną 

sprawcy (treść przeżyć psychicznych), (b) z uwagi na sposób popełnienia, (c) z uwagi 

na osobę sprawcy, (d) kwalifikowane ze względu na osobę pokrzywdzonego
42

. Do 

tego podziału nawiązuje autor, jak do tej pory jedynej polskiej monografii 

poświęconej zabójstwu kwalifikowanemu - R. Kokot. Według niego są cztery  

modelowe kryteria wyznaczające zabójstwo kwalifikowane: ,,a) treść przeżyć 

psychicznych (strona podmiotowa), b) sposób, użyte środki (strona przedmiotowa), 

c) osoba ofiary (przedmiot czynności wykonawczej), d) osoba sprawcy (podmiot 

sprawczy)
43

. 

Jak pisze M. Cieślak, najczęściej spotykanym ustawowym motywem, od 

którego zależy wyższa karalność przy zabójstwie, jest szczególna naganność 

psychicznego stosunku sprawcy do czynu (psychiczny faktor winy)
44

. 

Egzemplifikację tego rodzaju zabójstwa stanowią: zabójstwa z premedytacją, 

„szczególna naganność pobudek, czy  motywów czynu” (działanie z chęci zysku, 

zemsty, dla zaspokojenia instynktów morderczych), z pobudek chuligańskich, 

z powodu nienawiści rasowej, narodowościowej, z innych niskich pobudek
45

. 

R. Kokot zalicza do tej grupy również zabójstwo najemne oraz przez wykorzystanie 

podstępu. Wydaje się jednak, że w tym wypadku należałoby te znamiona przypisać 

do sposobu popełnienia i użycia środków, chociaż elementy podmiotowe odgrywają 

tutaj istotną rolę. Nie mnie jednak na plan pierwszy wysuwa się tutaj strona 

przedmiotowa. 

Do drugiej grupy (strony przedmiotowej), gdzie istotnym są znamiona 

szczególnie określające naganne sposoby realizacji czynu, poza tymi które określają 

podstęp względnie dokonane zostały przez podmiot wynajęty do popełnienia 

zabójstwa, zaliczamy takie jak: okrucieństwo, szczególne okrucieństwo, szczególne 

brutalny sposób, używanie tortur, akty barbarzyństwa, czy szczególnie bolesny 
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sposób względnie sposób powiększenia nieludzko i rozmyślnie cierpienia 

pokrzywdzonego. Do tej grupy zalicza się również: zabójstwo przy użyciu środków 

sprowadzających powszechne niebezpieczeństwo oraz zabójstwa znajdujące się 

w związku z innym przestępstwem (jako przykład tego rodzaju zabójstwa można 

podać art.304 k.k. Francji, w którym przewidziano karę śmierci za zabójstwo 

w wypadku, kiedy sprawca równocześnie lub uprzednio popełnia zbrodnię lub 

występek). Podobny charakter ma element kwalifikujący polegający na tym, 

że sprawca zabija w celu uniknięcia zatrzymania, uniknięcia kary pozbawienia 

wolności i itp.
46

. Jak pisze M. Cieślak, mamy tu do czynienia z wyjątkową postacią 

złej woli, powodującą silnie negatywną ocenę moralną. Dołącza się tu moment 

szczególnie zwiększający społeczne niebezpieczeństwo. Najbardziej typowym 

przykładem takiej zbrodni jest usunięcie świadków przestępstwa (najczęściej samego 

pokrzywdzonego), a także należy doń zaliczyć uprowadzenie osoby w celu 

wymuszenia
47

. Do tej grupy zalicza się niekiedy otrucie znane już od czasów prawa 

rzymskiego (Lex Cornelia) a będące wyrazem podstępu w sposobie pozbawienia 

życia człowieka. 

Wśród kwalifikujących cech wyróżnia się również osobę sprawcy tegoż 

przestępstwa. Najczęściej  wymienia się recydywę oraz uczynienie z zabójstwa 

profesji. Do  znamion kwalifikujących zalicza się szczególne niebezpieczeństwo, 

recydywę wielokrotną, względnie sprawcę, który popełnił już uprzednio przestępstwo 

lub był prawomocnie skazany. Niekiedy jako element uściślający to ogólne 

sformułowanie wymienia się takie cechy sprawcy jak: że jest on szczególnie 

niebezpieczny, zdemoralizowany, a samo zabójstwo ujawnia jego szczególne 

niebezpieczeństwo, czy też jego zwyrodnienie a zawodowość  związana jest 

z pojawieniem się  sprawców, którzy  z zabijania uczynili swoją profesję, stając się 

zabójcami na zlecenie
48

. Jak już wspomniałam, nie bez znaczenia jest tu również 

osoba ofiary, przy określeniu elementów kwalifikujących. Przede wszystkim zalicza 

się doń najczęściej przestępstwo ojcobójstwa (również wywodzące się jeszcze 

z prawa rzymskiego). Wprawdzie nazwa odnosi się do pozbawienia życia ojca, to 

jednak w konstrukcji tego przestępstwa mieszczą się inne podmioty, stąd niekiedy 

używa się nazwy krewnobójstwa i odnoszą się one również od opiekuna, mistrza, 
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przełożonego wojsku
49

. W tej grupie mieści się również zabójstwo osób znajdujących 

się w stanie bezradności, czy osób niezdolnych do samoobrony np.: dziecka czy 

starca, ale także zabójstwo dokonane na osobie zakładnika, czy osoby 

obezwładnionej
50

. 

Przyjrzyjmy się obecnie bliżej tym wyróżnionym czterem grupom, czy też 

modelom kryteriów kwalifikowanych zabójstwa. Jak to już wyżej stwierdzono, wśród 

znamion kwalifikujących ten typ przestępstwa ze względu na treść przeżyć 

psychicznych jest m.in. premedytacja. Jest to jak podkreśla S. Pławski „postać 

szczególna” zabójstwa kwalifikowanego
51

. Ten rodzaj zabójstwa występował już 

w Consitutio Criminalis Carolina a następnie w ustawodawstwie rewolucji 

francuskiej i Kodeksie Napoleona z 1810 roku (art. 296). Francuskie wpływy znalazły 

swój wyraz w k.k. belgijskim z 1867 roku (art.394), czy późniejszym k.k. Bawarii, 

którego rozwiązanie miało istotny wpływ na „wykładnię pojęcia premedytacji 

przyjętą w k.k. niemieckim z 1871 roku”
52

. Ten typ kwalifikowany znalazł swój 

wyraz również w k.k. hiszpańskim z 1944 roku (art.406 ust.4), w k.k. fińskim z 1898 

roku (§ 1 - rozdział XXI), k.k. norweskim z 1902 roku (art.233), k.k. portugalskim 

z 1886 roku  (art.351), k.k. włoskim z 1930 roku (art.517), k.k. szwajcarskim 

z 1937 roku (art.112).  

W świetle artykułu 297 k.k. francuskiego: „premedytacja jest to zamiar 

ukształtowany przed czynem zaatakowania określonej osoby, albo tego, kto zostanie 

znaleziony lub napotkany, w każdym razie zamiar ten będzie uzależniony od danych 

warunków i okoliczności” (polskie tłumaczenie tegoż kodeksu dokonane na zlecenie 

Ministra Sprawiedliwości przez Filipa Jasińskiego w 1811 a obowiązującym 

w Księstwie Warszawskim brzmiał: art.297 ,,rozmysł jest to knowanie przed 

uczynkiem zamiaru postępowania na pewną osobę, lub każdego nadarzającego się 

albo napotkanego, gdyby zamiar ten zależał od idziej okoliczności i warunku”). 

Podobną konstrukcję przyjął k.k. belgijski z 1867 roku w art.394
53

. W tym również 

kierunku poszedł ustawodawca portugalski, który wzorując się na wyżej określonej 

definicji francuskiej, jednak precyzując ją i będąc bardziej ostrożnym, zdefiniował 

premedytację w art.352 jako: „zamiar ukształtowany przynajmniej na 24 godziny 
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przed czynem zaatakowania osoby określonej albo osoby spotkanej, nawet wówczas 

jeżeli zamiar ten jest uzależniony od pewnych okoliczności, warunków i nawet jeżeli 

zachodzi błąd co do osoby”
54

.  

Obie przedstawione wyżej definicje legalne premedytacji nie pozwalają 

jednak na jednoznaczne odróżnienie premedytacji od zamiaru zabicia człowieka. 

Niektórzy w ogóle kwestionują ,,możliwość odnoszenia rozmysłu  do zamiaru 

popełnienia przestępstwa”. Wydaje się, że ten sceptycyzm leżał u podstaw 

ustawodawcy niemieckiego z 1871 roku, co doprowadziło do eliminacji premedytacji 

z ustawowej definicji morderstwa w tym kodeksie.  

W konstrukcji prawno - karnej zabójstwa przyjętej w k.k. Szwecji 1864 roku, 

wyróżniono w rozdziale XIV dwa paragrafy w których uwzględniono znamiona, 

które pozwalają na uściślenie „premedytacji”: § 1 „kto z zamiarem pozbawienia życia 

zabija z premedytacją […]” i § 3 „kto w zamiarze pozbawienia życia zabija w sposób 

nagły […]”. Okazuje się więc, że sposób nagły pozbawienia życia człowieka, jest 

przeciwieństwem premedytacji. Rzecz jednak nie w tym, aczkolwiek ważnym jest 

problem określenia jakiegoś czasu pojawienia się zamiaru zabójstwa przed samym 

jego wykonaniem, jak to przewidywał chociażby k.k. portugalski (owe 24 przed), ale 

istota sprawy sprowadza się do tego, czy sprawca z góry zaplanował z rozmysłem, 

zimną krwią swój czyn i konsekwentnie zdążał do osiągnięcia tego celu. Jak słusznie 

zauważył R. Kokot, premedytacja zachodzi wtedy, gdy sprawca miał czas 

i możliwość wszechstronnego przemyślenia czynu, ale również w sytuacji, gdy 

„okoliczności świadczą o jego precyzyjnym przygotowaniu, realizacji 

i zabezpieczeniu się przed wykryciem”
55

. Pomijając fakt czy słusznym jest 

wyróżnienie jako szczególnej postaci zamiaru - cum dolo praemeditato, to zachodzi 

on wówczas, gdy sprawca ma wyraźnie skrystalizowany cel pozbawienia życia 

człowieka, gdy działa z urzeczywistnieniem tego  skrystalizowanego zamiaru
56

. Jak 

się okazuje w takim przypadku u sprawcy „proces  motywacyjny charakteryzuje 

znaczna refleksyjność oraz bilansowanie okoliczności przeważających  »za« 

i »przeciw« określanemu zachowaniu”
57

. 

Nieco inaczej została ujęta premedytacja w k.k. szwajcarskim z 1937 roku 

w art.112. Tutaj premedytacja stanowi jedną z okoliczności, która ma wskazywać na 
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to, że sprawca jest szczególnie zdemoralizowany lub niebezpieczny. Akt ten mówi, 

że „jeżeli sprawca zabił w takich okolicznościach lub z premedytacji, że ujawnione 

zostaje jego szczególne naganne nastawienie lub niebezpieczeństwo lub 

zwyrodnienie, podlega karze […]”. Ten rodzaj zabójstwa jest tam określony mianem 

morderstwa. Jak podkreśla się, rozwiązanie to jest wyrazem kompromisu, gdyż 

twórca projektu k.k. z 1918 Stoos nie był zwolennikiem pojęcia premedytacji. 

Uważał je za niepotrzebne i przestarzałe z punktu widzenia psychologicznego. 

W swym projekcie przewidywał, że pobudki działania bądź sposób działania są tymi 

okolicznościami, które mają charakter wystarczający do zaostrzenia represji karnej. 

Przeważyła jednak tradycja francuska, stąd znalazło się powyższe określenie 

premedytacji w tym akcie. Istotnym jednak tam stwierdzeniem jest to, że ma ona 

(premedytacja) stanowić  tylko wskazówkę przy określaniu niebezpieczeństwa 

i demoralizacji sprawcy zabójstwa
58

. Tak, jak nie zawsze działanie z premedytacją 

(rozumianą jako głębszy namysł nad tym jak i kiedy należy popełnić przestępstwo) 

musi stanowić okoliczność obciążającą, tak również owe „wskazówki dotyczące 

niebezpieczeństwa i demoralizacji sprawcy zabójstwa” mogą być wyrazem nie tyle 

ponadprzeciętnego natężenia jego złej woli, ale wynikiem jego wahań, wątpliwości, 

braku zdecydowania i chwiejności samej decyzji. To hybrydowe połączenie 

premedytacji z właściwościami osoby sprawcy, jakie znalazło wyraz w art.112 

omawianego przepisu, jest tego wyrazem. Stąd nie dziwmy się, że późniejszy 

ustawodawca niemiecki zrezygnował z pojęcia premedytacji, a szereg ustawodawstw 

karnych jej także nie uwzględnia. 

Jak już wyżej wspomniano obok premedytacji, znamieniem kwalifikującym 

stronę podmiotową, jest szczególna naganność pobudek, czy motywów czynów. 

Mieszczą się one w płaszczyźnie psychicznego stosunku sprawcy do tego czynu 

i nadają mu szczególnie negatywne zabarwienie. Zazwyczaj ustawodawca nie 

poprzestaje na ogólnym stwierdzeniu tego „elementu”, lecz najczęściej dość 

kazuistycznie określa motywy lub pobudki tych zachowań. Najczęściej przykładowo 

wymienia się motyw korzyści, czy chęci zysku (§ 253 pkt13 k.k. Niemiec, art. 576 

ust.1 k.k. włoskiego, art.406 pkt 2 k.k. hiszpańskiego, art.80 ust.2 k.k. 

argentyńskiego, czy art. 102 pkt a akapit 2 RSFRR). Rzadziej wymienia się chęć 

zemsty, jako szczególną pobudkę czy motyw (art. 47 ust.2 pkt.4 k.k. Serbii z 1977 
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roku), czy też pomsty krwawej (RSFRR art. 102 pkt 2 ), jak i k.k. ówczesnych 

republik radzieckich: Gruzji, Turkmeni oraz Kazachstanu. Również rzadziej 

w ustawach karnych występuje zabójstwo kwalifikowane, popełniane zostało 

z niskich pobudek a określane jako takie, które zostało popełnione dla samej 

satysfakcji zabijania  (podyktowane instynktem morderczym np. dla zaspokojenia 

zboczonego popędu seksualnego, tak np. ust.2 § 211, akapit I niemieckiego kk). 

R. Maurach wskazuje, że zabójstwo tego typu to wynik chęci zaspokojenia 

instynktów atawistycznych o podłożu seksualnym, dokonane przez jednostki 

socjopatyczne i charakteropatyczne, na podłożu anomalii więc psychicznych
59

. 

Kodeks karny argentyński kwalifikuje ten czyn, jako wyraz „impulsu brutalnej 

perwersji”( art. 80 ust.2).  

Do tej grupy zabójstw zaliczane są niektóre zabójstwa z pobudek 

chuligańskich. Znamię to znajdowało wyraz w ustawodawstwie Związku 

Radzieckiego i jego ówczesnych republik. Pojawia się też we współczesnym k.k. 

Rosji. Konstrukcja ta kolejny raz pokazuje swoją hybrydowość, gdzie łączy 

kwalifikację ze względu na stronę podmiotową z chuligańskim sposobem 

zachowania. Również typ zabójstwa  kwalifikowanego ze względu na stronę 

podmiotową jest przestępstwem dokonanym „zdradziecko”, czy też ,,podstępnie’’. 

Kodeks karny Niemiec (1871 r.) zachował znamiona charakteryzujące owo 

morderstwo  mimo dokonania wielokrotnych zmian w ustawodawstwie. Element ten 

został utrzymany w mocy w aktualnie obowiązującym k.k. (§ 211 akapit 2, ust.2) 

gdzie ustawiono je w jednym rzędzie z okolicznością dokonania zabójstwa 

„sposobem okrutnym” lub przy użyciu środków wywołujących niebezpieczeństwo 

powszechne
60

. W tym miejscu ponownie uwidacznia się hybrydowość tej konstrukcji, 

gdzie elementy podmiotowe przeplatają się z elementami strony przedmiotowej. Do 

tej grupy R. Kokot zalicza również zabójstwa kwalifikowane znamieniem 

„najemności”. Według niego ,,mogą one wstępować w dwóch zróżnicowanych 

nagannością postaciach. W pierwszej z nich - łagodniejszej dokonanie zabójstwa na 

zlecenie jest czynem incydentalnym. W drugiej obejmuje przypadki uprawianego 

przez jakiś czas procederu mającego wszelkie znamiona działalności profesjonalnej 
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(zabójcy zawodowi)”.
61

 Zazwyczaj wiąże się z tym motyw zarobkowy, chociaż nie 

można wykluczyć motywów innych jak: polityczne , religijne , ideologiczne itp. 

 

 

III.4. Dwa rodzaje konstrukcji kwalifikowanego typu przestępstwa 

 

Już ta wstępna charakterystyka komparatystyczno - historyczna omawianej 

problematyki wskazuje, że znaczna większość systemów prawno-karnych wyróżnia 

obok typu podstawowego (umyślne zabójstwo zwykłe) typy szczególne a w tym 

zabójstwo kwalifikowane, przy czym trudno znaleźć jakiś jeden schemat jego 

konstrukcji. Rację ma M. Cieślak pisząc, że „nie jest na pewno istotne to, czy dane 

ustawodawstwo ujmuje typ kwalifikowany w postaci osobnego artykułu, czy też 

w ramach tego samego artykułu, co  »zabójstwo zwykłe«, jako szczególną  odmianę 

tego ostatniego
62

. Również drugorzędną jest sprawą to, czy i jak ustawa karna nazywa 

te odmiany zabójstwa. Jak pamiętamy tradycja germańska ustaliła pojęcie 

morderstwa (Mord) na odróżnienie kwalifikowanego zabójstwa od zabójstwa 

zwykłego (Tötschlag, Tötung). Świadectwem tego, że nie nazwa ma tutaj charakter 

decydujący, jest jak wiemy austriacki k.k. z  1974 roku, który właśnie terminem mord 

określa jedyną sobie znaną formę zabójstwa, gdy zaś nazwę Tötschlag rezerwuje dla 

zabójstwa w afekcie (typ uprzywilejowany). W podobnym kierunku ustaleń 

terminologicznych poszedł k.k. szwajcarski, również k.k. NRD rozumiał przez nazwę 

Mord zwykłe zabójstwo i typ kwalifikowany (§111ust.2) , zaś przez nazwę Tötschlag 

określał jakikolwiek typ zabójstwa uprzywilejowanego (§113). W szeregu rozwiązań 

karno-legislacyjnych można znaleźć konstrukcję złożoną dającą podstawę do 

wyróżnienia typu kwalifikowanego od typu podstawowego  w ramach „pozornie 

jednolitego typu zabójstwa”, gdzie ustawodawca przewiduje jedynie podwyższenie 

kary przy istnieniu okoliczności kwalifikujących. Takie rozwiązanie można znaleźć w 

k.k. norweskim z 1902 (§ 233), w k.k. Serbii 1947 ( art. 47 ust.1 i 3) a także w k.k. 

Jugosławii 1951( § 1-3)
63

. 

Wydaje się, że większe znaczenie w tej materii ma „architektura” tych 

przepisów. Jak już wspominałam niektóre ustawodawstwa, a wydaje się, że stanowią 

one większość, za punkt wyjścia przyjmują „zabójstwo zwykłe”, gdzie więc typ 
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zasadniczy przedstawia się jako konstrukcję zasadniczą, gdzie wyróżnia się 

normatywnie istotny zespół jego znamion wraz z sankcja karną. Stanowi on niejako 

rdzeń tej konstrukcji. Dopiero dodanie do tego rdzenia dalszych znamion daje czy to 

opis przestępstwa kwalifikowanego (gdy ich dodanie wpływa na obostrzenie sankcji 

karnej) względnie uprzywilejowanego (gdy ich dołączenie wpływa na zmniejszenie 

sankcji karnej)
64

. Dodanie nowych znamion do tego rdzenia stanowiącego opis 

przestępstwa typu zasadniczego „daje nam opis nowego typu przestępstwa o zakresie 

węższym w porównaniu z zakresem przestępstwa typu zasadniczego”
65

. 

Jak słusznie zauważył W. Wolter między zakresem nazwy a  jej treścią 

zachodzi swoista relacja, którą  określał jako „specjalizacja” lub „determinowanie” 

nazwy. Przejawia się ona w tym, że ,,im bogatsza w cechy istotnie jest treść nazwy, 

tym węższy jest jej zakres” dodając dalsze cechy (dopisek mój A.O.) „wzbogacające 

jakiś typ przestępstwa uzyskujemy nazwy co raz bardziej bogatsze w treść, [a] coraz 

węższe co do zakresu”
66

. L. Lernell wykorzystując powyższą zależność logiczną 

analizuje na gruncie k.k. z 1969 roku  relacje pomiędzy art.148 par 1 a § 2 i  art.149. 

Według niego art.148 ma największy zakres i stanowi typ podstawowy , gdzie „byt” 

tego przestępstwa wyczerpuje „fakt zabicia bez dalszych elementów”. Dalsze 

przepisy, dodając do stanu faktycznego nowe elementy, zawierają już opis 

przestępstwa typu uprzywilejowanego zagrożonego łagodniejszą sankcją karną
67

. 

Według niego przestępstwa kwalifikowane i uprzywilejowane stanowią z jednej 

strony „odmianę przestępstwa »zasadniczego« o ilościowej większej, czy mniejszej 

zawartości społecznego niebezpieczeństwa, z drugiej strony z tej gradacji ilościowej 

powstaje przestępstwo w pewnym sensie nowej jakości, skoro ustawowa sankcja 

karna ulega poważnym zmianom w »dół« lub w »górę«”
68

. W świetle tej ,,struktury 

architektonicznej”, gdzie trzon przestępstwa stanowi typ podstawowy, zaś 

przestępstwa kwalifikowane lub uprzywilejowane stanowią niejako „dobudówki” do 

głównego trzonu konstrukcji architektonicznej, jakie stanowi właśnie to przestępstwo. 

Niewątpliwie „owe przybudówki”, które dobudowuje się do typu zasadniczego nieraz 

są wyrazem tendencji kazuistycznych, gdy chodzi o stronę techniczno-legislacyjną. 

Stąd słusznie zauważono, że należy w sposób umiarkowany „typy przestępstw 
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stopniowanych” konstruować i czynić to należy tylko tam, gdzie jest to „niezbędne 

dla zróżnicowania ustawowego wymiaru kary oraz kiedy takie stopniowanie jest 

podyktowane potrzebami praktyki, a ma swe uzasadnienie w treści społecznego 

niebezpieczeństwa stopniowanych typów przestępstwa”
69

.  

W niektórych systemach prawno-karnych przyjmuje się inną konstrukcję 

architektoniki tych przestępstw. Na pierwszy plan wysuwa się typ kwalifikowany, by 

schodząc niżej przedstawić typ zasadniczy, zaś jeszcze niżej typ uprzywilejowany. 

Ta „schodkowa” struktura wychodzi, biorąc pod uwagę społeczną szkodliwość tego 

czynu, od najbardziej nagannych do coraz mniej nagannych, gdzie stopień społecznej 

szkodliwości jest coraz niższy. Taka konstrukcja znalazła swój wyraz chociażby 

w rozwiązaniu  k.k. ustawodawcy niemieckiego. Na szczycie tej „schodkowej” 

konstrukcji  ) aktualnie obowiązującego kodeksu niemieckiego mieści się więc, gdy 

chodzi o przestępstwo zabójstwa, typ kwalifikowany tzw. morderstwo (§211). Mówi 

on, że „(1) morderca jest karany karą dożywotniego pozbawienia wolności, 

(2) mordercą jest ten, kto zabija człowieka z żądzy zabijania, dla zaspokojenia 

popędu płciowego, chęci posiadania lub z innych niskich pobudek zdradzieckich lub 

okrutnych albo środków mogących wywołać powszechne niebezpieczeństwo, bądź 

w celu umożliwienia  lub ukrycia innego przestępstwa”
70

. Na niższym szczeblu tej 

„budowli architektonicznej” umieszczony jest typ zasadniczy - § 212 (1) „kto 

umyślnie zabija człowieka nie będąc mordercą zostaje skazany jako zabójca  na karę 

[…], (2) w szczególnie ciężkich przypadkach orzeka się karę dożywotniego 

pozbawienia wolności”
71

. Widzimy więc, że zabójstwo zwykłe zostało określone 

przez znamiona negatywne („nie będąc mordercą”). Pomijamy trudności jakie rodzi 

konstrukcja negatywnych znamion istoty przestępstwa, gdzie ich charakter logiczny 

nie jest jednoznaczny
72

. Zabójstwo, które nie jest morderstwem, przecież również nie 

realizuje znamion przestępstw typu uprzywilejowanego (zabójstwo na żądanie - § 216 

oraz dzieciobójstwo - § 217) jest przestępstwem typu zasadniczego dla zabójstwa 

,,zwykłego’’. Ten porządek struktury burzy ust.2 § 212 mówiący o szczególnie 

ciężkich przypadkach zabójstwa niebędącego morderstwem. Jednak większość 
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komentatorów przyjmuje, że jest to również kwalifikowana postać zabójstwa 

podstawowego, która jednak nie jest morderstwem z § 211
73

. Razi tylko pewien brak 

konsekwencji przejawiającej się w tym, że we wspomnianym przepisie nie znalazły 

się, obok znamion negatywnych te, które również są ,,nie mordercze’’ a określające 

typy uprzywilejowane (a więc nie jest to zabójstwo na żądanie i nie jest to 

dzieciobójstwo).  

Ustawodawca karny niemiecki stworzył dość rozbudowaną konstrukcję 

przestępstw przeciwko życiu (rozdział XVI k.k. Niemiec). Zawarte w nim zostały 

trzy grupy przestępstw. Pierwsza z nich dotyczyła zamachów na życie człowieka 

(poza wyżej już wymienionymi od §§ 211, 212, 213, 216, 217, 222 - nieumyślne 

spowodowanie śmierci), drugą obejmują przestępstwa przeciwko życiu poczętemu 

(§ 218, § 219) oraz ludobójstwo (§ 220 a). Skoro jest to tak rozbudowana sfera 

przestępstw, to przy tej technice legislacyjnej powstaje pytanie, czy nie należałoby 

przy określeniu typu zasadniczego uwzględnić znamion odnoszących się do owej 

,,dopełniającej rzeczywistości”. Mimo pozornej niesamoistności typu podstawowego, 

to właśnie ów typ w tej „schodkowej” konstrukcji musi być uznany za zasadniczy. 

Jak się okazuje to postacie kwalifikowane oraz uprzywilejowane mają charakter 

niesamoistny. 

Mimo pewnych odmienności w strukturze legislacyjnej architektoniki tych 

przestępstw, to jednak ich wzajemne relacje są w zasadzie jednoznaczne. Typ 

podstawowy w swej treści jest najogólniejszy, zaś typy zmodyfikowane są zakresowo 

znacznie węższe i zarazem treściowo bardziej szczegółowe. 

Wracając do rozwiązania niemieckiego mamy tutaj szczególną sytuację. 

Z jednej strony ust.2 § 212 przesądza o kwalifikowanej formie zabójstwa, ale jeszcze 

nie morderstwa. Architektonika rozwiązania wskazywałaby na to, że morderstwo 

(Mord) albo jest kolejną już wyższą formę kwalifikacji albo stanowi tylko 

egzemplifikację, a więc dalsze uszczegółowienie tej formy kwalifikowanej. Pierwsza 

więc kwalifikacja wskazywałaby na to, że jest to niejako podwójna systematyka 

zabójstwa kwalifikowanego, gdzie obok kwalifikacji zwykłej istnieje obostrzona 

w porównaniu z ową pierwszą, zwana morderstwem. Znajdowałaby się ona stopień 

wyżej, a druga stopień niżej w odniesieniu do typu podstawowego. W świetle tego 
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ujęcia morderstwo, jako kwalifikowany typ morderstwa, stanowi bardziej  „ciężki 

przypadek” pozbawienia życia człowieka. Nie dziwi więc stwierdzenie, które 

sformułowali Schenke,  Schröder i Eser wymagając, by za Mord uznać tylko taki 

czyn, gdy sprawca zrealizował znamiona z § 211 oraz gdy zaistniał ponadto 

„dodatkowe pozaustawowe znamię jakim jest szczególne niebezpieczeństwo 

sprawcy”
74

. Chodzi o to więc, by ów czyn ze względu na osobowość i wszelkie 

okoliczności  był bardziej niż „szczególnie ciężki”. Rozwiązanie to rodzi jednak 

pewne wątpliwości odnośnie określenia granicy pomiędzy  „szczególnie ciężkim 

przypadkiem” a „więcej niż ciężkim przypadkiem”. Druga interpretacja, która 

zakładałaby, że morderstwo jest egzemplifikacją owych „szczególnie ciężkich 

przypadków” upraszczałoby strukturę samej kwalifikacji używając ją 

jednostopniowo. Jednak rodzi ona pewne obiekcje, gdyż w takiej sytuacji 

ustawodawca użyłby określenia „w szczególności” mordercą jest […] nie 

wyodrębniając danego przepisu. Takie rozwiązanie niewątpliwie pozwalałoby 

ujednolicić znacznie ową generalna klauzulę „szczególnie ciężkich przypadków”. 

Z drugiej strony wielostopniowość kwalifikacji pozwala zawęzić samo pojęcie 

mordercy i morderstwa ograniczając je dodatkowo poprzez dalszą kwalifikację 

„bardziej niż ciężkiego przypadku”.  

Przejdźmy teraz do bliższej analizy elementów kwalifikujących morderstwo 

w świetle § 211. Wymienia on z jednej strony znamiona subiektywne np.: a) żądza 

zabijania, b) chęć zaspokojenia popędu płciowego, c) chęć posiadania , d) inne niskie 

pobudki, e) chęć ukrycia lub umożliwienia za pomocą zabójstwa innego 

przestępstwa. Z drugiej strony wymienia znamiona subiektywne takie jak: 

a) okrucieństwo, b) zdradzieckość, c) posługiwanie się środkami mogącymi wywołać 

powszechne niebezpieczeństwo. Podkreśla się więc świadomość istnienia owych 

okoliczności kwalifikujących i nie musi być ona długotrwała. W świetle wypowiedzi 

komentatorów wystarczającym jest taki stan świadomości sprawcy, by tylko przez 

chwilę uświadomił sobie szczególnie naganny charakter swego zachowania,  

a przez to również realizowanie znamion kwalifikowanych
75

. Żądza zabijania, czy też 

zaspokajania swojego zboczonego popędu seksualnego może osiągnąć taki stopień 

i zawęzić świadomość sprawcy, że nie jest on w stanie rozpoznać znaczenia swojego 
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czynu i pokierować swoim zachowaniem. Jednak podejmując swój czyn taką 

świadomość posiada i jest to  wystarczający zarzut, by uznać go za mordercę. 

Z drugiej zaś strony, jak słusznie zauważył R. Kokot, ową klasyfikację można 

skonkretyzować w trychotomiczny podział, stąd można ją podzielić na: ,,1) pobudki, 

2) sposób, c) zamierzony cel”
76

. W świetle tegoż ujęcia pobudki i zamierzony cel 

stanowią subiektywne znamiona morderstwa, zaś sposób działania - to znamię 

obiektywne. Mordercą jest więc ten kto zabijając „działa ze szczególnych pobudek, 

w szczególnie naganny sposób albo w szczególnie nagannym celu”
77

.  

Mniej kontrowersyjnym jest rozwiązanie jakie przyjął ustawodawca 

szwajcarski z k.k. z 1937 roku (wedle stanu prawnego z 1 września 1959 roku). Typ 

kwalifikowany zawarty w art. 112 stwierdza, że „jeżeli sprawca zabija człowieka 

z premedytacją albo w okolicznościach, które ujawniają jego szczególne 

niebezpieczeństwo lub zwyrodnienie, podlega karze dożywotniego ciężkiego 

więzienia”. Jak widzimy odwołuje się on tutaj do kontrowersyjnej w ustawodawstwie 

konstrukcji, wskazującej na premedytację, chociaż i pojęcie zwyrodnienia nie jest 

precyzyjne i jednoznaczne. Typ podstawowy zawarł w art.111 mówiącym „kto 

umyślnie zabija człowieka a nie zachodzą warunki szczególne przewidziane 

w następnych artykułach podlega karze więzienia na czas nie krótszy niż 5 lat”. 

Konstrukcja tego typu nie odbiega zbytnio od ujęcia niemieckiego (również tutaj 

ustawodawca odwołuje się do znamion negatywnych) ale jest z punktu widzenia 

logicznego poprawna, wyłącza wszystkie szczególne znamiona odnoszące się do 

zabójstwa.  

Nawet bardziej niż kazuistyka rozwiązania niemieckiego ta tendencja 

(kazuistyka) przejawia się w rozwiązaniach k.k. Federacji Rosyjskiej z !969 roku oraz 

w późniejszej kodyfikacji z 1996 roku obowiązującej od 1 stycznia 1997r. Jak już 

wyżej zaznaczono, rozwiązanie ustawodawcy niemieckiego, jak i również omawiana 

obecnie konstrukcja rosyjska, na plan pierwszy wysuwają zabójstwo kwalifikowane 

ze sporą ilością kazuistycznie określonych znamion jego popełnienia (art. 102), gdzie 

zabójstwo podstawowe zostało określone przez negację znamion kwalifikujących 

(podobnie jak w konstrukcji niemieckiej). Ustawodawca z 1996 roku odszedł już od 

takiej charakterystyki przez negację typu kwalifikowanego przy określeniu typu 

podstawowego. Obecne rozwiązanie (art. 105 ust. 1) zakłada, iż zabójstwem jest 
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umyślne spowodowanie  śmierci innego człowieka. Typ ten określany jest w sposób 

pozytywny, stanowiąc  punkt wyjścia dla wyznaczenia później w kolejnych 

artykułach  typów uprzywilejowanych i kwalifikowanych.. Konstrukcja art. 105 ust.2 

jest zbliżona swą strukturą do tego zawartego w k. k. z  1960 roku. Występuje w nim 

aż 13 rodzajów  zabójstw i niektóre z nich opisane są przy użyciu alternatywnych 

znamion, co zwiększa ilość wariantów dotyczących zamachów na życie. Pominięto 

znamię kwalifikujące odnoszące się do osoby sprawcy, a mianowicie zabójstwo 

popełnione przez „szczególnie niebezpiecznego sprawcę”. Nowością względem 

poprzedniego rozwiązania jest postać zabójstwa popełniona w celu wykorzystania 

narządów lub tkanek ofiary. Pozostałe zmiany wprowadzone do roku 1996 są tylko 

dookreśleniem znamion znanych kodeksowi z 1960 roku
78

.  

 

 

III.5. Egzemplifikacja polskiej praktyki legislacyjnej 

 

Przejdźmy obecnie do analizy prawa karnego polskiego. Nieznany autor 

„Najstarszego Zwodu Prawa Karnego”, skopiowanego przez Piotra Holczwesschaela 

z Malborka   „najprawdopodobniej ze starego rękopisu” (przypuszcza się, że nie mógł 

powstać przed rokiem 1226)
79

 pisze, że „z Niemcami sąsiadował lud, który zwał się 

Polacy, gdzie głoszono, że wraz ze swoim rodem trzyma się prawa swojego, które ma 

podlegać jednemu państwu. Jego rządzący ustanowili dla niego prawo z dawien 

dawna i ogłosili aby on do niego się zwracał […] jego prawo podaje tu wam dla 

wiadomości”
80

. Pomijając dwuznaczność niemieckiego wyrażenia ,,getichtit”, gdyż 

znaczy on zarówno „ustanowili” jak i „spisali”, Przychylić się można do propozycji 

W. Maisela
81

, który raczej skłania się do określenia „spisali”, gdyż wydaje się, 

że stosunki prawne w danym okresie nie były kształtowane przez ustawodawcę lecz 

przez zwyczaj, który nie miał charakteru pisanego, a ukształtowany był w drodze 

praktyki społecznej aprobowanej przez sędziów, w tym księcia. Głównym więc 

źródłem prawa w tym czasie było prawo zwyczajowe i właśnie ten najstarszy zwód 

naszego prawa jest zapisem owych zwyczajów. Ów zwód stanowi trzecią 
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w kolejności część znalezionego w Elblągu klocka zwanego od imienia odkrywcy 

„kodeksem Neumanianusa” i często określa się go mianem „Księgi Elbląskiej” od 

miejsca odkrycia
82

. Księga ta zawiera sporo przepisów karnych. W zakresie nas 

interesującym warto wspomnieć np.: § 8 ust. od 1 do 11. Rzuca się w oczy  tutaj fakt, 

że za zabójstwo grozi główszczyzna, którą w sytuacji gdy sprawca był znany, płacił 

on sam, gdy zaś był nieznany płaciło ją opole. Wysokość jej była uzależniona od  

tego kogo zabito (kupca, rycerza, czy gościa - tak Polacy określali Niemców). 

Występuje tutaj zróżnicowanie wysokości owej główszczyzny, w zależności od tego 

czy  stało się to na drodze publicznej chronionej „pokojem książęcym”, gdzie 

sprawca również musi wynagrodzić władcę. Analizując powyższy tekst można 

powiedzieć, że istotną role przy ostrzejszej karze za zabójstwo odgrywa status ofiary 

oraz to, czy został naruszony tzw. mir co stanowiło osobistą obrazę panującego
83

. 

Musimy pamiętać, że prawo karne w swej wersji przedhistorycznej istniało 

jako prawo karne rodowe, gdzie reakcją na naruszenie ustalonych reguł było 

wykluczenie sprawcy z rodu
84

. 

Głównym podziałem przestępstw w średniowieczu był podział na 

przestępstwa ścigane z urzędu oraz „dochodzone” na podstawie skargi powoda. 

Podział ten  został przyjęty przez polskie prawo pod wpływem romanistyki, a więc - 

prawa rzymskiego
85

. Okazuje się, że kryterium podziału przestępstw na publiczne 

i prywatne stanowił tryb ścigania. Według tego podziału „przestępstwa publiczne 

były to czyny skierowane przeciw panującemu w państwie oraz instytucjom 

publicznym; przestępstwa prywatne – przeciw osobom prywatnym”
86

. Zabójstwo 

w prawie średniowiecznym, wówczas zwane mężobójstwem, było zaliczane do 

przestępstw prywatnych, a więc inicjatywa ścigania należała do krewnych zabitego. 

Stanowiące pierwszą kodyfikację prawa karnego na ziemiach polskich (blisko 2/3  

artykułów było poświęcone prawu karnemu) Statuty Kazimierza Wielkiego
87

, wydane 

odrębnie dla Małopolski i Wielkopolski, przewidywały kilka rodzajów zabójstw: 

mężobójstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, krewnobójstwo i zabójstwo 

szlachcica w jego domu. Dla form kwalifikowanych ustalono wyższą karę niż za 
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mężobójstwo, które można uznać za typ podstawowy. Kara pieniężna była znacznie 

ostrzejsza dla zabójstwa kwalifikowanego. Znamienną rzeczą jest to, że na tych 

dwóch ziemiach (Małopolskiej i Wielkopolskiej) za krewnobójstwo przyjęto 

zróżnicowanie tej kary. Według Statutów Małopolskich „za zabójstwo rycerza przez 

kmiecia lub skartabellat, za zabójstwo rycerza uczynionego przez sołtysa  lub 

kmiecia, płacono tzw. główszczyznę w wysokości 60 grzywien (art. 58 i 59), zaś za 

zabicie chłopa przez chłopa – 4 grzywny (art. 55).  W razie krewnobójstwa 

w Statutach Wielkopolskich za zabicie rycerza sprawca płacił 30 grzywien rodzinie 

zabitego, za zabicie kmiecia – 6 grzywien ( art. 151)
88

. W przypadku zaś 

kwalifikowanego zabójstwa szlachcica w jego domu, oprócz zwykłej kary statuty te 

przewidywały kary dodatkowe. Uchodziło to przestępstwo za szczególnie ciężkie, 

gdyż prócz morderstwa dochodziło do łamania miru domowego. Sprawca płacił karę 

70 grzywien, każdy kto mu pomagał płacił 70 grzywien sądowi i karę 15 grzywien 

synom zabitego (art.156). Jednak przy przestępstwach pospolitych w tym zabójstw 

stosowano karę śmierci, gdy skazany nie był w stanie uiścić kary pieniężnej  za  dane 

przestępstwo, względnie jakieś inne przyczyny przemawiały za zaostrzeniem kary
89

. 

W miastach obowiązywało tzw. miejskie prawo karne, które początkowo 

opierało się na źródłach niemieckich, stąd stosowano niemiecki system kar
90

, gdzie za 

czyny najcięższe stosowano karę śmierci przez palenie na stosie, łamanie kości, 

ścięcie, powieszenie itd., zaś dominującą rolę odgrywały kary cielesne (kary 

mutylacyjne). W południowej Polsce i na ziemiach zaboru obowiązywało prawo 

chełmińskie a od 1394 – staro-chełmińskie. Poza prawem sasko - magdeburskim było 

ono głównym źródłem  w prawie miejskim. Za zabójstwo (art.3) groziło ucięcie 

głowy; karane było również pomocnictwo do zabójstwa  

(art35).  W XVI wieku w Prusach Królewskich, w wyniku działań kodyfikacyjnych 

doszło do wydania „Czterech Wielkich Zbiorów Praw” związanych z prawem 

chełmińskim, a mianowicie „Rewizja Lidzbarska”  z 1566 (cz. III - 124 artykuły 

dotyczyły spraw karnych), „Rewizja Nowowiejska (ks. V - 103 artykuły odnosiły się 

do spraw karnych), „Rewizja Konińska” z 1594 roku ( ks. V , cz. II – prawu karnemu 

poświęcono 109 artykułów) oraz „Korektura pruska”  z 1698. W świetle opinii 
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historyka Z. Zdrójkowskiego
91

 było to najbardziej usystematyzowane prawo karne 

materialne, które powstało na ziemiach polskich przed  zaborami. Innym źródłem 

norm prawno - karnych były z czasem wydawane przez miasta ortyle i wilkierze, 

które stanowiły uzupełnienie kodeksów prawno - karnych  prawa sasko – 

magdeburskiego i prawa chełmińskiego. Większość miast królewskich dawnej Polski 

tego typu przepisy ustanawiały
92

. Nie wszystkie z najcięższych przestępstw były 

w tych aktach penalizowane. Nie znaczy to jednak, że były bezkarne. Miały one 

charakter uzupełniający
93

 i te w nich nieuregulowane były ścigane na podstawie 

kodeksów prawa miejskiego. Tak np. w świetle  tych aktów w Gdańsku, Poznaniu za 

mord i czatowania na drodze groziła kara śmierci
94

.  

Najcięższe czyny również penalizowało ziemskie prawo karne, które 

począwszy od XVI wieku wykształciło pojęcie przestępstwa kryminalne 

i odpowiadające im kary. Jednak dalej zabójstwo stanowiło przestępstwo prywatne. 

Zabójstwo między szlachtą, tzw. przypadkowe karano od 1538 roku wieżą dolną na 

okres jednego roku i sześciu tygodni oraz karą główszczyzny. Sprawców zabójstw 

kryminalnych karano ścięciem a od połowy XVI-XVII wieku także i główszczyzną. 

Prawo to znało również kwalifikowane formy zabójstwa: ojcobójstwo, mężobójstwo, 

dzieciobójstwo, krewnobójstwo. Za czyny te przewidywano karę śmierci, a nieraz 

i konfiskatę majątku. Ustawodawstwo sejmowe wprowadziło karę śmierci 

w XV wieku. Przewidywały ją następujące konstytucje: trzyletnia (1493),  wieczysta 

(1496 – za mężobójstwo w czasie napadu na dom szlachecki), konstytucja 

z 1520 roku (za zabójstwo na sejmiku), z 1530 roku (za zabójstwo szlachcica przez 

nieszlachcica), z 1580 roku (zabicie nieumyślnie szlachcica przez nieszlachcica), 

z 1601 roku (za zabójstwo z rusznicy lub z łuku na wszelkich rodzajach zjazdów). 

Kara śmierci za zabójstwa kwalifikowane była przewidziana w „Eksceptach 

Mazowieckich” z 1570 roku, m.in. za zabójstwo krewnego. Zwykłą karę śmierci 

wykonywano przez ścięcie, powieszenie, rozstrzelanie, zaś za zabójstwo 

kwalifikowane groziło wbicie na pal, zakopanie żywcem, łamanie kołem, 

rozszarpanie końmi
95

.  
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 Z kolei musimy się zająć zwodami praw wiejskich. Prawo to kształtowało się 

w zależności od tego jaki prawami rządziła się wieś: polskim, niemieckim, 

czy wołoskim.  

W tych wsiach, gdzie ludność podlegała sądownictwu patrymonialnemu najczęściej 

recypowano system prawa niemieckiego. Zabójstwo na gruncie prawa wiejskiego 

najczęściej określano jako zabicie i zamordowanie (w przeciwieństwie do prawa 

miejskiego, gdzie używano nazwy mężobójstwo). Znano przy tym nieumyślną 

i umyślną postać  tego przestępstwa. Kwalifikowanym zabójstwem  w tym  prawie 

określano pozbawienie życia krewnych, powinowatych a więc dziecka, ojca, matki, 

brata, małżonka
96

.  

W tym czasie podejmowano wiele prób kodyfikacji prawa polskiego. Myśl tę 

podjął P. Przyłuski. W 1553 roku wydał zbiór praw mający stanowić podstawę 

przyszłej kodyfikacji
97

. Dziesięć lat później J. Herbust wydał kompendium prawa 

polskiego, zaś w 1570 roku zbiór Statutów i Konstytucji dla polski. W 1588 roku 

sejm powołał ,,Komisję do Korektury Prawa Ziemskiego Karnego”. Nie 

doprowadziły one jednak do ustanowienia nowego kodeksu karnego, a tym samym 

ich działalność się nie powiodła. Jednak na bazie tych prac powstały opracowania 

prywatne S. Sarnickiego 
98

 i J. Januszewskiego
99

.  

Trudności w skodyfikowaniu prawa wynikały z odrębności praw na 

terytoriach, które zostały inkorporowane w skład Rzeczypospolitej, czy też połączone 

z Koroną w Unii, a mianowicie z prawami Mazowsza, Królestwa Pruskiego 

i Litwy
100

. I tak na Mazowszu po inkorporacji w 1529 roku rozpoczęto prace nad 

kodyfikacją prawa. Opracowano tzw. Zwód Goryńskiego, który począwszy od roku 

1540 stał się zbiorem urzędowym. Jak wiemy w prawie karnym obowiązywał 

odrębny od polskiego system prawa oparty na Prawie Chełmińskim. Sejm koronny 

zatwierdził w 1598 roku kodeks zwany Korekturą Prawa Pruskiego, który nie 

zwierał przepisów prawno - karnych i w tej sferze nadal obowiązywały przepisy 

oparte na Prawie Chełmińskim. Na Litwie jako prawo pisane obowiązywały Statuty 

uchwalone w 1529, 1566 i 1588 roku (I, II, III Statut Litewski). Tak więc Litwa 
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stanowiła jedyne ziemie w Rzeczypospolitej, w których prawo sądowe doczekało się 

kodyfikacji
101

.  

Jak zauważył J. Makarewicz „Statut Litewski odegrał w historii prawa 

karnego podwójną rolę. Po pierwsze jako p r a w o  p i s a n e, obowiązujące 

w niektórych województwach należących do Korony, po drugie jako pierwowzór 

należący do prawa polskiego z w y c z a j o w e g o. Statut Litewski (II) obowiązywał 

w województwach ruskich, (Wołyń, Bracław, Kijów). Drogą, prowadzącą do 

wniesienia zasad prawnych Statutu Litewskiego do  j u d y k a t u r y  była literatura, 

która z całą szczerością powołuje Statut, jako źródło prawa polskiego lub co najmniej 

kodyfikację uzupełniającą prawa polskiego lub co najmniej jako kodyfikacyę, 

uzupełniającą luki prawa polskiego”
102

. Jako świadectwo tej oceny  podaje on prace 

Z. Załaszowskiego, Ostrowskiego, Piekarskiego, a i Konstytucyę z 1791 roku, której 

zadaniem miało być przygotowanie nowej kodyfikacji karnej i cywilnej. Nakazywała 

ona by obok Statutu Łaskiego brać pod uwagę również Statut Litewski
103

. Wypowiedź 

swą konkluduje stwierdzeniem, iż w końcu XVIII wieku  Statut Litewski jest 

„niewątpliwie powszechnie uznanym źródłem prawa polskiego karnego, wątpliwem 

mogłoby być tylko, czy jest źródłem posiłkowem, czy równorzędnem”
104

. Sam 

przychyla się do stanowiska drugiego zakładając, że w XVIII wieku obowiązywało 

w Polsce prawo Obojga Narodów a Statut Litewski był „Prawem krajowym”
105

. 

Wprawdzie w akcie tym aprobowano jeszcze zwyczaj pomsty rodowej 

i główszczyzny płaconej rodzinie w wysokości zależnej od pozycji społecznej ofiary, 

to jednak znalazła w nim wyraz koncepcja państwowego prawa karnego, a więc 

uznanie pewnych typów przestępstw w tym zabójstwa za przestępstwo publiczne
106

.  

Wiek XVII i XVIII przyniósł dalsze zbiory aktów oraz prac poświęconych 

prawu  polskiemu. Istotnym w tej mierze jest pojawienie się i wydanie spisów aktów 

ustawodawczych w 1780 roku stanowiących tzw. wolumina legum. Do 1772 roku 

ukazało się osiem tomów. Ustawodawstwo lat 70 -80 XVIII wieku „realizuje 

postulaty humanitarnego nurtu w prawie karnym”. Za sprawą praw kardynalnych  

z 1768 roku zlikwidowano niektóre praktyki feudalne w  zakresie stosowania kar; 
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zrównano kary za umyślne zabójstwa, zaś konstytucja z 1776 roku w „konwokacji 

w sprawach kryminalnych” zniosła tortury i karalność czarów
107

. Ostatnie próby 

kodyfikacji prawa karnego to czasy XVIII-wiecznej monarchii konstytucyjnej. Były 

to projekty zbioru praw sądów z 1776 roku  A. Zamojskiego oraz kodeks Stanisława 

Augusta z 1791 roku. W sferze nas interesującej zbiór praw A. Zamojskiego 

wyróżniał aż 32 postacie morderstwa, które można uznać za formy kwalifikowane, 

a za które groził szczególny sposób wykonania śmierci: łamanie kołem, spalenie  oraz 

szczególne udręczenie przed ich wykonaniem. Stanowiły je: morderstwo pupila przez 

opiekuna (art. 21 § 42, I), pana przez sługę (art. 29 § 4, I), chłopa przez pana (art. 31 

§21, I), posła cudzoziemskiego (art.§ 2 II), skrytobójstwo (art.48, §1, II), dziecka 

(art.51 § 5, II), ojca i matki (art.51 §17, II), dziecka przez rodziców (art.51, § 17, II), 

sługi przez pana (art.51 §20, II), popełnienie przez sprawcę uciekającego 

przestępstwa typu obrazy majestatu  i zdrady ojczyzny (art. 48 § 13, II) , w kościele 

(art.2 §12, II) na cmentarzu (art.4 § 4, II), […], na sejmach, sejmikach i innych 

zjazdach (art.51 § 54), z zasadzki (art. 51 § 12), pod bokiem króla (art.6 § 6, III). 

Projekt ten jednak nie uzyskał akceptacji sejmu i został odrzucony w 1780 roku
108

. 

Z kolei projekt kodeksu Stanisława Augusta opracowany w wykorzystaniu 

konstytucji 3 – go Maja 1791 roku (również niezrealizowany) miałby doniosłe 

znaczenie dla przyszłego ujęcia i karania sprawców  najgroźniejszych przestępstw, 

gdyby utrzymany był w duchu postępowo- humanitarnym
109

. 

Utrata państwowości w wyniku zaborów przerwała pracę nad 

z kodyfikowaniem prawa karnego. W tej sytuacji to państwa zaborcze wprowadziły 

własne ustawodawstwo na ziemiach sobie podporządkowanych i na dobrą sprawę to 

te właśnie rozwiązania przetrwały z niedużymi zmianami do czasu uchwalenia 

i wejścia w życie już polskiego kodeksu karnego. Już wyżej podkreślaliśmy, że na 

ziemiach polskich wyróżniano wśród przestępstw pozbawienia życia ludzkiego 

zabójstwa i morderstwa. Obce kodyfikacje z okresu zaborów utrwaliły ten podział, 

który tym samym przetrwał do XX wieku. Dopiero tzw. kodeks Makarewicza 

stanowiący przejaw polskiej nowoczesnej kodyfikacji ów podział zlikwidował. 

Kodeksy karne dzielnicowe tego stanu nie zmieniły.  
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Na terenach zaboru austriackiego polskie prawo karne obowiązywało do 1797 

roku. To od tego roku na obszarach całej monarchii habsburskiej zaczął obowiązywać 

kodeks karny Józefa II zwany Józefiną, jako „Allgemeine Gesetz über Verbrechen 

und derseleben Bestrafung”
110

. U podstaw reformy cesarza leżało zapewnienie 

wszystkim obywatelom  „wymiaru sprawiedliwości opartego o powszechną dla 

wszystkich  ustawę jasno określającą , granice między zbrodniami, czynami 

policyjnymi karanymi i czynami dozwolonymi, a uniemożliwiającą samowolę sądów, 

które odtąd taki czyn zbrodnia mogą uznawać, który jako taki został jako taki 

określony przepisem kodeksu”
111

. W akcie tym wyróżniono szereg kwalifikowanych  

i uprzywilejowanych postaci zabójstwa, gdzie w pierwszym rzędzie obok morderstwa 

wyróżniono mord rabunkowy i morderstwo skrytobójcze (podstępne z użyciem 

trucizny). Kodeks ten później został zmieniony, a jeden z projektów z czerwca 1796 

roku zaczął obowiązywać w przyłączonej w 1795 roku do Austrii (III zabór) 

w Galicji Zachodniej, jako ustawa karna tymczasowo obowiązująca z 1797 roku 

(Strafgesetzbuch für Westgalizien). Ten eksperyment dyktowany był z jednej strony 

niecierpiącą zwłoki potrzebą „praktyki sądów austriackich na terenie Galicji, 

z drugiej strony było to niejako wprowadzenie w życie tej ustawy na próbę”, by móc 

później określić na ile przyjęte tam rozwiązania można rozciągnąć na całe 

cesarstwo
112

. Kończyło to na długo prace kodyfikacyjne nad prawem karnym Austrii. 

Decyzją Franciszka II został wprowadzony nowy kodeks karny z dnia 3 września 

1803 roku z obowiązywalnością od 1stycznia 1804 roku
113

. 

 W kwestii nas interesującej przepisy karne dla Zachodniej Galicji 

przewidywały cztery rodzaje kwalifikowanego morderstwa: mężobójstwo, 

krewnobójstwo i morderstwo  podopiecznych, mord zasadniczy (bestsellter Mord), 

morderstwo skrytobójcze oraz mord rabunkowy. Ponadto przewidywano  morderstwo 

zwykłe § 121 i zabójstwo noworodka. Charakterystyczna forma odpowiedzialności 

karnej ciążyła na zabójcy zwierzchnika, czy też pana
114

. Natomiast kodeks karny 

austriacki w przeciwieństwie do „eksperymentalnego” rozwiązania w Galicji 

odmiennie określał samą definicję morderstwa: „Wer in der Absicht einen Menschen 

zu beschädigen auf solche Art handelt, dass daraus der Tod desselben notwendig 
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erfolet,[…]”.  § 117 kodeksu karnego z 1803 roku: „Wer gegen einen Menschen mit 

dem Entschlüsse ihn zu tödten m auf eine solche art. handelt, das Essen Tod daraus 

notwendig erfolgt, […]’’. Obie definicje dotyczą pojęcia morderstwa, przy czym jak 

zauważył S. Salmanowicz w tej też ustawie nie w pełni konsekwentnie 

przeprowadzono rozwiązanie między pojęciem morderstwa, tj. zabójstwa człowieka 

z zamiarem bezpośrednim oraz pojęciem zabójstwa, tj. zabiciem człowieka w wyniku 

działania w złym zamiarze przeciw pokrzywdzonemu. Dalszym skutkiem tego stanu 

rzeczy było to, że dotychczasowe rozróżnienie przypadków kwalifikowanych 

i uprzywilejowanych morderstwa znanych na gruncie ustawodawstwa Galicji uległo 

zmianie.  

Na mocy Franciszkany wyróżniono: morderstwo skrytobójcze, rabunkowe 

oraz przez wynajętych sprawców jako formy kwalifikowane w stosunku do zabójstwa 

zwykłego. Tym samym więc kwalifikowane morderstwo na krewnych zostało 

wyeliminowane a za które  przewidywano zaostrzoną formę odpowiedzialności 

z § 115, czego również nie przyjęto.  

 Z kolei na ziemiach pierwszego zaboru pruskiego obowiązywało prawo karne 

Landrechtu  Wschodnio-Pruskiego z 1721 roku zawarte w księdze VI , zaś od 

1794 roku (jeszcze posiłkowo), a już od 1797 roku  już w pełni przyjęto na ziemiach 

drugiego i trzeciego zaboru prawo karne zawarte w tytule 20 – tym części II 

Powszechnego Prawa Krajowego dla państw pruskich wydanego przez Fryderyka II 

Wilhelma
115

. Odnośnie przestępstw nas interesujących Pruskie Prawo Krajowe 

wyróżniało: zabójstwo (tötschlag - § 806 ), zabójstwo będące skutkiem złego zamiaru 

(działanie) choć niekoniecznie w zamiarze pozbawienia życia, morderstwo (§ 826), 

tj. działanie z przemyślanym celem pozbawienia życia drugiej osoby oraz szereg 

przestępstw kwalifikowanych i uprzywilejowanych o których wspomniałam już 

wcześniej.  

W Księstwie Warszawskim proklamowano na podstawie Traktatu 

Tylżyckiego ,,przywrócenie dawnego prawa polskiego z utrzymaniem pruskiego 

prawa karnego jako pomocniczego”
116

. Po  przyłączeniu na mocy Traktatu 

Wiedeńskiego  z dnia 14 października 1807 roku do Księstwa Warszawskiego części 

Galicji Zachodniej, król saski a jednocześnie książe warszawski dekretem 

z 26 grudnia 1810 roku, zachował w części „po pruskiej księstwa” nadal 
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ustawodawstwo pruskie, zaś w części „po austriackiej” prawo austriackie z 1803 roku 

z możliwością ich dostosowania „do ducha Księstwa Warszawskiego”
117

.  

Jak wiemy Kongres Wiedeński z 1815 roku „powołał do życia Królestwo 

Polskie”.  

W celu usunięcia owej różnorodności ustaw karnych, na terenach które znalazły się 

„pod protektoratem” Rosji w 1817 roku powołano Komisję Prawodawczą, która 

przygotowała projekt następnie przedstawiony pod obrady sejmu w 1818 roku. 

W tymże roku został uchwalony Kodeks Karzący dla Królestwa Polskiego i uzyskał 

moc obowiązującą z dniem 20 lipca tegoż roku, po usankcjonowaniu go przez 

Aleksandra I. Wzorowany był on z jednej strony na ustawodawstwie austriackim 

z 1803 roku z drugiej na ustawodawstwie karnym Francji. Jak piszą autorzy 

podręcznika Historia prawa i państwa polskiego był to już kodeks burżuazyjny 

i mimo, że powstał po utracie niepodległości - był to właśnie nowoczesny kodeks 

polski
118

. W kodeksie tym przewidziano obok zabójstwa również zbrodnię 

morderstwa (art.113-118). Morderstwo popełnia ten, kto w zamiarze odjęcia życia 

człowieka dopuszcza się czynu z którego śmierć konieczna następuje” (art.113). 

Kodeks znał następujące rodzaje morderstw: 1) zdradzieckie („które się popełnia 

zadaniem trucizn lub innym zdradliwym sposobem”- art.114 ust 1); 2) rozbójnicze 

(„które w celu osiągnięcia cudzej własności przez użycie gwałtu przeciw osobie 

wykonywa się”- art. 114 ust.2); 3) nasadzone („do którego popełnienia kto najętym, 

lub innym sposobem przez trzecią osobę nakłonionym został” – art. 114 ust.3); 4) 

proste („które do żadnego z wyżej oznaczonych morderstw nie należy”- art. 114 

ust.4). Za wyżej wymienione morderstwa groziła kara śmierci.  

Zbrodnie zabójstwa występowały wówczas, gdy ktoś „bez zamiaru odjęcia 

życia, w zamiarze jednak złośliwym dopuszczał się czynu z którego śmierć nastąpiła” 

(art. 123) i za ten czyn przewidziano karę od 3 do 10 lat ciężkiego więzienia 

(art. 124). Jeśli jednak okazało się, że sprawca pozostawał z zabitym w bliskim 

pokrewieństwie, miał względem niego służbowe obowiązki lub pozostawał w innym 

stosunku majątkowym, w takim wypadku groziła kara więzienia od lat 10 do 20 lat. 

Z kolei za spowodowanie śmierci ofiary rabunku, choćby bez zamiaru zabicia, 

wszystkim współsprawcom groziła kara śmierci (art.125). Zadanie zaś śmiertelnego 
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urazu w czasie kłótni i bitwy między wieloma osobami uznano za zabójstwo z karą 

od 3 do 10 lat ciężkiego więzienia (art.124-126). Gdy zaś w sytuacji wyżej określonej 

nastąpiła śmierć człowieka, a nie można było ustalić sprawcy bezpośredniego 

uderzenia, wówczas wszyscy uczestnicy odpowiadali za targnięcie się na zdrowie 

tegoż i karani byli jak za ciężkie skaleczenie (według przepisów działu XVII). Nie 

popełnił zaś zabójstwa ten, kto działał w koniecznej obronie swego życia, wolności 

albo własności (art127)”. Ten zaś, kto zabił napastnika w ,,trakcie sprawiedliwej 

obrony, przestąpiwszy granice potrzeby popełniał występek z art.128. 

Kodeks karzący, mimo że stanowił przykład nowoczesnej kodyfikacji prawa 

karnego, jednak w polskich warunkach nie przyjął się
119

. Z dniem 1 stycznia 

1848 roku kodeks ten został zastąpiony polską redakcją - dokonaną przez Turkułła  

i Hubego - Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych zbliżonej do jej rosyjskiej wersji 

z 1845 roku. Kodeks ten wśród przestępstw przeciwko życiu wyróżniał :1) umyślne 

zabójstwo (bez wystąpienia w nim szczególnych okoliczności obciążających) za które 

groziło pozbawienie praw i ciężkie roboty w kopalni na okres 12-15 lat ); 2) umyślne 

zabójstwo (popełnione w okolicznościach obciążających za które groziło pozbawienie 

praw i ciężkie roboty do lat 20); 3) zabójstwo ojca lub matki (za które groziły 

dożywotnie katorgi w kopalni - art.221). Poza tym wyróżniono: dzieciobójstwo 

i spędzenie płodu przez kobietę ciężarną. 

Już w czasie pierwszej wojny światowej niemieckie władze okupacyjne 

wprowadziły na te tereny w 1915 roku  nowy kodeks karny rosyjski 

z 22 marca1903 roku, przyjmując, że będzie on obowiązywał na tym obszarze 

w całości. Pomijając perturbacje z tym związane
120

, to dopiero 13 kwietnia 1921 roku 

rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzono ten kodeks na całość ziem polskich 

byłego zaboru rosyjskiego. 

Z chwilą uzyskania niepodległości przez państwo polskie sytuacja prawna na 

jego ziemiach była dość skomplikowana. Okazuje się, że na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej obowiązywały cztery rodzaje kodeksów. W byłym zaborze austriackim 

obowiązywał akt prawny  z dnia 27 maja 1852 roku, który okazał się przestarzały, nie 

odpowiadający już poglądom prawnym w dziedzinie prawa karnego. Zgodnie 

z opinią sformułowaną przez  B. Wróblewskiego odpowiadał on „duchem” 

kodeksowi karnemu, tzw. Franciszkanie , będącej jednym z najstarszych kodeksów 
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karnych w ówczesnej Europie
121

. Na terenach zaboru niemieckiego (ziemie: 

Poznańska, Górny Śląsk, Pomorze) aktem normatywnym z zakresu prawa karnego,  

również przestarzałym i nieodpowiadającym wymogom ówczesnych czasów, był 

kodeks karny z 15 maja 1871 roku. Władze rosyjskie, na terenach przez siebie 

zajętych (Gubernatorstwo Warszawskie),  wprowadziły kodeks karny z dnia 22 marca 

1903 roku oraz Kodeks Kar Głównych i Poprawczych i Ustawę o karach 

wymierzanych przez sędziów pokoju. Władze polskie rozciągnęły obowiązywanie 

aktu prawnego z 22 marca 1903  roku na obszar całego zaboru rosyjskiego. Wiązało 

się to jednak z szeregiem zmian. Kodeks ten jak pisze B. Wróblewski „za wyjątkiem 

kilkunastu artykułów nie obowiązywał na całym terytorium Królestwa Polskiego”. 

Brak było z jednej strony opracowań teoretycznych, z drugiej zaś jego 

„przetworzenia” przez orzecznictwo sądowe. Poza tym, jak dalej stwierdza nasz 

autor, tenże kodeks był wyrazem światopoglądu karnistyki rosyjskiej, nie zaś 

polskiej. Brak historycznej więzi, tego przecież narzuconego kodeksu z dawnymi 

polskimi tradycjami, nie odpowiadał kulturze prawnej polskiego społeczeństwa. Był 

on tylko sztucznym „przeszczepieniem obcego tworu”, co stanowiło minus tego 

rozwiązania
122

. 

Wreszcie na Spiszu i Orawie obowiązywał kodeks karny węgierski, który ze względu 

na oparcie go na odmiennych zwyczajach oraz mały terytorialny zasięg w państwie 

polskim, nie odegrał już tak istotnej roli w historii i kulturze prawnej Polski. 

Ponieważ omówiono wcześniej ustawodawstwo dotyczące wszystkich 

zaborów za wyjątkiem wprowadzonego dopiero w 1917 roku kodeksu rosyjskiego 

z 1903 roku, to jemu właśnie należy poświęcić jeszcze kilka uwag.  Zabójstwo 

i zabójstwo kwalifikowane uregulowano w art. art.453 i kolejnych. Ważną rzeczą jest 

to, a zwrócił na to uwagę B. Wróblewski, że ów kodeks wprowadził, analizując 

znamiona pozbawienia życia, terminologię pod kątem widzenia rodzaju winy. W art. 

453 powiedziane jest że „winny zabójstwa poniesie karę ciężkiego więzienia na czas 

od 8 do 15 lat”
123

. Pozostałe przepisy jak art.454 i kolejne  stanowią już 

kwalifikowane formy zabójstwa. Art. 454 terminologicznie występuje pod nazwą 

ojcobójstwa, a obejmuje zabójstwa krewnego wstępnego i zstępnego oraz męża, żony, 

brata, siostry.  Podział taki ma charakter  kazuistyczny. Ze względu na ofiarę, a więc 
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podmiot również istniał podział zabójstw na: pozbawienie życia duchownego podczas 

odprawiania nabożeństw lub też posług religijnych, osoby urzędowej podczas 

wykonywania przez nią czynności służbowych, zwierzchnika, pana, członka rodziny 

pana zamieszkałego razem z nim, gospodarza u którego terminuje lub pracuje lub 

osoby, której zawdzięcza wychowanie lub utrzymanie. Taki sam charakter stanowiło 

zabójstwo głowy państwa
124

. Kolejne przypadki form zabójstwa kwalifikowanego 

obejmują, czy to szczególny sposób popełnienia tego przestępstwa lub cechy osobiste 

przestępcy. Są to: zabójstwo popełnione w bandzie, zabójstwo będące wyrazem 

recydywy specjalnej, a więc w ciągu 5 lat od popełnienia przestępstwa wymienionego 

w art. 453-456, sposób zagrażający życiu wielu osobom, sposób powodujący 

szczególne cierpienie, przez otrucie, z zasadzki, w celu zysku, czy tez w celu 

dokonania innej zbrodni. Za wszystkie te czyny sprawca podlegał karze ciężkiego 

więzienia na czas od 10- 15 lat lub bezterminowego ( art. 455)
125

.  

 

Niemal od początków niepodległości Polski powołano komisję kodyfikacyjną, 

której zadaniem było ujednolicenie prawa  karnego w Rzeczpospolitej Polskiej. W tej 

mierze aktualna stała się kwestia nas interesująca, a mianowicie wybór jednego 

z dwóch modeli prawno- karnej ochrony życia; wyróżnienie, czy też nie 

kwalifikowanych form zabójstwa. Wśród przedstawicieli doktryny znaleźli się 

przeciwnicy wprowadzenia kwalifikowanych form zabójstwa, jak i rzecznicy ich 

wprowadzenia. Za wprowadzeniem kwalifikowanej postaci zabójstwa wypowiedzieli 

się: E.S. Rapaport, E. Krzymuski, J. Makowski. Zdecydowanym przeciwnikiem tegoż 

rozwiązania był J . Makarewicz. E Krzymuski wprawdzie odrzucił kwalifikowane 

postacie zabójstwa o starszym rodowodzie, jak parricidium, czy też z krwiożerczości 

oraz zabójstwa  z premedytacją, to jednak jako kwalifikowane formy proponował 

zabójstwo z użyciem okrutnych, ciężkich środków, względnie popełnione celem 

ukrycia, ułatwienia popełnienia innego przestępstwa albo z innych niskich 

pobudek
126

. 

   E. S. Rappaport
127

 nie konkretyzuje postulatów wyróżnienia obok zabójstwa 

zwykłego jego najcięższych postaci, widzi jednak w odrzuceniu tego typu 
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kwalifikowanego niebezpieczeństwo dla zbyt wielkiej władzy dyskrecjonalnej 

sędziego.  Z kolei J. Makowski odrzucając wyróżnienie zabójstwa z premedytacją 

postulował wyeksponowanie odmian zabójstwa wśród których wyróżniał jako formy 

zmodyfikowane o wyższej karalności zabójstwa krewnych wstępnych, zstępnych, 

małżonka i rodzeństwa; zabójstwa popełnione z pobudek świadczących o szczególnie 

szkodliwej postaci sprawcy (żądza zysku, chciwość); zabójstwo dokonane w sposób 

okrutny połączone ze znęcaniem się, dokonane za pomocą środków niebezpiecznych 

dla ludzi  (materiały wybuchowe, ogień), czy też - celem ukrycia lub popełnienia 

innej zbrodni lub występku. 

Projekty kodeksu karnego przedstawione w latach 1926- 1929 przewidywały 

poza typem podstawowym zabójstwa kwalifikowane. Projekt z 1926 roku w art.72 

§ 2 i 3 zakładał wieloodmianowe zabójstwo kwalifikowane; § 2 mówił o zabójstwie 

matki, ojca, siostry, brata, osoby urzędowej podczas lub w związku z wykonywaniem 

jej czynności; §  3 wyróżniał kwalifikowane formy zabójstwa z powodu chęci zysku, 

ułatwienia lub ukrycia innego przestępstwa za pomocą podpalenia, wybuchu, 

powodzi, powodujące niebezpieczeństwo powszechne, w sposób okrutny połączony 

ze znęcaniem. Zbrodnia taka była zagrożona karą dożywotniego więzienia
128

. 

Z kolei projekt z 1929 roku prócz zabójstwa o typie podstawowym w art. 219 

§ 1 wyróżniał, tzw. zabójstwo ciężkie stanowiące typ kwalifikowany w sytuacji, gdy 

sprawca dopuścił się go z niskich pobudek, podstępnie lub z sposób okrutny. Poza  

tym w projekcie tym wyróżniano typy uprzywilejowane, które stanowiły 

przestępstwa: dzieciobójstwa, eutanastyczne, czy też pozbawienia życia 

w pojedynku
129

.  

Mimo tych postulatów w ostateczności zwyciężył pogląd J. Makarewicza 

odrzucający wyróżnienie typów kwalifikowanych zabójstwa. 

Już wówczas rozwiązanie to należało do wyjątkowych ustawodawstw, gdyż 

większość jednak szła w kierunku ich wyróżnienia. Niewątpliwie  syntetyczność tej 

konstrukcji, zerwanie z kazuistyką przemawiało za takim rozwiązaniem. 

Ustawodawca z 1969 roku nawiązał do przyjętej konstrukcji z 1939 roku, która 

statystycznie rzecz ujmując znalazła się w mniejszości ówczesnych regulacji. 
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Rozdział IV 

 

Karno-materialna  analiza zabójstw kwalifikowanych 
 

Przedmiotem rozważań czwartego rozdziału jest przedstawienie zabójstwa 

i to zabójstwa kwalifikowanego zwanego ciężkim, czy też morderstwem, jako 

pewnego rodzaju przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Jak piszą świetni znawcy 

tej problematyki, przestępstwo zabójstwa stanowi w pewnym sensie „centrum całego 

prawa karnego, a zarazem podstawa, z której wyrastało i na której głównie opierało 

się prawoznawstwo karne ze swoimi konstrukcjami i instytucjami. To właśnie do 

zabójstwa odwołują się głównie pojęcia obrony koniecznej, stanu wyższej 

konieczności, zgody pokrzywdzonego, błędu, usiłowania, podżegania, pomocnictwa, 

a nawet same  rozróżnienia tzw. form winy: zamiaru bezpośredniego, zamiaru 

ewentualnego (z wszystkimi jego odcieniami), lekkomyślności, niedbalstwa. 

W związku z problemem zabójstwa rozwinęła się nauka o poczytalności, powstało 

pojęcie poczytalności ograniczonej”
1
. Przestępstwo to zawsze rodziło  

w społeczeństwie „olbrzymie emocje i  kontrowersje. Zabójstwo innego człowieka 

jest bowiem czynem, który narusza  i atakuje najwyższe ludzkie dobro – życie 

człowieka”
2
. To niewątpliwie owa doniosłość społeczna  ludzkiego życia, czy też 

„fakt, że zabójstwo dotyka bezpośrednio dwóch przeciwstawnych wartości 

absolutnych w dziedzinie humanistyki: życia i śmierci, wartości  

o konfrontacji ostrej, jak ciemność i światło, pełnia i nic”
3
. Może dlatego, że „[l]udzie 

zabijali zawsze, zabijali za przyzwoleniem społecznym - składając ofiary, prowadząc 

wojny, jak również i bez takiego przyzwolenia, narażając się na surowe kary. Jedni, 

zabijając, zdobywali sławę, chwałę - zostawali bohaterami; innych skazywano na 

śmierć albo więzienie”
4
. 

Z rozważań jakie przeprowadziliśmy w poprzednim rozdziale, który był 

poświęcony aspektom historyczno – komparatystycznym tego typu przestępstwa, 

stwierdziliśmy, że wszystkie ustawodawstwa oraz współczesne systemy karne 

odnoszą się do sprawców zabójstwa bardzo surowo. Ten typ przestępstwa stanowi 

                                                 
1
 M. Cieślak , J. Waszczyński, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] System Prawa Karnego 

Tom 4 - O przestępstwach w szczególności - Część 1, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – 

Łódź 1985, s. 283.  
2
 J.K Gierowski, Motywacja zabójstw, Kraków 1989, s. 6. 

3
 M. Cieślak, J. Waszczyński, Przestępstwa..., op. cit., s. 284. 

4
 A. Wolska, Zabójcy – studium psychologiczne, Szczecin 1989, s. 7. 
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więc klasyczną domenę prawa karnego
5
. Można nawet wysunąć hipotezę, że to 

potrzeba odwetu, a więc śmierć za śmierć, stanowi główne uzasadnienie dla 

rzeczników kary śmierci.  

W wielu z tych systemów prawno - karnych przyjmowano i przyjmuje się 

„złożone” konstrukcje zabójstwa człowieka, gdzie obok zabójstwa ,,zwykłego’’ 

stanowiącego typ podstawowy, wyróżnia się jeszcze  zabójstwo typu 

uprzywilejowanego, czy zabójstwo najcięższe, niekiedy - w niektórych z tych 

systemów - zwane morderstwem, a u nas -  kwalifikowanym typem zabójstwa. 

Okazuje się, że nie sposób jest dać jednoznacznej charakterystyki tego 

kwalifikowanego typu przestępstwa. Ich „stworzenie” przez ustawodawcę, to przede 

wszystkim wynik praktyki kryminalnej samego państwa, która dyktowana jest czy to 

wzrostem tego rodzaju przestępczości, jego brutalizacją oraz wynikającym z tego 

strachem i poczuciem zagrożenia, jakie wywołują tego typu zachowania 

w społeczeństwie.  

 „Jedną z cech charakterystycznych społeczeństw ponowoczesnych jest 

powszechność odczuwania zagrożenia przestępczością rozumianego w kategoriach 

obiektywnych i subiektywnych”
6
. Owo rozumienie obiektywne wskazywać ma na 

zmiany w charakterze tejże przestępczości i to w aspekcie ilościowym jak 

i jakościowym. Niewątpliwie przestępczość okresu tranzycji jest inna niż ta ją 

poprzedzająca. Jak wykazały badania  A. Kiersztyn rozluźnienie więzi społecznych 

i tym samym rozchwianie systemu aksjologicznego takiej społeczności, co zawsze ma 

miejsce w sytuacji zmiany społecznej, powoduje spadek a nawet zanik nieformalnej 

kontroli społecznej. Jej osłabnięcie sprzyja wzrostowi przestępczości
7
. Ta wiedza 

dociera do opinii publicznej, rzecz w tym, że często w zniekształconej przez media 

formie. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy politycy czynią z tych faktów oręż 

swego działania.  

Z kolei zmiany o charakterze jakościowym dotyczą zwiększenia się zachowań 

agresywnych i to nie tylko widać we  wzroście przestępstw o tych znamionach (takich 

jak zabójstwa, gwałty czy grabieże), ale nawet wśród tradycyjnej przestępczości 

                                                 
5
 Por. S. Pławski, Przestępstwa przeciwko życiu, Warszawa1963, s. 5. 

6
 A. Kossowska, Uwarunkowania i konsekwencje lęku przed przestępczością, [w:] Problemy społeczne 

w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, J. Królikowska 

(red.), Warszawa 2006, s. 191. 
7
 A. Kiersztyn, Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością, 

Warszawa 2008, s. 355 i n. 
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przeciwko mieniu w coraz większym stopniu przejawiają się elementy agresji. A to 

już szczególnie wzmaga poziom lęku.  

 Wspomniałam wyżej o subiektywności postrzegania zagrożenia 

przestępczością, co przejawia się w przejaskrawianiu rozmiarów zagrożenia nią. 

Mówi się wówczas o „fenomenie lęku przed przestępczością”, sytuacji, gdzie 

„nasilenie tego lęku jest nieproporcjonalne do oficjalnie zarejestrowanych rozmiarów 

przestępczości”
8
. Bierze się ono ze swoistej „kondycji” społeczeństw związanych 

z głęboką zmianą społeczną, taką jaką przeżywa już od dłuższego czasu nasze 

społeczeństwo. Proces tranzycji ustrojowej (mimo zbudowania jej podstaw – 

uchwalenie nowej Konstytucji), trwa nadal. Wyrazem tego są postulaty jej zmiany, 

jak i obecne „przepychanki” na linii Prezydent – Rząd. To samo odnosi się do 

tranzycji społecznej. Trudno pogodzić się z utratą pewnych uprawnień, nie zawsze 

racjonalnie „rozłożonych” w uprzednim systemie i gdy inni „mają więcej”. To 

właśnie „rozmiary i tempo zmiany społecznej powodują niepewność, lęk, poczucie 

zagrożenia werbalizowane często na poziomie lęku przed przestępczością”
9
. 

Przestępczość jest już dzisiaj powszechnością, „przestała być czymś rzadkim, 

nienaturalnym, czynem człowieka z marginesu lub obcego, stała się chlebem 

powszednim naszego życia społecznego”
10

. Dokonując zmian ustawodawczych 

w tym prawno-karnych należy mieć to na uwadze.        

Jak słusznie zauważył R. Kokot, jednym z nowych założeń przyświecających 

twórcy kodyfikacji była racjonalizacja prawa karnego. Przez powyższe określenie 

autor rozumie „działalność zmierzająca do osiągnięcia zamierzonego celu w sposób 

doskonalszy od poprzedniego stosowanego oraz usprawnienie metod jego osiągania. 

W odniesieniu do nowego kodeksu karnego, należy je odczytywać jako poszukiwanie 

złotego środka między rozumną represyjnością a roztropną liberalizacją prawa”
11

.  

Cel ten przyświecał również twórcom kodeksu w trakcie opracowań 

legislacyjnych dotyczących ochrony życia ludzkiego. Jedną ze zmian, którą dokonano 

w tym zakresie w kodeksie karnym z 1997 roku było odejście od dotychczasowych 

konstrukcji wzorowanych na kodeksach z 1932 roku oraz z 1969 roku poprzez 

przyjęcie typu kwalifikowanego zabójstwa, a określonego niekiedy morderstwem, 

                                                 
8
 A Kossowska, Uwarunkowania i konsekwencje..., op. cit., s. 191. 

9
 Ibidem, s. 192. 

10
 J. Young, The Exclusive Society: Social Exlusion, Crime and Difference in Late Modernity, London 

1999, s. 30. 
11

 R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1223 – Prawo CCLXXV, 

Wrocław 2001, s. 136. 
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czy też ciężkim zabójstwem. Według komentatorów obecnego rozwiązania „nowy 

kodeks karny przejął od swoich poprzedników syntetyczne ujęcie typu podstawowego 

(»kto zabija człowieka«), pozostawił typy uprzywilejowane, natomiast wprowadził 

typy kwalifikowane zabójstwa”
12

.  

Nie zawsze tak rozumiana racjonalizacja leży u podstaw działalności 

legislacyjnej, czy też nowelizacyjnej ustawodawcy. By pozostać przy przestępstwach 

zabójstwa, zmiana jaką dokonano w tym zakresie w drodze ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku nie miała, jak się wydaje u swych podstaw, założeń stricte racjonalnych. 

J. Warylewski w studium „Filozoficzne podstawy prawa karnego - prolegomena” 

jednoznacznie wykazał jakich środków perswazyjnych używają politycy i nie tylko 

oni,  by uzasadnić z góry założoną tezę, że liczba zabójstw gwałtownie rośnie 

i zwiększa się poczucie braku bezpieczeństwa wśród obywateli. Jego badania 

wykazały, że począwszy od 2002 roku mamy do czynienia z wyraźną tendencją 

spadkową, nie tylko w odniesieniu do zbrodni zabójstwa, ale i w stosunku do innych 

przestępstw w poszczególnych kategoriach. Wzrasta też według niego poziom 

poczucia bezpieczeństwa u obywateli
13

. „Wskazywanie na zwiększający poziom 

przestępczości należy uznać za strategię mającą usprawiedliwić już dokonane 

i projektowane zmiany w Kodeksie karnym”
14

. Politycy poprzez media kształtują 

stereotypy nie mające odniesienia do rzetelnej wiedzy na ten temat. „Społeczeństwo 

nie czerpie swej wiedzy (odnośnie przestępstw związanych z ich charakterem 

i natężeniem – dopisek mój A.O) z »Atlasu przestępczości w Polsce« publikowanym 

przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, ani z policyjnego systemu »Temida« czy 

z danych zawartych w Rocznikach Statystycznych GUS”
15

. Społeczeństwo czerpie je 

ze środków masowego przekazu (prasy, radia a w szczególności z telewizji), gdzie 

politycy straszą swych wyborców narastającą falą przestępczości i tylko we wzroście 

kary, w rygoryzmie widzą środek jej zmniejszenia. 

                                                 
12

 A. Zoll , Komentarz do art. 148, [w:] A. Zoll ( red.) Kodeks karny. Część szczególna - Tom II , 

Kraków 1999, s. 216; to samo stwierdzenie znalazło się również w wyd. II tej pracy z 2006 roku, 

s. 235. 
13

 J. Warylewski, Filozoficzne podstawy prawa karnego - prolegomena, [w:] Gdańskie Studia 

Prawnicze, Tom XVIII - Filozofia dogmatyk prawnych, J . Zajadło (red.), Gdańsk 2007, s. 160 – 161, 

Patrz również: W. Wróbel, Spór o „dostateczny poziom represyjności” prawa karnego w płaszczyźnie 

legislacyjnej, [w:] Represyjność polskiego prawa karnego. Materiały Zjazdu Katedr Prawa Karnego 

(Gniezno, 26-29 września 2006), A.J. Szwarc (red.), Poznań 2008, s. 11-24 oraz zawarte w tych 

materiałach wypowiedzi: T. Szymanowski, Orzecznictwo sądów karnych w Polsce na tle obrazu 

przestępczości w latach 1997 i 2005, s. 47--70 i T. Kaczmarek, Omówienie i podsumowanie dyskusji 

o „Represyjności prawa karnego”, s. 71-94.  
14

 Ibidem, s. 160. 
15

 Ibidem, s. 162. 
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 IV.1. Nowe rozwiązanie 

 

Wbrew stwierdzeniom O. Górniok, wedle której nowy kodeks karny 

wprowadza do tego rozdziału (rozdział XIX- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 

- dopisek mój A.O) niewiele zmian
16

, uważam, że sprawy się mają trochę inaczej. 

Niewątpliwie zgadzając się z kolei z jej stwierdzeniem „że na ten rodzaj przestępstw 

nie wywierają  znacznego wpływu zmiany systemu polityczno - gospodarczego”
17

, 

to jednak konstytucyjne zapewnienie każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia 

jako wartości obiektywnej, której znaczenie społeczne jest niezależne od stosunku do 

niego dzierżyciela, a stanowiąc treść prawa do życia poszczególnej jednostki 
18

, 

czyni, że ochrona ta ma uzasadnienie podwójne: z jednej strony podlega ochronie 

życie jako wartość obiektywna, z drugiej zaś - ochronie podlega podmiotowe prawo 

jednostki do życia. Ten konstytucyjny wyznacznik aksjologiczny warunkuje to, 

że życie i zdrowie człowieka leżą u podstaw aktualnie obowiązującego kodeksu 

karnego i są najważniejszymi dobrami jednostki i społeczeństwa. Wyrazem tego jest 

chociażby systematyka nowego kodeksu karnego różniąca się istotnie od ustawy 

z 1969 roku.  W projekcie kodeksu karnego w wersji z listopada 1990 roku jego 

twórcy (był to projekt rządowy
19

) chcąc uadekwatnić systematykę części szczególnej 

tegoż aktu do hierarchii wartości dóbr prawnie chronionych, które w poważnym 

stopniu wyznaczała konstytucja, umieścili przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 

tuż za przestępstwami przeciw pokojowi, ludzkości, zbrodniami wojennymi, a przed 

przestępstwami przeciwko Rzeczpospolitej oraz przeciw obronności. Wartość życia 

więc postanowiono umieścić po wyżej wartości państwa i jego obrony. Takie ujęcie 

wiązało się z chęcią odżegnania się od wartości, jakie niósł ze sobą
20

 realny 

socjalizm, gdzie państwo, społeczeństwo i odpowiadające im wartości ceniono sobie 

wyżej niż wartość jednostki. Jednak zaproponowana systematyka zrodziła pewne 

zastrzeżenia. Podkreślano, że ochrona państwa jako swoistej organizacji, państwa 

i narodu stanowi „swoiste prius” w stosunku do pozostałych wartości. Wprowadzenie 

                                                 
16

 O. Górniok , Komentarz do artykułu 148k.k., [w:] O. Górniok,S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. 

Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks Karny - komentarz, tom II 

- Art. 117 - 363, Gdańsk 2005.s.134 
17

 Ibidem , s. 134 
18

 A. Zoll, Komentarz do rozdziału XIX [w:] Kodeks Karny - Część Szczególna, A. Zoll (red.), Kraków 

1999, s. 213; patrz również: kolejne wydanie tegoż Komentarza z 2006 r.,... op. cit., s. 231 oraz 

R. Kokot, Zabójstwo..., op. cit., s. 18. 
19

 Por. T. Bojarski, Kilka uwag na temat podstawowych założeń nowego kodeksu karnego, [w:] Nowy 

kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, E. Skrętowicz (red.), Kraków 1998, s. 414. 
20

 A. Zoll, Prawo karne w systemie totalitarnym, „Znak” 1992, nr 1, s. 111-112. 
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systematyki wewnętrznej kodeksu karnego jest istotna przy określeniu wartości dóbr 

chronionych przez ustawę karną. 

Analizując i porównując przepisy zawarte odpowiednio w rozdziałach XXI 

kodeksu karnego z 1969 roku i w rozdziale XIX kodeksu karnego z 1997 roku, 

możemy stwierdzić ,że wykazują one dość istotne podobieństwo swoich systematyk 

oraz redakcji zawartych w nich przepisów. Wprawdzie tylko jeden przepis art. 148 

§ 4 został recypowany i pojawił się w nowym k.k. pod względem  opisu czynu,  

stanowiąc kopię rozwiązania z k.k. 1969 r., to jednak są przepisy, które pod 

względem samego opisu czynu są wprawdzie identyczne z przepisami k.k. 

z 1969 roku, ale jednak różnią się od nich wysokością ustawowego zagrożenia karą, 

co związane jest z przyjętą w k.k. z 1997 roku odmienną regulacją dotyczącą kary 

pozbawienia wolności (art.37). Taki charakter mają przestępstwa z art.148 § 1, 149, 

150, 151, 155, czy 158 § 3. Sporo w tym rozdziale jest przepisów określających 

czyny występujące w k.k.1969, ale zmienione zostały one w nowej kodyfikacji 

w mniej lub bardziej istotny sposób pod względem redakcyjnym. Przykładem takich 

przepisów są: art. art.152-154, 156, 157 a, 158 § 1 i 2, 159, 160, 161 § 2, 162. Jednak 

decydującym czynnikiem w tej materii jest treść regulacji karnych i konstytucyjnych, 

gdyż to one w sumie wyznaczają nową hierarchię, stąd te przestępstwa umieszczono 

w rozdziale XIX.  

Zawartych jest tam 15 artykułów określających różne odmiany przestępstw 

przeciwko życiu i zdrowiu, wyróżniając wśród nich różne typy (podstawowe, 

kwalifikowane i uprzywilejowane). Przepisy te przewidują najogólniej 

odpowiedzialność karną za (1) spowodowanie śmierci człowieka (art.148 § 1-4, 149, 

150 § 1, 154 § 1 i 2, 155, 156 § 3, 158 § 3k.k.); (2) spowodowanie ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu (156 § 1 i 2, 158 § 2 k.k.); (3) spowodowanie naruszenia 

czynności narządu lub rozstroju zdrowia w różnym stopniu (art.157); (4) przerwanie 

ciąży (art.152 § 1-3, 153 § 1 i 2 k.k.); (5) doprowadzenie do targnięcia się na własne 

życie (art.151);  (6) narażenie na bezpośrednie  niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub 

życia (art.158 § 1, art. 159, art.160 § 1-2 k.k., (7) narażenie na zarażenie 

niebezpieczną dla życia lub życia chorobą art.161 § 1 i 2; (8) nieudzielanie pomocy 

człowiekowi w sytuacji niebezpiecznej dla życia i zdrowia (art.162).  

Niektóre z tych przestępstw  przeciwko życiu lub zdrowiu,  takie jak z art.156 

§ 2 czy 157 § 3 zawierają klauzulę nieumyślności. Ponadto przyjęto inne 

uregulowania trybu ścigania stypizowanych w nich przestępstw. Poza tym pojawiły 
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się przepisy określające nowe typy przestępstw nas interesujących takich jak art.148 

§ 2 - 3 (kwalifikowane typy zabójstwa), art.152 § 3, 153 § 2 (kwalifikowane 

ze względu na okoliczności typy przestępstw przerwania ciąży), 161 § 1 (narażenie na 

zarażenie wirusem HIV).  Są i takie, „które w prawdzie nie określają nowych typów 

przestępstw, jednakże w sposób istotny modyfikują zasady odpowiedzialności 

za popełnienie niektórych przestępstw”
21

, chociażby takie jak: art.150 § 2- możliwość 

złagodzenia kary sprawcy zabójstwa eutanatycznego, art.160 § 4 - uchylenie 

karalności przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo, a także art.162 § 2 – 

wyłączenie przestępności wypadków nieudzielenia pomocy, które w k.k. z 1969 roku 

były ujmowane jako uchylenie karalności. O ,,istotności’ zmian do których doszło 

w rozdziale XIX w porównaniu do rozdziału XXI k.k. z 1969 również świadczy fakt, 

że nowy ustawodawca karny nie stypizował pewnych przestępstw przeciwko życiu 

i zdrowiu. Dotyczy to typu kwalifikowanego ze względu na następstwo w postaci 

śmierci człowieka przestępstwa umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni (art.157 § 1 w zw. z 156 § 1 k.k. 

z 1969 roku) oraz przestępstwa „pozostawienia w położeniu grożącym 

niebezpieczeństwem” (art.163 k.k. z 1969 roku). Brak w nowym k.k. odpowiednio 

tych przestępstw nie oznacza całkowitej depenalizacji unormowanych w nich 

zachowań, gdyż kwestia odpowiedzialności za śmierć człowieka jako następstwo 

czynu określonego w art.157 § 1 może być rozstrzygnięta w inny sposób
22

, zaś 

zachowania z art.163 k.k. z 1969 roku mieszczą się na dobrą sprawę w polu 

penalizacji przepisu art. 160 § 2 k.k. z 1997 roku. 

Jak się okazuje, to jednak tych zmian było sporo. Najdalej idące to te, które 

przyjęły trójstopniową formułę zabójstwa, a które są w naszym polu zainteresowań. 

Zamiast dychotomicznego podziału, który przyjmował k.k. z 1969 roku, gdzie 

zabójstwo istniało w typie podstawowym (art.148 § 1) i uprzywilejowanym, kodeks 

karny z 1997 roku wyróżnił trzecią grupę  stanowiącą rozbudowany katalog 

kwalifikowanych typów zabójstw - art.148 § 2-3
23

. Jak już wiemy to z naszych 

rozważań z trzeciego rozdziału pracy zabójstwo kwalifikowane występuje w wielu 

systemach prawnych, choć są też takie gdzie brak ustawowego rozróżnienia 

                                                 
21

 B. Michalski, Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] Kodeks Karny. Część 

szczególna. Komentarz do artykułów 117-221, Tom I, A. Wąsek (red.) Warszawa 2004, s. 138-139. 
22

 Ibidem , s 139. 
23

 Por. A, Marek , Prawo karne, Warszawa 2004, s. 423, również patrz: M. Bojarski, J . Giezek, 

Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne cześć szczególna i ogólna, Warszawa 2004, s. 430-431. 
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kwalifikowanych typów zabójstw i stan ten stanowi statystyczną mniejszość 

w obecnych rozwiązaniach na świecie i w Europie (tak, np. k.k. Szwecji z 1962 roku, 

czy też w k.k. Austrii z 1974 roku). W świetle rozwiązania przyjętego 

i obowiązującego aktualni w naszym kraju kwalifikowanego typu zabójstwa 

dopuszcza się ten, kto:  

1. popełnił zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem;  

2. w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem lub rozbojem; 

3. w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie; 

4.  przy użyciu broni palnej lub materiałów wybuchowych; 

5. zabicie jednym czynem więcej niż jedną osobę; 

6. uprzednio był prawomocnie skazany za zabójstwo
24

.  

Rozwiązanie, które przyjął ustawodawca w kodeksie karnym z 1997 roku 

nawiązuje do ustawodawstwa innych państw - zwłaszcza do kodeksu karnego 

niemieckiego (§ 211 tegoż kodeksu), a także stanowi reakcję na pojawiające się 

również w Polsce szczególnie groźne formy przestępstwa, takie jak groźba 

terroryzmu. W świetle uzasadnienia projektu k.k. wyodrębnienie owych 

kwalifikowanych typów zabójstw miało być wynikiem dążenia do tego, by ich 

najcięższe wypadki były jak najsurowiej karane
25

.  

Czy faktycznie taka racjonalizacja jest zasadna, skoro za podstawowy typ 

zabójstwa też można wymierzyć kary najsurowsze? Rację w tej materii ma A. Marek 

pisząc, iż stan ten skomplikował stosowanie prawa, a użycie znamion 

wieloznacznych i nieostrych w typie kwalifikowanym, nasuwa w procesie wykładni 

prawa szereg wątpliwości
26

.  

Zanim przejdziemy do ich przedstawienia oraz szczegółowej analizy, 

zasadnym będzie podjęcie pewnego problemu terminologicznego i udzielenie 

odpowiedzi na pytanie, jak dzielić owe formy kwalifikowane? Niektóre 

ustawodawstwa wymagają dla nich określenia ,,morderstwo”, inne mówią o ciężkim 

zabójstwie, jeszcze inne nie określają je jakimś szczególnym terminem. Nasz 

ustawodawca - na co zwrócono już uwagę w rozdziale III - przyjął ostateczne 

rozwiązanie i nie nazwał w szczególny sposób tej formy „kwalifikowanej”. Chyba 

wzięło się to z faktu niejednoznaczności tych określeń w potocznym języku polskim, 

                                                 
24

 R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane…, op. cit., s.140; również: A. Marek, Prawo karne..., op. cit., 

s. 424 
25

 Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 183. 
26

 A. Marek, Prawo karne..., op. cit., s. 424. 
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na co zwracają uwagę autorzy słowników tego języka. Może  nie chciano odwoływać 

się do obcej tradycji przy konstrukcji tego przestępstwa, a zwłaszcza do tradycji 

niemieckiej, co przy braku jednoznaczności rozumienia terminu ,,morderstwo” 

w języku polskim w jakiejś mierze można uznać za zasadne. Musimy jednak mieć na 

uwadze, że język naturalny jest językiem żywym, zmieniającym się, gdzie jedne 

terminy idą w zapomnienie stając się archaizmami, by w końcu całkowicie zeń 

zniknąć, inne zaś doń wkraczają. Można więc zastanowić się czy takie określenia jak 

„morderstwo”, czy ,,ciężkie zabójstwo” można wprowadzić na określenie 

wyróżnionych przez ustawodawcę typów. Można przyjąć, że zadecyduje tu wymiar 

sprawiedliwości a zwłaszcza praktyka sądów jako organów stosujących prawo. 

Tradycja  „wytworzona” przez naukę prawa karnego, mówienia o kwalifikowanym 

zabójstwie jest trochę niefortunna, gdyż na gruncie prawodawstwa przez kwalifikację 

rozumie się podciągnięcie stanu faktycznego pod normę prawną a więc proces 

subsumpcji, który odnosi się do pewnego etapu stosowania prawa i to nie tylko do 

przestępstw kwalifikowanych.  

Wspomniano w poprzedzającym akapicie o procesie stosowania prawa 

i rozumieniu kwalifikacji jako subsumcji. W związku z nieadekwatnością używanego 

określenia typu kwalifikowanego ze względu na prawnicze rozumienie pojęcia 

kwalifikacji nasuwa się jeszcze inny problem, dość istotnie wpływający na zmiany 

dotychczasowej regulacji omawianych typów przestępstw.  W świetle rozwiązań k.k. 

z 1932 i 1969 roku ocenę danego czynu i jego kwalifikację względem odpowiednich 

przepisów art. 225 i 148 dokonywano in concreto w procesie stosowania prawa. 

Sędzia w ramach sądowego wymiaru kary tego typu fakty jak motywy, okrucieństwo 

czy inne motywy zasługujące na szczególne potępienie, sposób dokonania zabójstwa, 

użyte narzędzia i środki, uprzednie popełnienie zabójstwa itp., miał obowiązek 

uwzględnić w procesie stosowania prawa analizując już czyn określonego podmiotu 

w ściśle określonej sytuacji. Wprowadzenie „zbrodni”, czy też „ciężkiego zabójstwa” 

przenosi problem oceny z płaszczyzny in concreto (stosowania prawa) na 

płaszczyznę in abstracto (stanowienia prawa). Jeśli proces stosowania prawa 

potraktujemy jako proces indywidualizacji i konkretyzacji generalnej i abstrakcyjnej 

normy prawnej, to w świetle rozwiązań poprzedzających nowy kodeks karny 

okoliczności „kwalifikujące” wówczas stanowiły okoliczności obciążające i były 

związane z  analizą stanu faktycznego i subsumcji. Natomiast obecne rozwiązanie 

legislacyjne tę charakterystykę przesunęło do analizy i wykładni normy prawnej,  by 
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dopiero później analizując podmiot i okoliczności danego czynu móc stwierdzić, czy 

odpowiada to ustalonej już normie prawnej, która „pewne stany” przyjęła jako 

kwalifikujące. Ustawodawca wyróżnił więc ,,pewne stany’’ w normach 

kwalifikujących, indywidualizując tym samym w jakiejś mierze podmiot dokonujący 

ten czyn. Ocena ta ma już charakter in abstrakto nie zaś in concreto. 

 

 

IV.2. Życie ludzkie jako przedmiot ochrony prawno-karnej 

 

Powracając do znamion, określających przestępstwa przeciwko życiu 

i zdrowiu należy stwierdzić, że elementem wspólnym tych przepisów jest rodzajowy 

przedmiot ochrony i przedmiot przestępstwa. Dobrem chronionym jest życie 

i zdrowie człowieka. Wynika to nie tylko z owej regulacji prawno – karnej, ale także 

jej podstawę stanowią przepisy znajdujące się w międzynarodowych aktach prawnych 

o znaczeniu ogólnonarodowym i światowym, takie jak: Międzynarodowy Pakt Praw 

Obywatelskich i Politycznych  z dnia 16 XII 1966 roku (art. 6 ust. 1), Konwencja 

o Ochronie Praw  Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencja Rzymska (art.2 

ust.1), Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności Parlamentu Europejskiego z dnia 

12 .VI.1989 (art.2). Uregulowania  w tej kwestii zawarte są również w Konstytucji 

RP z 1997 roku w art. 38, gdzie gwarantowane jest zapewnienie każdemu 

człowiekowi prawnej ochrony życia. Każda więc ludzka istota ma prawo do życia, 

a państwo ma zapewnić jego ochronę. U podstaw tego leży przyrodzona 

i niezbywalna godność człowieka, która jest nienaruszalna i stanowi źródło jego 

wolności i praw jako człowieka i obywatela, zaś jej ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych (art.30 Konstytucji RP).  

Zwróćmy uwagę, że w jednym rozdziale kodeksu karnego (XIX) znalazły się 

przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia, które jest równie ważnym dobrem 

człowieka. Chodzi przecież o to, żeby zagwarantować życie nie w rozumieniu samej 

egzystencji, ale o egzystencję zawierającą pewną jakość, która pozwala spełnić 

standard wspólny dla ogółu. To przecież o jakości życia człowieka przesądza stan 

jego zdrowia. Nie dziwmy się więc, że ustawodawca karny związał w jednym 

rozdziale zdrowie z życiem. Pomiędzy tymi stanami istnieje nierozerwalny związek, 

gdyż z reguły godzenie w życie narusza zdrowie, zaś godzenie w zdrowie w wielu 
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przypadkach powoduje zagrożenie życia
27

. Przedmiotem ochrony, a więc „zamachu 

w przestępstwie zabójstwa (art.148 § 1-4), jest życie  w jego aspekcie 

egzystencjalnym (biologicznym)”
28

. Również człowiek jako jednostka ludzka stanowi 

przedmiot czynności wykonawczej. Okazuje się więc, że te „dwa przedmioty” 

pokrywają się. Istotnym tu problemem jest ustalenie początkowego momentu ich 

ochrony. Istota ludzka początkowo była określana jako „człowiek” i jako „płód”. 

Nowela z dnia 8 lipca1999 o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie 

lekarza
29

 słowo „płód” zastąpiła wyrażeniem „dziecka poczętego”, który to termin 

w świetle niektórych wypowiedzi ma być bardziej adekwatny do swojego desygnatu 

i łatwiejszy w stosowaniu
30

. Ta terminologiczna zmiana decyduje o tym, nie budząc 

żadnych już wątpliwości, że istota ludzka jest chroniona już od momentu poczęcia, 

tzn. od chwili połączenia się komórki jajowej z plemnikiem. To z kolei rodzi 

rozgraniczenie „dziecko poczęte” a „noworodek”  (człowiek) co pociąga za sobą 

jednak kolejne trudności i problemy. Od dawna ścierają się tu różne koncepcje. 

Pamiętajmy, że przedmiotem ochrony jest życie człowieka w aspekcie biologicznym, 

przez co ochrona ta obejmuje okres od momentu porodu. Tak na przykład  A. Zoll 

wiąże ten moment z początkową fazą porodu, (początek  rozwierających bólów 

porodowych a w  wypadku cięcia cesarskiego z momentem otwarcia pęcherza 

płodowego). Wiąże więc ten moment z całkowitym bądź częściowym oddzieleniem 

płodu od ciała matki (kryterium przestrzenne)
31

. Z kolei W. Wolter wiąże ten moment 

z tą fazą porodu w której noworodek rozpoczyna samodzielne oddychanie własnymi 

płucami, a co jest obiektywnie dostrzegalnym przejawem realizacji jednej z form jego 

kontaktu ze światem zewnętrznym (kryterium fizjologiczne)
32

.  

Można spotkać jeszcze inne koncepcje z których jedna opiera się na kryterium 

położniczym, gdzie uznaje się, iż z momentem rozpoczęcia się porodu mamy już do 

czynienia z noworodkiem, zaś jeszcze inna - wskazuje na kryterium rozwojowe 

w postaci kryterium zdolności życia poza organizmem matki. Te dwie ostatnie 

konstrukcje wprowadzają istotne różnice między dzieckiem nienarodzonym, choć 

                                                 
27

 Por. O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz …, op. cit.  , s. 447. 
28

 A. Zoll, Znamiona określające typ czynu zabronionego. Przedmiot ochrony, [w:] Kodeks karny …, 

op. cit., s. 217; w wyd. tegoż Komentarza z 2006 r. – patrz: s. 236. 
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 Dz. U. nr 64, poz.729. 
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 O. Górniok (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 447. 
31

 A. Zoll, Znamiona...,op. cit.,  s. 217; w wyd. tegoż Komentarza z 2006 r. – patrz: s. 236. 
32

 W. Wolter [w:] I. Andrejew, W. Wolter, W. Świda, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa  1973, 

s. 437. 
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zdolnym do życia poza organizmem matki (art.152 § 3, art.153 § 2), od zabójstwa 

dziecka już narodzonego (art.149). Stąd kryterium fizjologiczne w tym wypadku 

wydaje się być najistotniejsze. Rozpoczęcie samodzielnego oddychania przez 

noworodka niewątpliwie stanowi moment początkowy ochrony jego życia, jednak 

wymaga on korekty i przesunięcia tego momentu początkowego na wcześniejszą  

fazę - na którą zwracał uwagę A. Zoll - a więc moment wydalania się z organizmu 

matki noworodka w stanie samodzielnego życia, chociaż jeszcze nie podjął sam przez 

się oddychania ze względu na konieczność jego wspomagania za pomocą  chociażby 

respiratora
33

. 

Problem rodzi również moment końcowy tej ochrony tj. śmierć człowieka. 

Współcześnie ustalenie takiego momentu wiąże się z ze śmiercią biologiczną, która 

następuje w oparciu i kryterium nieodwracalnego trwałego ustania funkcji pnia 

mózgu
34

. W świetle art. 7 ustawy z dnia 26.X. 1995 o pobieraniu i przeszczepianiu 

komórek tkanek i narządów
35

 to dopiero od ustania funkcjonowania pnia mózgu staje 

się dopuszczalne pobieranie organów. Ustanie oddychania, czy nawet krążenia krwi , 

co przecież w końcu doprowadza do śmierci biologicznej, nie stanowi jeszcze 

śmierci. Śmierć taka zwana kliniczną jest jeszcze w pewnym odcinku czasu - choć 

ograniczonym - odwracalna. Dzisiejsza technika umożliwia utrzymanie sztucznie 

oddychania i krążenia krwi, co rodzi wprawdzie dalsze problemy odnośnie kryterium 

zatrzymania pracy tej aparatury a tym samym doprowadzenia do śmierci biologicznej 

człowieka. Jak słusznie pisze A. Zoll , ochronie podlega każde życie i w każdym 

czasie , także i życie  którego w krótkiej perspektywie czasu nie da się uratować 

(np. z uwagi na zbyt wczesny poród, zniekształcenie organów zbyt ważnych dla życia 

człowieka, ze względu na doznane urazy i stan chorobowy)[…]. Wartość życia 

zmusza do ostrożnego  wyważenia dóbr , z których jedno jest życiem człowieka.
36

 

 

 

IV.3. Monistyczne, czy też pluralistyczne ujęcie zabójstwa kwalifikowanego? 

 

Każde zabójstwo jest przestępstwem materialnym i  dokonuje się, gdy 

rezultatem czynu sprawcy jest skutek śmiertelny. Jest to również przestępstwo 

                                                 
33

 Konarska – Wrzosek, Ochrona dziecka w prawie karnym, Toruń 1999, s. 24-29. 
34

 A. Zoll, Kodeks karny…, op. cit. , s. 217. 
35

 Dz. U. nr.138, 1995 r.,  poz. 682 z późniejszymi zmianami. 
36

 A. Zoll , Kodeks karny…, op. cit., s. 217.  
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powszechne. Szczegółowa analiza zabójstwa zastanie przeprowadzona  

na późniejszym etapie rozważań. Natomiast jeszcze w tym miejscu chciałabym 

poruszyć istotny problem a odnoszący się do ilości typów zabójstw kwalifikowanych, 

które zostały wyrażone i ustanowione w nowym kodeksie karnym. Chodzi  o to, czy 

poza typem podstawowym i uprzywilejowanym znalazł się tylko jeden typ 

kwalifikowany wieloodmianowy (wielopostaciowy), czy też - kilka typów 

kwalifikowanych. Interpretacja art.148 § 2-3 nie jest w tym aspekcie jednoznaczna, 

jak wskazuje na ten problem R. Kokot. Pisze on: „analiza dotychczasowych 

wypowiedzi dogmatyki pozwala na wyróżnienie co najmniej dwóch przeciwnych 

stanowisk z których w jednym da się wyodrębnić jeszcze zróżnicowane jego  

odcienie”
37

. Ujęcie to można określić jako  monistyczne. Polega ono na tym, 

że uważa się, iż kodeks karny reguluje wprawdzie typy wielopostaciowe, ale stanowią 

one jeden typ zabójstwa ciężkiego. Ujęcie takie znalazło swój wyraz nie gdzie indziej 

jak właśnie w stwierdzeniu ustawodawcy, który w uzasadnieniu tegoż aktu pisze: 

„ciężkie zabójstwo (zwróćmy uwagę na użycie tu liczby pojedynczej, 

co jednoznacznie wskazuje na monistyczne jego ujęcie - dopisek mój A.O.) zachodzi, 

gdy dokonano go […]”, po czym wymieniono po kolei  wszystkie postacie zabójstwa 

wyróżnione w tym przepisie. Wprawdzie można uznać to sformułowanie za pewien 

skrót myślowy, czy nieścisłość językową, to jednak użycie tegoż określenia w liczbie 

pojedynczej i to dwukrotnie, wskazuje na ujęcie monistyczne, mimo że później mówi 

się o różnych typach kwalifikowanych zabójstw, co przecież w tym przypadku może 

stanowić - przy założeniu jedności typu - wyraz ich różnych aspektów
38

. Stanowisko 

przeciwne, które można określić mianem pluralistycznego, mówi o kilku typach 

kwalifikowanych. Tutaj te aspekty w ujęciu monistycznym są traktowane jako 

odmienne typy. To, że mają one różny charakter i wyróżnione są przez odmienne 

nieredukowalne przez siebie kryteria, przemawia za pluralistyczną konstrukcją 

zabójstwa ciężkiego. Koherencja poglądów na tym jednak się kończy. Jak słusznie 

zauważył R. Kokot „zgodności nie ma już przy określaniu kryteriów ich 

wyselekcjonowania, co rzutuje automatycznie na ich liczbę’’
39

. 

A. Zoll stwierdza, że w art. 148 § 2 określone zostały dwa typy 

kwalifikowane, których znamiona charakteryzują sposób działania sprawcy: pkt 1- 
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 R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane…, op. cit., s. 147. 
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działanie ze szczególnym okrucieństwem, pkt 4 - działanie z użyciem broni palnej  

lub materiałów wybuchowych oraz dwa typy ze względu na motyw sprawcy: pkt 2 -  

w związku ze wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, pkt 3 – w wyniku 

motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Ponadto w art.148 § 3 zd.1 został 

określony typ kwalifikowany ze względu na skutek zachowania sprawcy (gdy jednym 

czynem zabija więcej niż jedną osobę). Wyróżnia więc 5 typów kwalifikowanych
40

.  

Z kolei A. Marek  wyodrębniając kwalifikowane typy zabójstwa wymienia za 

ustawodawcą 6 wyrażonych w artykule148 § 2-3 kryteriów je kwalifikujących. Do 

szeregu z nich odnosi się dość krytycznie. Uważa, że sformułowanie kwalifikujące  

„zabójstwa w związku z gwałtem, rozbojem i wzięciem zakładnika” nie ogranicza 

typu  kwalifikowanego do zabicia ofiar, lecz odnosi się również do takich osób, jak 

broniących zakładnika albo ofiary zgwałcenia i rozboju. Jak podkreśla, takie ujęcie 

ustawodawca wiązał zapewne z chęcią podkreślenia surowszej reakcji na zjawisko 

terroryzmu oraz to, że zabójstwo rozbójnicze oraz to związane z gwałtem, które  

ze względu na swój charakter spotyka się ze szczególnym społecznym potępieniem. 

Jak podkreśla dalej, wyraźnie tutaj „przesadzono”, gdyż w tym przypadku 

„wystarczyłoby aby surowsza kwalifikacja wiązała się z działaniem ze szczególnym 

okrucieństwem (art.148 § 2 pkt.1) albo z motywacją zasługującą na szczególne 

potępienie (art.148 § 2 pkt3)”
41

. Według niego doszło w tym przypadku 

do multiplikacji czynności kwalifikujących, co niewątpliwie musi prowadzić do 

stosowania kumulatywnej kwalifikacji związanych z realizacją znamion różnych 

typów kwalifikowanych zabójstwa. Również według niego można mieć nawet 

zastrzeżenia do uznania za typ kwalifikowany zabójstwa w związku z użyciem broni 

palnej i materiałów wybuchowych. Odwołując się tu do K. Daszkiewicz
42

, która ma 

tu również poważne wątpliwości, pokazuje, że bardziej okrutne będzie tu zabójstwo 

przy użyciu siekiery bądź noża, a które będzie zakwalifikowane jako zabójstwo 

zwykłe z art.148 § 1k.k., niż zabójstwo w związku z użyciem broni palnej  

 i materiałów wybuchowych. Również pewną wątpliwość budzi u niego konstrukcja 

kwalifikacji wskazująca na zabicie wielu osób. Zrozumiałe było dążenie wielu 

twórców kodeksu karnego, by surowiej karać i potępiać takie zabójstwa zwłaszcza, 

                                                 
40

 Por. A. Zoll, Typy zabójstw kwalifikowanych..., op. cit., s. 222; w wyd. tegoż Komentarza z 2006 r. – 

patrz: s. 247. 
41

 A. Marek, Prawo karne..., op. cit., s. 424., tenże , Kodeks karny…op.cit.,s.312 
42

 K. Daszkiewicz, Ciężkie zabójstwo. Nowe regulacje w prawie karnym , „Monitor Prawniczy” , 1997 

nr 12, s.111 
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gdy miały miejsce przy zamachach bombowych i strzelaninie z broni palnej. Jednak 

przyjęta regulacja również rodzi multiplikację kilku typów kwalifikowanych.  

Kwalifikacje zabójstwa ze względu na działanie ze szczególnym 

okrucieństwem lub motywacją zasługująca na szczególne potępienie odpowiada 

kryterium wyodrębnienia morderstwa w wielu ustawodawstwach. Nasz autor tylko 

w odniesieniu do typów kwalifikowanych uważa, że nazwa ta jest w pełni 

uzasadniona. Według niego każda zbrodnia jest czynem okrutnym, stąd kwalifikację 

szczególnego okrucieństwa musi uzasadnić bestialski sposób jej popełnienia, 

zadawania ofierze dodatkowych cierpień (znęcania się, tortur zadawanych w sposób 

powolny, by ofiara umierała długo w cierpieniach).  „Dopiero zadanie ofierze 

dodatkowego dolegliwego cierpienia, bólu  bądź upokorzenia, które nie są niezbędne 

do osiągnięcia śmiertelnego celu, a zmierzają tylko do zaspokojenia podniet przez 

sprawcę, niezależnych od zamiaru  spowodowania śmierci, będzie uchodzić 

za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem […] ani sama społeczna odraza ani 

potępienie tego zabójstwa nie wystarczają do przyjęcia, że sprawca działał 

ze szczególnym okrucieństwem”
43

.  

Według A. Marka o szczególnym okrucieństwie mogą przesądzać cechy 

ofiary, np. gdy zabójstwo popełnione jest na małym dziecku, czy kobiecie ciężarnej. 

Czy jednak można ją odnieść do ojcobójstwa, która to zbrodnia budzi odrazę ze 

względu na osobę ofiary i sprawcę ? Jednak w tym przypadku nie wydaje  się, by 

można przyjąć, że stanowi ono formę kwalifikowaną nawet ze względu na motywację 

zasługującą na szczególne potępienie, chyba żeby wiązało się to z zabójstwem na 

zlecenie, czy chęć pozbycia się rywala i zawłaszczenie mienia. Motywacja ta 

zasługująca na szczególne potępienie również rodzi pewne wątpliwości, a gdy 

połączona będzie z okrucieństwem, czy też grabieżą rodzi multiplikację kwalifikacji. 

Przy wątpliwościach zgłaszanych przez naszego autora, te sześć kryteriów 

kwalifikujących zabójstwo wyróżnia sześć typów kwalifikowanych tegoż 

przestępstwa
44

.  

Podobne stanowisko w  tej kwestii zajmuje w literaturze polskiej 

K. Daszkiewicz i T. Bojarski. Ten ostatni pisze , że „omawiane unormowanie stanowi 

                                                 
43

 Wyrok S.A. w Krakowie z dn. 20 września 2001 r. – II AKa 195/901, KZS 2001, Nr 10, poz. 22  - 

poję za: R.A. Stefański (opracowanie), Kodeks karny z orzecznictwem i piśmiennictwem (za lata 1998-

2003), Toruń 2004, s.319. 
44

 A. Marek, Prawo karne..., op. cit., s. 424-425. 
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przykład wyjątkowej kazuistyki”
45

. Z kolei K Daszkiewicz, wychodząc 

z leksykalnego określenia zabójstw wyróżnionych  w art.148 § 2 i 3, wskazuje na 

osiem odmian zabójstwa kwalifikowanego. Według niej pkt 2 § 2 art. 148 k.k. 

wymienia zabójstwo w związku wzięciem zakładnika, zgwałceniem oraz z rozbojem, 

stąd dostrzega 3 typy zabójstw kwalifikowanych, które tworzy relacja zachowania 

pomiędzy zabójstwem a tymi wymienionymi przestępstwami. Nie jest w tym podziale 

konsekwentna, gdyż tylko za jeden typ uznaje zabójstwo w związku z użyciem broni 

palnej lub materiałów wybuchowych. Określenie tam zawarte ma charakter 

alternatywny, wyróżnić można więc tu dwa  odmienne typy i stąd ilość ciężkich 

zabójstw wynosiłaby 9, a nie 8
46

.  

Najwęższe ujęcie z pośród ujęcia pluralnego reprezentuje J. Wojciechowski, 

który odwołując się do art.148 k.k. podzielonego na cztery paragrafy, wyróżnia dwa 

typy kwalifikowanego zabójstwa z których jeden wynika z § 2 i ma wieloodmianowy 

(wielopostaciowy) charakter, drugi zaś z § 3 tegoż artykułu i jest dwuodmianowy 

(dwupostaciowy)
47

.  

 

IV.3.1 Rola norm sankcjonujących i sankcjonowanych  

 

Wrócimy do tej problematyki po szczegółowych rozważaniach wyróżnionych 

w tych artykułach kryteriów wyodrębnienia kwalifikowanych zabójstw. Na tym 

etapie naszych rozważań możemy jedynie stwierdzić, że tyle jest kwalifikowanych 

typów względem typu podstawowego (zasadniczego), ile można z artykułu 148 § 2 

i 3 zrekonstruować norm sankcjonujących. Głównym rzecznikiem takiego stanowiska 

był jak wiemy Karl Binding
48

. W  świetle jego koncepcji w przepisach karnych bywa 

zawarta tylko norma sankcjonująca zwana przez niego normą prawa karnego, 

co miało być wyrazem swoistej funkcji jaką przypisuje się temu prawu. Według niego 

tą funkcją jest sankcjonowanie czynów karalnych, nie zaś określenie katalogu czynów 

bezprawnych. Wykluczał tym samym normę sankcjonowaną z przepisów prawa 

karnego. Na gruncie polskiego prawa karnego konstrukcja ta została, „reanimowana” 

                                                 
45

 T. Bojarski, Rozwarstwienie typów przestępstw w projekcie kodeksu karnego z dnia grudnia 1990 

roku, [w:] Problemy reformy prawa karnego , T. Bojarski , E Skrętowicz (red.), Lublin 1993, s. 216 
46

 Zob. K. Daszkiewicz, Ciężkie zabójstwo..., op. cit.,  s. 480.  
47

 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1998, s. 249.        
48

 K. Binding,, Die Normen und ihre Übertretung, Lipsk 1890; patrz również: J. Śmiałowski, W. Lang, 

A. Delorme, Z zagadnień o normie prawnej, Warszawa 1961, s. 78 i n. 



 150 

przez A. Zolla, który również uważa, że normy sankcjonujące są wysławiane 

w szczególności w przepisach kodeksu karnego (w ich części szczególnej), gdyż 

zazwyczaj normy sankcjonowane zostały sformułowane w innych niż prawo karne 

dziedzinach. Jednak tenże autor w przeciwieństwie do K. Bindinga, jednoznacznie 

stwierdza, że „każdy typ czynu zabronionego pod groźbą kary  zbudowany jest 

z elementów zawartych w dwojakiego rodzaju normach: w normie sankcjonowanej 

i normie sankcjonującej. Norma sankcjonowana zakreśla zakres zachowań  

zakazanych i nakazanych ze względu na potrzebę ochrony określonego dobra 

prawnego. Norma sankcjonująca ustala, które spośród zachowań naruszających 

normę sankcjonowaną są czynami zabronionymi pod groźbą kary czyli czynami 

karalnymi”
49

.  

Konstrukcja norm sprzężonych w polskiej teorii prawa zaistniała dzięki 

Jerzemu Landemu. Przeciwstawiając się tradycyjnej (klasycznej) koncepcji normy 

prawnej, zwanej również koncepcją trójczłonową w ramach której wyróżnia się takie 

składniki jak: hipoteza, dyspozycja, sankcja, gdzie „przez hipotezę rozumie się 

stwierdzenie warunków faktycznych od których zależy zastosowanie normy, przez 

dyspozycję – właściwy przepis postępowania przez sankcję - wymienienie skutków, 

jakie ma mieć dla podmiotu naruszenie normy. Odróżnić takie trzy typy wypowiedzi 

istotnie należy, lecz pojmowanie ich jako trzy człony jednej normy, członów 

koniecznych i wystarczających nie jest poprawne. Dyspozycja stanowi człon 

konieczny  normy, bez którego ta nie istnieje;  istnieją normy, składające się z samej 

dyspozycji (normy kategoryczne) i nieposiadające sankcji. Hipoteza jest dodatkowym 

członem normy, najczęściej obecnym, i nadaje swej normie charakter hipotetyczny. 

Natomiast sankcja stanowi normę odrębną , dla której hipotezą jest naruszenie pewnej 

innej normy (sankcjonowanej), a dyspozycją jest przepis, stanowiący dla podmiotu 

naruszającego obowiązek poniesienie pewnych skutków ujemnych”
50

. Dla J. Landego 

ów związek sprzężenia pomiędzy normą sankcjonującą a sankcjonowaną ma 

charakter logiczny. „Artykuły części szczegółowej kodeksu karnego stanowią dla 

przestępców obowiązek poniesienia kary, dla organów państwa – uprawnienie do 

ukarania. Swoista więc właściwość norm sankcjonujący zawiera się więc w tym, że 

1. hipoteza ich przewiduje naruszenie jakiejś normy (bezprawie, czyn bezprawny), 

                                                 
49

 A. Zoll, Kontratypy a okoliczności wyłączające bezprawność czynu [w:] Okoliczności wyłączające 

bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, J. Majewski (red.), Toruń 

2008 , s. 12. 
50

 J. Lande, Nauka o normie prawnej [w:] tenże,  Studia z filozofii prawa, Warszawa 1959, s. 922. 
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a 2. dyspozycja – nakazuje  poddać naruszającemu   jakieś skutki dla niego 

negatywne”
51

. Rację ma ten autor stwierdzając, że normy sankcjonowane bywają 

często w tekstach wyrażone osobno, w tym niekiedy w innych aktach prawnych, jak 

np. przepis k.k. przewidujący karę za kradzież wysławia normę sankcjonującą  za 

przekroczenie ogólnej normy prawa cywilnego, która przyznaje prawo dyspozycji do 

rzeczy wyłącznie właścicielowi, zaś innym zakazuje jakiejkolwiek ingerencji 

względem tej rzeczy. Dalej wymienia sytuacje, gdzie norma prawna nie jest wyrażona 

explicite, zaś o jej istnieniu wnioskujemy z normy sankcjonującej. Tak się sprawy 

mają z większością norm części szczególnej kodeksu karnego, jak np. nie wolno ludzi 

zabijać, oszukiwać, obrażać.  O istnieniu takich norm i ich zakazów wnioskujemy 

tylko z przepisów prawa karnego przewidujących karę za ich przekroczenie
52

. 

Z cytowanej powyżej wypowiedzi A. Zolla można dojść do wniosku, że 

związek pomiędzy normą sankcjonowaną a sankcjonującą nie ma jednak charakteru 

logicznego. Z użytych przez niego stwierdzeń „norma sankcjonowana zakreśla”, 

„norma sankcjonująca ustala”, wynika, że ten związek ma charakter funkcjonalny. 

Wydaję się, że akceptuje on tezę sformułowaną przez L. Nowaka mówiącą, 

iż „prawodawca nakazuje to, co nawet nie ustanowił, ani nie jest konsekwencją tego, 

co ustanowił; akceptuje on bowiem normy sankcjonowane na tej tylko podstawie, 

że akceptuje dla nich normy sankcjonujące. Związek jednak między normami 

sankcjonującymi a sankcjonowanymi nie jest związkiem logicznym, lecz jedynie 

związkiem funkcjonalnym”
53

. Okazuje się więc, że norma sankcjonowana 

obowiązuje także na tej podstawie, że wcześniej została ustanowiona norma 

sankcjonująca. 

 Pewną korektę do tego stwierdzenie znajdziemy u T. Kaczmarka. „Relatywna 

częstość występowania przepisów karnych […] sankcjonujących przekroczenie norm 

innych dziedzin prawa nie jest dowodem na to, iż prawo zawsze wkracza na teren już 

w innych dziedzinach prawa uregulowany. Przeciwnie, istnieją liczne przepisy karne, 

które zabraniają zachowań całkowicie irrelewantnych z punktu widzenia innej 

dziedziny niż prawo. Co więcej, a na co zwracał uwagę W. Makowski, w przypadku 

już nawet istniejącej normy prawnej – ustawa karna przetwarza ją, nadaje jej pewien 

swoisty charakter, a obwarowując jej obowiązywanie pod groźbą kary – stwarza tym 

                                                 
51

 Ibidem, s. 925. 
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 Ibidem, s. 925-926. 
53

 L. Nowak, Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973, s. 91. 
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samym nową normę”
54

. Zwróćmy uwagę na to, że stwierdzenie powyższe uwypukla 

pewien swoisty - a inny do wyżej określonego - aspekt tej relacji między normą 

sankcjonowaną a sankcjonującą oraz to, że norma sankcjonująca jest podstawą 

obowiązywania normy sankcjonowanej. Prawo karne nie stanowi swoistego aneksu 

do pozostałych dziedzin prawa, będąc prawem nieprzekraczalnych granic poprzez 

zagrożenie danego czynu groźbą kary stwarza „nowe normy”, które wyróżniają je 

z pośród innych norm całego systemu.  

Gdy chodzi zaś o problemy nas interesujące - prawną ochronę życia, to jak 

pamiętamy tę ochronę gwarantuje art. 38 Konstytucji RP. Jak słusznie stwierdza Zoll 

„jest to norma fundamentalna przesądzająca, że każde zachowanie skierowane 

przeciwko życiu drugiego  człowieka narusza normę sankcjonowaną i jeżeli 

wyjątkowo nie jest usprawiedliwione, to pozostaje zachowaniem bezprawnym”
55

.  

 

IV.3.2. Kilka uwag o wykładni prawa  

 
W tym kontekście musimy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem. Jak 

słusznie zauważył L. Morawski „wzrost złożoności struktur społecznych, dynamika 

przemian społecznych, niepewność i nieprzewidywalność wielu procesów 

społecznych to tylko kilka czynników, które niejako »zmusiły« prawo do rozluźnienia 

swojego  języka i swoich struktur”
56

. Według niego rezultatem tych procesów jest 

ewolucja  systemów prawnych od systemów absolutnych, to jest zamkniętych 

i definitywnych, które wyrazem jest pozytywistyczna koncepcja prawa, do systemów 

prima facie, a więc bardziej otwartych  i niedefinitywnych, których z kolei wyrazem 

są z jednej strony podejścia jusnaturalistyczne, a z drugiej -  niepozytywistyczne. 

Na gruncie stanowienia prawa proces ten przejawia się w tym, że zaczęto odchodzić 

od czysto sylogistycznego, subsumcyjnego modelu wykładni i w coraz większym 

stopniu zaczęto akceptować argumentacyjne podejście do tego problemu
57

. 

Niekonkluzywny charakter większości reguł wykładni powoduje z kolei, że „decyzja 

interpretacyjna bardzo rzadko […] mogłaby być ujęta jako rezultat subsumcji 
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 T Kaczmarek , Wypowiedź na IV Bielańskim Kolokwium Karnistycznym, [w:] Okoliczności …, 

op. cit., s.102. 
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56
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konkretnego przypadku pod określoną dyrektywę interpretacyjną (tzw. sylogizm 

interpretacyjny) i zwykle musi być rozważana jako rezultat kumulatywnej oceny 

wchodzących w grę argumentów i to zarówno argumentów pro jak i argumentów 

contra a zatem kumulatywnej oceny, czy mocniejsze racje przemawiają 

za przyjęciem czy też za odrzuceniem określonej decyzji interpretacyjnej”
58

. Jak się 

okazuje, ewolucje czysto subsumcyjnego do argumentacyjnego modelu wykładni 

prawa stają się współcześnie wiodącym trendem w rozwoju procedur stosowania 

prawa
59

. Nie wchodząc w jakże złożone problemy wykładni prawa, dla naszych 

rozważań wystarczy stwierdzić, iż celem wykładni jest ustalenie znaczenia przepisu 

lub jego fragmentu. To właśnie pojęcie znaczenia jest pojęciem centralnym dla 

wykładni i to z nim wiążą się najtrudniejsze problemy. Tutaj wystarczy stwierdzić, że 

- podobnie jak to uczynił  L. Morawski - określenie znaczenia polega na określeniu 

do jakich sytuacji, podmiotów czy obiektów dana norma lub jej fragment się odnosi
60

. 

Ujęcie powyższe, zresztą powszechnie akceptowane przez sądy w Polsce, jest 

wyrazem akceptowania teorii klasyfikacyjnej wykładni prawa w wersji semantycznej 

(intencjonalnej) sformułowanej przez J. Wróblewskiego
61

.  W Polsce sformułowano 

również alternatywną koncepcję wywodzącą się z tzw. szkoły poznańskiej,  

a określaną derywacyjną teorią wykładni prawa
62

. Wspominam o tej teorii ponieważ 

wcześniej wielokrotnie powoływałam się na jej podstawowe pojęcia i wydaje się, że 

dość dobrze spełnia ona heurystyczną oraz eksplanacyjną rolę zwłaszcza wykładni 

doktrynalnej, którą należałoby traktować jako wzorcową dla wykładni operatywnych. 

Teoria  ta nie neguje wykładni, jako procesu poszukiwania znaczenia. Zakłada 

i stanowi zarazem pewien fragment tegoż procesu, gdyż celem ostatecznym wykładni 

naukowej jest rekonstrukcja z przepisów prawnych pełnej i jednoznacznej normy 

postępowania.  

Jak zauważyli K. Płeszka i S. Studnicki ,,obie teorie zakładają odróżnienie 

normy prawnej od przepisu prawnego”, chociaż na gruncie ujęcia semantycznego 

                                                 
58

 L. Morawski, Spory…, op. cit.,  s. 3.  
59

 Interpreting Statutes. A Comparative Study, D. N. Maccornick, R. Summers (ed.), Dortmouth 1991, 

s. 21, 104, 155. 
60

 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 15.  
61

  Jerzy Wróblewski,  Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 51-106; 

również tenże: Rozumienie prawa i jego wykładnia , Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1999, 

passim, tenże, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1998, s. 157-168. 
62

 Patrz: M . Zieliński, Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972, passim, 

tenże Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006, passim;  Z. Ziembiński , 

M. Zieliński , Dyrektywy i sposób ich wypowiadania , Warszawa 1992, passim.   



 154 

„samo określenie wykładni […] nie odwołuje się do pojęcia normy […]. Natomiast 

odwołuje się do pojęcia wzoru zachowania, który jest znaczeniem normy”
63

. 

Rozbieżności odnośnie normy na gruncie tych dwóch koncepcji przejawiają się 

w tym, że w ujęciu semantycznym „normom nie stawia się wymagań 

jednoznaczności [...]. Natomiast w ujęciu derywacyjnym proces wykładni kończy się 

na skonstruowaniu normy, która pojmowana jest jako wypowiedź jednoznaczna”
64

. 

Dla J. Wróblewskiego znaczenie normy to wzór powinnego zachowania się, 

który stanowi analogon sądu w sensie logicznym będącego znaczeniem zdania. Jak 

sam autor tej koncepcji pisze: ,,wprowadzenie konstrukcji znaczenia normy, jako 

wzoru powinnego zachowania się jest konsekwencja” odrzucenia takich konstrukcji 

znaczenia norm, które sprowadzały ją  „do różnego rodzaju zdań, motywów czy też 

systemu dedukcyjnego” przez co „były wadliwe”, gdyż sprowadzając je do tych 

kategorii były wyrazem postawy redukcjonistycznej
65

. Uważa się, że sformułował tą 

koncepcję odwołując się do właściwości  językowych tych wypowiedzi. „Konstrukcja 

ta jest ściśle związana z wyodrębnieniem swoistych dyrektyw semantycznych”
66

 dla 

dyrektyw sensu dla norm. Odwołują się one do pojęcia spełnienia normy, a więc do 

relacji zachodzących normą a pozajęzykową rzeczywistością. Jednak ,,powinność 

stanowi na gruncie naszych rozważań nad dyrektywami sensu odrębną kategorię 

i w tym sensie opowiadamy się za logicznym dualizmem »bytu« i »powinności« [...]. 

Właściwości tych zwrotów normatywnych powodują, iż wyrażenie złożone, z którym 

mamy do czynienia, jest normą. [...] desygnaty nazw normatywnych są specyficznymi 

relacjami powinnościowymi, których nie można »zredukować« do innych relacji, 

właściwych nazwom nie mających charakteru normatywnego”
67

. Koncepcja tak 

określonego znaczenia normy jako wzór powinnego zachowania ma więc charakter  

referencjonalny
68

. Tu więc przejawia się główna różnica między teorią derywacyjną  

a klaryfikacyjną wykładni . Teoria derywacyjna nie opiera się na referencjonalnej 

koncepcji znaczenia. Jak wykazali to K. Płeszka i S. Studnicki ujęcie derywacyjne 

zakłada pewne koncepcje rozpowszechnione w współczesnej semantyce 

językoznawczej, a zwłaszcza tej, która pojmuje znaczenie wyrażenia językowego 
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„jako przekład tego wyrażenia na tzw. język opisu semantycznego”
69

. Wprawdzie 

taki język opisu semantycznego ma jeszcze charakter postulatywny  jednak 

M. Zieliński taki język próbował już w rozprawie „Interpretacji jako procesu 

dekodowania tekstu prawnego zbudować” zbudować
70

.  

Należy jeszcze raz podkreślić, że odmienności co do  zakresu tych dwu teorii 

wykładni są wyrazem odmiennych celów dyktowanych zakładanymi odmiennymi 

typami wykładni, dla których miały one stanowić wzorzec. Wykładnia klaryfikacyjna 

(semantyczna) miała być narzędziem i wzorcem dla wykładni operatywnej, gdy zaś 

wykładnia derywacyjna dla wykładni dogmatyczno - prawnej (naukowej). Gdy tą 

pierwszą traktuje się jako wykładnię dokonywaną przez podmiot stosujący prawo 

celem rozstrzygnięcia danego konkretnego stanu faktycznego, to druga dokonywana 

jest w oderwaniu od tych konkretnych przypadków. Gdy wykładnia operatywna ma 

rozstrzygnąć na ile norma jest zgodna z zaistniałym stanem faktycznym 

i w kontekście tego stanu ustalić jej znaczenie, to wykładnia dogmatyczno - prawna 

zmierza do eliminacji wszelkich możliwych wątpliwości interpretacyjnych. Stąd 

swym zakresem obejmuje nie tylko sferę znaczeniową polegającą m.in. 

na skonstruowaniu wypowiedzi zawierających wszystkie wymagane elementy 

treściowe normy, a które w ujęciu klaryfikacyjnym bierze się pod uwagę tylko 

w sytuacji, gdy stan faktyczny tego wymaga
71

. Rzecznicy ujęcia derywacyjnego  

wykładni prawa nie wymagają wbrew stwierdzeniom L. Morawskiego, by 

„interpretator w każdym przypadku wykładni a zwłaszcza wykładni operatywnej 

[musiał] konstruować pełną i jednoznaczną normę postępowania”
72

. Z kolei nie 

można się zgodzić z krytykiem, jak pisze, że zakładane w teorii derywacyjnej przez 

jej  rzecznika (Z. Ziembińskiego) „odróżnienie przepisów od normy […] w jej 

obecnej postaci jest błędne”
73

. Przecież jedna i druga koncepcja to odróżnienie 

zakłada, co wykazali już K. Płeszka i T. Studnicki. Nigdzie zaś w wypowiedziach 

twórców derywacyjnej teorii prawa nie znajdziemy wypowiedzi, że należy tę 

koncepcję stosować w procesie operacyjnej wykładni prawa, co „wbrew oczywistym 

faktów [...] okazałoby się niemożliwe”
74

. Krytyk z sarkazmem stwierdza, że „autorzy 

teorii derywacyjnej całkowicie poważnie argumentują, że art. 148 § 1 k.k. nie stanowi 
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pełnej normy postępowania i musi być dookreślony m.in. przez regułę z art. 149”. 

Wynikałoby stąd, że oskarżyciel dowodzący, że Kowalski zabił człowieka, musiałby 

dowieść, że Kowalski nie jest matką, która zabiła swoje dziecko przed upływem 

porodu
75

. Jeśli to nie byłby „fakt mieszczący się w stanie faktycznym” to oskarżyciel 

w świetle teorii derywacyjnej nic takiego dowodzić nie musiałby. Ten fakt, jak 

i szereg innych, jak to, że ktoś nie dokonał zabójstwa wyróżnionego jako 

kwalifikowane, jak i takich, że nie działał w obronie koniecznej, stanie wyższej 

konieczności, w błędzie itp., stanowią „hipotetyczne dane”, które należy brać pod 

uwagę tylko w sytuacji, gdy określone stany faktyczne na to wskazują.  

Zarzut, iż ta teoria „raczej tworzy wyimaginowane problemy zamiast 

rozwiązywać problemy rzeczywiste”
76

, jest bezzasadny, gdyż postulowane w niej 

zabiegi interpretacyjne skierowane są przede wszystkim do innych podmiotów, 

a mianowicie do autora komentatorskiej wykładni naukowej, który zmierza do 

krytyki tekstu prawnego „jako źle sformułowanego, niecelowego, nie spełniającego 

społecznych oczekiwań oraz do sformułowania postulatów de lega ferenda.”
77

. 

Wykładnia ta (doktrynalna, komentatorska) realizuje inne zadania niż wykładnia 

operacyjna. Ma ono przedstawić wyróżnione normatywnie wszystkie hipotetyczne 

elementy stanu faktycznego z którymi podmiot stosujący prawo może się spotkać. 

Stąd wymóg jednoznaczności wypowiedzi i konieczności rekonstrukcji normy 

obejmującej wszystkie elementy, które mogą odnosić się do hipotetycznie 

wyróżnionych stanów faktycznych (sytuacji). Dopiero w procesie stosowania prawa 

ów zabieg ujednoznacznia i uadekwatnienia odnosimy do konkretnego stanu 

faktycznego. Można więc powiedzieć, że wykładnia ta stanowi pewien wzór dla 

wykładni operatywnej. Nie można więc negować wartości poznawczej 

i eksplanacyjnej wykładni doktrynalnej. Nie tworzy ona „wyimaginowanych 

problemów”, lecz daje technikę i podstawę argumentacyjną do rozwiązywania 

problemów rzeczywistych. Dziwi mnie to, że ten rzecznik procesów ewolucji 

stosowania prawa od modelu subsumcyjnego do argumentacyjnego, w swej krytyce 

derywacyjnej stosowania prawa „zapoznaje” jej argumentacyjny charakter. Jak 

słusznie zauważyli J. Stelmach i B. Brożek, to „poprzez argumentację możemy 
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usprawiedliwić tezy interpretacyjne o charakterze normatywnym”
78

. Nie jest to 

podnoszenie tych faktów „do pompatycznej teorii w myśl której wszystkie te 

przepisy składają się na jakąś jedną normę prawną”, co wedle krytyka ma 

prowadzić do „błędnych  rezultatów”79. Stwierdza on dalej, że „odróżnienie 

przepisów od norm  i oparta na nich teoria derywacyjna jest nie do pogodzenia 

z obowiązującymi zasadami rozkładu ciężaru dowodu, co - według niego stanowi - 

najpoważniejszy zarzut wobec tej teorii”
80

. Skoro według niego owo „odróżnienie 

przepisów od norm” jest błędne, to „rzecz jasna to samo należy powiedzieć 

o większości reguł wykładni, które służą do rekonstruowania z przepisów norm”
81

. 

Czy faktycznie tak się sprawy mają?  

W sferze „filozofii praktycznej”, w tym w prawoznawstwie „nie odwołujemy 

się do kryteriów prawdy, lecz zastępujemy je innymi, analogicznymi z punktu 

widzenia normatywnego, kryteriami: sprawiedliwości, słuszności, ważności, 

miarodajności czy wreszcie skuteczności”
82

. Tylko to ostatnie uzasadniane jest 

poprzez odwołanie się do doświadczenia, do twierdzeń empirycznych, zaś wszystkie 

je poprzedzające uzasadniamy poprzez odwołanie się do racjonalności
83

. „Dyskurs 

teoretyczny jest mierzony prawdą (w trakcie jego trwania formułujemy bowiem 

weryfikowalne w sensie empirycznym i w sensie logicznym i rozstrzygalne w sensie 

logicznym wypowiedzi - twierdzenia), zaś dyskurs praktyczny – słusznością 

(w trakcie jego trwania staramy się wykazać słuszność formułowanych przez nas 

wypowiedzi - twierdzeń - normatywnych). Ostatecznym jednak kryterium,  zarówno 

prawdy jak i słuszności, będzie  konsens, który z kolei jest legitymowany »siłą 

lepszego argumentu«”
84

. U podstaw tego konsensusu stać musi zawsze zasada 

racjonalności, zresztą przez różnych autorów różnie określana w zależności od 

założonych przezeń kryteriów. Najogólniej można powiedzieć, iż racjonalność  

działania (zasada racjonalności) jest funkcją wiedzy danego podmiotu o sposobach 

i metodach jego realizacji oraz - wartości tej najbardziej preferowanej (w ramach 
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założonego, akceptowanego systemu aksjologicznego), którą ma się osiągnąć 

w wyniku tegoż działania a potocznie określaną mianem celu
85

. Nie wchodząc 

bliżej w powyższe zagadnienia, nie jest to przecież przedmiotem naszej pracy, 

w procesie interpretacji argumentacyjnej będącej typem dyskursu prawniczego 

(praktycznego), jeśli nie odpowiada nam model wykładni derywacyjnej – zakładając 

jednak jego życzliwą interpretację – możemy uwzględnić jej aspekt argumentacyjny, 

tak preferowany przez krytyka tej koncepcji.  

Według mnie derywacyjna teoria wykładni prawa rodzi pewne trudności, ale 

odmienne od tych, na które zwraca uwagę w swej krytyce L. Morawski. Związane są 

one z kontrowersyjną koncepcją znamion negatywnych. Znamiona te z „ujemnym 

znakiem”, pozostawiając na uboczu naszych rozważań problem podstaw ich 

wyróżnienia
86

, jak pisze ich rzecznik: „kontratypy zanegowane należą również do 

istoty czynów pewnych grup przestępstw, czyli zabójstwem z art. 225 § 1 (autor 

odwołuję się w tej wypowiedzi do przepisów k.k. z 1932 r. – wyjaśnienie A.O.) jest 

zabicie człowieka nie w warunkach art.225 § 2, art. 226, 227 itd. i nie w odniesieniu 

do art. 21 itd. (inne kontratypy)”
87

. W innym miejscu wykazano
88

, że konstrukcja 

znamion negatywnych jest wyrazem przyjęcia postawy, by użyć terminologii 

L. Nowaka,  ,,pozytywizmu metafizycznego”, gdzie „znamiona negatywne” można 

by „rozumieć jako operację na polu pozytywów taką, iż negacją sytuacji 

(sc. pozytywnej) jest jakakolwiek inna od niej sytuacja pozytywna. Negując tedy 

sytuację pozytywną nie wykraczamy poza zbiór sytuacji pozytywnych”
89

. Tak więc 

wszystkie właściwości są pozytywne. Negacja wystąpienia właściwości pozytywnej 

to jej dopełnienie. Zatem pozostały zbiór własności pozytywnych a stąd negacja, nie 

wyprowadza poza pozytywność
90

. Również W. Wolter w pracy „Funkcja błędy 

w prawie karnym” pisze: „Obiektywną cechą znamion negatywnych nie jest negacja 

znamion, skoro negatywna rzeczywistość stanowi »contradition in adiectis«. Przy 

cechach negatywnych obiektywny charakter mają cechy dopełniające, a więc to 

wszystko, co występuje w obiektywnej sytuacji [można dopowiedzieć – pozytywnie 
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wyróżnionej - dopisek mój A.O], gdy wyróżniamy ją przy braku jakiegoś znaczenia, 

jakiejś cechy”
91

.  

Jednak jego konstrukcja znamion negatywnych jako „dopełniającej 

rzeczywistości” pozwala, ale tylko do pewnej granicy, obronić zarzut zakładania 

przez rzeczników teorii negatywnych znamion fikcji świadomości w tym znamion 

negatywnych przy przestępstwach umyślnych. Przecież nikt, kto podejmując 

działania z zamiarem pozbawienia życia człowieka nie absorbuje swej świadomości 

tym, że nie działa w obronie koniecznej, czy nie popełnia zabójstwa w typie 

kwalifikowanym, itp. Jak zauważył J. Simon „znak negacji  p o z b a w i a  m o c y  

inne znaki. Przez to jest zawsze  o k r e ś l o n ą  negacją, gdyż rozumiemy go tylko 

jako negację innego znaku, który musimy zrozumieć, aby zrozumieć »jego« 

negację”
92

. To dlatego ma ona zawsze również owo znaczenie pozytywne. 

Stwierdzenie „negacji” czyni dotychczasowe rozumienie znaku niewłaściwym, 

,,wywołuje przewrót w rozumieniu […] oznacza, [...] że na określonej drodze 

rozumienia nie da się już dalej iść”
93

. 

 

 

 IV.4. Przestępstwo kwalifikowane a tzw. logika podważalna 

 

Powracając do argumentacyjnego aspektu wykładni derywacyjnej, wydaje się, 

że można tu wykorzystać tzw. logikę podważalną (defeasibility logic), która w świetle 

wypowiedzi D. Makinson`a ma charakter powszechny – „wszyscy wnioskujemy 

niemonotonicznie”
94

. W polskiej literaturze ten typ argumentacji analizuje 

B. Brożek
95

.Ta alternatywna logika „dyskursu prawnego” (na którą zwrócił 

w prawoznawstwie uwagę wybitny przedstawiciel analitycznej filozofii prawa 

H.L.A. Hart
96

) stanowi właśnie przykład logiki niemonotonicznej. Najogólniej 

mówiąc logiki klasyczne mają charakter logik monotonicznych. Właściwe dlań 

pojęcie wynikania logicznego mówi, że „jeśli z jakiegoś zbioru przesłanek A wynika 

logicznie zdanie p, to p musi wynikać też ze zbioru przesłanek B, w którym zawiera 
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się zbiór A”
97

. Logika niemonotoniczna nie posiada opisanej cechy. Mówiąc inaczej, 

daną relację wynikania logicznego nazwiemy niemonotoniczną wtedy i tylko w tedy, 

gdy może być tak, iż zdanie p jest konsekwencją inferencyjną zbioru zdań A, ale nie 

konsekwencją jego nadzbioru A + B
98

. Przy takim rozszerzonym zbiorze przesłanek 

wniosek p przestaje być konsekwencją inferencyjną tegoż zbioru
99

. Logik 

podważalnych sformułowano wiele
100

. My wykorzystamy koncepcję przedstawioną 

przez krakowskiego badacza. Ujęcie jego „operuje na dwóch poziomach”. Na 

poziomie pierwszym z pewnego zbioru przesłanek buduje się argumenty, zaś na 

poziomie drugim porównuje się je ze sobą aby ustalić który z argumentów jest lepszy; 

konkluzja danego argumentu staje się wnioskiem danego zbioru przesłanek
101

. 

Nie wchodząc szerzej w szczegóły natury logicznej wyjdźmy od 

przedstawienia analizowanego przez tegoż autora przykładu nas szczególnie 

interesującego a określającego relację miedzy art. 148 § 1 a § 2 tegoż artykułu. 

W wersji przedstawionej w „Metodach prawniczych” wychodzi on od sformułowania 

art. 148 § 1 k.k. (kto zabija człowieka podlega karze…). Parafrazuje sformułowaną 

tam normę sankcjonowaną na gruncie języka predykatów pierwszego rzędu 

(ograniczamy się przy tym, by nie komplikować tych parafraz, do predykatów 

jednoargumentowych, chociaż wiemy, że ktoś zabija kogoś i  że ktoś karze kogoś),  

jako wypowiedź:  

Πx [zabija (x) → kara (x)]
102

.  

Stwierdza zarazem, iż powyższa parafraza nie jest kompletna, gdyż „nie uwzględnia 

na przykład wyjątku, który od normy z art.148 k.k. statuuje art.148 § 2 k.k. mówiący 

o pewnych  kwalifikowanych postaciach zabójstwa”
103

. Już ta wypowiedź 

jednoznacznie wskazuje, że akceptuje on derywacyjną teorię wykładni sformułowaną 

w szkole poznańskiej. Według niego proces rozumowania dokonywany przez 

sędziego w procesie stosowania prawa, gdzie wykładnia jest istotnym jego 

                                                 
97

 J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze..., op. cit., s. 80. 
98

 Por. D.Makinson, Od logiki..., op. cit., s. 2 (użyty znak „+” to symbol sumy teoriomnogościowej). 
99

 Patrz: B. Brożek , Deafisibility…, op. cit., s.27 , więcej na ten temat: J. H. Horty, Nonmonotonic 

Logic. [w:] The Blackwell Guide to Philosophical Logic, Oxford 2008, s. 336-361. 
100

Ich przegląd można znaleźć w: H. Prakken, G. Vreeswijk, Logics for Deafisible Ardumentation [w:], 

Handbook of Philosophical Logic, vol. IV, D. Gabbay (ed.), Dortrecht 2001, passim, P-H. Wang, 

Defeasibility in der juristischen Begründung, Baden – Baden 2003, s. 109 i n.  
101

J. Stelmach, B. Brożek , Metody prawnicze..., op. cit., s. 81; również: B. Brożek, Defeasibility…, 

op.cit., s. 24 i n. , tenże, Rationality and Discourse…, op. cit. , s. 123-139 i 268-305.  
102

 Czytamy ją: „Dla każdego x , jeżeli x zabija człowieka, to x podlega karze”, gdzie zmienna x 

reprezentuje dowolnego człowieka, zaś: Π – kwantyfikator generalny (duży),  → spójnik implikacji  – 

por. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze..., op. cit., s. 86-87. 
103

 J . Stelmach, B. Brożek ,  Metody prawnicze…, op. cit., s. 87. 



 161 

składnikiem, „modelować można z powodzeniem w logikach niemonotonicznych, 

a to ze względu na modularność i strukturalne podobieństwo tworzonych za ich 

pomocą formalizacji”
104

. 

Z kolei można oznaczyć za autorem wyróżnione w § 2  art. 148 k.k. 

okoliczności przez wyrażenie ,,kwalifikowane”. Wówczas parafraza § 1 tegoż art. 

będzie się przedstawiać następująco:  

Πx [zabija (x) · ~kwalifikowane (x) → kara (x)]
105

. 

Parafraza § 2 art. 148 będzie się przedstawiała następująco:  

Πx [zabija (x) · kwalifikowane (x) → kara (x)]
106

. 

Ma się rozumieć, że podane parafrazy art. 148 § 1 i 2 k.k.  mają charakter 

niepełny. Ich rekonstrukcja nie jest adekwatna względem takich przepisów, jak 

art. 149-151 k.k., a nie można „też zapominać, że przepisy części ogólnej kodeksu 

karnego, dotyczące wyłączenia bezprawności, winy czy karalności także można 

uważać za wyjątki od art. 148 § 1 k.k.”
107

. 

Zostanie teraz przedstawiony schemat naszego rozumowania oparty na logice 

podważalnej wykorzystując rozwiązanie (uproszczone) B. Brożka z „Metody 

prawniczej”
108

.   

Schemat będzie wyprowadzony od przedstawienia sylogistycznego modelu 

stosowania prawa, który to proces decyzyjny w swym ujęciu modelowym składa się 

z ciągu następujących po sobie rozumowań i działań kończących się wydaniem 

decyzji przez podmiot do tego uprawniony. Podmiot stosujący prawo rozstrzyga jakiś 

przypadek prawny w taki sposób, że odwołując się do tekstu prawnego buduje zdanie 

ogólne (normę ogólną i abstrakcyjną) np. „kto zabija człowieka podlega karze”, 

co stanowi przesłankę większą sylogizmu. Następnie opisuje w formie zdania 

indywidualnego stan faktyczny, np. że „jakiś Jan zabił człowieka” co stanowi jego 

przesłankę mniejszą. Z tych przesłanek wreszcie wyciąga wniosek - w naszym 

przykładzie będzie to norma indywidualna i konkretna: „Jan podlega karze”. Proces 
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ten określa się mianem subsumpcji, zaś rozumowanie to sylogizm – wnioskowanie 

logiczne - oparte na modus ponens.  

Jak słusznie zauważył J. Jörgensen
109

 wprawdzie przesłanka większa 

i wniosek nie są w tym rozumowaniu zdaniami w sensie logicznym, a w myśl 

powszechnie akceptowanych standardów przesłanki i wnioski inferencji logicznej 

powinny być tylko takimi zdaniami, co przecież wyklucza z tych inferencji normy, 

to jednak poprawność takich rozumowań, gdzie normy występują w roli przesłanek 

i konkluzji w wielu przypadkach, nie budzi wątpliwości
110

. Jak się okazuje treścią 

decyzji stosowania prawa jest kwalifikacja stanu faktycznego z punku widzenia 

normy sankcjonowanej oraz ustalenie konsekwencji prawnej z punku widzenia 

obowiązującej normy sankcjonującej. „Kwalifikacja obejmuje - jak stwierdza  

L. Leszczyński - subsumpcję czyli podciągnięcie wyjaśnionego stanu faktycznego 

pod normę prawną o określonej treści, prowadzącą do stwierdzenia »mieszczenia» 

(lub »niemieszczenia») składników tego stanu faktycznego w poszczególnych 

elementach składowych normy prawnej”
111

. Owa treść kwalifikacji rzutuje z kolei na 

tę część decyzji, z którą wiąże się  ustalenie konsekwencji prawnych, chociażby 

w postaci wymierzenia kary. Przecież fakt naruszenia dyspozycji normy 

sankcjonowanej stanowi - o czym pisano  w rozdziale II - zakres zastosowania normy 

sankcjonującej. Cały ten proces kończy się sformułowaniem decyzji wyrażającej 

w sentencji kwalifikację stanu faktycznego oraz wyznaczeniem konsekwencji 

prawnych. Przedstawione poniżej argumentacje są wyrazem takiego podejścia 

sylogistycznego, ale nie na tym się ono kończy. 

Rozumowania na gruncie tej tzw. logiki podważalnej prowadzą do konkluzji często  

odmiennych, przeciwnych, a nawet sprzecznych. Niewątpliwie uzasadnienie 

subsumpcyjne wyrasta z ducha logiki dedukcji,  od przechodzenia „od ogółu do 

szczegółu”. Metoda ta  mimo swej prostoty narażona jest na szereg trudności. Na 

drodze subsumcji - jak słusznie zauważa K. Szymanek - ,,nie otrzymujemy na ogół 

zadawalającego uzasadnienia już z tego powodu, że reguły postępowania i oceniania, 

z którymi mamy do czynienia w praktyce cierpią na brak zarówno jasno ustalonego 
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zakresu jak i dyspozycji, chociaż zwykle wypowiadane są w terminach  każdy – 

żaden , zawsze – nigdy, ich rozsądne zastosowanie musi uwzględniać dodatkowe 

okoliczności nie określone w treści reguły”
112

. Przecież, co już wiemy, reguła 

mówiąca „nigdy nie zabijaj” nawet na gruncie prawa posiada wyjątki, chociaż 

właściwości tego dyskursu wymagają jednoznaczności. Jednak i tutaj też istnieją 

granice ścisłości takich rozumowań, które wyznaczają: otwartość semantyczna tekstu 

prawnego, czy otwarty katalog chociażby kontratypów (tych niepisanych). W takiej 

sytuacji dochodzi do przerzucenia problemów ich uściślenia na proces decyzyjny 

podmiotów stosujących prawo  w szczególności na sądy i w jakiejś mierze tym 

samym nań przerzuca się całkowitą dowolność uzasadnień. Powyższą hipotezę 

potwierdza konkluzja zaprzeczalności (defeasibility), gdyż nawet tak 

niekontrowersyjna reguła jak zakaz zabijania może być zakwestionowana ze względu 

na wiele okoliczności niedających się do końca ustalić, takich jak obrona konieczna, 

stan wyższej konieczności, itp. Jak  stwierdzał wielokrotnie L. Morawski „aktywizm 

argumentacyjny współczesnych sądów, wiąże się ze stopniowym odchodzeniem 

judykatury od czysto sylogistycznego stosowania prawa, w którym sędzia jest jedynie 

inspirowany  dążeniem, by znaleźć rozstrzygnięcie, zgodne z prawem rozwiązanie, do 

modelu argumentacyjnego, w którym stosowanie prawa staje skomplikowanym  

procesem ważenia różnych racji w poszukiwaniu […] jak najlepszych, a więc nie 

tylko zgodnych z prawem, ale  i jak najbardziej sprawiedliwych i racjonalnych 

rozstrzygnięć”
113

.  

Powróćmy do analizy naszych rozumowań. Przesłanki większe stanowią nasze 

dwie normy, których parafrazy już zostały przestawione wyżej, ale nie będziemy 

wyróżniać znamion ze „znakiem negatywnym” skoro została odrzucona ta 

konstrukcja, a logika podważalna daje zadowalające rozwiązanie; uściślając więc 

odmienności „sposobu zabijania”: zabójstwa zwykłe z typu podstawowego („p-”) 

oraz – kwalifikowane („k-”) oraz  analogicznie -  w stopniu karania („p-”, „k-”); 

by wskazać niemonotoniczny charakter tego rozumowania będzie przyjęty funktor 

tzw. implikacji podważalnej („=”). Są to: 

(Art. 148 § 1) Πx [p-zabija (x) => p-kara (x)] 

(Art. 148 § 2) Πx [k-zabija (x) => k-kara (x)]  
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Przesłanki mniejsze stanowią elementy stanów faktycznych właściwych 

z jednej strony dla zabójstwa „zwykłego” (określonego w typie podstawowym), 

z drugiej zaś – dla zabójstwa kwalifikowanego. Ich parafrazy: 

(Stan faktyczny 1) p-zabija Jan 

(Stan faktyczny 2) k-zabija Jan 

Rozumowania „przebiegają” wedle następujących schematów będące dwoma 

sylogizmami prawniczymi: 

(I) 

Πx [p-zabija (x) => p-kara (x)] 

p-zabija Jan 

p-kara Jan 

(II) 

Πx [k-zabija (x) => k-kara (x)] 

k-zabija Jan 

k-kara Jan  

Widoczne więc są tu dwa argumenty odmiennie kwalifikujące „zabójstwo 

Jana”. Zanim jednak będzie zobrazowany  kolejny (drugi) poziom rozumowania 

podważalnego, na którym oba przedstawione wyżej argumenty porównuje się, by 

ustalić, który z nich jest „właściwy” („lepszy”), należy powrócić do  rozważań 

dotyczących relacji między art. 148 § 1 a § 2 tegoż przepisu k.k. Mamy do czynienia- 

jak to wykazał W. Wolter - nie z relacją podrzędności § 2 jako przepisu szczególnego 

do przepisu ogólnego wyrażonego w § 1, lecz  „z chwilą, gdy przyjmiemy, 

iż rzekomy przepis ogólny, przez dodanie przepisów szczególnych stał się również 

przepisem szczególnym, dopełniającym zakres  wskazany rodzajem  poprzez 

zaprzeczenie różnic gatunkowych, cechujących przepisy szczególne”
114

.,  Tenże autor 

krytykuje stanowisko U. Kluga  wyrażonego  artykule „Zum Begriff der 

Gezetzeskonkurrenz”
115

, że pomiędzy  art. 211 kodeku karnego niemieckiego 

dotyczącego morderstwa, a przepisem o zabójstwie wyrażonego w art. 212 tegoż 

kodeksu zachodzi stosunek podporządkowania. Według niego „zaszło pewne 

nieporozumienie a mianowicie pomieszano zagadnienie czysto logiczne stosunku 

między rodzajem i gatunkiem, z zagadnieniem logicznego stosunku między dwoma 
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przepisami, innymi słowy zidentyfikowano rodzajowe pojęcia zabójstwa […], jakim 

operujemy w logice myślenia, z zabójstwem […] które objąć ma odnośny przepis, 

traktujący o zabójstwie bez dalszej specyfikacji”
116

. Pomijając, gdyż dla celów  tejże 

pracy nie jest to konieczne, przedstawiony przez niego proces argumentacji, autor ten 

dochodzi do istotnego dla nas stwierdzenia, że  „rzekomy przepis ogólny, przez 

dodanie  przepisów szczególnych [staje] się również  przepisem szczególnym, 

dopełniającym zakres wskazany rodzajem poprzez zaprzeczenie różnic gatunkowych, 

cechujących przepisy szczególne”
117

. Tym samym nie zachodzi tu żaden stosunek 

podporządkowania, ale stosunek wykluczania się właściwy każdemu stosunkowi 

między gatunkowymi odmianami w obrębie jednego rodzaju. 

Przechodząc na kolejny, drugi poziom rozumowania (defeasibility), należy na 

tym poziomie rozstrzygnąć, który z tych argumentów będzie „właściwy”. 

W powyższym przykładzie oba atakują się nawzajem . B. Brożek zakłada, że należy 

porównać ze sobą dwa atakujące się argumenty. Według niego należy sprawdzić „na 

podstawie jakich implikacji podważalne atakujące się argumenty zostały zbudowane. 

Przyjmuje się przy tym, że implikacje te tworzą pewną hierarchię ważności. 

W porównaniu zwycięża ten argument, który zbudowany jest za pomocą implikacji 

znajdującej się wyżej w hierarchii ważności”
118

. Powracając do naszego przykładu, 

biorąc pod uwagę stwierdzenie W. Woltera, że zabójstwo niebędące zabójstwem 

kwalifikowanym jest takim samym przestępstwem szczególnym jak zabójstwo 

kwalifikowane, a „z dwóch heterogenicznych przepisów tylko jeden może znaleźć 

zastosowanie do jednego czynu, albo inaczej, że do jednego czynu może być 

zastosowany tylko jeden z przepisów, będących odmianami gatunkowymi o celach 

kontrastujących czyli una lex specialis derogat alteri legi speciali”
119

, to w tym 

ważeniu  owych argumentów należy dać prymat drugiemu (II) przed pierwszym (I). 

Zawsze w takiej sytuacji prymat ma norma kwalifikująca i to ona „zwycięża” nad 

normą zasadniczą. Nie ma więc potrzeby odwoływania się do teorii negatywnych 

znamion, gdyż argumentacja oparta na „logice podważalnej” pozwala rozwiązać ową 
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„kolizję” nie pociągając za sobą konsekwencji jakie rodzi teoria negatywnych 

znamion.  

 

 

IV.5. Ustawowa charakterystyka zabójstwa kwalifikowanego 

 

Jest oczywistym, że k.k. z 1997 roku odszedł od dotychczasowych rozwiązań 

podziału zabójstw na typ uprzywilejowany i typ podstawowy. Wprowadzono, chociaż 

budzi to wątpliwości „pełną stratyfikację typów” (typ uprzywilejowany, podstawowy, 

kwalifikowany), co jak uznał R. Kokot należy uważać „za proces odwrotny od tego, 

który miał miejsce w kodeksie z 1932 r., kiedy to morderstwo zostało pochłonięte 

przez szersze zakresowo zabójstwo w typie podstawowym”
120

, a którą to konstrukcję 

kontynuowano  w kodeksie karnym z 1969 roku. Owa wieloodmianowa postać 

zabójstwa kwalifikowanego znalazła swój wyraz normatywny w zamkniętym 

katalogu stypizowanym w § 2 i §3 art. 148 k.k. 

 

IV.5.1. Rozważania ogólne 

 
Niewątpliwie przestępstwem kwalifikowanym jest takie przestępstwo, które 

zawiera znamiona jakiegoś typu podstawowego, a ponadto znamiona dodatkowe, 

które pod względem treści społecznej szkodliwości zwiększają ładunek stopnia 

społecznej szkodliwości czynu […] zawartego w typie podstawowym
121

. Wyrazem 

zwiększenia tego ładunku jest surowsza odpowiedzialność karna za ten typ, która 

początkowo wynosiła od 12 do 25 lat pozbawienia wolności, dożywotniego 

pozbawienia wolności; zaś po nowelizacji k.k. z dnia 27 lipca 2005 roku została 

ponownie zwiększona i wynosi 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego 

pozbawienia wolności. Jak słusznie zauważył B. Michalski wyróżnione 

w powyższych paragrafach 2 i 3 art. 148 k.k. okoliczności takie jak: negatywna ocena 

motywacji sprawcy, działanie ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem broni palnej 

lub materiałów wybuchowych, itp. „uzyskały rangę znamion kwalifikowanych 
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zabójstwa”
122

. Dalej tenże autor stwierdza, że typizacja tych kwalifikowanych odmian 

zabójstwa stanowi w istocie „normatywny wyraz postulatu bardziej surowego karania 

sprawców niektórych zabójstw” 
123

. Wskazuje, że z punktu widzenia praktyki 

wymiaru sprawiedliwości ujęcie to może być traktowane jako swoista norma 

„wymuszania” na sądach wymierzania sprawcom takich czynów kary bardziej 

surowej.  

W świetle wymienionego wyżej przepisu zabójstwa kwalifikowanego 

dopuszcza się ten, kto zabija człowieka w związku z wzięciem zakładnika, gwałtem 

albo rozbojem, z motywacją zasługującą na szczególne potępienie, ze szczególnym 

okrucieństwem oraz z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych. A. Zoll  

wskazuje, że ustawodawca w art. 148 § 2 wyróżnił dwa typy kwalifikowane, których 

znamiona kwalifikowane charakteryzują sposób działania sprawcy, takie jak: 

zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem broni palnej lub materiałów 

wybuchowych, ze względu na motywację sprawcy: zabójstwo w związku z  wzięciem 

zakładnika, gwałtem albo rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne 

potępienie. Z kolei według niego art. 148 § 3 zd. 1 wyznacza typ kwalifikowany 

ze względu na skutek zachowania sprawcy. Pomija natomiast kolejną część tego 

zdania mówiącą o uprzednim prawomocnym skazaniu za zabójstwo. Alternatywnie 

wyróżnione „rodzaje kwalifikacji” zabójstwa mają wprawdzie odmienne charaktery 

i odnoszą się do różnych okoliczności (pierwszy człon alternatywy mówi o takim 

czynie poprzez który sprawca zabija więcej niż jedną osobę, drugi – wskazuje na fakt 

wcześniejszego prawomocnego skazania sprawcy za zabójstwo), to jednak biorąc pod 

uwagę usytuowanie tej okoliczności (wcześniejszego prawomocnego skazania za 

zabójstwo), należy je traktować również jako znamię kwalifikujące. Czy jednak owo 

kwalifikujące wyróżnienie nie mieści się w konstrukcji recydywy (art. 64 k.k.) i nie 

rodzi pewnych wątpliwości?
124

 

Jak słusznie zauważył R. Kokot „znamię to, choć nie przewiduje się ani 

warunku odbycia określonego minimum kary pozbawienia wolności orzeczonej za 

poprzednie przestępstwo, ani szczególnego okresu przedawnienia recydywy”
125

, rodzi 

jednak „interpretacyjne zakłopotania”. Uważa on, że można ową okoliczność 

kwalifikującą z § 3 art. 148 k.k. uznać za swoiste lex specialis w stosunku do 
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przepisów normujących istotę i następstwa powrotności do przestępstwa 

w rozumieniu art. 64 k.k. Tenże autor kładąc nacisk na językową  wykładnię, gdzie 

termin zabójstwo użyty w art. 148 § 3 odnosi się do zabójstwa typu podstawowego, 

kwalifikowanego oraz uprzywilejowanego, dochodzi do wniosku, że w każdej z tych 

sytuacji prawomocne skazanie staje się w razie ponownego popełnienia zabójstwa 

okolicznością kwalifikującą. Chodzi o to, by nie doprowadzić do zwielokrotnienia 

dolegliwości karnej na podstawie tej samej okoliczności. Powstaje przecież 

wątpliwość tego typu „czy sąd, orzekając karę wobec sprawcy odpowiadającego w 

warunkach recydywy z art. 148 § 3 k.k., powrotność tę uwzględniał będzie przy 

wymiarze kary (jako okoliczność obciążającą) w granicach zagrożenia 

przewidzianego dla zabójstwa ciężkiego”
126

, a która tym samym mogłaby  

doprowadzić do zwielokrotnienia dolegliwości karnej na podstawie tej samej 

okoliczności. Ma się rozumieć taka obawa może wystąpić w sytuacji, gdy nie uznamy 

takiej okoliczności, jako swoiste lex specialis względem art. 64 k.k.  

Odmienne ujęcie w tej sprawie reprezentują A. Zoll
127

 i J. Kasprzycki
128

. Obaj 

ci autorzy nawiązując do wykładni systemowej pojęcia zabójstwa, za które sprawca 

był już prawomocnie uprzednio skazany, identyfikują je tylko z typem podstawowym 

oraz z zabójstwami kwalifikowanymi (art.148 § 2 i 3). Sąd najwyższy uchwałą z dnia 

22. XI. 2002 r.  wypowiedział się jednoznacznie, że „wcześniejsze prawomocne 

skazanie za zabójstwo stanowiące podstawę obostrzenia odpowiedzialności karnej 

w oparci w art. 148 § 3 in fine k.k., nie obejmuje uprzedniego prawomocnego 

skazania za zabójstwo typu uprzywilejowanego”
129

.  

Wychodząc z założenia, że „typ kwalifikowany to taki, który zawiera 

znamiona typu podstawowego oraz znamiona dodatkowe, kwalifikujące, czego 

odzwierciedleniem jest surowsza sankcja karna grożąca za taki typ”
130

, wnioskują, 

że uprzednia karalność stanowiąca okoliczność wpływającą na wymiar kary nie może 

być uzasadnieniem dla wyróżnienia typu kwalifikowanego. Stąd wyłączając owe 

okoliczności kwalifikujące traktuje się je jako szczególny rodzaj recydywy, czego 
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 Por. A. Zoll, Zagrożenie karą i środkami karnymi, [w:] Kodeks karny..., op. cit., s. 232; w wyd. 
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wyrazem ma być surowsza sankcja karna przewidziana w art.148 § 3 in fine k.k. 

Do problemów tych nastąpi nawiązanie w dalszej części rozważań. 

W tym miejscu można powrócić do przedstawionej już wyżej klasyfikacji 

znamion „kwalifikujących” czyny przestępne. W literaturze wyróżnia się ze względu 

na charakter znamion dwa rodzaje takich typów. Typy kwalifikowane przez znamiona 

statyczne i dynamiczne. Typy kwalifikowane przez znamiona statyczne określają 

okoliczności występujące w chwili realizacji znamion czynu zabronionego. Typy 

kwalifikowane przez znamiona dynamiczne będące następstwem popełnienia czynu 

zabronionego o charakterze podstawowym są wyrazem ich dalszych „skutków”.  

Znamiona kwalifikujące statyczne stanowiąc cechy czynu muszą występować 

już w chwili jego podjęcia. Odnosić się one mogą do charakteru podmiotu czynu, 

przedmiotu, bezpośredniego zachowania, miejsca czynu, sposobu zachowania,  

rodzaju użytych  narzędzi czy intencji sprawcy. Wskazano już wyżej, że w art. 148 

§ 2 k.k. określone zostały  dwa typy kwalifikowane, których znamiona kwalifikowane 

charakteryzują sposób działania sprawcy (szczególne okrucieństwo - pkt 1, użycie 

broni palnej lub materiałów wybuchowych - pkt 4) oraz  dwa typy kwalifikowane ze 

względu na motywację sprawcy (w związku z  wzięciem zakładnika, zgwałceniem 

albo rozbojem - pkt. 2, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - 

pkt.3). Kolejną formę typu kwalifikowanego wyróżnia art.148 § 3 zd. 1 - ze względu 

na skutek zachowania sprawcy. Wynika z tego, że ustawodawca charakteryzując typy 

kwalifikowane wyróżnił przede wszystkim je ze względu na znamiona statyczne. 

Tylko typ wyróżniony ze względu na skutek zachowania sprawcy został określony 

poprzez znamiona dynamiczne. 

 

IV.5.2. Normatywne kryteria kwalifikacji zabójstwa 

 

IV.5.2.1. Szczególne okrucieństwo 

 

Przeanalizujmy kolejno wyróżnione przez ustawodawcę formy kwalifikowane 

zabójstwa. Pierwszy typ to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jak słusznie 

zauważył  A. Zoll „każde zabójstwo jest ze swej istoty zachowaniem okrutnym. Typ 
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kwalifikowany zachodzi, gdy to okrucieństwo ma charakter szczególny”.
131

 

Zastosowanie przepisu  artykułu 148 § 2 pkt. 1 wchodzi w grę dopiero wówczas, gdy 

konkretne zabójstwo charakteryzuje się właśnie szczególnym okrucieństwem. Stąd 

tylko w ogólnych zarysach można podać kryteria ogólnego okrucieństwa. To ono ma 

właśnie wpływać na zwiększony  stopień społecznej szkodliwości tegoż czynu 

w stosunku do typu podstawowego. W doktrynie jak i w orzecznictwie wypracowano 

szereg metod i oceny znamienia działania ze szczególnym okrucieństwem. Jest to 

znamię ewaluatywne (ocenne) i semantycznie otwarte, a tym samym nieostre 

zakresowo. Owe wypracowane kryteria mają za zadanie ustalenie, czy sprawca 

zamierzając pozbawić inną osobę życia podjął takie działania, których charakter oraz 

intensywność wykraczały poza potrzebę realizowania zamierzonego skutku. 

W szczególności należy rozstrzygnąć, czy były one potrzebne czy też całkowicie 

niepotrzebne do osiągnięcia tego skutku. Analizując znamię „szczególnego 

okrucieństwa” musimy mieć świadomość, że sam termin „okrucieństwo” jest 

wieloznaczny i nieostry, a ponadto ustawodawcy chodzi o określenie „szczególne” 

wskazujące na możliwość jego stopniowania. Takiej zaś skali nie ma
132

. 

Wprowadzone kryteria szczególnego okrucieństwa każą zwracać uwagę na stopień  

dolegliwości fizycznej i innych następstw tegoż czynu, jak: (1) proporcjonalność 

przemocy sprawcy do ofiary w stosunku do stawianego przez nią oporu; 

(2) szczególnie zabarwionego zamiaru sprawcy, gdyż zawsze jest ono wykładnikiem 

cech podmiotowych oskarżonego
133

; (3) nie bez znaczenia jest ujmowanie 

szczególnego okrucieństwa w kontekście sposobów i rodzajów działania sprawcy do 

pokrzywdzonego, czy do przestępczego działania jako środka do osiągnięcia jakiegoś 

celu.  

Jednak to nie każde z tutaj osobno  wyżej wymienionych (przecież 

egzemplifikacyjnie) okoliczności, będzie przemawiać za szczególnym okrucieństwem 

tych czynów. Dopiero uwzględnione łącznie mogą uczynić to pojęcie kategorią 

w miarę obiektywną, wprawdzie warunkowaną zamiarem sprawcy, to jednak 

uzewnętrznioną przez jego działanie. Stąd słusznym jest stwierdzenie iż „dlatego też 
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należy rozpatrzyć je  w kontekście tego działania, jego rodzajów i sposobów”
134

. Stąd 

o uznaniu działania ze szczególnym okrucieństwem przede wszystkim powinny 

decydować jego zewnętrzne przejawy. „Szczególne okrucieństwo należy przyjmować 

wtedy, gdy sprawca wybiera taki sposób pozbawienia życia drugiej osoby, który 

łączyć się będzie z cierpieniami zbędnymi dla samego pozbawienia życia ofiary. 

Chodzi tu zarówno o cierpienie fizyczne, a więc np. zadawanie urazów w taki sposób, 

aby śmierć nie nastąpiła natychmiast, lecz przeciwnie,  żeby ofiara cierpiała  przed 

nastąpieniem śmierci, torturowanie ofiary przed zgonem, a także o cierpienia 

psychiczne, np. przez torturowanie na oczach ofiary osób jej najbliższych”
135

.  

Niewątpliwie, a z powyższych wypowiedzi to wynika, czynnikiem 

konstytutywnym okrucieństwa jest obiektywna zdolność zastosowania przez sprawcę 

środków  wywołujących znaczne dolegliwości. Przedstawione wyżej kryteria 

„szczególnego okrucieństwa” należy zawsze analizować na tle konkretnego stanu 

faktycznego. Jak słusznie zauważył J. Kasprzycki: „Nie można poprzestawać 

wyłącznie na teoretycznych uogólnieniach. Istotnym przy tej ocenie jest nie tylko 

sposób działania sprawcy, lecz znaczenie może mieć również osoba pokrzywdzona, 

a także  jej właściwości, np. choroba, zaawansowana ciąża ,wiek”
136

. Sąd Najwyższy 

wprost stwierdził, że „o okrucieństwie jako okoliczności obciążającej należy mówić 

wtedy, gdy jest ona wykładnikiem cech podmiotowych oskarżonego, jego stosunku 

do pokrzywdzonego czy do przestępczego działania jako środka do osiągnięcia celu. 

W takim zaś rozumieniu bardziej okrutne może być zabójstwo bezkrwawe, 

np. otrucie, niż zabójstwo związane z masakrowaniem głowy, jeśli sprawca 

pierwszego będzie działał z premedytacją”
137

. Widzimy więc, że „szczególne 

okrucieństwo” jest znamieniem zawierającym nie tylko elementy przedmiotowe, ale 

również zawiera ono aspekt podmiotowy, wskazujący na szczególne nastawienie 

sprawcy, poprzez chociażby wybór sposobu działania do zadawania cierpień ofierze 

zabójstwa. Może się przecież i tak zdarzyć, że celem sprawcy było tylko zadanie 

cierpień ofierze, a nie chciał swoim zachowaniem doprowadzić do śmierci ofiary. 

Stąd przestępstwo to może być popełnione z zamiarem bezpośrednim, ale również 
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zadając jej cierpienia mógł przewidywać, że spowoduje nastąpienie śmierci swoim 

zachowaniem i na to się godził.  

IV.5.2.2. Użycie broni palnej i materiałów wybuchowych 

 

Kolejnym znamieniem statycznym a zarazem określającym sposób działania 

sprawcy jest zabójstwo kwalifikowane przez użycie broni palnej i materiałów 

wybuchowych (art. 148 § 2 pkt  4). U podstaw tej decyzji, która w pierwotnej wersji 

nie była zawarta w projekcie k.k. (wprowadzono ją dopiero w druku sejmowym 

nr 1274
138

, więc w toku prac sejmowych nad projektem  k.k.)  leżały bez wątpienia 

względy polityki karnej  związanej z istotnym wzrostem popełnionych zabójstw 

z użyciem tych „narzędzi”
139

. Na przestrzeni dziejów można zauważyć pewną 

prawidłowość wskazującą na to, iż coraz to nowe sposoby działania oraz środki 

służące do zadawania śmierci były wykorzystywane przez sprawców tych czynów: 

od kamienia i pałki do coraz bardziej wyrafinowanych i technicznie udoskonalonych 

środków. Tak samo miała się rzecz z bronią palną. „Od chwili wynalezienia broni 

palnej i powszechnego stosowania jej jako indywidualnego narzędzia walki, zaczęła 

ona być wykorzystywana przez sprawców przestępstw w tym przez zabójców”
140

. 

W tych krajach, gdzie posiadanie broni palnej jest jednym z praw obywatelskich, tak 

jak, np. w USA liczba przestępstw, w tym zabójstw przy użyciu broni palnej jest 

szczególnie wysoka. Tam zaś, gdzie obowiązują surowe przepisy o zakazie 

posiadania broni palnej, co czyni ją mniej dostępną dla obywateli, ilość przestępstw 

a w tym zabójstw z jej użyciem, jest znacznie mniejsza. Tę prawidłowość można 

stwierdzić na przykładzie Polski. Po drugiej wojnie światowej, pomijając pierwsze 

lata po wyzwoleniu (po okresie walki z okupantem broń palna była dostępna), to 

jednak później wobec ostrych restrykcji nowej władzy oraz zamknięcia granic, 

dostępność broni ograniczono do minimum i tym samym liczba zabójstw przy jej 

użyciu utrzymywała się na bardzo niskim poziomie aż do czasu transformacji 

społeczno – ekonomicznej z lat 90 ubiegłego wieku. Pojawienie się przestępczości 

zorganizowanej, w tym o charakterze również mafijnym, otwarcie granic, broń palna 

i to mimo reglamentacji jej posiadania, stała się ona coraz bardziej dostępna 

i wykorzystywana jako narzędzie przestępstwa. Znalazła się ona nawet na giełdach 
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w wielu miastach Polski. Broń sprzedawana pochodziła z przemytu lub kradzieży. 

Nie bez znaczenia są tu też inne „domowe sposoby” konstruowania broni palnej, 

poprzez przerabianie egzemplarzy historycznych, broni sportowej czy tej znalezionej 

gdzieś w lesie jeszcze z czasów II wojny światowej
141

.  

Ta coraz większa dostępność do broni palnej, zorganizowanie się światka 

przestępczego oraz przejmowanie wzorów przestępczych zwłaszcza w zakresie 

tworzenia struktur mafijnych z przestępczego świata zachodniego, sprawia, iż ten typ 

broni jest często używanym narzędziem nie tylko na tle porachunkowym. 

Charakterystyczne dla tej przestępczości są rozboje z użyciem broni palnej. Nie ma 

dnia by nie uzyskiwać ze środków masowego przekazu informacji o dokonaniu przy 

użyciu tejże broni napadów na banki, kantory, hurtownie, konwoje z środkami 

pieniężnymi, czy tak charakterystyczne dla polskiego folkloru rozboje drogowe na 

kierowcach tirów. W wielu przypadkach przy dokonywaniu tych przestępstw 

używano broni palnej. Również co jakiś czas czytamy bądź słyszymy o użyciu  broni 

palnej, nie tylko przez policję w walce ze światem przestępczym. Owych faktów nie 

można negować. Postęp trafia również do świata przestępczego zmieniając narzędzia 

dokonania przestępstw, w tym zabójstw. Nie można jednak wykorzystywać tego 

faktu do stworzenia w społeczeństwie poczucia zagrożenia, niepewności, by 

realizować „wojująco – populistyczny” retrybutywizm w Polsce
142

.  

Wydaje się, że uzasadnieniem dla tego typu zabójstw miała być, jak się 

wydaje, oparta na owym „retrybutywizmie” polityka karna ówczesnej ekipy 

rządzącej. Stąd m.in. podkreślano, iż liczba zabójstw w Polsce gwałtownie rośnie, co 

jak się okazało nie było prawdą, gdyż począwszy od 2002 roku (wykazują to 

statystyki) mamy do czynienia z ich wyraźną tendencją spadkową i to nie tylko 

odnośnie tego typu przestępstw ale dotyczy to niemal wszystkich kategorii 

przestępstw, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności. Poza tym wzrasta 

systematycznie poziom bezpieczeństwa wśród obywateli.  

Jak się później okazało wskazywanie na wzrost poziomu zagrożenia 

przestępstwami, to strategia, która zmierzała do usprawiedliwienia projektowanych, 

jak i tych już dokonanych, zmian w kodeksie karnym
143

.  
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Próba Senatu RP zmiany przedstawionego i uchwalonego przez Sejm 

fragmentu tegoż przepisu dotyczącego „użycia broni palnej lub materiałów 

wybuchowych” polegająca na wykreśleniu części odnoszącej się do użycia broni 

polnej, nie udała się. Sejm większością głosów odrzucił senacką poprawkę 

pozostawiając ten punkt bez zmian, co dzisiaj rodzi szereg problemów 

interpretacyjnych i prawie przez wszystkich komentatorów jest on oceniany jako 

niesłuszny
144

.  

Tylko P. Pałka uważa, że wprowadzenie do kodeksu karnego zabójstwa 

kwalifikowanego ze względu na „użycie broni palnej” jest poprawne. Uzasadnia to 

tym,  że taka broń z jej zdolnością do rażenia na znaczną odległość, pozbawia ofiary 

możliwości podjęcia jakichkolwiek przedsięwzięć obronnych
145

. Nie negując tej 

przecież swoistej właściwości broni palnej, chociaż dzieli ją ona z wielu innymi 

typami (łuk, kusza), to idąc tym tokiem rozumowania można dojść do stwierdzenia 

(argumentum ad absurdum), że osoba starsza czy też schorowana, niepełnosprawna 

zaatakowana w jakikolwiek sposób - nie tylko ze znacznej odległości – będąc  

pozbawiona przecież możliwości podjęcia działań obronnych, powinna być również 

szczególnie chroniona. Autor ten jeszcze stara się wykazać, że wprowadzenie 

powyższego typu kwalifikowanego jest korzystne z punktu widzenia prewencji 

generalnej, ponieważ daje możliwość swoistego napiętnowania, stygmatyzację 

sprawcy czynu, który umyślnie zabija człowieka przy użyciu broni palnej. Również 

ten argument rodzi szereg wątpliwości i to właśnie z punktu widzenia prewencji 

generalnej. Zasadne jest piętnowanie zabójstw w ogóle, a nie tylko tych, które zostały 

popełnione przy użyciu broni palnej lub materiałów wybuchowych. Nie ma tu  

różnicy po między zabiciem kwalifikowanym przez użycie broni palnej lub 

materiałów wybuchowych, od tych dokonanych przy użyciu pałki, czy innego 

niebezpiecznego przedmiotu. Każde pozbawienie życia człowieka, niezależnie od 

tego jakiego  narzędzia użył sprawca, wymaga potępienia i stygmatyzacji zabójcy.  

Powracając do analizy powyższego przepisu możemy stwierdzić, że zabójstwa 

przy użyciu broni palnej lub materiałów wybuchowych są tak stare, jak one same, zaś 

gwałtowny rozwój ich technicznych typów i rodzajów sprawia, że samo ich 

określenie rodzi szereg problemów. Jak słusznie zauważył R. Kokot „prawo karne 
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interesuje […] broń palna, nie ze względu na taki czy inny typ mechanizmów 

działania, ale z powodu jej zasadniczej cechy, jaką jest szczególne niebezpieczeństwo 

dla życia człowieka, wynikające zwłaszcza z powodu możliwości rażenia na 

odległość, a więc w  okolicznościach, w których ofiara pozbawiona jest w zasadzie 

możliwości podjęcia jakichkolwiek działań obronnych”
146

.  

Na gruncie literatury kryminalistycznej za broń palną uważa się urządzenia 

czy też przyrządy, które są niebezpieczne dla życia człowieka (i jego zdrowia), 

zdolne do rażenia na znaczną odległość (pociskami lub substancjami innego rodzaju), 

dzięki energii powstałej przy wykorzystaniu sprężystości gazów powstałych dzięki 

spalaniu termicznemu materiału miotającego (prochu), względnie przy nowoczesnej 

już broni  - dzięki energii wyzwalanej optycznie, czy też przy wykorzystaniu fal 

elektromagnetycznych
147

. Ta definicja, na co zwrócił uwagę R. Kokot, nie jest 

definicją sprawozdawczą (jest to definicja projektująca), stąd ona „nie koreluje 

z ustawowym określeniem istoty broni palnej”
148

. Okazuje się, że definicja mająca tak 

szerokie znaczenie nie jest koherentna względem administracyjno- prawnych 

postanowień w tej materii. Trudności te wynikały z tego, że z chwilą wejścia w życie 

k.k. z 1997 roku obowiązywała jeszcze przez blisko 2 lata Ustawa o broni palnej, 

amunicji i materiałach wybuchowych z dnia 10 lutego 1961
149

. Ustawa ta, jak i liczne 

doń akty wykonawcze, nie zawierała definicji broni palnej, a również klauzule 

odpowiedniego stosowania tych przepisów do innych urządzeń i narzędzi takich jak 

chociażby kusze, które również charakteryzuje cecha stwarzania niebezpieczeństwa 

dla zdrowia i życia człowieka, nie sprzyjały ujednoznacznienie tego terminu.  

Jak wykazuje R. Kokot również orzecznictwo sądowe tych niejasności nie 

wyjaśniało. Nie uznano np. broni gazowej za broń palną
150

. Cechę tę przypisano 

pistoletowi sygnałowemu
151

 oraz „wystawionemu jako eksponat w muzeum 
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egzemplarzowi pistoletu wojskowego […] choćby był technicznie niesprawny, jeżeli 

niesprawność może być usunięta”
152

.  

21 maja 1999 roku weszła w życie nowa ustawa o broni i amunicji
153

. Ustawa 

ta - co wynika już  z jej nazwy - zajmuje się charakterystyką broni w ogóle. Zalicza 

doń poza bronią palną, broń pneumatyczną, miotacze gazu obezwładniającego, broń 

cięciwową (kusze) oraz przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej  (paralizatory). Podano również definicję broni palnej. Zgodnie 

z art. 7 omawianej ustawy przez broń palną należy rozumieć: „niebezpieczne dla 

życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, 

powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia 

pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia 

celów na odległość”. To stosunkowo szerokie określenie broni palnej uległo 

„rozmyciu” poprzez art. 4 tejże ustawy, który stanowi, iż przez broń palną należy 

rozumieć: broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową oraz sygnałową. 

O ile zaliczenie do tej kategorii broni bojowej i myśliwskiej nie budzi wątpliwości, to 

można mieć je mieć odnośnie  pozostałych typów. Czy faktycznie odpowiadają one 

przytoczonej definicji broni palnej z art.7? Bronią sportową jest również „broń 

pneumatyczna, gdzie gaz sprzężony doprowadza do wystrzelenia pocisku, ale jednak 

nie powstający na skutek spalania materiału miotającego”. Pocisk wystrzeliwany 

z broni gazowej może wprawdzie razić jakiś cel na odległość, ale przecież,   to nie 

stanowi „wyrazu” jego funkcji, gdyż jest nim rozprysk gazu łzawiącego, czy też 

obezwładniającego. Wprawdzie broń palna czy też sygnałowa, przy prawidłowej 

obsłudze nie jest niebezpieczna  dla życia i zdrowia człowieka, to jednak musimy 

pamiętać, że może być ona wykorzystana w innym celu niż do tego jest 

przeznaczona. Użyta z bliskiej odległości może być tak samo niebezpieczna, jak broń 

myśliwska  czy sportowa. Rację więc ma R. Kokot stwierdzając, że definicja broni 

palnej z art. 7 została w jakiejś mierze rozmyta prze art. 4 tejże ustawy. Dostosowując 

powyższe określenie do k.k. wykazuje on, że na gruncie ustawy karnej należałoby się 

posługiwać węższym określeniem broni palnej niż tym określonym w art. 7 

omawianej ustawy, z pominięciem rozszerzenia jakie daje interpretacja art. 4 tejże 

ustawy.   
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 K.k. z 1997 roku w omawianym przepisie, opisując sposób operowania przez 

sprawcę bronią palną, odwołuje się do określenia „użycie”. Wskazuje ono, 

że w funkcjonalnym aspekcie narzędzie to spełnia cechę broni palnej, gdyż 

wykorzystuje wszystkie swe atrybuty.  Tylko broń w całości, nie zaś jakiś jej element 

jest zdolny do wystrzelenia pocisku i tylko taka może być środkiem do popełnienia 

przestępstwa. Użycie  więc broni palnej polega na oddaniu strzału. Wszelkie inne 

sposoby oddziaływania na ofiarę przy użyciu takiej broni „nie mieszczące się 

w ramach funkcjonalnego jej przeznaczenia, nawet jeśliby spowodowałyby śmierć 

(np. zadanie ciosu w głowę kolbą karabinu)”
154

, nie realizują znamion zabójstwa 

kwalifikowanego. Stanowi to jedynie wyraz „posługiwania” się bronią w taki sam 

sposób, jak chociażby kijem. Ma to więc z punktu widzenia art. 148 § 2 pkt 4 k.k. 

charakter irrelewantny, co jednak nie przeszkadza przyjęciu, jeśli zostaną wyczerpane 

znamiona , czy to przestępstwa zabójstwa za rt.148 § 1, czy też pozostałych ciężkich  

postaci zabójstw z art.148 § 2, czy również w postaci uprzywilejowanej o ile zabito 

człowieka kolbą karabinu pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego 

okolicznościami (art. 148 § 4 k.k.). 

 Zostały tu sobie przeciwstawione  dwa terminy „użycia” i „posłużenia się 

bronią”. Już K. Daszkiewicz zwróciła uwagę, że takie rozróżnienie nie znajduje 

uzasadnienia w słownikach poprawnej polszczyzny
155

. W świetle ustaleń 

słownikowych wyrażenia te są synonimiczne. Jedną z zasad poprawności 

legislacyjnej jest wymóg używania dla oznaczenia jednakowych pojęć, jednakowych 

określeń, a różnych pojęć nie powinno się oznaczać tymi samymi określeniami 

(§7)
156

. W świetle komentatorów tegoż paragrafu wyraża on z jednej strony wymóg, 

by „używać tych samych terminów we wszystkich przypadkach, w których te pojęcia 

powinny wystąpić”, z drugiej zaś - „zakazuje stosowania tych samych terminów dla 

różnych pojęć”
157

. Skorelowana z tą dyrektywą legislacyjną dyrektywa 

interpretacyjna zakłada, że w języku prawnym nie ma synonimów i stąd „bez 

uzasadnionych powodów nie można przypisać różnym terminom tego samego 
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znaczenia”
158

. Czy faktycznie „użycie odmiennych terminów dla zilustrowania 

zbliżonych sposobów operowania określonymi przedmiotami, wyraża jedyną wolę 

ustawodawcy, czy jest to wykazanie się bogatą znajomością terminów 

synonimicznych”? Ustawodawca w omawianym pkt 4 § 2 art. 148 jako znamienia 

kwalifikującego użył określenia „z użyciem broni palnej lub materiałów 

wybuchowych”, co wskazuje na takie jej stosowanie, które wykorzystując jej atrybuty 

i właściwości pozwala je wykorzystać dla osiągnięcia jakiegoś właściwego dlań celu. 

To prawnicy (praktycy i nauka) nadali wyrażeniu  „stosowanie” znaczenie szersze 

wskazujące, iż przez wykorzystanie tego narzędzia (broni palnej) można osiągnąć ten 

sam cel (pozbawienie życia człowieka), nie wykorzystując jego właściwości 

istotnościowych (z natury rzeczy, czy ze sporządzenia mu przysługujących). Nie jest 

to więc wyrażenie języka prawnego, tylko prawniczego. Nie ma więc „błędu 

legislacyjnego” a kontekst językowy  pozwala jednoznacznie określić ich znaczenia. 

Nie znaczy to, że pojęcie to -  „użycie” nie rodzi wątpliwości. Na pewne z nich 

wskazywano wyżej. Zanim zostanie zwrócona uwaga na kolejne pojęcia ,kilka słów 

należy się kolejnemu wyrażeniu a mianowicie terminowi „materiały wybuchowe”. 

Według art.3 powołanej wcześnie Ustawy o broni i amunicji - materiałami 

wybuchowymi są: „ciała stałe, ciekłe, gazowe, w których pod wpływem działania 

bodźców zachodzą takie przemiany wybuchowe, które powodują niszczycielskie 

działanie na otoczenie”. Użycie owych materiałów w rozumieniu art.148 § 2 pkt 4 

oznacza wyłącznie czyn polegający na spowodowaniu ich wybuchu celem 

pozbawienia życia człowieka. Od materiałów wybuchowych należy odróżnić 

materiały pirotechniczne. Praktyka prawnicza wskazuje tutaj na pewne niejasności 

W świetle wykładni NSA „materiały i wyroby pirotechniczne mieszczą się 

w ustawowym pojęciu materiałów wybuchowych”, zgodnie z definicją wyrażoną 

w art. 3 tejże ustawy
159

. Z kolei SN wyraził pogląd, że materiały pirotechniczne „nie 

mogą być uznawane za rodzaj materiałów wybuchowych, gdyż nie posiadają 

określonego w art. 3 powołanej wcześniej ustawy właściwości materiałów 

wybuchowych i z tego względu nie mieszczą się w definicji ustawowej tego 

pojęcia”
160

.  
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Ta kontrowersja przypomina poprzedni omawiany spór między użyciem, 

a posługiwaniem się bronią palną. Materiały pirotechniczne mogą stanowić środek 

posłużenia się nimi jako materiałami wybuchowymi. Niewątpliwie właściwości 

materiałów wybuchowych zwłaszcza, gdy są użyte w znacznej ilości, a także samo 

miejsce ich wybuchu mogą powodować, że skutek w postaci śmierci człowieka może 

mieć w tym kontekście postać zamiaru bezpośredniego. Sprawca umieszczając 

ładunek wybuchowy w samochodzie przy zbiorniku benzyny wiedząc, że poza 

potencjalną ofiarą znajdują się tam i inne osoby, detonując ładunek swym zamiarem 

bezpośrednim obejmuje wszystkie ofiary swojego czynu. Może być jednak tak, jak 

słusznie stwierdził A. Zoll, że może być ten czyn popełniony w zamiarze 

ewentualnym, gdy sprawca podkłada pod drzwi bombę celem nastraszenia swojego 

dłużnika, przewidując możliwość, że bomba może spowodować śmierć właściciela 

mieszkania i na ten skutek się godzi
161

.  

Powróćmy zgodnie z zapowiedzią do krytyki przyjętego tu rozwiązania. 

Zbyszko Mielnik pod adresem tej konstrukcji postawił pytanie: ,,czy użycie broni 

palnej lub materiałów wybuchowych zwiększa na tyle stopień społecznej 

szkodliwości aby istniała potrzeba tworzenia typów kwalifikowanego zabójstwa?’’
162

 

Uważa on, że rozsądniejszym byłoby rozwiązanie uznanie użycia broni palnej 

i materiałów wybuchowych za okoliczność wpływającą na stopień społecznej 

szkodliwości czynu, jako okoliczność obciążającą zgodnie z art. 115 § 2 k.k. Jak już 

wcześniej zaznaczyłam wyżej, to nie przyczyny o charakterze dogmatycznym 

wpłynęły na decyzję ustawodawcy, by ustanowić tego rodzaju typy kwalifikowanego 

zabójstwa. Stały za tym określone racje kryminologiczno - polityczne, by 

przeciwdziałać przy pomocy tegoż rozwiązania normatywnego, działaniom grup 

zorganizowanej przestępczości.  

 

IV.5.2.3.Związek z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem 

 

Kolejną kwalifikowaną postacią zabójstwa również wyróżnionego przez 

znamiona statyczne, ale już odnoszące się do motywacji sprawcy, jest zabicie 

człowieka w związku z wzięciem zakładnika, gwałtem albo rozbojem (art. 148 § 2 
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pkt 2). Jak widać przepis ten określa, tzw. kwalifikowany rodzaj zabójstwa, łącząc je 

z takimi przestępstwami jak: gwałt, rozbój czy wzięcie zakładnika. Katalog 

wymienionych w tym przepisie przestępstw w związku z zabójstwem ma charakter 

zamknięty. Odnosi się on tylko do tych trzech typów przestępstw, tj. do:  

(I) - gwałtu z art. 197 k.k. § 1.  Kto przemocą, groźbą bezprawną lub 

podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do lat 2 do12; § 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony 

w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo 

wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy  do  

lat 8; § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega 

karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3; § 4. Jeżeli sprawca czynu 

określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.  

(II) - wzięcia zakładnika z art. 252 k.k. § 1.Kto bierze lub przetrzymuje 

zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, 

organizacji, osoby  fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego 

zachowania, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10; § 2. Jeżeli 

następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na 

zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12; § 3. Kto czyni 

przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3; § 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1, kto 

odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika.  

(III) - rozboju z art. 280 k.k. § 1. Kto kradnie,  używając przemocy wobec 

osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do 

stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 

2 do 12; § 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym 

podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa 

w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która 

posługuje się taką  bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  

Tym samym okazuje się, że zabójstwo popełnione  w związku z innym 

przestępstwem, jak np. z kradzieżą z włamaniem, wymuszeniem rozbójniczym czy 

kradzieżą rozbójniczą (art. 279, art. 281, art. 282) nie będzie można uznać 

za zbrodnię z art.148 § 2 k. k., lecz tylko za  zabójstwo typu podstawowego 
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z możliwym kumulatywnym zbiegiem  z wyżej wymienionymi, chyba, że motywacja 

sprawcy tego czynu będzie zasługiwała na szczególne potępienie.  W  takim 

przypadku czyn taki będzie można uznać za zabójstwo kwalifikowane, ale już na 

podstawie art.148 § 2 pkt 3. Nigdy zaś z tytułu związku tymi przestępstwami. 

Jak słusznie zauważył A. Zoll „ten związek może być różnorodny”
163

.  Występujące 

tu znamię działania „w związku” rodzi szereg wątpliwości. Z jednej strony owo 

wyrażenie może oznaczać powiązania przyczynowo-skutkowe, z drugiej zaś - jakieś 

inne  jak chociażby powiązanie natury funkcjonalnej, czasowo-sytuacyjnej, czy też 

wskazujące na powód, który aktywizuje człowieka do działania w określonym 

kierunku. Na tą dwuznaczność wskazuje słownikowe ujęcie tego znaczenia, gdzie 

podkreśla się, że powiązanie to wzajemna zależność przyczyn i skutków a i również 

łączność czegoś z czymś, powód
164

. Jak słusznie zauważył J. Kasprzycki „z punktu 

widzenia zasad logiki  znaczenie tego wyrazu należy rozumieć jako powiązanie 

funkcjonalne”
165

. W podobnym kierunku poszła argumentacja R. Kokota. Jednak 

w przeciwieństwie do J. Kasprzyckiego, który uważa, iż związek ten wyznaczony 

w analizowanym przepisie pomiędzy przestępstwem zabójstwa a wzięciem 

zakładnika, zgwałceniem czy rozbojem, nie jest relacją przyczynowo - skutkową,  

autor monografii „Zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym” głębiej 

wchodzi w ten problem. Według niego przyjąć należy, iż „zdecydowanie nie chodzi 

w tym przepisie tylko o związek kauzalny, lecz przede wszystkim o powiązanie 

natury funkcjonalnej, czasowo- sytuacyjne. O istotności testu warunku sine qua non  

dla bytu zabójstwa kwalifikowanego w tej postaci można mówić o tyle tylko, o ile 

jego zastosowanie prowadzić ma do wniosku, że zabójstwo to nie może  istnieć bez 

»związku« z jednym z trzech przestępstw wymienionych w tym przepisie”
166

. Wbrew 

stwierdzeniom J. Kasprzyckiego „że przyczyną śmierci  nie może być gwałt”, to 

przecież może się zdarzyć sytuacja, że w wyniku gwałtu doszło u ofiary do 

wewnętrznego krwotoku, co w konsekwencji doprowadziło do jej zejścia 

śmiertelnego. Warunkiem więc odpowiedzialności na podstawie art. 148 § 2 pkt 2 jest 

dokonanie czy też usiłowanie zabójstwa kwalifikowanego w związku z popełnieniem  

innego, ale tylko wymienionego w tym przepisie przestępstwa. Oznacza to, że 
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zabójstwo zostało popełnione w czasie i miejscu dokonania,  jak i usiłowania 

„wzięcia zakładnika, zgwałcenia albo rozboju”. Zawarty w tym przepisie zwrot 

,,zabija człowieka …” z popełnieniem tych trzech przestępstw i wskazujących na 

istnienie jakiegoś związku przyczynowego między zabójstwem a jakimś innym 

przestępstwem, w ramach katalogu wyróżnionego w tym przepisie, uzasadnia tezę,  

że przepis ten ma zastosowanie również w sytuacjach, gdy brak jest owej jedności 

miejscowo- czasowej popełnienia zabójstwa z przestępstwem w tym katalogu 

wymienionym. Nie ma więc znaczenia dla przyjęcia tej kwalifikacji z art.148 § 2 pkt 

2, to czy zabójstwo zostało popełnione przed dokonaniem wzięcia zakładnika, 

zgwałceniem czy też rozbojem w czasie dokonania jednego z tych przestępstw, czy 

też po ich dokonaniu. Odnosi to w takim samym stopniu do miejsca zabójstwa, które 

nie musi być tożsame z miejscem wzięcia zakładnika, rozboju, czy gwałtu. Dla 

przyjęcia kwalifikacji na podstawie art. 148 § 2 pkt 2 decydujące znaczenie ma 

okoliczność, że pozbawienie życia człowieka pozostaje w związku z popełnieniem 

jednego z tych trzech wymienionych w nim przestępstw. Jak słusznie zauważył 

B. Michalski art.148 § 2 pkt 2 stanowi podstawę kwalifikacji prawnej zabójstwa 

(dokonanego czy też usiłowanego), gdy było ono nie tylko środkiem do popełnienia 

jednego z trzech wymienionych w nim przestępstw „stosowanym zarówno w czasie 

i miejscu popełnienia takiego przestępstwa, jak i w wypadku, gdy popełnione zostanie 

w okresie poprzedzającym realizację znamion jednego z tych przestępstw, nawet 

w wypadku, gdy sprawca z jakichś powodów przestępstwa takiego nie popełnił, jak 

też w sytuacji, gdy zabójstwo zostanie  popełnione w celu zatarcia śladów 

dokonanego wcześniej (lub tylko usiłowanego) wzięcia zakładnika, zgwałcenia lub 

rozboju”
167

.  

Na jeszcze jeden aspekt zwrotu „w związku” należy zwrócić uwagę. Pozwala 

on na znaczne rozszerzenie kręgu osób względem których sprawca dopuszcza się 

zamachu. Niewątpliwie przepis ten ma zastosowanie przede wszystkim w sytuacjach 

w których sprawca usiłuje lub zabija osobę będącą przedmiotem czynności 

wykonawczej jednego z tych przestępstw (zgwałcenia, rozboju, wzięcia zakładnika), 

również ofiarą zabójstwa może być inna osoba. Jako przykład można przedstawić 

sytuację, gdzie sprawca zabija nie zakładnika ale jego ochroniarza względnie inną 

osobę, która w odczuciu sprawcy, stanowi przeszkodę w realizacji czynu 
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polegającego na wzięciu zakładnika. Odnosi się to również w przypadku zgwałcenia, 

gdzie dochodzi do zabicia przez sprawcę jakiejś najbliższej dla kobiety osoby, a która 

stanowi przeszkodę dla realizacji jego czynu. W tych więc przypadkach przykładowo 

tu określonych zabójstwo tych osób pozostaje w związku z tymi innymi 

wymienionymi w tym przypadku przestępstwami. Czy ta zależność „w związku” nie 

idzie za daleko? Jak wykazała K. Daszkiewicz przepis ten można odnieść do osób nie 

będących zakładnikami, ofiarami gwałtu czy też rozboju. Autorzy tego rozwiązania 

w swoim uzasadnieniu wprost taką możliwość dopuszczają
168

. Rozszerza to znacznie 

krąg podmiotów stanowiących przedmiot czynności wykonawczej i tym samym 

„rozmywa” się znaczenie znamienia ,,w związku”. 

Kolejnym typem zawartym w art.148&2 k.k. jest zabójstwo w związku 

z wzięciem zakładnika. Wzięcie lub przetrzymanie zakładnika jest przepisem nowym, 

wprowadzonym dopiero w k.k. z 1997 roku. Przestępstwo to stanowi novum w tymże 

akcie prawnym. Ustawodawca wyróżnił jego dwie postacie. Poza typem 

podstawowym zawartym w art. 252 § 1 uczynił również karalnym przygotowanie do 

jego popełnienia (§ 3). Wyróżnił jeszcze jego formę kwalifikowaną (§ 2), gdzie tą 

kwalifikację wyznacza również śmierć zakładnika lub jego ciężki uszczerbek na 

zdrowiu. Wskazano już wyżej,  że ofiarami zabójstw w związku z wzięciem 

zakładnika mogą być różne kategorie osób. Mogą być nimi nie tylko zakładnicy. 

Możliwe są zabójstwa osób broniących zakładnika, ale również osoby całkiem 

przypadkowe, które znalazły się w sferze działań w związku wzięciem zakładnika. 

Według K. Daszkiewicz takie rozwiązanie nie jest słuszne. Ma wątpliwości, 

czy każde zabójstwo w związku z wzięciem zakładnika należy kwalifikować jako 

zabójstwo ciężkie (art. 148 § 2 pkt 2). Autorka ta uważa za dalece niesłuszne uznanie 

czynu policjanta, który zabijając terrorystę przekracza granice obrony koniecznej 

i kwalifikowanie jego czynu jako zabójstwo ciężkie. Podobne wątpliwości według 

niej budzą te sytuacje w których, „sprawca pozbawia życia inną osobę »w związku 

z wzięciem zakładnika«, [którą] wcale zabić nie chciał, a zabił działając z zamiarem 

ewentualnym”
169

. Wskazuje ona jeszcze na inne niekonsekwencje rozwiązań 

przyjętych w k.k. w tej sferze. Zgodnie z przepisem 252 § 1 czynem zabronionym jest 

zarówno branie jak i przetrzymywanie zakładnika w celu zmuszenia organu 

państwowego, samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub osoby 
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prawnej albo innej grupy osób do określonego zachowania, natomiast zabójstwem 

ciężkim jest tylko zabicie człowieka w związku wzięciem zakładnika
170

. Okazuje się 

zatem, że osoba która pozbawia życia człowieka w związku z przetrzymywaniem 

zakładnika nie będzie odpowiadała z przestępstwo z art. 148& 2 pkt 2, gdyż „byłaby 

to interpretacja na niekorzyść sprawcy przestępstwa”
171

.  

Słusznie również ta autorka stwierdza, że niekonsekwencją analizowanych 

przepisów jest to, że karalnym jest przygotowanie do występku wzięcia lub 

przetrzymywania zakładnika, natomiast  bezkarnym są przygotowania do zabójstwa 

ciężkiego z art. 148 § 2.  

Następnym typem kwalifikowanym wymienionym  w tym przepisie  (wiemy, 

że ma ono zbiorczą postać i zawiera trzy odmiany typu kwalifikowanego 

o alternatywnie określonych znamionach),jest zabójstwo pozostające w związku ze 

zgwałceniem. Nie jest pozbawiona również  niekonsekwencji i ta kwalifikowana 

postać tegoż przestępstwa.. Wiążą się one z samą techniką typizacji zgwałcenia. 

Na fakt ten zwróciła uwagę również K. Daszkiewicz, wskazując, iż z jednej strony 

nowy kodeks karny pozbawia charakteru zbrodni obie kwalifikowane postacie 

zgwałcenia (zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem albo zgwałcenie wspólnie 

z inną osobą). Wprowadza także uprzywilejowaną postać zgwałcenia zagrożonego 

karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 197 § 2 k.k.), a drugiej strony 

uważa, że pozbawienie życia człowieka pozostające w „związku ze zgwałceniem” 

(a zatem z jakąkolwiek jego postacią) zawsze jest morderstwem i nigdy nie może być 

kwalifikowane jako zabójstwo w jej zasadniczej postaci.  

Równie niekonsekwentnym rozwiązaniem charakteryzuje się zabicie 

człowieka w związku z rozbojem. Do przestępstw,  w  których sprawcy posługują się 

zbrodniczymi metodami należy nie tylko rozbój ale kradzież rozbójnicza oraz 

wymuszenie rozbójnicze (art. 280 i 282). K. Daszkiewicz za wątpliwe uznaje 

rozwiązanie zgodnie, w którym jeśli sprawca zabił człowieka w  związku z rozbojem 

w przypadku mniejszej wagi, to będzie odpowiadał za przestępstwo z art.148 § 2 

pkt 2, natomiast, gdy zabił człowieka w związku z wymuszeniem rozbójniczym, 

kradzieżą rozbójnicza, będzie odpowiadał za przestępstwo w typie zasadniczym, jeśli 

nie zachodzą inne okoliczności obciążające. Pamiętajmy, że ustawodawca tworząc 

kwalifikowane typy zabójstw, w których zbrodnia zabójstwa pozostaje w związku 
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innym przestępstwem musi brać pod uwagę ciężar gatunkowy tego innego 

przestępstwa.  

I znowu sprawa rozbija się o określenie „w związku”. Obejmuje ono przecież taką 

sytuację, w której ten związek jest ścisły, że można przyjąć istnienie jednego czynu 

w sensie naturalnym, ale i również obejmuje ono i związek luźniejszy, gdzie 

właściwą będzie kwalifikacja tych czynów jako realnego zbiegu tych przestępstw. 

Przykładem pierwszej sytuacji jest zabójstwo w związku z rabunkiem, w którym 

dochodzi do zabójstwa ofiary rabunku albo zabójstwo policjanta w czasie pościgu za 

sprawcą rozboju. Według O. Górniok „związek ten polegać może na zabiciu 

człowieka przy realizacji znamion któregoś z tych przestępstw (gwałtu, rozboju, 

wzięcie zakładnika - dopisek mój – A.O) w szczególności znamienia przemocy, lub 

może mieć charakter luźniejszy (np. zabójstwo osoby utrudniającej sprawcy ucieczkę 

z miejsca zdarzenia albo osoby grożącej lub szantażującej doniesieniem policji 

o popełnionym przestępstwie świadka)”
172

. Według tej autorki, jeżeli sprawca przy 

realizacji znamion z którymś z powyższych przestępstw dopuszcza się zabójstwa, 

wskazana jest kumulacja kumulatywna. Natomiast, gdy mamy do czynienia 

z luźniejszym związkiem między przestępstwem zabójstwa a zgwałceniem, rozbojem 

czy też wzięciem lub przetrzymywaniem zakładnika, będziemy mieli zazwyczaj do 

czynienia ze zbiegiem przestępstw a nie przepisów.  

Zdaniem R. Kokota, te ustawodawstwa, które posługują się  w konstrukcji 

kwalifikowanego typu zabójstwa kryterium zbiegu z innym przestępstwem 

najczęściej za szczególnie naganne uznają instrumentalne traktowanie zabójstwa do 

osiągniecie innego celu, a więc, gdy chce się ukryć poprzez ten czyn inne 

przestępstwo względnie, gdy stanowić ma ono możliwość popełnienia jeszcze innego 

przestępstwa. W ramach tych dwu związków pojawiają się jednak wątpliwość co do 

kwalifikacji prawnej popełnienia czynu. Odnośnie związku pierwszego rodzaju, który 

wyżej określiliśmy jako ścisły, autorzy  komentarza do kodeksu karnego napisanego 

pod redakcją O. Górniok stawiają pytanie: „czy dochodzi tu do zbiegu przepisów 

ustawy z kumulatywną kwalifikacją w myśl art. 11 § 2 czyli z powołaniem obu 

artykułów połączonych spójnikiem » i «, czy też mamy do czynienia z przestępstwem 

złożonym kwalifikowanym z art.148 § 2 pkt 2 zawierającym jednak dyspozycję 

niepełną, wymagającą uzupełnienia przez art. 252, 197 albo 280, co wymaga też 
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powołania obu przepisów połączonych jednak łącznikiem »w związku»?”
173

. 

Odpowiadając na pierwsze pytanie skłaniają się do rozwiązania drugiego, uważając 

go za trafniejsze. Natomiast w przypadku owej więzi luźniejszej według nich 

powstaje pytanie: „czy można kogoś karać dwa razy za to samo, np. raz za rozbój 

a drugi raz za zabójstwo w związku z rozbojem?”
174

. W tym drugim przypadku 

znacznie podwyższono karę właśnie ze względu na to, że czyn ten  związany był 

z rozbojem. W świetle komentatorów ustawodawca odpowiada na to pytanie 

twierdząco. Trudno byłoby zaakceptować stanowisko, gdzie zabójstwo policjanta 

w czasie pościgu po dokonaniu rozboju, miałoby uchylać odpowiedzialność 

za rozbój, którego ofiarą byłaby inna osoba. 

 

IV.5.2.4. Motywacja zasługująca na szczególne potępienie 

 

Kolejnym elementem kształtującym kwalifikowany typ zabójstwa 

o charakterze statycznym i wyróżniony ze względu na motywację sprawcy stanowi 

jego „motywacja zasługująca na szczególnie potępienie” (art. 148 § 2 pkt 3). Według 

K. Daszkiewicz,, „pozornie mogłoby się wydawać, że w sprawach kwalifikacji 

»ciężkich» zabójstw, swoistym »wentylem bezpieczeństwa» będzie ta jego postać”
175

. 

Do tejże motywacji według niej można się będzie odwołać wówczas, gdy sąd uzna, 

że popełniono ciężkie zabójstwo, a nie zostały wyczerpane znamiona określone 

w art. 148 § 2 pkt 1-4 i art. 148 § 3 k.k. Zarazem autorka ma świadomość, że 

w konkretnym sprawach trudno będzie ustalić pod wpływem jakich przeżyć będzie 

się kształtować zamiar sprawcy
176

. Zresztą problematyka motywacji przestępstw na 

gruncie prawa karnego jest jedną z najbardziej złożonych i trudnych
177

 stąd było 

                                                 
173

 Kodeks karny. Komentarz,  O. Górniok (red.) …,op.cit., s. 453. 
174

 Ibidem, s. 453. 
175

 K. Daszkiewicz, Ciężkie zabójstwo..., op. cit., s. 482. 
176

  Por. M. Bryła, Zabójstwo ciężkie  w polskim kodeksie karnym , „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 3,  

s. 67.   
177

 R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane..,, op. cit., s. 182-183. 



 187 

przedmiotem studiów nie tylko prawników i kryminologów
178

 ale również 

psychologów
179

i socjologów
180

.  

Przypomnę, że motywacja jako pojęcie ustawowe, czyli już jako termin 

prawny w nauce prawa karnego pojawia się w k.k. z 1997 roku i to wielokrotnie 

w różnych przepisach, nie tylko w kontekście zabójstwa jako element kwalifikujący. 

Ani kodeks karny z 1932 ani k.k. z 1969 roku nie posługiwały się pojęciem motyw 

czy też motywacja. Ówcześni ustawodawcy posługiwali się pojęciem pobudka, które 

z kolei było obce psychologii. Przyjrzyjmy się w jakich kontekstach pojęcie motyw 

i motywacja zostało użyte
181

 w aktualnie obowiązującym k.k. Motywacja zasługująca 

na potępienie jest ustawowym znamieniem tylko przestępstwa z art. 148 § 2 pkt. 3. 

Termin ten występuje również w art. 40 § 2 k.k., gdzie jednak inna jest jego rola, tym 

samym znaczenie. Stanowi on ogólną przesłankę fakultatywnego orzeczenia przez 

sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych (art. 39 pkt 1) 

co wchodzi w rachubę w przypadku skazania sprawcy na karę pozbawienia wolności 

na czas nie krótszy niż 3 lata za popełnienie przestępstwa „w wyniku motywacji 

zasługującej na szczególne potępienie”. Owa motywacja może charakteryzować  

każde przestępstwo nie będąc ustawowym jego znamieniem. Stwierdzenie wiec 

istnienia tego samego rodzaju motywacji przy popełnieniu przestępstwa za które, 

wymierza się karę po wyżej 3 lat pozbawienia wolności, jest podstawą orzeczenia 

środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. Odmienna interpretacja, na 

co zwrócił uwagę B. Michalski, mogłaby prowadzić do wniosku,  że jedynym 

przestępstwem za które może być orzeczony środek karny (art. 40) jest tyko zbrodnia 

określona w art. 148 § 2 pkt 3. Takie zaś stanowisko jest do nie zaakceptowania. 

Można zwrócić  uwagę na fakt, że w przypadku zabójstwa z art. 148 k.k. 

stwierdzenie, iż czyn  popełniony został z motywacją zasługującą na szczególne 

potępienie „»przesuwa« kwestię odpowiedzialności karnej sprawcy na płaszczyznę 

przepisu określającego kwalifikowany ze względu na to znamię - art. 148 § 2 pkt 3 

KK, a w  wypadku skazania za tak kwalifikowany czyn możliwe jest również 
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orzeczenie środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych, w takim 

bowiem wypadku stanowiąca kwalifikujące znamię zabójstwa »motywacja 

zasługująca na szczególne potępienie« jest równocześnie przesłanką uzasadniającą 

możliwość orzekania tego środka karnego”
182

. W tym kontekście owo kwalifikujące 

znamię zabójstwa „z motywacji zasługującej na szczególne potępienie” jest 

równocześnie przesłanką uzasadniającą orzeczenie względem tego sprawcy 

dodatkowego środka karnego.  

Z kolei w kontekście k.k. pojawiają się wyrażenia „motywacja” również bez 

owego dodatkowego określenia „szczególnego potępienia”, jak w art. 53 § 2 gdzie 

sąd jest zobligowany do uwzględnienia motywację sprawcy przy wymierzaniu kary 

(w ramach jej sądowego wymiaru) oraz to również sąd musi brać pod uwagę 

motywację sprawcy przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu (art. 115 § 2). 

Na gruncie psychologii, a nauka prawa posługuje się ustaleniami tejże 

dyscypliny naukowej, wskazuje się, że pojęcie motywacji nie jest jednorodne, a jej 

charakter i rodzaj każdorazowo wyznacza kontekst sytuacyjny, w którym człowiek 

się znajduje. Stąd w tej dyscyplinie brak jest jednomyślności odnośnie znaczenia 

i istoty pojęcia motywacji, a jej teorie nierzadko operują niespójną terminologią
183

. 

Jest oczywistym, że  przed pojawieniem się k.k. z 1997 roku nie posługiwano 

się pojęciem motywacji i motywu. Prawnicy dla określenia tego aspektu strony 

podmiotowej posługiwali się pojęciem pobudki, nieznaną - o czym już również 

wspominałam - psychologii. Jak zauważył R. Kokot „przypisanie jednak temu 

terminowi („pobudka” dopisek mój – A.O.) , tak rozległych treści zmusiło doktrynę 

do posługiwała się  nim w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, w znaczeniu sensu 

stricto, jako czynnika o charakterze emocjonalnym sygnalizującego istnienie 

niezaspokojonej potrzeby, inicjującego i towarzyszącego procesowi 

motywacyjnym”
184

. Wypracowano również znaczenie szerokie tego pojęcia, 

obejmującego oprócz wyżej wymienionego (pobudka sensu stricto) także pewne 

przeżycie ze sfery intelektualnej (tzw. motywy) , które mają tłumaczyć dlaczego 

sprawca zachował się w taki a nie inny sposób, obejmujące wyobrażenie o celu 
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i drodze jego osiągnięcia, stanowiąc siłę napędową jego poczynań
185

. Owe ustalenia 

doktryny „w tej materii korespondowały z rozwiązaniami i sposobem rozumienia 

tego terminu przez ustawodawcę karnego. W art. 120 § 2 k.k. z 1969 roku 

definiującym przestępstwa podobne, z jednej strony wymienia się przestępstwa 

popełnione z tych samych pobudek, z drugiej zaś - do podobnych zalicza się te, które 

były  popełnione w celu uzyskania korzyści majątkowej, co przecież stanowiło czystą 

postać motywu działania (pobudka sensu largo)
186

. 

Ta wieloznaczność rozumienia pobudki stała się podstawą ukształtowania 

dwóch stanowisk – pierwszego monistycznego, które  sformułował W. Wolter. Tenże 

autor wychodzi z założenia o nierozdzielności motywu i pobudki: „motywem jest dla 

nas podnieta i pobudka; pierwsza składa się z momentów wyobrażeniowych, druga 

z uczuć. Z licznych momentów podniety interesować nas będzie w pierwszym rzędzie 

wyobrażenie wyników, przedstawiających pewien stan prawny lub bezprawny, 

zabarwionych uczuciowo dodatnio lub ujemnie (pobudki). Następnie uwzględniać 

będziemy stopień przewidywania, czyli nasilenie antycypowanego wyniku na 

podstawie doświadczenia praktycznego ujętego w logiczne kategorie”
187

. Genetyczna 

więc strona aktu woli – czynności oparta jest na zasadach motywacji.  

Drugie stanowisko, które można określić mianem dualistycznego, oparte na 

rozdziale przeżyć psychicznych na: wolicjonalne, intelektualne oraz emocjonalne, 

zakłada, że to „uczucie względnie emocja według – terminologii L. Petrażyckiego - 

głodu, pragnienia, jest czynnikiem, który pobudza nas do określonej działalności […]. 

Pobudką więc będzie to uczucie względnie wzruszenie, które wpływa na zjawienie 

się pewnego postępowania ludzkiego”
188

. Dla tegoż autora motyw jako przeżycie 

psychiczne ma charakter całkiem odrębny i różny od pobudki
189

. Jest wyrazem aktu 

wolicjonalnego: „jest to coś rozumowanego, spekulatywnego, a tłumaczącego daną 

działalność wolową w związku z »ja«
190

. W tym kierunku poszły rozważania 

P. Horoszowskiego. K. Buchały, K. Obuchowskiego, L. Gardockiego
191

.  
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Podobnie, odróżnienie pobudki od motywu czyni S. Frankowski, dla którego 

motyw stanowi „wyobrażenie przeszłego, obecnego stanu rzeczy (zdarzenia), które 

aktywizuje człowieka do działania w określonym kierunku; w przypadku przyszłego 

stanu rzeczy wyobrażenie połączone jest z dążeniem do jego osiągnięcia”, zaś przez 

pobudkę rozumie ,,uczucie, które aktywizuje człowieka do działania w określonym 

kierunku”
192

.  

Okazuje się więc, że zdaniem powyższych autorów motyw stanowi czynnik 

intelektualny, stanowiący rację działania, zaś pobudka - to emocjonalne przeżycie, 

uczucie, emocje, które stanowią siłę napędową popychającą sprawce do czynu. 

Współczesna psychologia owo rozróżnienie intelektualnych i emocjonalnych 

bodźców  ludzkiego działania, które leżą u podstaw przedstawionego wyżej 

stanowiska,  kwestionuje. Wskazuje się na sztuczność tego podziału, gdyż ludzkie 

zachowanie jest wyrazem szeregu czynników świadomych jak i nieświadomych, 

fizjologicznych, biologicznych, intelektualnych, emocjonalnych, jak i społecznych 

(kulturowych), które wzajemnie na siebie oddziaływując determinują ludzkie 

czyny
193

. Jak słusznie zauważył J.K. Gierowski takie „skrajne przeciwstawienie 

czynnika emocjonalnego (pobudka) zmiennej intelektualnej jest zabiegiem 

upraszczającym bardzo złożony przebieg procesu motywacyjnego. Pomiędzy sferą 

emocjonalną człowieka, a jego przeżyciami poznawczymi (intelektualnymi) zachodzą 

bowiem tak silne wzajemne powiązania i współzależności, iż w najlepszym wypadku 

można mówić o emocjonalnych bądź poznawczych aspektach zjawisk i procesów 

motywacyjnych czy też o emocjonalno - popędowym lub poznawczym poziomie 

regulacji czynności psychicznych człowieka […]. Nie ulega również wątpliwości, 

iż motywy działania a nawet cały proces motywacyjny mogą być przez człowieka 

nieuświadomione, a zachowanie bywa najczęściej polimotywacyjne  i jest wynikiem 

działania kilku motywów (pobudek)”
194

.  

Dominującym staje się więc ujęcie monistyczne, reprezentowane jak 

wcześniej wspominałam przez W. Woltera, a i w coraz większym zakresie przez 

innych autorów
195

. K. Daszkiewicz wprost pisze, że „nie powinno ulegać 

wątpliwości, że motywacja przestępstwa obejmuje zawsze splot przeżyć 
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psychicznych. Jeżeli analizując konkretne działania, wskazuje się na motyw czynu 

albo pobudkę, oznacza to albo skrót myślowy albo dotyczy przeżycia, które wybija 

się wśród innych na plan pierwszy i stało się dominujące”
196

. Według niej celowym 

byłoby się posługiwanie terminem „proces motywacyjny”
197

.  

Również na gruncie samej psychologii można zauważyć tendencję 

zastępowania terminu „motyw” pojęciem „proces motywacyjny” 
198

 rozumianym 

jako zjawisko regulacyjne, pełniące funkcję sterowania czynnościami, tak, aby 

doprowadziły one do określonego wyniku (cel preferowany przez podmiot danego 

czynu). Jak zauważa autor „Motywacji zabójstw” -  J.K. Gierowski, „trudno więc dziś 

traktować czyn przestępny, jako efekt działania jednego motywu bez uwzględnienia 

i analizy całego złożonego i dynamicznego procesu składającego się na 

motywację”
199

. Dalej zaś stwierdza odwołując się do badań nad sprawcami zabójstw, 

że stanowią oni grupę „wyjątkowo różnorodną pod względem  zmiennych 

osobowościowych”
200

 Sam podkreśla wcześniej, że „rozumienie motywacji pozostaje 

w bezpośrednim związku z psychologią osobowości”, gdzie traktuje się ją jako 

funkcjonalną całość integrującą i regulującą jej wszelkie czynniki zachowania. 

„Motywacja jest więc przejawem  i efektem pełnienia przez osobowość jej 

podstawowych czynności”
201

. Bardzo różnorodne są również „sytuacje 

kryminogenne, w których dochodzi do popełnienia czynu zabronionego oraz 

mechanizmy i procesy psychiczne (a więc motywacja), leżące u podstaw 

popełnianych przestępstw’’
202

.  

Okazuje się więc według tego autora, że zabójstwo jest tego typu 

zachowaniem, które jest wynikiem działania wielu czynników wewnętrznych, jak 

i sytuacyjnych (zewnętrznych)  i dopiero ich niepowtarzalny układ leży u podstaw 

tego zachowania przestępczego. Jak wiemy ustawodawca w art. 148 § 2 pkt 3, mówi 

o motywacji zabójstwa, która zasługuje na szczególne potępienie. Jest to ujęcie 

nieostre i ocenne. Szkoda, że ustawodawca karny nie sformułował katalogu przeżyć 

psychicznych sprawcy, zasługujących na owo szczególne potępienie
203

. Od kodeksu 
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karnego jak i od innych aktów prawnych należałoby oczekiwać jasnych 

i precyzyjnych dla ogółu unormowań. Ich brak musi rodzić arbitralność ocen  

i prowadzić w konsekwencji chociażby do niejednolitości orzecznictwa. Tam, gdzie 

chodzi o życie człowieka, ta regulacja powinna być jednoznaczna i precyzyjna. 

Przecież sąd w każdym przypadku zabójstwa musi oceniać, czy przeżycia sprawcy 

zasługują na szczególne potępienie, czy też nie. „Mogąca wystąpić w praktyce 

dowolność ocen sądu, wywołuje poważne obawy”. Skutkiem tego jest to, że granica 

pomiędzy zabójstwem a zabójstwem ciężkim staje się płynna (rozmywa się) „tak jak 

płynna jest granica miedzy motywacją zasługującą na potępienie a motywacją 

zasługującą na szczególne potępienie”
204

. Sprawę komplikuje jeszcze fakt, 

że wprawdzie art.148 § 2 pkt 3 jest przepisem stanowiącym samoistną podstawę do 

kwalifikacji zabójstwa, może być jednak również traktowany jako swoiste 

dopełnienie, uzupełniając kwalifikację prawną zabójstw o znamionach typu 

kwalifikowanego, a określonych w pozostałych punktach § 2 i 3 tegoż przepisu. Czy, 

np. zabójstwo popełnione ze szczególnym okrucieństwem oraz równocześnie 

w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, należy zakwalifikować 

na podstawie kumulacji kwalifikacji z art. 148 § 2 pkt 1 i 3 ? 

Szczególne potępienie motywacji, jak słusznie stwierdza A. Zoll, ma miejsce 

wtedy  gdy „motywy sprawcy w sposób rażący odbiegały od przyjętych wzorów 

postępowania z uwzględnieniem już tego, że każde zabójstwo jest takim naruszeniem 

wzorca postępowania. Musi więc wystąpić jeszcze jakiś dodatkowy element 

w motywacji sprawcy, który decyzję dokonania zabójstwa czyni szczególnie 

naganną”
205

. Według tego autora , nie jest możliwe podanie owych kryteriów 

szczególnego potępienia in abstracto, można to uczynić analizując konkretny 

przypadek. Jedno jest pewne ,ze rozpoznanie owej motywacji zasługującej na 

szczególne potępienie leży więc poza sferą więc ocen prawnych a należy jej szukać 

w sferze ocen moralnych , czy tez religijnych. Brak  tu postulowanego katalogu 

owych okoliczności oraz jakichkolwiek wskazówek pozwalających określić jakiś 

rodzaj motywacji zasługujących na szczególne potępienie.
206

 

Psycholodzy i socjologowie, badając zabójców, próbowali określić jakimi 

motywami się kierowali dokonując tego przestępstwa. K. Podgórecki  w „Patologii 
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życia społecznego” wymienia wiele prób klasyfikacji, czy też raczej typologii  

zabójców pod kątem właśnie motywów, które kierowały nimi przy dokonaniu tego 

przestępstwa. Odwołując się do badań F.Tennyson  Jesse wyróżnia on: zabójstwa dla 

zysku, odwetowe, mające na celu eliminację, z zazdrości, z rozkoszy zabijania oraz 

z przekonania
207

. Tenże autor przedstawia jeszcze szereg typologii w tej materii, 

niektóre określając jako „metodologiczno- patologiczne”, nieoparte na realiach, czy 

też sztuczne. Ten socjolog prawa mocno podkreśla, że zabójstwa są w wielu 

wypadkach warunkowane społecznie i w znacznym stopniu „zależy od kultury 

i podkultury społeczności w której się zdarzają”
208

. Wyróżnił on dwa rodzaje 

zabójstw. Według niego pierwszy rodzaj wynika  „z kolejnych systematycznych, 

ustawicznie rosnących, wzajemnie się wzmagających, kumulatywnych napięć”; 

rodzaj drugi wiąże się z nagłą, zaskakującą reakcją kryzysową, która wyznacza 

gwałtowne reakcje emocjonalne”
209

. Pozwala to wyróżnić zabójstwa planowane 

i emocjonalne wynikające z nagłego afektu. Dalej zaś, podkreśla, że „zagadnienie 

przyczyn społecznych i psychicznych zabójstw, nie jest dotąd dostatecznie jasno 

wytłumaczone […]. Teorie socjologiczne są jak gdyby zbyt mało subtelne 

i precyzyjne, aby wskazać na ten dodatkowy element, który z potencjalnej grupy 

zabójcówdokonuje selekcji istotnej”
210

.  

Na użytek przedstawionego wyżej podziału przyjmuje on koncepcję 

H. Mahnheima, która mówi o dwóch rodzajach osobowości: osobowość związaną ze 

swoją własną strukturą  oraz osobowość związaną z  jakimś elementem 

zewnętrznym”
211

. Zabójstwo, które zostało spowodowane jakimś czynnikiem 

zewnętrznym, to „zabójstwo, które jest powodowane czynnikiem zewnętrznym [...]”. 

Z kolei zabójstwo które ma wynikać z „totalnej struktury osobowości, to zabójstwo, 

które zwraca się nie przeciw temu nieuchwytnemu czynnikowi, który systematycznie 

kształtuje ogólna ocenę sprawcy, lecz zwraca się przeciw osobie, która pozostaje 

w asocjacji z owym czynnikiem na ogólną ocenę negatywną wpływającym”
212

. 

 Może to stanowić wskazówkę nie tylko dla rozróżnienia  samych motywów 

zabójstwa, ale również tych, które zasługują na szczególne potępienie. Przyjrzyjmy 

się pod tym kątem dwóm podziałom, które pojawiły się w polskiej literaturze odnośni 

                                                 
207

 K. Podgórecki , Patologia życia społecznego, Warszawa 1969 , s. 144  
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interesującej nas problematyki. H. Janowska analizując 309 przypadków zabójstw co 

do których zostały ustalone ich wyraźnie motywy, dokonała ich następującego 

podziału: (1) zabójstwo roszczeniowe (spory o ziemię, o pieniądze); (2) zabójstwa 

związane ze społeczną normą obyczajową; (3) zabójstwa ambicjonalne  zabójstwa za 

obrazę, pobicie); (4) zabójstwa w obronie bezprawności i wolności; (5) zabójstwa 

rabunkowe; (6) zabójstwa erotyczne
213

. 

 Wiele lat później interesującą dla nas typologię zabójstw przeprowadził 

J.K. Gierowski, opierając się na własnych badaniach 120 sprawców zabójstw, 

uwzględniając w nich bezpośrednie motywy wiodące, ich działania ale także biorąc 

pod uwagę tło motywacyjne, poprzez wskazanie tych czynników biologicznych, 

społecznych osobowościowych , które czy to usposabiają, czy predestynują  sprawcę 

do tego czynu. Autor wyróżnił następujące motywy: bezpośrednie – emocjonalne 

(zazdrość, zemsta, poczucie zagrożenia), motywy psychologiczne - urojenie i motywy 

emocjonalno - afektywne, motywy racjonalne (ekonomiczny, seksualny, chęć 

pozbycia się świadka). Ma on świadomość, że w wielu przypadkach rozmaite 

motywy nakładają się na siebie, jak motywy racjonalne, emocjonalne 

czy psychopatologiczne. Wyróżnione przez niego czynniki usposabiające do czynu 

(tło motywacyjne) podzielił na dwie grupy: czynniki osobowościowe i sytuacyjne. 

Wśród czynników osobowościowych za najważniejsze uznał on niedojrzałość 

emocjonalną, labilność, nadpobudliwość uczuciową, zaburzone postawy wobec 

otoczenia społecznego, obniżoną samoocenę, niższą lub przeciętną inteligencję. 

Z kolei wśród czynników zewnętrznych towarzyszących, tzw. sytuacjom 

kryminogennym podkreśla on ciągły i narastający konflikt z ofiarą, nagłą lub 

zasadniczą zmianę życiową sprawcy oraz nasilające się u niego trudności 

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (biologicznych, psychicznych)
214

. 

Autor ten podobnie jak K. Podgórecki, również zauważa,  że zabójstwo jest tego typu 

zachowaniem, które stanowi skutek działania bardzo różnorodnych zmiennych 

sytuacyjnych i dopiero ich niepowtarzający się układ stwarza warunki do popełnienia 

przestępstwa
215

. Podkreśla on, że poprzez dalsze poszukiwania należy zmierzać do 

ustalenia typów osobowościowych sprawcy, jak i też specyficznych mechanizmów 

psychologicznych doprowadzających do inkryminowanego zachowania. Potwierdzają 
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to również  badania A. Wolskiej, które zawarła w swej pracy „Zabójstwo - studium  

psychologiczne”
216

. Nie wszystkie motywy czy cechy osobowościowe składające się 

na tło motywacyjne zabójstw, mogą być uznane za te, które zasługują na miano 

szczególnego potępienia. Za takie mogą być uznane tylko te, które budzą wyjątkowo 

negatywną reakcje społeczeństwa „dyktowaną oceną wyższego już rzędu” (tego co 

już jest przecież negatywnie oceniane) motywów, które legły u podstaw dokonania 

czynu. Niewątpliwie za takowe będą uważane motywacje (zasługujące na miano 

„szczególne potępienie”), które nie są wyrazem reakcji emocjonalnych. „Działanie 

z zamiarem nagłym jest z reguły mniej surowo oceniane”
217

. Te zaś, które są 

wyrazem planowania, systematycznej realizacji celu, jakim jest pozbawienie życia 

człowieka, należy uznać za równie zasługujące na szczególne potępienie. Za takowe 

należy uznać nie tylko te, które wypływają z wewnętrznej struktury osobowościowej 

przestępcy, ale powodowane są takimi czynnikami, jak: niechęć do innego człowieka, 

nienawiść ze względów religijnych, narodowościowych, jak również te, które są 

wyrazem chęci zysku. Spośród tych wypływających  z osobowości  sprawcy znajduje 

się motywacja zasługująca na szczególne potępienie, a mianowicie motywacja 

zmierzająca do zaspokojenia popędu płciowego. Należy mieć na uwadze, że zamiar 

dokonania zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie ma bardzo 

złożony charakter  i  stąd podwójna ocena, która leży u podstaw tej kwalifikacji oraz 

nakładają się nań, co staraliśmy się wykazać, różne motywy i to nie tylko 

uwarunkowane osobowością ale również kontekstowo, a składające się na to 

tzw. przez J.K. Gierowskiego tło motywacyjne, gdzie czynniki biologiczne 

i społeczne są predykatorami, które również należy brać pod uwagę, przy 

dokonywaniu ocen, motywów i wyróżnieniu spośród z nich, tych które zasługują na 

szczególne potępienie.  

 

IV.5.2.5. Zabicie jednym czynem więcej niż jedną osobę 

 

Kolejny rodzaj zabójstwa  kwalifikowanego – wyróżnionego w art. 148 § 3 

jest już wyróżniony przez znamię dynamiczne - ze względu na skutek zachowania 

sprawcy.  Ma ono miejsce wówczas, gdy sprawca jednym czynem zabija więcej niż 

jedną osobę. Przepis ten stanowi, że skutek taki musi być spowodowany jednym 
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czynem sprawcy, działaniem lub zaniechaniem. Kryterium więc jego wyjaśnienia 

stanowi charakter skutku a jak pisze R. Kokot „jego jednoczynowe 

zwielokrotnienie”
218

. Regulacja ta stanowi novum w porównaniu do kodeksu  karnego 

z 1969 roku i oparta jest na założeniu, że dwa życia, to w każdym wymiarze coś 

więcej niż jedno życie
219

. Zgodnie z art. 11§ 2 wielość skutków spowodowana 

jednym czynem w wypadku ich różnorodności prowadzi do kwalifikacji 

kumulatywnej. Jak się jednak okazuje kwalifikacja ta „nie jest w stanie oddać 

wielości skutków jednorodnych spowodowanych jednym czynem”
220

. Art. 148 § 1 

k.k. mówi „kto zabija człowieka”  - używa więc liczby pojedynczej. Z chwilą więc 

zrealizowania przez sprawcę danego czynu, gdzie zamierzonym skutkiem było 

zabicie przez niego innego człowieka, to w sytuacji, gdy rzeczony skutek zostaje 

zwielokrotniony, to  jednym czynem sprawca dopuszcza się tylu przestępstw ile osób 

zabił. Interpretacja taka znajduje się jednak w kolizji z założeniami jedności czynu, 

gdzie na mocy przepisu  art. 11 § 2 ten sam czyn może stanowić tylko jedno 

przestępstwo. Jak więc okazuje się nie można multiplikować jednego czynu, tylko ze 

względu na ilość wywołanych nim skutków. Art. 148 § 3 określa wyjątek 

pozwalający na „oddanie w kwalifikacji prawnej wielości skutków w postaci śmierci 

więcej niż jednej osoby spowodowanej jednym czynem sprawcy”
221

. Jak słusznie 

zauważyła K. Daszkiewicz w takiej sytuacji nigdy nie będzie można kwalifikować 

pozbawienia życia jako zabójstwa w zasadniczej postaci tej zbrodni. Pisze ona 

„załóżmy, że truciciel  dopuszczając się jednego czynu, wrzucił substancję trującą do 

potrawy spożytej przez kilka osób, które poniosły śmierć Dlaczego miałby 

zasługiwać na surowszą kwalifikacje czynu w porównaniu z tym sprawcą, który 

osiągnął ten sam cel, także otruł kilka osób,  ale dokonał tego kilkoma czynami”
222

. 

Według niej może być tak, że w tej drugiej sytuacji nasilenie woli sprawcy może być 

głębsze, zaś zamiar popełnienia  zbrodni trwalszy, a premedytacja może mieć 

znacznie szerszy zakres. Sztandarowym przykładem jest sytuacja, gdzie sprawca 

kierując swój czyn przeciwko kobiecie ciężarnej, zabija  ją i tym samym pozbawia 

życia płodu. Powstaje pytanie dlaczego miałby  być on surowiej oceniany od tego 
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zabójcy, który jednym czynem zabija dziecko a potem matkę?
223

 Pytanie to związane 

z analizowanym przez nią przykładem wynika z nieporozumienia. Jak słusznie 

zauważył A. Zoll „wszystkie osoby stanowiące przedmiot ataku w rozumieniu  

art. 148 § 3 muszą spełnić warunki stawiane przedmiotowi czynności wykonawczej  

w rozumieniu art. 148 § 1”
224

. Zabicie kobiety ciężarnej nie stanowi realizacji 

znamion z art. 148 § 3. Sprawca będzie odpowiadał z art. 148 § 1 , art.149  w związku 

z art. 11 § 2. Razi również niekonsekwencja ustawodawcy, gdyż problem wielości 

normatywnie jednorodnych skutków nie dotyczy tylko przestępstwa zabójstwa ale 

również odnosi się do innych przestępstw skutkowych ( np. uszkodzenie ciała)
225

.  
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Rozdział V 
 

Zabójstwo kwalifikowane w praktyce organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości. 
 

 

 V.1. Konieczność „dwuwarstwowego” spojrzenia na prawo 

 

Dzisiaj nie stanowi już odkrycia stwierdzenie o „dwuwarstwowości” prawa, 

na którą składa się z jednej strony prawo jako „tekst”, w naszej kulturze prawnej 

utożsamiane z przepisami wytworzonymi przez legislatora (prawodawcę), a określane 

mianem prawa pozytywnego czy stanowionego, z drugiej zaś – jego stosowanie, 

realizacja poprzez rozstrzygnięcia konkretnych spraw sądowych (orzeczenia), czy też 

decyzje indywidualne (administracyjne), a wreszcie poprzez zachowania aktorów 

życia prawnego. W tym ostatnim przypadku prawo pozytywne doznaje realizacji na 

skutek zgodnych, względnie niezgodnych z nim zachowań uczestników obrotu 

prawnego w życiu codziennym. W przypadku zachowania niezgodnego z prawem 

powinno nastąpić działanie korygujące, prowadzące z kolei do decyzji (wyroku) 

„przywracającej” zgodność z prawem. Jak widzimy cały czas jesteśmy na gruncie 

rozstrzygnięć indywidualnych, gdzie „w tle” występuje tekst prawny, zaś owe 

decyzje są na nim oparte i stamtąd czerpią swoją legitymację.  

Ma się rozumieć, że ta relacja odmiennie przedstawia się na gruncie systemu 

civil law od – common law. Wprawdzie obie te kultury prawne wyróżniają te dwie 

sfery (owe dwa poziomy), to jednak na gruncie civil law wyraźnie oddziela się je od 

siebie przy równoczesnym zakazie tworzenia prawa  przez organy stosujące prawo
1
. 

Natomiast na gruncie common law ten rozdział zamazuje się, nie jest tak mocno 

rozgraniczany, gdyż sądy mogą prawo tworzyć, chociaż i w tym systemie zakłada się 

zasadę prymatu ustawy (w drodze precedensu nie można zmienić ustawy)
2
.  

Ewa i Janusz Łętowscy wskazali na kilka źródeł (na gruncie systemu 

prawnego państw Europy Kontynentalnej - civil law, gdzie ogromną rolę odegrała 

recepcja i wpływ prawa rzymskiego
3
) omawianej tu dwuwarstwowości prawa

4
. 
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Niewątpliwie jest ona wyrazem konieczności dokonywania interpretacji „tekstu” 

w procesie stosowania prawa. Prawo, o czym pisałam w Rozdziale I pracy, jest 

faktem interpretacyjnym, nieistniejącym przed czy też poza interpretacją, zaś 

„głównym celem refleksji teoretycznej w prawoznawstwie jest dostarczenie spójnego 

uzasadnienia aksjologicznego dokonywanych rozstrzygnięć interpretacyjnych”
5
, co 

czyni poznanie prawne bliskie a nawet tożsame z poznaniem filozoficznym. Jak się 

okazuje oba typy interpretacji (prawniczej i filozoficznej) mają charakter względny 

i nie prowadzą do uzyskania rozstrzygnięć ostatecznych i niepodważalnych. W obu 

też dziedzinach „nie istnieje uniwersalna metoda badawcza, której stosowanie 

dawałoby gwarancję pewności wiedzy”
6
. Zakładany przez wiele kierunków i doktryn 

prawniczych paradygmat naturalizmu metodologicznego, próbujący przenieść metody 

właściwe dla nauk empirycznych na grunt prawoznawstwa, okazał się złudzeniem 

pewności wiedzy, zaś taki redukcjonizm doprowadzał do zapoznania swoistości tej 

normatywnej dyscypliny
7
.  

Okazuje się, że tekst prawny, by mógł być stosowany, musi podlegać 

„odczytaniu” przez tego kto go stosuje. Ten stan powoduje rozbieżność pomiędzy 

„tekstem”, a konkretną decyzją powziętą na jego podstawie. Rozbieżność owa jest 

wręcz nieuchronnością. Wynika ona z tego co Hart określił mianem „otwartości” 

tekstowej. „Którykolwiek ze środków, precedens czy prawodawstwo, zostaje obrany 

do przekazania wzorców zachowania się, jakkolwiek sprawnie działa w licznych 

codziennych sytuacjach, okazuje się jakoś nieokreślony [...]. Ujawnia wtedy to, co 

określa się jako otwartość. [...] To w przypadku prawodawstwa [...], ogólny rys 

ludzkiego języka. Niepewność w obszarach granicznych to cena, jaką płaci się za 

użycie ogólnych terminów porządkujących w każdej formie komunikowania 

o faktach. Języki naturalne [...] mają nieredukowalną otwartość”
8
. Jak słusznie 

zauważyła H. Jadacka, powoduje to, że teksty prawne nie sposób sformułować 

                                                                                                                                            
4
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5
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 Por. J. Kmita, L. Nowak, Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki, Poznań 1968, passim,  

bliżej o naturalizmie i antynaturalizmie jako dwu opcjach prawa – patrz prace cytowane w przypisie 

21 rozdziału I, również: I. Gołowska, Prawo w ujęciu antynaturalistycznym, „Studia Prawno-

Ekonomiczne” t. LXVII, 2003, s. 45-62. 
8
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wystarczająco jasno
9
. Niekiedy sama materia prawna tego wymaga. Stąd 

ustawodawca posługuje się świadomie pojęciami nieostrymi zakresowo, 

wieloznacznymi czy też – odwołuje się do wyrażeń ewaluatywnych (wyrażających 

oceny). Taki charakter mają występujące w tekstach prawnych klauzule generalne jak 

i zasady prawa. Ustawodawca wykorzystuje owe właściwości języka naturalnego, 

by stworzyć organom stosowania prawa sferę luzu decyzyjnego. Jest on niezbędny, 

a powodowany jest ograniczonością na jakie napotyka sam proces normowania. 

„Charakterystyczna cecha naszej ludzkiej sytuacji (a dotyczy to także prawodawstwa) 

polega na tym, że napotykamy dwa ograniczenia, gdy chcemy uregulować 

jednoznacznie i z góry jakąś sferę postępowania przez nałożenie ogólnych wzorców, 

tak by dalsze urzędowe wskazówki nie były już potrzebne. Pierwszym z nich jest 

nasza względna niewiedza co do faktów, a drugim względne niedookreślenie 

celów”
10

. Ten swoisty prawniczy „raj pojęć” pozwala przezwyciężyć jakże częsty 

dylemat pomiędzy potrzebą pewności, a potrzebą dostosowania tekstu do 

zmieniającej się rzeczywistości, „które mogą być właściwie ocenione i rozwiązane 

tylko w tedy, gdy pojawią się w postaci konkretnego przypadku”
11

.  

Jak się okazuje „ludzki prawodawca” nie jest w stanie posiąść wiedzy 

o wszystkich możliwych okolicznościach, które mogą w przyszłości pojawić się. 

Ta zaś niemożliwość ich antycypacji „idzie w parze z nieokreślonością celów”
12

.  

Jednak bardzo często to „w środkach językowych, które legislator ma do 

dyspozycji” tkwią owe trudności
13

. Stan ten rodzi istotne konsekwencje dla praktyki 

prawniczej. Przecież w sytuacji, gdy użycie jakiegoś wyrażenia w tekście okazuje się 

być wynikiem jakiegoś błędu popełnionego przez prawodawcę („posłużenie się 

określonym terminem w przekonaniu, że jest on jednoznaczny lub ostry znaczeniowo, 

gdy tymczasem praktyka prawnicza ujawnia, że jest inaczej”
14

), to wówczas 

podmioty stosujące prawo muszą również dokonać wykładni, by ten błąd 

wyeliminować. Owa różnica pomiędzy tekstem, a jego „odczytaniem” może być 

wyrazem stosowania różnych metod wykładni, co również prowadzi do odmiennych 

                                                 
9
 Por. H. Jadacka, Przyczyny i skutki niejasności tekstów prawnych, [w:] Współczesny język prawny 

 i prawniczy, A. Niewiadomski, A. Mróz, M. Pawelec (red.), Warszawa 2007, s. 33 i n., również:  

A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006, s. 142 i n.   
10

 H.L.A. Hart, Pojęcie..., op. cit., s. 178. 
11

 Ibidem, s. 179. 
12

 Ibidem, s. 177. 
13

 H. Jadacka, Przyczyny..., op. cit., s. 33. 
14

 A. Bator, Język naturalny, [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych..., op. cit., s. 87. 
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rezultatów, zwłaszcza w sytuacji gdy powstaje spór co do istnienia luki i sposobu jej 

„wypełnienia”
15

.  

Jak już wspomniałam o tym wyżej bywają jeszcze inne przyczyny rozdźwięku 

pomiędzy prawem stanowionym, a jego „urzeczywistnieniem” w procesie 

stosowania. Są one równie nieuchronne jak te o „rodowodzie językowym”, a na 

dodatek są wyrazem decyzji legislacyjnych ustawodawcy, który świadomie pragnie 

poprzez nie „rozluźnić” system prawny. Taki charakter mają odwołania do klauzul 

generalnych i tym samym do „odesłań pozasystemowych”, zasad prawa, terminów 

ocennych, itp. Nie sposób w drodze stanowienia uregulować wszystkich spraw. 

Granice prawa zależą nie tylko od obiektywnych przyrodniczych właściwości świata, 

ale wyznaczają je również systemy społeczne. Mają one charakter względny i są 

wyznaczone przez: możliwości osiągania celów pożądanych przez prawodawcę, 

zdolność do wypełniania założonych funkcji, czy też zdolność do internalizacji treści 

norm prawnych przez ich użytkowników. Jedno jest pewne. Nie można nadużywać 

prawa do wykonywania zadań, do których niezbyt się ono nadaje. Zawsze prowadzi 

to do jego „moralnego zużycia” i destrukcji jako środka kontroli społecznej
16

.  

Jak słusznie zauważył na początku ubiegłego stulecia L. Duguit 

ustawodawstwo i orzecznictwo współczesne zaczyna wkraczać na drogę, gdzie 

„prawo tworzy się samorzutnie, bez świadomości tych, którzy przyczyniają się do 

jego opracowania, a nawet wbrew ich chęciom”
17

. Znamienna może tu być również 

wypowiedź P. Calamandrei: „Tłumacząc bowiem przepisy prawa, choćby się było 

głęboko przekonanym o wiernym trzymaniu się litery pozytywnych norm prawnych, 

nigdy jednak nie można ustrzec się od takiego sposobu ich tłumaczenia, jaki zdaniem 

tłumaczącego odpowiadałby najlepiej tendencjom, które panują, lub zdaniem jego 

panować winny w tym systemie prawnym w jakim zamieszczono odnośne przepisy. 

Dlatego też wszelkie konstrukcje dogmatyczne przedstawiają zawsze wynik 

kompromisu pomiędzy pozytywnym przepisem prawnym, a założeniami tych 

tendencji, z którymi prawnik przepis ten połączy”
18

.  

Przy całej świadomości odrębności i swoistości prawa karnego w systemie 

prawnym, jako prawa nieprzekraczalnych granic, gdzie punkt ciężkości położony jest 

                                                 
15

 Por. E. Łętowska, J. Łętowski, Prawo w systemie..., op. cit., s. 13. 
16

 Por. J. Jabłońska - Bońca, Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995, s. 105.  
17

 L. Duguit, Kierunki rozwoju prawa cywilnego od początku XIX wieku, Warszawa – Kraków 1938, 

s. 66 
18

 P. Calamendrei, Względny charakter pojęcia skargi, „Polski Proces Cywilny” nr 1-2/1939, s. 2 i n. 
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na ustawowym określeniu zakazów popełniania czynów społecznie szkodliwych 

(przestępstwa i wykroczenia) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że naruszenie zakazu 

spowoduje wymierzenie sankcji karnej o ile można sprawcy tego czynu przypisać 

winę, można te uwagi odnieść również do tegoż prawa. I tutaj stopień „zamkniętości” 

tego systemu jest „rozluźniony” poprzez odwołanie do klauzuli karygodności 

(społecznej szkodliwości czynu, która musi być „więcej niż znikoma”), 

dopuszczalności poza ustawowe kontratypy, posługiwanie się terminami 

nieokreślonymi znaczeniowo, nieostrymi znaczeniowo wyrażeniami ocennymi, jak 

np.: „motywacja zasługująca na szczególne potępienie”, „szczególne okrucieństwo”, 

„silne wzburzenie” itp.. Zwróćmy uwagę na to, że przy klauzulach generalnych 

dochodzi do odesłania do pozaprawnego systemu wartości, czyli innego niż prawny 

system normatywny
19

, zaś przy użyciu nieostrych znaczeniowo zwrotów ocennych 

organ stosujący prawo dokonuje kwalifikacji prawnej czynu na podstawie własnej 

oceny, biorąc pod uwagę specyficzne okoliczności składające się rozpatrywany stan 

faktyczny
20

.   

Już te wymienione przeze mnie czynniki często prowadzą do „nie  pokrywania 

się” „prawa w tekstach” z „prawem w życiu”. Nie sposób wyeliminować tego 

„napięcia” pomiędzy tekstem a jego realizacją. To „napięcie” wydaje się być 

immanentną własnością tak pojętego „dwupoziomowego” prawa.  

Chodzi jednak o to, by nie dopuścić do stworzenia takiego „tekstu”, który 

działać od początku nie mógł, czy też ze względu na krótkowzroczność ustawodawcy 

przestał działać z powodu szybkiej zmiany warunków. W sytuacji gdy „praktyka” 

zaczyna „dominować” nad „tekstem” należy zapewnić jej stałość, by zapobiec 

nieustającej niepewności w zakresie interpretacji przepisów. Tu już wkraczamy 

w domenę polityki prawa zwłaszcza polityki prawa karnego i polityki karnej, które są 

rozważaniami z zakresu problematyki socjotechnicznej prawoznawstwa
21

, czyli 

rozważaniami dotyczącymi polityki tworzenia i stosowania (w naszym przypadku) 

prawa karnego. Wyróżnia się jeszcze politykę wykonywania decyzji stosowania 

                                                 
19

 Por. L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000, passim, tenże, 

Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001, s. 37-227. 
20

 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006, s. 175-177. 
21

 Por. Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 20 i n.; o ogólnej 

polityce prawa patrz: L. Petrażycki, Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968, passim, 

J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawoznawstwa, Warszawa 1958, zwłaszcza rozdz. 

XV i XVII, A. Podgórecki, Zasady socjotechniki, Warszawa 1966, s. 30 i n. 
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prawa
22

, w naszym przypadku polityki wykonywania orzeczonej kary przez sądy 

karne.    

 

 

V.2. Kilka uwag o polityce kryminalnej 

 

 „Polityka karna to strategia karania. Ona istnieje wówczas, gdy wiemy, do 

jakiego zmierzamy celu, jakie mamy środki, co chcemy, a co realnie możemy 

osiągnąć i w jaki sposób. Polityka karna obejmuje nie tylko prawo karne, ale 

i wymiar sprawiedliwości, więziennictwo oraz organy ścigania”
23

. Jak słusznie 

zauważył B. Wojciechowski „prawo karne powinno stanowić »instrument polityki«, 

odpowiadający aksjologii demokratycznego państwa prawnego, którego 

podstawowym zadaniem jest rozwój i ochrona praw człowieka. Z tego punktu 

widzenia prawo karne zajmuje się godnością człowieka od strony negatywnej, 

stanowiąc dziedzinę prawa służącą jego ochronie, a więc zabezpieczeniu przed 

niszczącymi jej idee zachowaniami”
24

. Zgodnie z definicją polityka to sztuka, nauka 

rządzenia państwem. Polityka karna, odpowiednio, to ta część owej sztuki i nauki, 

która poszukuje, wypracowuje, realizuje i odpowiada za najsprawniejsze, 

a jednocześnie najmniej społecznie kosztowne środki przede wszystkim 

zapobiegania, a następnie zwalczania przestępczości
25

. Już w 1922 roku pisał 

B. Wróblewski, nie bez wpływu poglądów F. Liszta i J. Makarewicza, że nie tylko 

narzędziem walki państwa z przestępczością ma być kara
26

. Wiele lat później 

podobnie wypowiada się L. Lernell
27

. Niewątpliwie każda „szkoda wyrządzona  

w jakimkolwiek porządku społecznym zawsze wymagała sankcji, która jest środkiem 

przywracającym zaufanie i autorytet dla naruszonych przez przestępstwo reguł. Na 

przestrzeni czasu zmieniają się dobra [...] i bronione interesy, ale potrzeba kary za 

                                                 
22

 J. Niesiołowski, Polityka prawa, [w:] Leksykon współczesnej teorii..., op. cit., s. 232-235. 
23

 Janusz Kochanowski, Kodeks karny jest zły, ale brak woli, aby go zmienić -  stan na dzień 

25 września 2008 http://www.kochanowski.pl/wyw_zlykodeks.html. 
24

 B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych 

społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009, s. 285-286.  
25

 Por. T. Szymanowski, Polityka karna w Polsce współczesnej w świetle przepisów prawa i danych 

empirycznych, [w:] System prawa karnego. Zagadnienia ogólne, T.1, A. Marek (red.), Warszawa 

2010, s. 209-223 
26

 Por. B. Wróblewski, Wstęp do polityki kryminalnej, Wilno 1922, s. 163; również : tenże, Zarys 

polityki karnej, Wilno 1928, s. 1-25. 
27

 L.Lernell, Współczesne zagadnienia polityki kryminalnej. Problemy kryminologiczne i penologiczne, 

Warszawa 1978, s. 15-35. 

http://www.kochanowski.pl/wyw_zlykodeks.html
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wyrządzone zło (nagrody za dobro) stale występuje
28

. To stwierdzenie 

zdeklarowanego retrybutywisty autora „10 zasad odpowiedzialności karnej” ogólnie 

słuszne, w kontekście dalszych wywodów „potrzebę kary” uczynił „fundamentalnym 

prawem natury”
29

 i jedynym środkiem polityki karnej. Rację ma J. Warylewski, 

pisząc, że owe „zasady” mają jedynie „uzasadniać i usprawiedliwiać zwiększenie 

poziomu represyjności prawa karnego: coraz bardziej surowe zagrożenia karne oraz 

większa liczba typów czynów zabronionych wynikająca z poszerzania zakresu 

penalizacji ludzkich zachowań”
30

. Nie tylko, na co zwróciłam uwagę już wyżej, kara 

dzisiaj  stanowi środek reakcji karnej na popełnione przestępstwo.  

Nie surowość, lecz nieuchronność kary jest najlepszym gwarantem 

zapobiegania przestępstwom. Ta prawda powtarzana od przeszło dwóch wieków, co 

najmniej równie długo ignorowana jest przez nieudolnych polityków. Tworząc zręby 

polityki karnej musimy być świadomi zarówno słabych jak i mocnych stron prawa 

i aparatu karnego.  

Słabością prawa karnego jest jego znikoma, zwłaszcza w porównaniu 

z innymi działami, zdolność do rozwiązywania problemów społecznych oraz, gdy jest 

ono niewłaściwie stosowane - groźba tworzenia nowych. Ta ostatnia pojawia się 

zwłaszcza, gdy nieudolność i niewiedza jak rozwiązać palący problem prowadzi do 

mechanicznego podnoszenia i zaostrzania kar. Liczenie, że to załatwi sprawę lub 

zdziała cuda prowadzi zazwyczaj do dalszej eskalacji dawnych i nowych problemów.  

Ostatnio wykazano, że istotnym czynnikiem warunkującym zróżnicowanie 

przestępczości jest nieformalna kontrola społeczna. Okazuje się, że „współczynniki 

przestępstw są niższe w tych społecznościach, które posiadają pewne cechy 

sprzyjające skuteczniejszemu zabezpieczaniu się mieszkańców przed przestępczością 

(zarówno ze strony innych członków społeczności, jak i osób »z zewnątrz«)”
31

. 

Dotyczy to również przestępstw agresywnych
32

. 

 Przy pomocy prawa karnego nie zlikwidujemy problemów i zachowań, które 

są źródłem większości przeanalizowanych zachowań. Przyczyną jest fakt, iż jest to 

gałąź prawa, która się do tego nie nadaje. Kary są w stanie oddziaływać jedynie na 

przejawy zła, którego korzenie wyrywać trzeba odpowiednio kształtując politykę 

                                                 
28

 J. Kochanowski, Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności karnej, Warszawa 1985, s. 11. 
29

 Tenże, 10 zasad odpowiedzialności karnej, „Ius et Lex” nr 1 (vol. IV)/2006, s. 195.  
30

 J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, s. 80. 
31

 A. Kiersztyn, Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością, 

Warszawa 2008, s. 355. 
32

 Ibidem, s. 237-240. 
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społeczną (w tym m. in.: edukację, opiekę społeczną, rozwój gospodarczy, eliminację 

korupcji, wzrost solidarności społecznej), które niewiele, albo i nic nie mają 

wspólnego z prawem karnym. Siłą prawa karnego jest informacja o zestawie 

zachowań społecznie nieaprobowanych i potępionych - katalog rodzaju i stopnia 

potępienia. Kodeks karny, jeżeli na poważnie chcemy go potraktować jako 

drogowskaz, może tylko wskazywać stopień społecznego potępienia.   

 Z dążeniem do stworzenia rozsądnej polityki karnej mieliśmy do czynienia już 

wcześniej. Na poważnie jednak zadania tego podjęto się w kodyfikacji z 1997. I to, 

że nie do końca zadanie to zrealizowano nie zmienia faktu, iż wytyczono właściwy 

kierunek. Właściwy, bo świadomy zadań i ograniczeń prawa karnego. 

 Prawo karne może wiele zepsuć, niewiele zaś może naprawić. Ustawodawca 

ówczesny pozwolił nam również dostrzec na scenie drugiego bohatera – 

pokrzywdzonego i uznać, że wielokrotnie to jego przede wszystkim interes powinien 

mieć na uwadze wymiar sprawiedliwości, aby sprawiedliwości, o którą nam 

wszystkim chodzi, stało się zadość. 

Pozytywną cechą tego kodeksu było odejście od przerostu surowych kar. 

Wadą była ochrona interesów pewnej części społeczeństwa i niedostrzeganie, 

a w efekcie pominięcie interesu bezpieczeństwa ponad połowy społeczeństwa. Mam 

tu na myśli kobiety szczególnie narażone na pokrzywdzenie przestępstwem gwałtu 

i przemocy w rodzinie. 

Stan późniejszej polskiej polityki karnej można by śmiało określić, jako stan 

po zawale, gdyby nie zasadnicza wątpliwość: czy w ogóle można na poważnie mówić 

o istnieniu w Polsce (w czasach tej tzw. IV Rzeczypospolitej) polityki karnej? Czy 

nerwowe rzucanie się z pomysłu, by zaostrzyć kary w kodeksie karnym (co nie 

w całej rozciągłości - na szczęście - się udało), na pomysł, by na wszelki wypadek 

aresztować, jak leci, niemal wszystkich podejrzanych, przy niesprawnym, ledwo 

dyszącym systemie sądownictwa, z goniącym w finansową piętkę więziennictwem, 

z jego przepełnieniem urągającym wszelkim normom, można nazwać racjonalną 

polityką karną?
33

 

Jedną z istotnych wartości, jaką ta polityka musi spełnić, to zapewnienie 

potrzeby bezpieczeństwa, które w typologii A.H. Maslow`a pojawiają się zaraz po 

                                                 
33

 M. Płatek, Stan i perspektywy polskiej polityki karnej, Zapis dyskusji zorganizowanej wspólnie z 

redakcją „Tygodnika Powszechnego” 19 grudnia 2001. 
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potrzebach fizjologicznych
34

. Gdy one zastają zaspokojone pojawia się ten typ 

potrzeb wyznaczający stabilizację, opiekę, uwolnienie od strachu, lęku i chaosu. 

To prawo (w tym prawo karne) wyznacza struktury porządku, ograniczeń, poprzez 

nakazy i zakazy czyni świat przewidywalnym. Wyznaczając sfery obowiązków 

i uprawnień określa granice i zasięg naszej wolności. „Pokojowe, sprawnie 

funkcjonujące, trwałe dobre społeczeństwo zapewnia zwykle swoim członkom 

wystarczające poczucie bezpieczeństwa, chroniąc ich  przed dzikimi zwierzętami, 

krańcowymi zmianami temperatury, napadem kryminalnym, morderstwem, chaosem, 

tyranią itd. dlatego też, w bardzo realnym znaczeniu, nie odczuwają oni już żadnych 

potrzeb bezpieczeństwa jako czynnych motywatorów. Tak samo jak najedzony 

człowiek nie odczuwa głodu, człowiek bezpieczny nie czuje się zagrożony. Jeśli 

chcemy zobaczyć te potrzeby wyraźnie i jasno, musimy zwrócić się ku osobom 

neurotycznym, [...] a także ku przegranym ekonomicznie i społecznie albo jeszcze ku 

społecznemu chaosowi, rewolucji czy załamaniu się autorytetu. Pomiędzy tymi 

krańcami możemy dostrzec wyraźnie potrzeby bezpieczeństwa jedynie w takich 

zjawiskach jak na przykład powszechne poszukiwanie stałej i dającej zabezpieczenie 

pracy, pragnienie posiadania oszczędności i różnego rodzaju ubezpieczeń [...].Innym, 

szerszym przejawem próby poszukiwania bezpieczeństwa i stabilizacji w świecie jest 

bardzo powszechna skłonność ludzi do rzeczy raczej im bliskich niż obcych [...] czy 

też raczej do tego co znane, niż niewiadome”
35

. Polskie doświadczenia ostatnich dwu 

dekad potwierdzają te stwierdzenia.  

 

 

V.3.Transformacja społeczna i problemy jakie ona rodzi 

 

Żyjemy w czasie przejściowym, gdzie stare struktury rozpadają się względnie 

są demontowane, zaś na ich miejscu nie buduje się żadnych innych o podobnym 

instytucjonalnym zasięgu i charakterze. Transformacja jakiej uległo nasze 

społeczeństwo, a której  nadal ulega, gdyż nie jest to jeszcze proces zakończony, jest 

cały czas in status nascendi, gdyż rozciąga się na coraz to nowe sfery od politycznej  

i ekonomicznej do społecznej i kulturowej (w wymiarach makro- jak  

i mikro-strukturalnym, zarówno w wymiarze społecznym, jak i jednostkowym i nie są  

                                                 
34

 Por. A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 1990, s. 76 i n. 
35

 Ibidem, s. 80.   
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to procesy bezkolizyjne), a wszystkie one przebiegają w warunkach jeszcze nie 

w pełni ustabilizowanej demokracji. Zwróciłam już wcześniej uwagę na fakt, że 

u podstaw, od samego początku procesu zaprowadzania nowego ładu prawnego, 

legitymujący cały ten proces tranzycji społeczno-politycznej oraz ustrojowej państwa, 

aż do dnia dzisiejszego leży zasada demokratycznego państwa prawnego
36

. Samo 

zadekretowanie tej zasady i to nawet w akcie o najwyższej mocy prawnej w państwie, 

jeszcze nie czyni automatycznie państwa - państwem prawnym, a społeczeństwo – 

demokratycznym. Na to by tak się stało trzeba wielu lat. Należy ukształtować kulturę 

polityczno-prawną społeczeństwa czyniąc zadość wymogom tej zasady w takim 

stopniu w jakim są one właściwe dla demokracji „Świata Zachodniego”.  

Konieczność przebudowy wielu instytucji życia społecznego opartych już na 

nowych podstawach aksjologicznych, odmiennych od tych na których „budowano” 

ustrój oraz społeczeństwo tzw. realnego socjalizmu zrodziły procesy i zjawiska 

niepożądane i zarazem niebezpieczne. Ich katalog jest bardzo długi a wśród nich 

znajdują się takie, jak: „bezrobocie, brak dostatecznego zabezpieczenia socjalnego 

najuboższych, korupcja, częsty brak przejrzystości życia politycznego, przenikanie 

struktur przestępczych do świata polityki, niejasne powiązania sfery prywatnego 

biznesu z instytucjami życia publicznego oraz z funkcjonariuszami publicznymi, 

arogancja elit władzy, wyzuta z wszelkich zahamowań etycznych czy moralnych 

żądza zysku, podporządkowanie racji aksjologicznych względom natury 

prakseologicznej, praktyka powierzania ważnych funkcji oraz stanowisk osobom  

o wątpliwej reputacji moralnej, kult indywidualnego sukcesu rozumianego jako 

kategoria mająca kontekst jedynie finansowy, prymat demagogii i partykularnych 

interesów nad troską o dobro publiczne oraz wiele innych”
37

.  

                                                 

36
 Ustawa z dnia 29 grudnia 1089 roku o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

z 22 lipca 1952 roku art. 1 „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”; Ustawa Konstytucyjna z 17 października 

1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym a obowiązująca od 8 grudnia 1992 roku przesądziła 

o uchyleniu „Konstytucji Ludowej” utrzymując w mocy niektóre jej przepisy, w tym wyżej cytowany 

art. 1. Norma ta zastała z kolei przejęta w identycznym kształcie przez art. 2 aktualnie obowiązującej 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 16 sierpnia 1997 roku nr 78, 

poz. 483). 
37

 J. Wyrembak, Demokratyczne państwo prawne wobec zagrożeń współczesnego świata, [w:] 

Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza 

i przeciwdziałanie,  

J. Królikowska (red.), Warszawa 2006, s. 102-103; por. również: A. Marek, Kilka uwag o zasadzie 

praworządności w prawie karnym, [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa 
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Musimy poza tym mieć na uwadze, że na te procesy nakładają się zjawiska 

patologiczne właściwe stałemu kontekstowi życia społecznego, takie jak: pospolita 

przestępczość, alkoholizm, narkomania itp., a proces tranzycji wobec zaniku reguł 

czy też ich rozchwiania sprzyja im „dając zielone światło” nie tylko dla 

dotychczasowego marginesu społecznego. Zwróćmy uwagę, że to wówczas 

w niespotykanym dotychczas rozmiarze pojawiła się przestępczość zorganizowana 

o strukturach mafijnych i to często powiązana z ówczesnym establishmentem.  

Z kolei nakładają się nań zagrożenia mające wymiar globalny. Jak słusznie 

zauważył Z. Bauman załamanie się dotychczasowego ładu światowego wobec 

niemożności stworzenia jakichś stałych struktur sprawiło, że dzisiaj świat jest 

niezdolny „do podjęcia jakichkolwiek działań, pozwalających zredukować nędzę, 

zapobiegać aktom ludobójstwa czy ograniczyć przemoc. [...] Doszło do uniwersalnej 

deregulacji – irracjonalizmowi i moralnej ślepocie rynkowej rywalizacji przyznano 

niczym nieograniczone pierwszeństwo, kapitałowi i finansom zagwarantowano 

nieograniczoną wolność kosztem wszystkich innych wolności [...]. Zmieniająca się 

pragmatyka relacji interpersonalnych [...], obecnie przesiąkniętą duchem 

konsumeryzmu i traktowania Innego jako potencjalnego źródła przyjemnych doznań 

[...] nie jest w stanie stworzyć trwałych więzi”
38

. Konkludując stwierdza, że „to tylko 

niektóre, choć na pewno nie wszystkie, wymiary ponowoczesnej niepewności”
39

. 

Życie w takich warunkach, gdzie panuje wszechwładna i samoodtwarzająca się 

niepewność, wywołuje lęk. Wedle tego autora „lęk jest ceną nowej indywidualnej 

wolności i nowej odpowiedzialności”
40

 jakie niesie za sobą tranzycja i społeczeństwo 

płynnej nowoczesności. Odwołuje się do wypowiedzi Z. Freuda, że cywilizowany 

człowiek wymieni jakiś ułamek szczęścia, które oznacza wolność na ułamek poczucia 

bezpieczeństwa
41

, a co później E. Fromm określił mianem „ucieczki od wolności”
42

.  

Niewątpliwie poczucie bezpieczeństwa stanowi uniwersalną determinantę 

rozwoju każdej istoty ludzkiej. Śmiem twierdzić, że ma ono charakter pierwotny 

wobec społecznych i kulturowych wyznaczników ludzkiej egzystencji, zapewniając 

                                                                                                                                            
z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Ł. Pohl (red.), Poznań 2009, s. 359-

365.  
38

 Z. Bauman, Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańsk 2008, s. 107-110. 
39

 Ibidem, s. 111. 
40

 Ibidem, s. 111 i n. 
41

 Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1995, s. 21-42. 
42

 Por. E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, passim (niektóre wcześniejsze wydania tejże 

książki nosiły tytuł: The Fear of Freedom, czyli Lęk przed wolnością – patrz: F. Ryszka, Przedmowa 

do polskiego wydania tejże książki, s. 5). 



 

209 

 

stabilność, ład i harmonię współżycia społecznego
43

. Nie chodzi przy tym 

o eliminację jakichkolwiek nieprzewidzianych wydarzeń w egzystencji ludzkiej. 

Również „o niezmienność czy bezwzględną trwałość tego, co otacza człowieka. 

Chodzi raczej o równowagę między tym, co jest stabilne, względnie trwałe, 

co stanowi punkt odniesienia i punkt oparcia oraz tym, co w danym przedziale czasu 

podlega destabilizacji czy przekształceniom. Idzie tu o równowagę między 

stabilnością i zmiennością przynajmniej w zakresie spraw o znaczeniu życiowym dla 

człowieka”
44

. Jej brak burzy ów ład doprowadzając do dezintegracji społecznej, rodzi 

obawy i lęki, które w konsekwencji mogą prowadzić do przymusu i agresji.  

Polskie badania nad tym „Czego ludzie się boją?” przeprowadzone pod koniec 

ubiegłego stulecia potwierdzają tą tezę. Nasze społeczeństwo postrzegało wówczas 

(zapewne i dzisiaj nadal za takowe są postrzegane) osiem głównych typów zagrożeń 

jakie niesie za sobą trwająca tranzycja. Pierwszy stanowiły „fizyczne niedomagania 

ludzi” powodowane chorobami cywilizacyjnymi (zawał serca, nowotwory) oraz 

niepełnosprawność. Drugi typ, to stan będący wynikiem „trudności adaptacyjnych 

jednostki w społeczeństwie”, co określano przez wskazanie na rozpad więzi 

międzyludzkich, upadek tradycyjnych wartości, choroby psychiczne, samobójstwa 

i samotność. Trzecia grupa, to „dolegliwości cywilizacyjne”, takie jak zatrucie 

środowiska, przemęczenie nadmiarem pracy. Kolejna – czwarta – została określona 

jako „uzależnienia”, gdzie jako zagrożenia wskazywano na alkoholizm  

i narkomanię. Piąta odnosiła się do „złej sytuacji materialnej społeczeństwa”, 

wynikającej z bezrobocia i ubóstwa. Szóstą stanowił stan powodowany „łamaniem 

prawa przez obywateli”, tj. przestępczością i chuligaństwem. Grupę siódmą stanowiły 

zagrożenia powodowane „niekorzystnymi zjawiskami politycznymi”, wynikającymi 

z niekompetencji polityków, z nadużyciami władzy, z rozruchami i niepokojami 

społecznymi oraz z konfliktami międzynarodowymi. Grupę ósmą stanowiły 

przypadki vis maior, do których zaliczono wypadki losowe (w tym m. in. drogowe)
45

. 

Badania te wskazują, że o społecznym poczuciu bezpieczeństwa i czynnikach 

wyznaczających jego poziom decyduje relacja  pomiędzy trzema elementami 

znajdującymi się w procesie ciągłych przekształceń: społeczeństwem, instytucjami 

                                                 
43

 Por. M. Torczyńska-Jarecka, Deprywacja potrzeby bezpieczeństwa prawnego i osobistego jednostki 

w społeczeństwie nieustabilizownej demokracji, [w:] Problemy społeczne..., op. cit., s. 102. 
44

 W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984, s. 105-106. 
45

 B. Hołyst, Opinie Polaków o współczesnych zagrożeniach dla kraju i obywateli, [w:] Bezpieczny 

obywatel – bezpieczne państwo, J. Widacki, J. Czapska (red.), Lublin 1998, s. 49 i n.  
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zajmującymi się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz poziomem 

zagrożenia przestępczością
46

.  

 

V.4. Lęk przed przestępczością – realność czy manipulacja? 

 

Jak zauważyła autorka eseju „Uwarunkowania i konsekwencje lęku przed 

przestępczością” A. Kossowska „jedną z cech charakterystycznych społeczeństwa 

ponowoczesnego (przywołany wyżej Z. Bauman mówi o społeczeństwie płynnej 

nowoczesności – wyjaśnienie moje)  jest powszechność odczuwania zagrożenia 

przestępczością rozumianego w kategoriach obiektywnych i subiektywnych”
47

. 

Nie czując się na siłach, by przedstawić te jakże złożone problemy jakie w tej sferze 

„przyniosła” tranzycja, ograniczę się tylko do zasygnalizowania pewnych jej 

aspektów z interesującego nas punktu widzenia. Tak bardzo popularna zwłaszcza 

w publicystyce i wśród polityków teza, że to uwarunkowania ekonomiczne takie jak 

bezrobocie i ubóstwo stanowią determinantę wzrostu „przestępczości pospolitej” 

w danej populacji, okazała się w świetle badań najnowszych „w dużej mierze 

pozorna”
48

. Jednak zmiany jakie w tej sferze zaszły wskazują na zwiększoną 

agresywność działań przestępczych. „Zdaniem specjalistów, nie tylko zwiększa się 

liczba przestępstw o charakterze agresywnym w ogólnej strukturze przestępczości, 

ale i tradycyjna przestępczość przeciwko mieniu zawiera więcej niż uprzednio 

elementów agresji”
49

.  

Każda zmiana społeczna wobec rozluźnienia więzi społecznych i „zdolności” 

kontroli społecznej wyzwala „wzrost przestępczości oraz zmian[ę] jej charakteru”. 

Po 1989 roku w Polsce statystyki policyjne wskazują na wzrost przestępstw 

pospolitych takich jak: napady, rozboje, pobicia. Poza tym pojawiły się  przestępstwa 

nowe wcześniej nie znane względnie występujące wcześniej bardzo rzadko, jak: 

przemyt narkotyków, wymuszanie okupu, krwawe porachunki świata przestępczego. 

Potwierdza się wyżej sformułowana teza, że mamy również do czynienia ze znaczną 

brutalizacją działania przestępców. Pojawiła się też na dość szeroką skalę 

                                                 
46

 A. Misiuk, Społeczne poczucie bezpieczeństwa i czynniki wyznaczające jego poziom, [w:] Bezpieczny 

obywatel..., op. cit. 
47

 A. Kossowska, Uwarunkowania i konsekwencje lęku przed przestępczością, [w:] Problemy 

społeczne..., op. cit., s. 191. 
48

 A. Kiersztyn, Czy bieda czyni...,  op. cit., s. 16. 
49

 A. Kossowska, Uwarunkowania..., op. cit., s. 191; również por. A. Kiersztyn, ibidem, s. 237-242. 
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przestępczość zorganizowana
50

. „W latach 1990-2001 odnotowano przeciętnie 

ok. miliona przestępstw rocznie, dwukrotnie więcej niż w latach osiemdziesiątych 

XX wieku. Od 1996 r. odnotowywano systematyczny wzrost liczby przestępstw o 

ok. 10 proc. rocznie [...]. oznacza to, że na przełomie XX i XXI w. przeciętny 

obywatel narażony był na dwukrotnie większe ryzyko zostania ofiarą przestępstwa 

niż na początku ostatniej dekady XX wieku.”
51

.  

Obraz przestępstw stwierdzonych w Polsce w latach 1989-2006 przedstawia 

tabela którą na podstawie danych KG Policji i Rocznika Statystycznego GUS 

opracował J. Warylewski:  

Tabela 1. Przestępstwa stwierdzone w Polsce w latach 1989-2006
52

. 

 

                                                 
50

 M. Strzeszewski, Poczucie zagrożenia przestępczością i stosunek do prawa, [w:] Nowa 

rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999, K. Zagórski, M. Strzeszewski, (red.), Warszawa 2000, s. 

195.   
51

 J. Czapiński, Sprawcy i ofiary łamania prawa, [w:] Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość 

życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), Warszawa 2007, s. 206. 
52

 J. Warylewski, Kara..., op. cit., s. 83 – Tabela 2. 
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Odpowiada jej wykres stanowiący Jego własne opracowanie:  

 

 

 

 

Wykres 1. Przestępstwa stwierdzone w Polsce w latach 1990-2006
53

. 

 

 

W świetle przedstawionych danych okazuje się, że „od początku lat 90.XX 

wieku dynamika przyrostu wszystkich przestępstw utrzymywała się w granicach od 

kilku do kilkunastu procent rocznie, co spowodowało, że w porównaniu do 

przełomowego roku 1989 w 2001 roku. Polacy popełnili o blisko 60% przestępstw 

więcej niż o dekadę wcześniej”54. Również liczba skazań wykazuje tendencję 

wzrostową. Przedstawia to tabela.  

 

                                                 
53

 Ibidem, s. 84 – Wykres 1. 
54

 A. Szymanowska, Polacy wobec przestępstw..., op. cit., s. 25. 
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Tabela 2.Przestępstwa stwierdzone oraz skazani w latach 1993-2006
55

. 

 

 

Powoływany już wyżej J. Warylewski opracował zegar przestępczości 

w Polsce – Anno Domini 2006. Przedstawia go kolejna tabela: 

Tabela 3. Zegar przestępczości w Polsce – Anno Domini 2006
56

. 

 

                                                 
55

 Ibidem, s. 26 – Tabela 4. 
56

 J. Warylewski, Kara..., op. cit., s. 74 – Tabela 1. 
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Dane wyżej przedstawione  stanowią Jego opracowanie oparte na danych KG 

Policji według przestępstw stwierdzonych na dzień 31 grudnia 2006 roku.  

 

Niewątpliwie „agresywne przestępstwa przeciwko osobie w opinii społecznej 

są odbierane jako szczególnie groźne i wywołują często silne wzburzenie”
57

. Grożą 

za nie znacznie surowsze sankcje karne. Ta zmiana wzmaga szczególnie poziom lęku 

przed nimi. Musimy jednak mieć świadomość, że tutaj właśnie „subiektywny” aspekt 

postrzegania tego zjawiska jest często wyrazem powszechnej tendencji do 

przejaskrawiania jego rozmiarów. Media, jak i niektórzy politycy wzmacniają ten 

proces kreując ponurą czy też wręcz groźną wizję społeczeństwa „obleganego” przez 

przestępców, generując wśród odbiorców lęk. Chcąc budować silne państwo 

w sytuacji, gdy „realizuje się” ekonomiczny i ustrojowo-polityczny model państwa 

liberalnego, ową „siłę” można „wykazać” tylko w sferze „walki z przestępczością”. 

Stąd tak mocno akcentowano w pewnym okresie zagrożenie jakie dla społeczeństwa 

niosą przestępstwa, by móc się wykazać jak „silny jest rząd i państwo”. Często miało 

to charakter spektakli telewizyjnych i manipulacji. Wykorzystywano tu media: „Jak 

wiadomo, zarówno prasa, jak i stacje telewizyjne, chcąc przyciągnąć czytelnika lub 

widza, starają się eksponować wydarzenia szczególnie szokujące, w tym również 

przestępcze, co może wywoływać wrażenie, że na każdym kroku człowiek narażony 

jest na niebezpieczeństwo. Człowiek, którego wiedza o przestępczości pochodzi 

wyłącznie lub głównie z informacji dostarczanych mu przez środki masowego 

przekazu, może sądzić, że przestępczość w Polsce charakteryzuje się popełnieniem 

zabójstw, zgwałceń, rabunków, wymuszeń rozbójniczych, przestępstw związanych 

z narkotykami, kradzieżami samochodów oraz wypadkami drogowymi, mimo, 

że najgroźniejsze przestępstwa, takie jak zabójstwa, zgwałcenia, rozboje, stanowią 

znikomy odsetek przestępczości”
58

.  

Słusznie M. Strzeszewski, J. Czapiński, K.W. Frieske, T. Szymanowski oraz 

ostatnio A. Szymanowska
59

 oceniając zmiany zachodzące w poczuciu bezpieczeństwa 

                                                 
57

 T, Szymanowski, Orzecznictwo sądów karnych w Polsce na tle obrazu przestępczości w latach 1997 

i 2005, [w:] Represyjność polskiego prawa karnego, A.J. Szwarc (red.), Poznań 2008, s. 36. 
58

 A. Szymanowska, Polacy wobec przestępstw i karania. Opinie i postawy społeczeństwa polskiego 

wobec przestępstw, zachowań patologicznych i kontrowersyjnych oraz środków kontroli nad tymi 

zachowaniami, Warszawa 2008, s. 25. 
59

 Por. M. Strzeszewski, Poczucie zagrożenia..., op. cit., s. 195 i n., J. Czapiński, Sprawcy i ofiary..., 

op. cit., s. 206 i n., K.W. Frieske, Przestępczość w Polsce – lata dziewięćdziesiąte. Stereotypy i realia. 

[w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XIX i XX wieku, M. Marody (red.), Warszawa 

2002,   
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przez Polaków w okresie tranzycji podkreślają, że należy na ten problem patrzeć 

z dwu a nawet z trzech punktów widzenia (tak M. Strzeszewski). Istotnym tu jest 

postrzeganie czynników, jakże różnych, wpływających na owo poczucie. Inaczej to 

poczucie stanu bezpieczeństwa wygląda, gdy patrzymy nań w skali „makro” 

(Czy Polska postrzegana jako kraj daje swym mieszkańcom poczucie 

bezpieczeństwa?), w skali „mikro” (Czy ludzie czują się bezpiecznie w swym 

najbliższym otoczeniu?) oraz  - jako bezpieczeństwo osobiste (Czy i w jakim stopniu 

ludzie obawiają się, że staną się ofiarami przestępstwa?). „Stan bezpieczeństwa 

osobistego, a także w swoim miejscu zamieszkania (skala „mikro” – wyjaśnienie 

moje A.O.), badani oceniają przede wszystkim na podstawie własnych, bezpośrednich 

obserwacji i doświadczeń. Natomiast ocena bezpieczeństwa w skali kraju jest 

wyrazem pewnego stereotypu, obrazu ukształtowanego na podstawie informacji 

uzyskanych pośrednio, przede wszystkim z mediów”
60

.  

Powyższa uwaga odnosi się nie tylko do przestępczości ale również do 

postrzegania innych zagrożeń, jakie niosą za sobą np. bezrobocie, ubóstwo, 

alkoholizm, narkomania i inne, które mogą być postrzegane z tych obu perspektyw: 

„makro” (dotyczy bezpieczeństwa społecznego) oraz „mikro” (osobiste 

bezpieczeństwo). Przedstawia je i szczegółowo omawia autorka książki „Polacy 

wobec przestępstw i karania. Opinie i postawy społeczeństwa polskiego wobec 

przestępstw, zachowań patologicznych i kontrowersyjnych oraz środków kontroli nad 

tymi zachowaniami”
61

. Ja ograniczę się tylko do przedstawienia za autorką relacji 

między postrzeganiem zjawisk społecznych jako zagrożeń osobistego bezpieczeństwa 

i zagrożeń bezpieczeństwa w skali całego kraju. By owe zależności ustalić autorka 

dokonała analizy statystycznej wyników obliczając współczynnik korelacji 

Ro-Spearmana. Wyniósł on 0,65. Jego wartość wskazuje, że „istnieje pewna 

zależność między postrzeganiem niekorzystnych, czy wręcz patologicznych, zjawisk 

społecznych jako szkodliwych i zagrażających zarówno osobistemu, jak 

i  powszechnemu bezpieczeństwu wszystkich obywateli”
62

. Autorka starała się 

również ustalić przy pomocy testu chi-kwadrat czy istnieje  zależność istotna 

                                                                                                                                            
T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, 

Warszawa 2004, A. Szymanowska, Polacy wobec przestępstw..., op. cit., s. 23 i n., s. 57 i n. 
60

 M. Strzeszewski, Poczucie zagrożenia..., op. cit., s. 197. 
61

 A. Szymanowska, Polacy..., op. cit., s. 18-52 (tabele: 2 i 3 przedstawiające zjawiska zagrażające 

bezpieczeństwu całego społeczeństwa) oraz s. 52-63 (tabele: 9 i 10 przedstawiające zjawiska 

zagrażające osobistemu bezpieczeństwu). 
62

 Ibidem, s. 63. 
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statystycznie między wskazaniem na określone zjawisko społeczne jako zagrażające 

bezpieczeństwu osobistemu i bezpieczeństwu w skali całego kraju. Wyniki te 

przedstawia kolejna tabela:  

 

Tabela 4. Postrzeganie zagrożeń bezpieczeństwa społecznego i zagrożeń osobistego 

bezpieczeństwa (%)
63

. 

 

Autorka po dokonaniu porównań tych ocen zagrożeń dochodzi do 

stwierdzenia, że „osobiste bezpieczeństwo oceniane jest zdecydowanie niżej 

(w tekście pewnie przez pomyłkę napisano „wyżej” chociaż dane tabeli wskazują na 

coś przeciwnego – uwaga moja - A.O.) niż, ze strony tych samych zjawisk, ogółu 

                                                 
63

 Ibidem, s. 64 – Tabela 12. 
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Polaków. Znaczące różnice występują w ocenie zagrożeń związanych zwłaszcza 

z przestępczością, bezrobociem, alkoholizmem, narkomanią. W przypadku 

wymienionych zjawisk różnice w odsetkach badanych oceniających je za zagrażające 

ogółowi społeczeństwa są od 14 do 26 punktów procentowych wyższe od odsetka 

badanych, upatrujących w nich osobistego zagrożenia”
64

. 

   To na tym tle kształtowało się w początkowym okresie tranzycji poczucie 

bezpieczeństwa Polaków „na co dzień”. Kolejne wykresy pozwalają nam prześledzić 

ewolucję poczucia tych zagrożeń przez Polaków (w skali „makro”, „mikro” oraz 

osobistego). W świetle badań CBOS gdzieś pomiędzy latami 1987 a 1993 doszło do 

odwrócenia proporcji między badanymi oceniającymi Polskę jako kraj, w którym żyje 

się bezpiecznie i mającymi odmienne zdanie. Uwidacznia to zjawisko wykres 

poniższy.  

 

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie:
65

. 

 

 

Wprawdzie, jak pisze komentator „tego zjawiska” nie dysponujemy danymi 

z okresu dzielącego lata ’87 a ’93, to jednak można „przypuszczać, że punkt zwrotny 

przypadł na początek dekady”
66

.  

Również w tym samym okresie zmniejszyło się poczucie bezpieczeństwa 

w skali „mikro”, ale nie w takim stopniu jak spadek poczucia przedstawionego wyżej. 

                                                 
64

 Ibidem, s. 63.  
65

 M. Sztrzeszwski, Poczucie zagrożenia..., op. cit., s. 195. 
66

 Ibidem, s. 196.   
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Przeświadczenie, że Polska nie jest krajem bezpiecznym w kolejnych latach (1993-

95) pogłębiało się, gdy poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania nieznacznie 

się poprawiało. Wskazuje na to kolejny wykres.  

 

Wykres 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie:
67

 

 

 

 

W świetle przedstawionych wyżej wykresów w kolejnych latach doszło do 

stabilizacji poczucia bezpieczeństwa zarówno w skali kraju, jak i miejsca 

zamieszkania. Badania w kolejnych latach tą tendencję potwierdzają i wskazują na 

spadek poczucia zagrożenia w tych dwu wymiarach
68

. Odnosi się to również do 

poczucia zagrożenia przestępczością
69

.  

 Dopiero od 1996 roku CBOS „monitoruje” obawy o osobiste zagrożenie 

związane z możliwością stania się ofiarą przestępstwa. Ich wyniki ilustruje poniższa 

tabela. 

 

                                                 
67

 Ibidem. 
68

 Patrz: A. Szymanowska, Polacy wobec..., op. cit., s. 18 – Tabela 1 (poczucie bezpieczeństwa życia w 

Polsce pomiędzy 1998 a 2007 rokiem wzrosło o 31 punktów procentowych); s. 53 – Tabela 8 

(poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania w tych samych latach wzrosło o 14 punktów 

procentowych). 
69

 Ibidem, s. 20 – Tabela 2 (poczucie zagrożenia dla całego społeczeństwa przestępczością pomiędzy 

1993 a 2006 rokiem spadło 7%); s. 54 (w tych samych latach poczucie zagrożenia przestępczością 

odnoszące się do osobistego bezpieczeństwa spadło o 7%). 
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 Tabela 5. Obawy związane z możliwością stania się ofiarą przestępstwa(%)
70

. 

 

 

 

 

 

Również w tym „wymiarze” okazuje się, że sukcesywnie wzrasta, po „szoku” 

jaki niosła za sobą tranzycja,  poczucie bezpieczeństwa, czego wyrazem jest 

osłabienie lęku obywateli przed staniem się ofiarą przestępstwa. Jak słusznie 

stwierdza A. Szymanowska  stan ten „nie wynika ze spadku przestępczości, ale, jak 

można sądzić, z nagłaśnianych przez media informacji o walce instytucji 

państwowych z przestępczością, rzeczywistej poprawy sprawności działań policji, 

z instalowania kamer w miejscach szczególnie niebezpiecznych itp. Ludzie zamożni 

w celu ochrony przed przestępcami zatrudniają też osobistych ochroniarzy, coraz 

więcej mieszkańców dużych miast wybiera mieszkania na strzeżonych osiedlach, co 

zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa”
71

.  

 Badania jakie przeprowadził A. Siemaszko wskazują na jeszcze jeden istotny 

w tej materii fakt. Okazuje się, że nie ma zależności pomiędzy poziomem 

przestępczości, a poziomem lęku przed nią. Tak więc lęk przed przestępczością nie 

ma związku z faktycznym zagrożeniem. Jest on indukowany przez inne czynniki. 

Według niego jednym z nich jest ocena pracy policji. Wzrost przekonania 

o skuteczności jej pracy zmniejsza lęk przed przestępczością. Również odwrotnie – 

spadek przekonań o skuteczności jej pracy wpływa na wzrost poziomu lęku przed 

nią
72

.  

                                                 
70

 Ibidem, s. 59. 
71

 Ibidem, s. 59. 
72

 A. Siemaszko, Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie, 

Warszawa 2001, s. 112. 
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Czy w świetle powyższych rozważań jedynym remedium na ograniczenie 

przestępczości i wzrost poczucia bezpieczeństwa ma stanowić li tylko, jak to chcą 

retrybutywiści
73

, zwiększenie surowości sankcji prawno-karnych?  

  

 

 

V.5. Zabójstwo w świetle badań empirycznych 

 

 Spośród wielu wartości generalnie cenionych przez cywilizowane 

społeczeństwa chyba żadna nie jest uznawana za wymagającą tak silnej ochrony, jak 

życie ludzkie. Na straży tej wartości stoją powszechnie przyjęte przekonania moralne, 

chronią ją też przepisy prawne – przewidujące nadzwyczaj surowe kary dla tych, 

którzy dopuszczają się czynów skutkujących, czy mogących skutkować śmiercią 

człowieka
74

. 

 Umyślne zabójstwo – a przynajmniej niektóre postacie umyślnego zabójstwa 

– chyba wszędzie jest przestępstwem zagrożonym najwyższym wymiarem kary 

przewidzianym przez system prawny danego kraju. W większości współczesnych 

państw grozi za nie kara dożywotniego więzienia, a tam, gdzie kara ta jeszcze 

obowiązuje – również kara śmierci. 

 Podobnie też jest w Polsce – według artykułu 148 § 1 i 148 § 2 

obowiązującego kodeksu karnego zabicie człowieka jest zbrodnią, za popełnienie, 

której sąd może wymierzyć karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności.  

W świetle badań jakie przeprowadzono w 1993 i 2006 roku w których 

poddano ocenie respondentów czyny godzące w życie i zdrowie (w badaniu 

panelowym dodano do tej listy zabójstwo, które wcześniej nie było uwzględnione), 

wśród tych czynów o największym potępieniem spotkało się napadnięcie 

i obrabowanie człowieka, zabójstwo, zaczepienie i pobicie nieznajomego oraz 

nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w sytuacji zagrożenia życia lub 

zdrowia. Odsetki potępiających te czyny w badanych okresach nie zmieniły się 

(są nadal bliskie 100%). Ilustruje to kolejna tabela. 
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 Por. J. Kochanowski, 10 zasad ..., op. cit., s. 195. 
74

 Por. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1970, s. 31 i n. 
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Tabela 6.Odsetek badanych potępiających czyny godzące w życie lub zdrowie ludzkie w 1993 

i 2006 r.
75

. 

 

 

Jedyne zmiany jakie zaszły w przedziale pomiędzy owymi badaniami, 

to ewidentne wzrost potępienia przez respondentów aborcji, nieumyślnego 

spowodowania śmierci oraz eutanazji. Może to świadczyć o pewnej radykalizacji 

postaw wobec tych czynów, co może być wyrazem stanowczego stanowiska odnośnie 

tych czynów Polskiego Kościoła. Nie zmienił się natomiast stosunek społeczeństwa 

do samobójstwa. 

 Zabójstwo zabójstwu jest jednak nierówne. Poszczególne przypadki zbrodni 

przeciwko życiu różnią się między sobą okolicznościami i motywacją, różnią się też 

pod względem osobowości i perspektyw resocjalizacji ich sprawcy. Badania jakie 

w zostały przeprowadzone przez J. Gierowskiego w latach 1970-1984  w trakcie 

obserwacji sądowo-psychiatrycznej obejmującej 105 zabójców pozwoliły wśród 

sprawców wyróżnić, przyjmując jako kryterium podziału poziom agresji, trzy grupy 

charakteryzujące się różnym poziomem agresywności. Znaczną grupę  (39%) 

stanowiły osoby nieagresywne, które charakteryzowała nieśmiałość, kompleksy, 
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 A. Szymanowska, Polacy wobec przestępstw..., op. cit., s. 82. 
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wrażliwość na ocenę otoczenia oraz bycie często kozłami ofiarnymi. Długotrwałe 

upokorzenia doznawane przez te osoby doprowadziły u nich do spiętrzenia afektu 

i rozładowania go przez czyn sprzeczny z właściwościami ich osobowości. Drugą 

grupę (23%), biorąc pod uwagę poziom agresji, stanowili sprawcy umiarkowanie 

agresywni, charakteryzujący się wysokim poziomem ukrytej wrogości 

i negatywizmem, skłonni do irytacji, tłumiący uczucia oraz skłonni do dominacji.  

Skład trzeciej grupy stanowili zabójcy skrajnie agresywni (23%), skłonni do 

bezpośredniego ataku, jak również do samoagresji, podejmujący próby samobójcze, 

egocentryczni. Często osoby te w przeszłości doznały urazów mózgowo-

czaszkowych, były diagnozowane psychiatrycznie jako socjopaci, często też 

upośledzone umysłowo. Należący do tej grupy popełniali zabójstwo z zemsty lub 

z chęci zysku
76

.  

Podobne typy zabójców wyróżniła A. Wolska. Badając grupę 204 zabójców, 

skierowanych przez sąd na obserwacje sądowo-psychiatryczne, również wyróżniła 

trzy grupy. Pierwszą znaczącą tworzyły osoby nieagresywne, często wychowane 

w warunkach nadopiekuńczych, niemające negatywnych wzorów socjalizacyjnych, 

charakteryzujące się wysokim poziomem umysłowym, prawidłowo kontrolujące 

emocje, a które dopuściły się zabójstwa w wyniku nawarstwienia napięć. Drugą grupę 

stanowili sprawcy już uprzednio karani, skłonni do nadużywania alkoholu lub od 

niego uzależnieni, charakteryzujący się obniżonym poczuciem własnej wartości, 

podwyższonym poziomem lęku, niezrównoważeni emocjonalnie, podejrzliwi, 

nieufni, wykazujące zaburzenia osobowości o różnej etiologii. Ci sprawcy najczęściej 

popełniali zabójstwo z powodu obrazy lub zagrożenia, w sytuacji upojenia 

alkoholowego, rzadko natomiast – z motywów ekonomicznych. Grupę trzecią, 

najmniej liczną, stanowiły osoby charakteryzujące się największym nasileniem 

patologii. Stanowiły ją osoby wyrastające w złej atmosferze wychowawczej, mające 

ojców alkoholików, przy braku oparcia w kontaktach z matką, często karane 

fizycznie, będące świadkami znęcania się ojca nad matką. Osoby te charakteryzowały 

się niskim poziomem wykształcenia, obniżonym poziom umysłowym i wielokrotnie 

były karane. Przyczyną popełnionych przez nich zabójstw było nagromadzenie 
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 Por. J.K. Gierowski, Agresywność sprawców zabójstw, [w:] Z. Majchrzak, T. Gordon, E. Milewska, 

Stany afektywne w opiniowaniu sądowym psychiatryczno - psychologicznym. Materiały IX Krajowej 

Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, Warszawa 1991  
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silnych emocji, nieporozumienia rodzinne, konflikty sąsiedzkie, jak i niekiedy chęć 

zysku
77

.  

Wielu autorów podkreśla w swoich badaniach poświęconych 

uwarunkowaniom zabójstw, że są one wynikiem bardzo zróżnicowanych 

wewnętrznych i zewnętrznych czynników mogących prowadzić do tego przestępstwa. 

Wskazuje się na „heterogeniczność psychologicznych i psychopatologicznych 

zmiennych osobowościowych ich sprawców oraz procesów motywacyjnych, które 

regulowały już bezpośrednio zachowania przestępcze”
78

.  

Okazuje się więc, że sprawcy zabójstw nie stanowią jednorodnej grupy. Jak 

słusznie stwierdza A. Szymanowska „zdegenerowani, działający bez skrupułów płatni 

mordercy czy też terroryści nie mogą być tak samo karani jak osoby, które dopuściły 

się zabójstwa w sytuacji, kiedy nie byli już w stanie zapanować nad wzrastającym 

przez dłuższy czas napięciem psychicznym”
79

. 

Dlatego też polskie prawo, co najmniej od czasów kodeksu karnego 

z 1932 roku, nie przewiduje jakiejś jednej, możliwej kary za umyślne pozbawienie 

kogoś życia, lecz daje sądom orzekającym w sprawach o zabójstwa możliwość 

ustalenia jej wysokości w dość szerokich granicach. Jak na ten problem patrzy polskie 

społeczeństwa? By poznać stosunek badanych do różnych kategorii zabójstw autorka 

tych badań A. Szymanowska zadała im pytanie, jakie kary ich zadaniem powinny być 

wymierzone zdradzonemu mężowi, młodocianemu, który będąc pod wpływem 

alkoholu dopuścił się zabójstwa w czasie bójki, osobie, która dokonała zabójstwa 

w celach rabunkowych, terroryście, kobiecie, która będąc maltretowana przez męża, 

zabiła go. Ich wyniki przedstawia tabela 7. 

Wprawdzie kara śmierci od 1988 nie jest w Polsce wykonywana, w 1995 r. 

wprowadzono moratorium na jej wykonywanie, zaś całkowitego jej zniesienia 

dokonano w 1997 r. uchwalając nowy kodeks karny, to respondentom, wobec tego, że 

wyniki wielu badań wykazały iż jest w Polsce sporo jej zwolenników, dano 
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 Por. A. Wolska, Zabójcy – studium psychologiczne, Szczecin 1999, passim. 
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J.K. Gierowski, Opiniowanie sądowo-psychologiczne, [w:] J.K. Gierowski, A. Szymusik, 

Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie, Kraków 1996, s. 179; na duże 

zróżnicowanie motywów zabójstw zwraca również uwagę: Z. Lasocik, Zabójca zawodowy i na 

zlecenie, Kraków 2003, passim. 
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 A. Szymanowska, Polacy wobec przestępstw..., op. cit., s. 93. 
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możliwość wypowiedzenia się, czy również tę karę wymierzyliby sprawcom 

zabójstwa.  

Tabela 7. Kary proponowane za zabójstwo (%)
80

. 

 

Powyższe wyniki wskazują, że karę śmierci blisko 50% wymierzałoby 

sprawcom zamachów terrorystycznych, jednak znaczny odsetek tę karę 

wymierzyłoby również za  inne typy zabójstw.  Badanie panelowe (2006 r.) wskazuje 

na wzrost odsetka zwolenników tej kary (tylko w przypadku sprawcy, który działał 

w celach rabunkowych, karę tę wymierzyłoby o 7 punktów procentowych mniej 

badanych niż w badaniach z 1993r.). Komentując te wyniki ich autorka pisze: 

„Analizując proponowane przez badanych w 2006 r. kary dla zabójców i porównując 

ja z karami proponowanymi w 1993 r., można stwierdzić nie tylko wyraźny wzrost 

odsetka badanych, według których sprawcom powinna być wymierzona kara śmierci, 

ale również wyraźny wzrost odsetka badanych przewidujących dla zabójców karę 

dożywotniego pozbawienia wolności i karę 25 lat pozbawienia wolności, a także 

spadek odsetka badanych, którzy uważają, że zabójcy powinni być skazani na karę 
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niższą niż 25 lat pozbawienia wolności”81.  Najsurowiej więc w świetle tych wyników 

powinni być karani terroryści, którzy świadomie pozbawiają życia ludzi, jak również 

osoby zabijające w celach rabunkowych, dalej młodociani sprawcy zabójstw będący 

w trakcie bójki pod wpływem alkoholu, zdradzani małżonkowie. Najłagodniej zaś  - 

kobiety maltretowane przez męża zabijające swego oprawcę. Zwróćmy jednak 

uwagę, że i im 5% badanych wymierzyłoby karę śmierci, 11% karę dożywotniego 

pozbawienia wolności 19% karę 25 lat pozbawienia wolności, czyli kary bardzo 

surowe. Czy jest to wyraz wzrostu rygoryzmu społecznego wobec zabójstwa, czy też 

„wynik” medialnej indoktrynacji jaką w pewnym okresie – o czym pisałam wyżej – 

podlegało nasze społeczeństwo? Chyba jedno i drugie. Nie zwania to jednak 

racjonalnego prawodawcy od takiego określenia katalogu kar, który uwarunkowany 

by był wielorakością motywów czy też sposobów dokonania zabójstwa.  

Granice te najszerzej zakreślone były przez kodeks karny z 1932 r. – według artykułu 

225 § 1 tego kodeksu umyślne zabójstwo zagrożone było karą więzienia na czas nie 

krótszy od lat 5 (tj. do 15 lat), karą dożywotniego więzienia lub karą śmierci. Trzeba 

zauważyć, że takie zakreślenie granic możliwego wymiaru kary za umyślne 

zabójstwo umożliwiało sądowi – w przypadku zastosowania nadzwyczajnego 

złagodzenia kary – wymierzenie za umyślne zabójstwo (nie będące przy tym 

np. zabójstwem w afekcie, za które zgodnie z art. 225 § 2 groziła kara od pół roku do 

10 lat więzienia) kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 

wykonania.  

 Nie mając dostępu do stosownych źródeł trudno jest powiedzieć, czy takie 

„zawieszone” wyroki w jakichkolwiek sprawach o zabójstwa (czy np. usiłowania 

zabójstw) w ogóle zapadały – wystarczy powiedzieć, że z przepisów kodeksu karnego 

z 1932 r. wynika, że sądy – teoretycznie rzecz biorąc – miały prawo sięgać również 

do takich właśnie sankcji.  

Pozostawiono więc szeroki zakres dla władzy dyskrecjonalnej sędziego, gdzie 

wydawanie rozstrzygnięcia w granicach takiej swobody (interpretacyjnej, dowodowej 

czy wyboru konsekwencji prawnej) jest aktem do pewnego stopnia niezależnym, 
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autonomicznym i związanym ze sprawowaniem określonej władzy nad adresatami 

stosowanych norm. Uważa się ją za immanentną cechę każdego systemu prawnego82.   

 Kodeks karny z 1969 r. podniósł dolną granicę kary za zabójstwo do 8 lat 

pozbawienia wolności. Tym samym absolutnie niemożliwe stało się wymierzenie za 

umyślne zabójstwo (nie będące tzw. zabójstwem uprzywilejowanym) kary 

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – najwyższa kara za przestępstwo 

umyślne w przypadku, której sąd mógł zawiesić jej wykonanie wynosiła (tak samo, 

jak obecnie) dwa lata więzienia, zaś najniższa kara, jaką sąd mógł wymierzyć 

z zabójstwo w przypadku jej nadzwyczajnego złagodzenia wynosiła 2 lata 

i 8 miesięcy. 

 Ponadto zakres czynów uznawanych za przestępstwa z art. 148 § 1 („Kto 

zabija człowieka”) uległ – w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym pod 

rządami kodeksu z 1932 roku - pewnemu rozszerzeniu. Stało się to na skutek zmiany 

przepisu o tzw. zabójstwie w afekcie. O ile, bowiem według kodeksu karnego 

z 1932 roku sam fakt, że zabójstwo dokonane zostało pod wpływem „silnego 

wzruszenia” wystarczył, by zabójstwo takie kwalifikowane było, jako przestępstwo 

określone we wspomnianym już art. 225 §2 – a więc zagrożone karą maksymalnie 

10 lat więzienia - to kodeks karny z 1969 r. postawił dodatkowo wymóg, by „silne 

wzburzenie” w wyniku, którego doszło do zabójstwa, było „usprawiedliwione 

okolicznościami”. 

 Tak, więc zabójstwa w oczywistym nawet afekcie,  który zdaniem sądu nie 

był jednak usprawiedliwiony okolicznościami (czyli np. jakimś rażąco aspołecznym 

zachowaniem ofiary), stały się z prawnego punktu widzenia zabójstwami zwykłymi, 

zagrożonymi karą od 8 do 15 lat więzienia, karą 25 lat pozbawienia wolności – 

a nawet ( teoretycznie rzecz biorąc) karą śmierci. 

 Obowiązujący obecnie kodeks karny z 1997 roku zachował w znacznej mierze 

rozwiązania przyjęte w kodeksie obowiązującym poprzednio. Przepis o zabójstwie 

ma nawet ten sam numer porządkowy – w obu kodekach jest to artykuł 148. 
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 Art. 148 § 1 obecnego kodeksu karnego mówi, że „kto zabija człowieka, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat 

pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”. Jedyną 

zmianą w stosunku do kodeksu, z 1969 roku jest, więc tu zmiana zagrożenia karą – 

wynikająca ze zniesienia kary śmierci i zastąpienia jej karą dożywotniego więzienia. 

Identycznie, jak w kodeksie z 1969 roku sformułowany jest przepis dotyczący 

tzw. zabójstwa w afekcie: według art. 148 § 4 ten „kto zabija człowieka pod wpływem 

silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10”. 

Nieznanym wcześniejszym kodeksom rozwiązaniem, jakie pojawiło się 

w kodeksie karnym z 1997 r., jest wprowadzenie przepisu o tzw. zabójstwie 

kwalifikowanym, lub - jak kto woli – morderstwie. Chodzi tu o zabójstwo:      

- Dokonane ze szczególnym okrucieństwem;  

- W związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem, albo rozbojem;  

- W wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie;  

- Z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych;  

- A także zabójstwo więcej, niż jednej osoby na raz lub zabójstwo dokonane 

przez kogoś, kto już wcześniej był prawomocnie skazany za zabójstwo. 

 Zabójstwo kwalifikowane karane jest surowiej, niż zwykłe zabójstwo 

umyślne. Według pierwotnej wersji art. 148 § 2 obecnego kodeksu karnego zbrodnia 

ta była zagrożona karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karą 25 lat 

pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności. Warto 

zauważyć, że tak wysokie dolne zagrożenie w kodeksie karnym z 1969 r. w ogóle nie 

występowało – najwyższe dolne zagrożenie karą za przestępstwo w kodeksie 

obowiązującym poprzednio wynosiło 10 lat więzienia (za zdradę ojczyzny i zamach 

na funkcjonariusza publicznego albo działacza politycznego w celu wrogim PRL).  

Jednak szukający poklasku wśród opinii publicznej politycy uznali, że nawet 

tak wysokie zagrożenie karą za zbrodnie określane mianem zabójstw 

kwalifikowanych jest za niskie. 27 lipca 2005 roku Sejm – jeszcze ten, w którym 

blisko połowę mandatów miał Sojusz Lewicy Demokratycznej – na wniosek klubu 

parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sposób nader wątpliwy z punktu 
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widzenia określonej przez Konstytucję i swój własny regulamin procedury 

uchwalania ustaw znowelizował art. 148 § 2 kodeksu karnego. Zgodnie z przyjętą 

wówczas – i następnie podpisaną przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – 

wersją tego przepisu, każdy „kto zabija człowieka  

1. W sposób szczególnie okrutny 

2. W związku z wzięciem zakładnika , zgwałceniem, albo rozbojem; 

3. W wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie; 

4. Z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych; 

podlega karze 25 lat pozbawienia wolności lub karze dożywotniego pozbawienia 

wolności”. 

 W wyniku nowelizacji art. 148 § 2 automatycznej zmianie uległa treść art. 148 

§ 3, zgodnie, z którym karze określonej w art. 148 § 2 podlega ten, kto jednym 

czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany 

za zabójstwo – sprawcy zabójstw innych, niż pojedyncze oraz karani już wcześniej 

za zabójstwo, którzy dokonali zabójstwa po wejściu w życie nowej wersji art. 148 § 2 

k.k. mogą być obecnie skazywani na dwie tylko kary: 25 lat więzienia albo 

dożywocie. Również nowelizacja ta „niejako »przy okazji« doprowadziła [...] do 

głębokiej systemowej zmiany karania sprawców, którzy w chwili zabójstwa nie mieli 

18 lat”
83

. Jak się okazało zmiana jaką dokonano w stosunku do tej grupy sprawców 

idzie znacznie dalej niż „koncepcja wyrażona w samym znowelizowanym art. 148 § 2 

k.k., który wprowadził model względnie określonej sankcji, ograniczając jej wybór 

w wypadku zabójstwa kwalifikowanego do dwóch zagrożeń: karą 25 lat pozbawienia 

wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności. Tymczasem wobec 

sprawców zabójstw kwalifikowanych, którzy w momencie popełnienia przestępstwa 

nie mieli 18 lat, nastąpiła całkowita rezygnacja z względnego charakteru kary. Sąd 

w tym wypadku może bowiem orzec tylko jedną karę, tj. 25 lat pozbawienia 

wolności”
84

. Ta kara została ujęta stricte bezwględnie, gdyż w stosunku do osób tych 

zgodnie z art. 54 § 2 k.k.- a nie uległ on zmianie - nie orzeka się kary dożywotniego 

pozbawienia wolności. Sąd w takiej sytuacji orzec może tylko jedną karę: 25 lat 

pozbawienia wolności. Pozbawia to go jakiekolwiek możliwości manewru 
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„działania” i indywidualizowania kary w tym - jak twierdzą niektórzy autorzy – 

zastosowania przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary
85

. Stąd takie zagrożenie 

sankcją ma charakter bezwzględny. Nowelizujący ów przepis tego faktu nie 

dostrzegli co nie najlepiej  świadczy o ich przedsięwzięciu.    

 W ten sposób po raz pierwszy od przeszło 60 lat pojawił się w polskim prawie 

karnym przepis niedający sądowi prawie żadnej możliwości wyboru wymiaru kary 

w przypadku uznania kogoś winnym popełnienia określonego w nim przestępstwa, 

ograniczając tym samym sędziowską dyskrecjonalnaść (oparta zresztą na zasadzie 

podziału władzy)
86

. Owym wcześniejszym przypadkiem przepisu karnego 

przewidującego tylko jedną karę za określone w nim przestępstwo był artykuł 1 

osławionego „Dekretu o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy 

winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz zdrajców 

Narodu Polskiego” (dekret ten – w cokolwiek zmienionej w stosunku do oryginału 

wersji poniekąd wciąż obowiązuje) który przewidywał, że każdy, kto „działając na 

rękę władzy okupacyjnej niemieckiej:  

- brał udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludności cywilnej lub 

jeńców wojennych, w znęcaniu się nad nimi albo w ich prześladowaniu, 

- działał lub działa na szkodę osób przebywających na obszarze Państwa 

Polskiego w szczególności przez ujęcie lub wywożenie osób poszukiwanych 

albo prześladowanych przez władzę okupacyjną z jakichkolwiek przyczyn 

(z wyłączeniem ścigania za dokonanie przestępstw pospolitych), 

podlega karze śmierci”
87

. 

 O wspomnianej nowelizacji art. 148 § 2 kodeksu karnego mówiło się i pisało 

w 2006 r. całkiem sporo. Zainteresowanie środków masowego przekazu tym 

przepisem było wynikiem działań podjętych w związku z nim przez Rzeczników 

Praw Obywatelskich. Sprawujący tą funkcję do 15 lutego 2006 roku Andrzej Zoll 
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zaskarżył art. 148 §2 k.k. do Trybunału Konstytucyjnego, zarzucając mu 

m.in. naruszenie konstytucyjnej zasady sądowego wymiaru kary. Jego następca 

Janusz Kochanowski – który jeszcze na długo przed objęciem obecnego stanowiska 

krytykował uchwalony w 1997 r. kodeks karny jako zbyt łagodny dla przestępców - 

wniesioną przez swego poprzednika skargę wycofał. Według obecnego rzecznika 

przewidziany przez prawo wymiar kary za morderstwo jest wyłącznie kwestią 

polityki karnej, której określenie należy do ustawodawcy i do której Trybunał 

Konstytucyjny nie powinien się wtrącać. 

 Trybunał Konstytucyjny został, więc dobrze że tylko chwilowo pozbawiony 

możliwości zadecydowania o tym, czy obecna wersja art. 148 § 2 k.k. jest zgodna 

z konstytucją. Sprawa konstytucyjności tego przepisu za jakiś czas pojawi się jednak 

ponownie na jego wokandzie: w listopadzie 2006 r. przepis ten zaskarżyła do 

Trybunału Naczelna Rada Adwokacka. Na rozwiązanie tego problemu musieliśmy 

jednak czekać trochę dłużej, gdy dopiero Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział II 

Karny wystąpił do Trybunały Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy dokonana 

nowelizacja jest zgodna z Konstytucją.  

 Zostawmy na razie w spokoju bezpośrednie rozważania nad kwestią 

zgodności art. 148 § 2 k.k. z konstytucją: nad problemami tego rodzaju, co dokładnie 

powinno wynikać ze stwierdzeń, że „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na 

podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy 

sądowniczej” (art. 10 ust. Konstytucji), oraz że „Każdy ma prawo do sprawiedliwego 

i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, 

niezależny, bezstronny i niezawisły sąd” (art. 45 ust. 1 Konstytucji) i nad problemem 

tego, czy wspomniany przepis narusza te zasady można by prowadzić długie 

dywagacje. Będzie to przedmiotem naszych rozważań w Uwagach końcowych pracy, 

gdzie przedstawimy Wyrok TK w sprawie pytania sformułowanego przez S.A. 

w Krakowie oraz tam określoną argumentację. 

 Nie odpowiadając bezpośrednio o zgodności art. 148 § 2 kodeksu karnego 

z obowiązującą ustawą zasadniczą można chyba jednak postawić pytanie, czy jest on 

prostu sprawiedliwy? Na temat ten można mieć bowiem spore wątpliwości. 

 Niektóre czyny kwalifikowane, jako przestępstwa z art. 148 § 2 są 

niewątpliwie najcięższymi zbrodniami, jakie zdarzają się w normalnym, 
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cywilizowanym kraju w okresie pokoju. Zaryzykować można śmiało twierdzenie, że 

sprawcy wielu takich zbrodni nigdy nie powinni wyjść z więzienia – bądź 

w najlepszym razie powinni spędzić tam naprawdę długie lata. 

 Niekoniecznie jednak tyczy się to jednak wszelkich czynów, które trzeba by 

kwalifikować, jako zbrodnie z art. 148 § 2. Już na pierwszy rzut oka wątpliwość 

budzi objęcie tym przepisem wszelkich zabójstw dokonanych za pomocą broni 

palnej. Znaczna część takich zabójstw jest oczywiście typowymi morderstwami 

z premedytacją, ale przynajmniej niektóre z nich popełnianie są pod wpływem emocji 

– a niepodjętego z zimną krwią planowania. Zaś sam fakt, że zabójstwo zostało 

dokonane w afekcie nie wystarcza – jak była mowa już wcześniej – do uznania je za 

tzw. zabójstwo uprzywilejowane, za które zgodnie z art. 148 § 4 grozi maksymalnie 

10 lat więzienia – „silne wzburzenie” musi być dodatkowo „usprawiedliwione 

okolicznościami”. 

 Dodatkowo - pojęcie okoliczności usprawiedliwiających silne wzburzenie, 

w wyniku, którego doszło do zabójstwa interpretowane jest przez polskie sądy 

w sposób raczej liberalny: przykładowo, któryś z sądów apelacyjnych, orzekając 

w sprawie mężczyzny, który zabił swoją kochankę pod wpływem emocji, które 

w nim się zagotowały w momencie, gdy zobaczył ją w łóżku z innym mężczyzną 

uznał, że powinien on zostać skazany za zwykłe zabójstwo, gdyż nawet, jeśli 

zarzuconego mu czynu dokonał pod wpływem silnego wzburzenia, to wzburzenie to 

nie było usprawiedliwione okolicznościami, ponieważ ofiara zabójstwa, – jako osoba 

nie będąca z nim w związku małżeńskim – nie miała obowiązku być mu wierna. 

 Niewątpliwie, ktoś, kto zabija swoją konkubinę w momencie, gdy zobaczy ją 

w sytuacji niedwuznacznej nie powinien być bezkarny, – ale czy naprawdę konieczne 

jest posłanie go za kraty na minimum ćwierć wieku, – jeśli takiego zabójstwa 

dokonałby za pomocą broni palnej? Podobnie, czy naprawdę na karę nie mniejszą, niż 

25 lat więzienia zasługuje kobieta, która zastrzeliła znęcającego się nad nią przez 

wiele lat męża lub konkubenta – nawet, jeśli w jej działaniu był jakiś element 

premedytacji? Znowu, takie postępowanie nie może być w żadnym stopniu 

tolerowane, ale czy za coś takiego powinno grozić minimum 25 lat więzienia? 

 Pewną wątpliwość może też budzić objęcie artykułem 148 § 2 wszelkich 

zabójstw dokonanych w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem, albo 
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rozbojem. Wątpliwość ta bierze się stąd, że pojęcie „związku” między zabójstwem, 

a wzięciem zakładnika, zgwałceniem czy rozbojem jest potencjalnie podatne na 

nadużycia – teoretycznie rzecz biorąc można sobie wyobrazić zakwalifikowanie, jako 

zbrodni z art. 148 § 2 zabójstwa kogoś, kto wziął zakładnika, albo zabójstwa 

gwałciciela czy sprawcy rozboju. 

 Niewątpliwie, autorzy art. 148 § 2 nie mieli na myśli takich akurat zabójstw, 

ale mimo wszystko trudno zaprzeczyć jest temu, że każde tego typu zabójstwo ma 

jakiś związek z wzięciem zakładnika, zgwałceniem, albo rozbojem. Taka akurat 

interpretacja art. 148 § 2 jest obecnie raczej mało prawdopodobna, – ale co będzie, 

jeśli władze – w określonej sytuacji – postanowią np. radykalnie rozprawić się ze 

zjawiskiem samosądów? Czy w takiej akurat sytuacji nie pojawi się pokusa sięgnięcia 

do takiej akurat wykładni tego przepisu? 

 Zwolennicy zaostrzenia art. 148 § 2 kodeksu karnego podnoszą często uwagę, 

że wielu krajach kwalifikowane postacie morderstwa zagrożone są wyłącznie 

dożywociem – i również karą śmierci – w przypadku tych krajów, gdzie ta ostatnia 

kara wciąż występuje. W stwierdzeniu tym jest oczywiście wiele prawdy – 

np. w kodeksach karnych poszczególnych stanów USA, a także w amerykańskim 

prawie federalnym za przestępstwo określane zwykle mianem „morderstwa 

I stopnia” grozi wyłącznie dożywocie – bądź (tam, gdzie kara ta istnieje i przy 

dodatkowych, obciążających okolicznościach) także kara śmierci (ustawodawstwo 

przewidujące za morderstwo wyłącznie karę śmierci zostało przez Sąd Najwyższy 

USA uznane za sprzeczne z Konstytucją). Podobnie rozwiązania występują też 

w prawie brytyjskim, fińskim, niemieckim i wielu innych krajów. 

 Odwołujący się do przykładów rozwiązań innych państw
88

 nie zauważają 

jednak, że istniejące w nich przepisy o kwalifikowanym morderstwie są zazwyczaj 

znacznie węższe, niż art. 148 § 2 polskiego k.k. Przede wszystkim – przepisy takie 

tyczą się w pierwszym rzędzie morderstw wyjątkowo okrutnych i dokonanych 

z premedytacją. Zaś artykuł 148 § 2 obejmuje również zabójstwa z tzw. zamiarem 

ewentualnym, zabójstwa w afekcie, (jeśli afekt taki nie był usprawiedliwiony 

okolicznościami), zabójstwa dokonane w wyniku przekroczenia granic obrony 

koniecznej, (jeśli nie zachodzi okoliczność określona w art. 25 § 3, tj. przekroczenie 

                                                 
88

 Bliżej te zagadnienia przedstawiłam w Rozdziale III pracy. 
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granic obrony koniecznej w wyniku strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych 

okolicznościami zamachu), a także zabójstwa dokonane przez osoby, które 

w momencie jego popełnienia miały znacznie ograniczoną zdolność rozpoznania 

znaczenia swojego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. 

 Zgodnie z zasadami sformułowanymi w części ogólnej kodeksu karnego 

karom określonym w art. 148 § 2 podlegają także ci, którzy jedynie usiłują dokonać 

tego typu zabójstw – względnie udzielają pomocnictwa w ich popełnieniu bądź do 

nich podżegają. Warto też zauważyć, że zdaniem specjalistów w dziedzinie prawa 

karnego przyjęta konstrukcja art. 148 § 2 uniemożliwia sądowi, który uznał kogoś 

winnym popełnienia przestępstwa określonego w tym przepisie, zastosowanie wobec 

niego np. nadzwyczajnego złagodzenia kary – choćby nawet wszelkie przesłanki, 

które normalnie stanowią uzasadnienie takiego właśnie złagodzenia kary 

w konkretnym przypadku występowały (wyobraźmy sobie przypadek kogoś, kto 

w mając zamiar pozbawić kogoś życia, oddał do niego strzał z broni palnej, 

a następnie usiłował go ratować). 

 Uniemożliwienie zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, objęcie 

sankcjami określonymi w art. 148 § 2 sprawców zabójstw dokonanych z zamiarem 

ewentualnym oraz zabójstw dokonanych przy ograniczonej zdolności rozpoznania 

znaczenia swoich czynów lub pokierowania swoim postępowaniem – a także 

zabójstw de facto w afekcie (a nawet usiłowań takich zabójstw) przesądza o tym, że 

art. 148 § 2 kodeksu karnego należy uznać za rażąco surowy – i dlatego 

niesprawiedliwy – przepis. 

 I na koniec jeszcze jedna uwaga. Zwolennicy zaostrzenia prawa karnego 

twierdzą, że surowe kary redukują przestępczość. Twierdzenia te są, jak wiadomo, 

przedmiotem zażartych dyskusji. W dyskusje na ten temat nie będziemy się tu 

wdawać – wystarczy powiedzieć, że uchwalona w 2005 roku wersja art. 148 § 2 k.k. 

może być świetnym polem dla sprawdzenia „teorii odstraszania” w praktyce. Bardzo 

dobrym, (choć oczywiście – też niedoskonałym) testem prawdziwości tezy, że surowe 

kary prowadzą do zmniejszenia liczby przestępstw może być np. porównanie liczby 

zabójstw dokonanych przy użyciu broni palnej przed i po wejściu w życie tego 

przepisu. Czy wprowadzenie prawa przewidującego za takie właśnie zabójstwa tylko 
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dwie kary – 25 lat więzienia i dożywocie – spowoduje, że takich zabójstw będzie 

(a może już jest) mniej
89

? 

 Rozprawiając na temat związany z pracą warto przytoczyć kilka danych 

liczbowych. Poniżej zestawienie liczbowe dotyczące zabójstw dokonanych w okresie 

1990-2007. 

Tabela 8.Przestępstwa z art. 148 – zabójstwo w okresie 1990-2007. 

Rok Art. 148 - zabójstwo 

2007 848 

2006 816 

2005 837 

2004 980 

2003 1039 

2002 1188 

2001 1325 

2000 1269 

1999 1048 

1998 1072 

1997 1093 

1996 1134 

1995 1134 

1994 1160 

1993 1106 

1992 989 

1991 971 

1990 730 

Źródło: komenda Główna Policji, Statystyka przestępstw - Kodeks karny / przestępstwa przeciwko 

życiu i zdrowiu (148-162) dane z dnia 25 września 2008 

                                                 
89

 Bartłomiej Kozłowski, Zaostrzenie kar za zabójstwa kwalifikowane, 2007 
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 Jak przedstawiają powyższe dane do roku 2001 panowała tendencja 

wzrostowa z niewielkimi wahaniami w latach 1997-1999. Na rok 2001 przypada 

największa liczba zabójstw, po czym odnotowujemy tendencję spadkową. Graficznie 

przedstawia to poniższy rysunek. 

 

Wykres 4.Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w okresie 1990-2007 - dynamika
90

. 

 

 
Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4 

        Z kolei w tym samym okresie współczynnik zabójstw na 100 tyś ludności 

wskazuje w świetle tych samych źródeł na nasilenie zabójstw do roku 2001, po czym 

znacznie zmniejsza się. Przedstawia ten proces kolejna tabela.  

Tabela 9.Przestępstwa na 100 tyś ludności
91

: 

 

Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

                                                 
90

 Atlas przestępczości w Polsce 4, A. Siemaszko (red.), Warszawa 2009, s. 19. 
91

 Ibidem. 
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Ciekawego zestawienia dokonała A. Szymanowska; obok liczby 

zarejestrowanych zabójstw przedstawiła liczbę prawomocnych skazań dorosłych oraz 

odsetek ogółu skazań. Przedstawia je kolejna tabela.  

 

Tabela 10. Zabójstwa (art. 148 § 1, 2, 3 k.k.) w świetle statystyki policyjnej i sądowej statystyki 

skazań
92

. 

 

   

Na mocy art. 148 § 1 w roku 2005 prawomocnie zostało skazanych 434 

osoby, natomiast na mocy art. 148 § 2 łącznie zostało skazanych 199 osób, w tym na 

mocy: art. 148 § 2 pkt 1 (szczególne okrucieństwo) – 44 osoby, art. 148 § 2 pkt 2 

(wzięcia zakładnika, zgwałcenie albo rozbój) – 73 osoby, art. 148 § 2 pkt 3 

(motywacja zasługująca na szczególne potępienie) – 14 osób, art. 148 § 2 pkt 4 

(użycie broni palnej lub materiałów wybuchowych) – 68 osób. ponadto z art. 148 § 3 

skazanych zostało 10 osób, a z art. 148 § 4 – 14 osób
93

.  

 

Kolejne dane dotyczą motywów zabójstw w okresie 1999-2007. 

 

                                                 
92

 A. Szymanowska, Polacy wobec przestępstw..., op. cit., s. 88. 
93

 Ibidem, s. 87. 
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Tabela 11. Zabójstwa - dane statystyczne dotyczące liczby przestępstw stwierdzonych 

w odniesieniu do zabójstw o różnych motywach. 

Rok 
Motyw 

rabunkowy 

Motyw 

seksualny 

Motyw 

"na 

zlecenie" 

Motyw 

nieporozumień 

rodzinnych 

Motyw 

nieustalony 

Inny 

motyw 

2007 60 21 13 262 216 276 

2006 83 22 6 261 180 257 

2005 90 19 13 244 236 235 

2004 124 25 13 310 244 215 

2003 121 33 25 271 267 322 

2002 138 22 52 321 247 408 

2001 170 22 32 353 307 441 

2000 192 28 15 338 268 408 

1999 116 28 13 279 237 375 

Źródło: Komenda Główna Policji - Statystyka przestępstw - Kodeks karny / przestępstwa przeciwko 

życiu i zdrowiu (148-162) dane z dnia 25 września 2008. 

 

 Strukturę przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu przedstawia w latach 1990  

i 2007 kolejny wykres. Na ogół przestępstw w roku 1990 – 883 346, przestępstw 

przeciwko życiu i zdrowiu było: 15 509, zaś w roku 2007 odpowiednio na 1 152 993 

wszystkich przestępstw, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu było 32 841. 

W procentach ten wzrost owych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu nastąpił tylko 

o 1 punkt, zaś w stosunku do całości odpowiednio wynosił 1,8 i 2,8 %
94

.  

Wykres 5.Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – struktura
95

. 

 
                                                 
94

 Atlas przestępczości..., op. cit., s. 18. 
95

 Ibidem, s. 20.  
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Umyślne przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym stanowiły od 60% do 75% 

przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, których następstwem była śmierć człowieka. 

Wskazuje na to kolejna tabela i wykres. 

Wykres 6. Umyślne przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym
96

. 

 

 

Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

 

Tabela 12. Umyślne przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym
97

. 

 

 

 

                                                 
96

 Ibidem, s. 22. 
97

 Ibidem, s.  



 

239 

 

Jak przedstawiał się problem wykrywalności przestępstw? W latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku  wskaźnik wykrywalności 

utrzymywał się na poziomie 70%-85%. Odnośnie rodzajów przestępstw przedstawiał 

się on następująco co obrazuję  kolejny wykres i tabela. 

Wykres 7.Wykrywalność przestępstw
98

. 

 

 

Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

 

Różne czynniki określają stopień wykrywalności przestępstw. Jedno jest 

pewne, że statystyki kryminalne nie pozwalają jednoznacznie określić rozmiarów 

przestępczości rzeczywistej. „Nawet twierdzenie, że można na ich podstawie choćby 

z grubsza ją oszacować jest uznawane na ogół za nadmiernie optymistyczne, 

co zmusza do poszukiwania pewniejszych sposobów uzyskania zadowalającej 

odpowiedzi, jak często są popełniane przestępstwa”
99

. Próby określenia tej 

tzw. „ciemnej liczby” przestępstw są bardzo trudne i nastręczają sporo kłopotów. Nie 

tu miejsce by roztrząsać szczegółowo te zagadnienia
100

. Wystarczy zaznaczyć, 

że charakter motywu przestępstwa zabójstwa również jak się okazuje ma wpływ na 

stopień ich wykrywalności. Wskazuje na to kolejna tabela. 

                                                 
98

 Ibidem, s. 51. 
99

 A. Gaberle, Nierozłączna triada. Przestępczość – przestępca – społeczeństwo, Gdańsk 2003, s. 26. 
100

 Bliżej na ten temat patrz: J. Błąchut, Czy „ciemna liczba przestęptw” istnieje?, „Archiwum 

Kryminologii” T. XXIX-XXX, 2007-2008, Warzawa 2009, s. 75-80; również: A. Gaberle, 

Nierozłączna triada..., op. cit., s. 26 i n.                     
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Tabela 13. Wykrywalność dla poszczególnych kategorii w procentach. 

 

Rok 
Motyw 

rabunkowy 

Motyw 

seksualny 

Motyw 

"na 

zlecenie" 

Motyw 

nieporozumień 

rodzinnych 

Motyw 

nieustalony 

Inny 

motyw 

2007 94,1 95,5 100,0 100,0 81,4 95,8 

2006 90,9 100,0 100,0 100,0 79,0 93,2 

2005 84,4 90,0 100,0 98,8 78,7 96,2 

2004 88,1 96,2 100,0 100,0 75,0 94,8 

2003 84,4 94,1 93,5 99,6 65,9 95,5 

2002 78,6 95,7 94,6 99,4 69,6 96,2 

2001 80,4 87,5 100,0 100,0 63,6 95,7 

2000 83,6 71,4 90,5 99,7 62,2 94,9 

1999 79,8 89,3 53,8 100,0 58,4 94,7 

Źródło: komenda Główna Policji - Statystyka przestępstw - Kodeks karny / przestępstwa przeciwko 

życiu i zdrowiu (148-162) dane z dnia 25 września 2008. 

 

 Jak wynika z powyższych wykresów i danych liczbowych wykrywalność 

wszystkich zabójstw utrzymuje się na zrównoważonym wysokim poziomie. 

Oczywiście występują nieznaczne wahania i różnice jak na przykład rok 2005 dla 

nieporozumień rodzinnych czy 2006 dla innych motywów.  

 Podejrzanych o zabójstwo w roku 1990 było niespełna 600 osób, w latach 

1994-1997 nieco powyżej 1200, zaś w latach 2005-2007 – około 800. W roku 2001 

ich współczynnik na 100 tyś. ludności był dwukrotnie wyższy w porównaniu 

z rokiem 1990 oraz o blisko połowę wyższy względem roku 2007. Liczba nieletnich 

podejrzanych o zabójstwo największa była w roku 1999, a więc o dwuipółkrotnie 

więcej niż w 2007roku. Gdy w roku 1990 co dwudziesty trzeci podejrzany 

o zabójstwo był nieletni, to w roku 2007 – był nim co trzydziesty trzeci
101

. 

Przedstawiają to kolejne wykresy i tabele. 

 

                                                 
101

 Atlas przestępczości..., op. cit., s. 64. 
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Wykres 8.Podejrzani o zabójstwo
102

. 

 

 

Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

 

Tabela 14.Podejrzani o zabójstwo. 

 

Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

 

 Już wyżej przestawione dane wskazywały jaki udział wśród podejrzanych 

stanowili nieletni. Warto przedstawić jak ten udział wygląda względem innych 

rodzajów przestępstw. Mówi o tym kolejna tabela.  

                                                 
102

 Ibidem. 
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Tabela 15.Nieletni – czyny karalne według rodzajów
103

. 

 

 
Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

 

W zakładach karnych w Polsce 31 grudnia 2000 r. odbywało karę 25 lat 

pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności 906 skazanych, w tym 

samym okresie w 2001 r. – 1009; w 2002 r. – 1126; w 2003 r. – 1235, w 2004 r. – 

1305, w 2005 r. – 1402 zaś w 2006 r. – 1473
104

. Okazuje się, że w tych latach liczba 

skazanych tzw. długoterminowych stale wzrastała. Jak ta sprawa przedstawia się 

odnośnie skazanych za zabójstwo. Kolejna tabela przedstawia liczbę skazanych 

odbywających karę pozbawienia wolności. 

                                                 
103

 Atlas przestępczośc..., op. cit., s. 85.  
104

 Informacja CZSW, 2004, 2005, 2006 – podaję za: A. Szymanowska, Polacy wobec przestępstw..., 

op. cit., s. 88.  
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Tabela 16. Skazani za zabójstwo z art. 148 § 1 i 2 odbywający karę pozbawienia wolności
105

.  

 

 
Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

 

 

W świetle naszych rozważań należy stwierdzić, że zabójstwa w Polsce 

stanowią znikomy odsetek przestępstw. Również skazanie za zabójstwo wśród 

wszystkich skazań wynosi zaledwie od 0,1% do 0,2%. „Uwzględniając natomiast 

współczynnik zabójstw w stosunku do liczby ludności, można stwierdzić, że Polska 

należy, wśród państw europejskich, do krajów o niskich wskaźnikach tego typu 

przestępstw. W 2005 r. współczynnik zabójstw (na 100 tys. ludności) zgłoszonych 

policji wynosił w Polsce 2,2; w Hiszpanii – 2,7; w Niemczech – 3,5; w USA – 9,0; na 

Litwie – 9,0; na Łotwie – 9,3; w Estonii – 13,8; w Rosji – 21,3”
106

.   

Obraz skazań za zabójstwo w Polsce z określeniem kary przedstawia kolejny 

wykres i tabela. Okazuje się, że w roku 2006 liczba skazań była o 17% mniejsza niż 

w roku poprzedzającym, a o 22%większa niż w roku 1990.  

                                                 
105

 A. Szymanowska, Polacy wobec przestępstw..., op. cit., s. 89. 
106

 Podaję za: ibidem, s. 88 (przedstawione dane dotyczą Polski roku 2005, zaś pozostałych – 

ostatniego dostępnego roku). 
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Wykres 9.Skazania zabójstwo
107

. 

 

 

Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

 

Tabela 17. Skazania zabójstwa.
108

 

 

 

Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

                                                 
107

 Atlas przestępczości..., op. cit., s. 113. 
108

 Ibidem. 
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W roku 1997 średni wymiar kary pozbawienia wolności (z uwzględnieniem 

kary 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego wolności) wynosił lat 11, a w 2006 

– lat 13 i 1 miesiąc. W roku 1997 niemal w co piątym, a w 2006 w co siódmym 

skazaniu sądy orzekły karę w wymiarze poniżej dolnego ustawowego progu 

zagrożenia. W roku 1997 w co dziesiątym skazaniu sądy orzekały kary 25 lat 

pozbawienia wolności, zaś w roku 2006 – w co czwartym
109

. Kolejny wykres i tabela 

przedstawiają wymiar kary bezwzględnego pozbawienia wolności.  

Wykres 10. Skazania za zabójstwo
110

. 

 

 

Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

 

Tabela 18. Skazania za zabójstwo. 

 

 

Źródło: Atlas przestępczości w Polsce 4. 

                                                 
109

 Por. ibidem, s. 114. 
110

 Ibidem. 
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Niewątpliwie spora liczba zabójstw do których dochodzi w Polsce jest 

stosunkowo niewielka, to mimo wszystko „z uwagi na ciężar tego przestępstwa 

należy uznać, że jest ich i tak o tę liczbę za dużo, gdyż każde zabójstwo to 

pozbawienie człowieka życia, którego nikt już mu nie zwróci”
111

.  

 

 

V.6. Kilka uwag refleksji ogólniejszych na zakończenie rozdziału 

 

W ramach tego rozdziału chciałabym poruszyć jeszcze kilka problemów 

natury ogólniejszej związanych z problemem przestępczości, czynników ją 

determinujących, pojawieniu się lęków przed nią i roli prawa karnego tej nowej 

sytuacji w jakiej znalazło się nasze społeczeństwo po „liberalnej rewolucji”  jaka 

nastąpiła w 1989 roku
112

. Z natury rzeczy będą to uwagi skrótowe, może nawet 

upraszczająco przedstawiające ową problematykę, stanowią jednak przemyślenia 

z którymi chciałabym się podzielić.    

P. Sztompka
113

 w przedstawionej niedawno koncepcji zmiany społecznej 

rozumianej jako „trauma kulturowa”, wśród traumatogennych sytuacji, czy zdarzeń 

wymienia obok podboju i okupacji, rewolucji czy zamachu stanu, migracji również 

załamania rynku, radykalne reformy gospodarcze, ludobójstwa oraz akty terroru 

i zamachów, przegranej wojny, upadku imperium, reformacji religijnej, czy 

ujawnienie istotnych dla bezpieczeństwa państwa faktów
114

. Wg niego zmiana 

społeczna jako traumatogenna winna charakteryzować się takimi cechami jak: 

„po pierwsze, […] - szczególnymi p a r a m e t r a m i  c z a s o w y mi – jest nagła 

i szybka; po drugie, posiada określoną t r e ś ć  i  z a k r e s – jest radykalna, głęboka, 

wszechstronna i dotyka samej istoty życia społecznego; po trzecie, ma określone 

p o c h o d z e n i e – postrzegana jest jako narzucona, zewnątrzpochodna, jako coś co 

dzieje się bez naszego udziału […]; po czwarte, trafia na określony s t a n   u m y s ł u 

– jawi nam się jako coś nieoczekiwanego, nieprzewidzianego, zaskakującego, 

szokującego, odrażającego”
115

. Autor mocno podkreśla typologiczny charakter tej 

definicji oraz to, że obok strony obiektywnej (realnej), posiada również aspekt 

                                                 
111

 Ibidem, s. 88-89. 
112

 Tak te przeobrażenia, które nastąpiły u nas i w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

nazwał B. Ackerman – patrz: B Ackerman, Przyszłość rewolucji liberalnej, Warszawa 1996, passim. 
113

 P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, W-wa 2000. 
114

 Ibidem, s.23. 
115

 Ibidem, s.22. 
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subiektywny. Wyimaginowany „fakt” wywołuje często takie same konsekwencje 

społeczne, jak fakt realny. To kultura danej społeczności czy grupy „traumatyzuje 

zdarzenia obiektywnie nieistniejące”, ale i zarazem konstruuje „zdarzenia 

obiektywnie traumatyczne jako nietraumatyczne. Taka jest moc relatywizacji 

kulturowej”
116

. Tak więc zdarzenia tego typu nie muszą prowadzić do traumy, jak 

i wywołane zdarzeniem traumy skutki mogą różnić się pod względem nasilenia, czasu 

trwania i konsekwencji. 

Wykorzystując powyższą konstrukcję możemy powiedzieć, że z chwilą 

odzyskania przez polskie społeczeństwo suwerenności, wprowadzenia gospodarki 

rynkowej, demokracji, a w końcu do przezwyciężenia „traumy komunizmu”, 

nieoczekiwanie te właśnie zdarzenia zrodziły „nowy rodzaj napięcia” – traumę 

postkomunizmu
117

. Okazało się, że sfera kultury charakteryzuje się większą inercją 

niż pozostałe sfery bytu społecznego; zmienia się o wiele wolniej i o wiele oporniej 

niż te dokonywane w sferze gospodarczo – organizacyjnej, czy instytucjonalnej. 

Wśród zdarzeń i sytuacji traumatycznych wyróżniających „historię przypadku 

polskiego” wymienia  - ograniczę się tylko do ich wymienienia, poza  jednym (co jest 

rzeczą oczywistą w związku z naszymi badaniami) - takie, jak:  b e z r o b o c i e,  

i n f l a c j ę,  znaczny  s p a d e k   p o z i o m u   ż y c i a,  z m i a n ę  d o t y c h c z a 

s o w e j  h i e r a r c h i i   s t r a t y f i k a c y j n e j  i wynikające stąd zagrożenie 

utrwalonych statusów społecznych, duży  n a p ł y w  c u d z o z i e m c ó w  oraz 

„przejściowy”   k r y z y s   w y m i a r u    s p r a w i e d l i w o ś c i
118

.  

Ów „przejściowy” kryzys wymiaru sprawiedliwości znamionuje „deficyt 

pracowników policji, niesprawna i zbyt powolna praca organów ścigania, 

przeciążenie sądów. Organa kontroli, powołane do ochrony ładu i porządku, 

stabilności i pewności życia społecznego, są powszechnie postrzegane jako 

niewydolne lub zbyt pobłażliwe. Panuje również ugruntowana opinia, że ściągalność 

podatków i ceł jest niezadowalająca”
119

.  

Niewątpliwie niewydolność wymiaru sprawiedliwości sprzyja eskalacji 

przestępczości. To jednak procesy tranzycji polityczno-gospodarczej poprzez 

„rozchwianie” systemu aksjo-normatywnego doprowadziły do „rozluźnienia” 

systemów kontroli społecznej, pojawienia się postaw instrumentalnych, a tym samym 
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wzrost przestępczości wraz ze zmianą jej charakteru
120

. „Statystyki policyjne 

odnotowują wzrost liczby przestępstw pospolitych – napadów, rozbojów, pobić, 

jednocześnie zaś pojawiły się nowe, wcześniej nieznane lub występujące bardzo 

rzadko [...]. Mamy również do czynienia ze znaczną brutalizacją działania 

przestępców: zwiększyła się ich bezwzględność, znacznie częściej używają oni broni 

palnej. Pojawia się też na szeroką skalę przestępczość zorganizowana”
121

.  

Ten stan  prowadzi, co potwierdziły badania, do chwiejności nastrojów  

i permanentnego poczucia strachu i zagrożenia. Rozpatrywano je trojako: po 

pierwsze, czy występuje ono w skali „makro”, a więc czy Polska postrzegana jest 

jako kraj dający swym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, po drugie, w skali 

„mikro” – czy ludzie czują się bezpiecznie w swym najbliższym otoczeniu, miejscu 

zamieszkania, i po trzecie – jako bezpieczeństwo osobiste, a więc czy i w jakim 

stopniu ludzie obawiają się, iż staną się ofiarami przestępstwa. W 1987 roku 75% 

respondentów uważała, że Polska jest krajem bezpiecznym, a tylko 25% - że tak nie 

jest. Już jednak w 1993 roku te proporcje uległy odwróceniu. Również w tym czasie 

zmniejszyło się także poczucie bezpieczeństwa w skali „mikro”  (odpowiednio: 

z 80% do 78% oraz z 32% do 20%). W kolejnych latach obserwuje się względną 

stabilizację poczucia bezpieczeństwa w obu „wymiarach” na tym samym poziomie do 

1998 roku ( w granicach 70 – 80%). Od tego roku zwiększa się przekonanie, że 

Polska jest krajem bezpiecznym do życia
122

.  

Dopiero od roku 1996 zaczęto badać poczucie bezpieczeństwa osobistego. 

Wówczas 17% respondentów deklarowało, iż bardzo się obawia, że może stać się 

ofiarą przestępstwa; nie tak bardzo – 50%. W następnych latach to poczucie 

utrzymuje się mniej więcej tym samym poziomie (15-14%) z minimalną tendencją 

spadkową
123

. Zapewne nie bez wpływu na ten stan mają również powtarzające się 

przypadki ujawniania wykroczeń, przestępstw, nadużyć i korupcji wśród elit 

politycznych, władz administracyjnych oraz organów kontroli i wymiaru 

sprawiedliwości. Zaowocowało to spadkiem zaufania społecznego do tych organów. 

 

                                                 
120

 Patrz: rozdz. poprzedzający.   
121

 M. Strzeszewski, Poczucie zagrożenia przestępczością i stosunek do prawa, [w:] Nowa 

rzeczywistość..., op. cit., s. 195.  
122

 Ibidem, s. 195-196 (przedstawiam dane wyjściowe – nowe patrz wyżej w tym rozdziale). 
123

 Ibidem., s. 196-197 (uwaga – jak wyżej). 



 

249 

 

Jak przedstawiał się bezpośrednio po przełomie ów „krajobraz kultury”? 

Z jednej strony istniał jeszcze trwały „odziedziczony po przeszłości” system reguł 

kulturowych (wartości i norm) ukształtowany za czasów komunizmu, z wszystkimi 

cechami charakterystycznymi dla umysłowej konstelacji zwanej Homo Sovieticus
124

. 

Są to: poparcie dla egalitaryzmu i podejrzliwość lub „bezinteresowna zawiść”
125

 

wobec tych którym powodzi się lepiej, akceptacja postaw roszczeniowych, 

antyelitaryzm, i antyintelektualizm. Również takiego człowieka charakteryzuje: 

oportunizm, podwójne standardy, tolerowanie miernoty, powszechna a nawet wręcz 

zinstytucjonalizowana praktyka omijania przepisów narzuconych przez reżim 

i uczynienie z niesubordynacji cnoty. 

Z drugiej strony zaczęła kształtować się inna kultura, „stanowiąca 

funkcjonalny wymóg nowych instytucji demokratycznych i kapitalistycznych”
126

. 

Nowy system niósł ze sobą radykalnie inne wymagania kulturowe oparte na „cnotach 

republikańskich” i „kulturze obywatelskiej” z prymatem jednostki jako wartości 

naczelnej, z poszanowaniem jej praw, jej aktywności i gotowości do udziału w życiu 

publicznym, co wymaga z kolei pewnej dozy lojalności wobec władzy i zaufania do 

instytucji publicznych (władza działa w ramach prawa i na mocy prawa - przez co jej 

decyzje są dla obywatela przewidywalne i wyraziste).  

Ma się rozumieć że nie wszyscy ludzie byli „kulturowo przygotowani” 

i zdolni do działania w tym nowym „kontekście organizacyjnym”. Tylko nieliczni 

osiągnęli, jak pisze P. Sztompka, wymaganą przez cywilizacje zachodnią, 

kapitalistyczną i demokratyczną „kompetencję cywilizacyjną”
127

. 

W takiej sytuacji musiało dojść do zderzenia, tych nieprzystosowanych 

przecież do siebie, „kultur”. U większości z nas te wcześniej w drodze wychowania 

i indoktrynacji zinternalizowane wartości oraz odpowiadające im sposoby życia, 

straciły swe znaczenie i skuteczność, ulegając przewartościowaniu. Niekiedy zostały 

uznane wręcz za szkodliwe i spotkały się z negatywnymi sankcjami. Z kolei – nowe 

wartości odpowiadające „kontekstowi kapitalistycznemu”, jawią się nam jako obce 

i narzucone z góry (wymuszone). Sytuacja taka musiała wywołać „szok kulturowy” 
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stanowiąc tło dla rozwoju traumy postkomunizmu
128

. Jedną z jej konsekwencji, 

zwłaszcza dla tych, którzy „przyswoili”- nie zawsze właściwie - już reguły kulturowe 

nowego systemu, lecz wobec przestarzałych, ale nadal obowiązujących przepisów 

i biurokratycznych przeszkód, nie mogąc uzewnętrzniać swej aktywności, droga do 

osiągnięcia sukcesu ekonomicznego wiodła poprzez działalność przestępczą. 

Na pewien aspekt „traumy” w procesie przemian społecznych, a który umknął 

autorowi tej koncepcji, musimy zwrócić uwagę. Na poziomie osobniczym, 

jednostkowym, własnego „ja”, taka zmiana w środowisku o charakterze traumy 

powoduje zazwyczaj wysoki stopień emocjonalnego napięcia i zaburza normalne 

wzory reakcji. A jeśli pociąga za sobą „komponent lęku”- staje się stresorem
129

. Sam 

fakt pozbawienia (deprivation),  a więc nie zdobycia tego co się pragnęło, jeszcze 

„nie powoduje [...] zwykle przejawów wrogości ani innych reakcji obronnych, dopóki 

nie jest zagrożone poczucie własnej wartości”. Pojawiają się one wtedy, gdy 

„w odróżnieniu od zwykłego  p o z b a w i e n i a”, pojawi się popęd wywołany 

„postrzeganiem niebezpieczeństwa, które zagraża obrazowi własnego «ja»”, a który 

za T. M. Newcomb’em określa się lękiem
130

. Obraz własnego „ja” stanowi obiekt 

ataku różnego rodzaju stresorów. Do najwrażliwszych należą: poczucie kontroli nad 

wydarzeniami i poziom samooceny
131

. 

„Tak więc, kiedy jednostki znajdują się w sytuacji, w której negatywne 

zdarzenia pojawiają się w sposób nieprzewidziany, poza ich kontrolą, daje to 

w efekcie poczucie niekompetencji, frustracji, lęku, depresji”
132

. Rodzi ten stan 

również poczucie „wyuczonej beznadziejności” („wyuczonej”, gdyż wzmacnianą 

częstymi porażkami - co osłabia motywację i postawę „sukcesu”). Z kolei niska 

samoocena rodzi zjawisko, które zwykło się nie najszczęśliwiej określać mianem 

„obniżonego morale”. Tu już bliska droga do „szukania i korzystania”, wobec 

niemożności wyplątania się z kłopotliwego położenia, z „alternatyw” 

dewiacyjnych
133

. Uwzględnienie tego aspektu (osobniczego, jednostkowego) pozwala 
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wyjaśnić dlaczego z jednej strony zjawisko nagłego wzrostu przestępczości 

odczuwane jest jako traumatogenne, a z drugiej zaś – „popycha” jednostkę ku takim 

alternatywom jak nerwica, depresja, alkohol, narkotyki, samobójstwo i „wejście” na 

drogę przestępczą. Ten syndrom to wynik porażki odniesionej przez jednostkę w jej 

zmaganiach z traumą stanowiącą tu stresor.  

P. Sztompka w omawianej pracy przedstawił rozmaite strategie zaradcze jakie 

ludzie uruchamiają w obliczu traumy
134

. Odpowiadają one, mimo odmiennych 

założeń teoretycznych i odmiennej terminologii, sposobom radzenia sobie - na 

poziomie jednostkowym – ze stresem
135

. Nie wchodząc w szczegóły, gdyż nie jest to 

główny przedmiot naszych rozważań, zwrócę uwagę tylko na przestępcze strategie 

adaptacji w drodze „zbijania kapitału ekonomicznego i społecznego w sposób 

bezprawny i sprzeczny  z zasadami etyki”
136

.  

 Jak to starałam się wykazać wyżej, wysokie nasilenie przestępczości 

w połączeniu z poczuciem zagrożenia i lękiem przed nią jest czynnikiem 

traumatogennym, jak i zarazem – co dla naszych rozważań jest bardzo istotnym 

stwierdzeniem – czynnikiem kryminogennym. Jest to zjawisko właściwe wszystkim 

krajom rozwiniętym, w tym w krajam przechodzącycm zmianę ustrojową. „W high 

crime societies życie codzienne obywateli jest organizowane wokół unikania ryzyka 

wiktymizacji. Przestępczość jest także ważnym elementem kultury masowej [...]. 

Kryminolog nie może nie uwzględniać tych faktów zarówno przy interpretacji 

wyników badań empirycznych, jak i konstruowania uogólnień teoretycznych”
137

. 

Musimy mieć świadomość, że obok uniwersalnych problemów jakie doświadcza 

społeczeństwo ponowoczesne w tej sferze (zmiany na rynku pracy spowodowane 

nowymi technologiami, rzeczywisty wzrost przestępczości, działalność 

zorganizowanych grup przestępczych czy problem narkotyków, terroryzm itd.), nasz 

kraj doświadcza ponadto skutki dezorganizacji wielu instytucji kontroli społecznej. 

„Zaburzenie  mechanizmów kontroli społecznej, chaos normatywny, zagubienie 

obywateli w nowych realiach życia czy wreszcie słabość państwa – to wszystko 

składa się na współczesną rzeczywistość przestępczości”
138

.  
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 Wyżej w tym rozdziale przestawiłam dane pokazujące stan i dynamikę 

przestępstw w Polsce, z uwzględnieniem nas interesujących - zabójstwa 

kwalifikowanego. Uważam, że  należy przyjrzeć się jeszcze dwóm problemom. 

Zwrócił nań uwagę, analizując kryminologię anglojęzyczną - już piętnaście lat temu – 

Dawid Nelken
139

, a przed którymi dziś staje Polska kryminologia. Związane są one z 

„wkraczaniem” naszego społeczeństwa w epokę ponowoczesną, czy też jak ją określa 

P. Sztompka – późnej nowoczesności
140

. Są to problemy: ryzyka (perception and 

control „risk”) oraz „fenomen lęku przed przestępczością”. Dzisiaj pojawiają się 

nowe formy ryzyka. Oczywistością będzie stwierdzenie, że ryzyko rozumiane jako 

niepewność skutków podejmowanych działań jest tym stanem, który towarzyszy nam 

od początku pojawienia się człowieka i ma charakter powszechny. Jednak w naszej 

epoce fenomen ten uzyskuje nową jakość. Niektórzy autorzy twierdzą, że staliśmy się 

już, ze względu na jego swoistość, „społeczeństwem ryzyka”
141

. Jego swoistością jest 

to, że „ryzyko”, to nie tylko wynik kontaktu człowieka z otoczeniem przyrodniczym, 

ale z otoczeniem cywilizacyjnym czy technicznym – stworzonym więc przez 

człowieka. Dzisiaj żyjemy w świecie „wyprodukowanego ryzyka”
142

. Zmienia się też 

jego profil i to zarówno w sensie obiektywnym, jak i subiektywnym. Obiektywnie 

następuje globalna ekspansja ryzyka, jego uniwersalizacja a także – intensyfikacja. 

W wymiarze subiektywnym ten jego nowy profil oznacza zwiększoną percepcję 

i świadomość zagrożeń. W sferze nas interesującej przestępczość współcześnie 

w epoce ponowoczesnej jest inna w porównaniu do tej z lat sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Zmiany nastąpiły zarówno na poziomie 

ilościowym, jak i jakościowym. „Wiktymalizacja staje się coraz bardziej powszechna. 

Przestępczość przestała być czymś rzadkim, nienaturalnym, czynem człowieka 

z marginesu lub obcego, stała się chlebem powszednim naszego życia 

codziennego”
143

.  

„Fenomen lęku przed przestępczością” przejawia się w tym, że jego nasilenie 

jest nieproporcjonalne do nasilenia przestępczości. Społeczeństwo nie bez wpływu 

środków masowego przekazu, epatowane w nadmiarze ze względów komercyjnych 

(wzrost chociażby oglądalności), przedstawianiem zjawisk patologicznych,  
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„wyolbrzymia ich stan” i płynące zeń zagrożenia. Rację ma P. Sztompka pisząc, że 

wzrastające poczucie ryzyka wynika również „ze zmniejszającej się roli obecnych 

dawniej remediów psychicznych czy mechanizmów obronnych, na przykład 

zabiegów magicznych czy wiary religijnej”
144

. Jednak mimo wielu  zabiegów 

szacowania rzeczywistych rozmiarów przestępczości nie wiemy, jak wielka jej część 

nie trafia do oficjalnych statystyk. Jak się okazuje nieuwzględniana w statystyce 

przestępczość stanowi ich „ciemną liczbę”
145

.  

Opinia publiczna rozmija się często z rzeczywistością. Nie można jednak jej 

lekceważyć. Musimy mieć na uwadze fakt, o którym pisałam sporo wyżej, 

że wysokie nasilenie lęku wpływa na jakość życia, na jego organizację oraz stosunek 

do otoczenia. Jak słusznie zauważyła A. Kossowska: „Nie wiemy jakie są 

mechanizmy zmiany obrazu przestępczości, jej nasilenia i kontekstu kulturowego, 

nie wiemy także, czy nasza wiedza zgromadzona w wyniku dotychczasowych badań 

empirycznych jest nadal użyteczna. W nowych realiach przestępczości, nie w każdym 

przypadku prawdziwe wydają się nasze «prawdy»”
146

.  

 

Wydanie aktu prawnego o charakterze kodeksu, a zwłaszcza kodeksu karnego 

stanowi doniosłe znaczenie dla społeczności każdego państwa. Każdy z nich będąc 

wyrazem przeobrażeń ustrojowych państwa, „niesie za sobą konieczność odmiennego 

spojrzenia na wiele zasadniczych kwestii związanych ze statusem prawnym jednostki 

wobec państwa”
147

.   

Wprawdzie stoimy w przededniu „konieczności istnienia »interkulturowego 

prawa karnego«”
148

, warunkują to procesy globalizacji współczesnych stosunków 

społecznych oraz interkulturowość dyskursu prawniczego, to wprzódy musimy 

odpowiedzieć na pytanie: czy istnieje idealne prawo karne obowiązujące 

powszechnie? Niewątpliwie uniwersalne prawa człowieka oparte na zasadzie 

godności osoby ludzkiej i te odpowiadające wymogom społeczeństwa 

obywatelskiego ugruntowują takie przekonanie. Jednak pozytywna odpowiedź na nie 

rodzi antynomię. Autor tej konstrukcji ma świadomość tego. By nie popaść 

                                                 
144

 P. Sztompka, Socjologia...op. cit., s. 577. 
145

 Por. B. Hołyst, Kryminologia, W-wa 2001, s. 65, J. Błacht, Czy „ciemna liczba przestępstw” 

istnieje?, op. cit., s. 75-80. 
146

 A. Kossowska. Refleksje..., op. cit., s. 12. 
147

 G. Rejman, Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 8-31. Komentarz warszawa 2009, s. VII. 
148

 B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karanie w wielokulturowych 

społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009, s. 12. 
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w sprzeczność odwołuje się do idei komunikacyjnego, konstruktywistycznego 

społeczeństwa o charakterze wspólnoty w którym konsensus w sprawie prawa 

karnego i samej kary ma stanowić „rezultat sprawiedliwej wymiany wzajemnych 

świadczeń”
149

.  

Czy nie jest to dość daleko idąca idealizacja?  Traktujmy tę konstrukcję jako 

projekt ukształtowania takiego społeczeństwa i prawa w przyszłości, by te procesy 

nas nie zaskoczyły.  

Jedno jest pewne, że komplikujące się społeczeństwa powoli tracą charakter 

wspólnoty, coraz bardziej stają się metawspólnotami, wspólnotami wspólnot, 

potrzebującymi spoiwa, które dałoby im  możliwość utrzymania ekwilibrum. Prawo 

jest prawdopodobnie jednym z ostatnich porządkiem posiadającym „moc” zespalania 

w całość wspólnotę z  możnością dotarcia zarazem do każdego człowieka. Bo ponoć 

erozji uległy obyczaje, moralność też, jak często donosi prasa oraz jak twierdzą 

niektórzy politycy „podupada”, pozostaje tylko prawo. Nie czyńmy z prawa 

panaceum na wszystkie nasze niedomagania i bolączki. Każde pójcie „na skróty” 

w realizacji nawet szczytnych celów z wykorzystaniem związanych z prawem 

środków przymusu, by ów cel osiągnąć, może okazać się jeszcze jedną iluzją. Kara 

śmierci, obostrzenie karalności nie wyeliminuje przestępczości. Jak słusznie 

zauważył A. Kozak: „Jeżeli [...] prawo ma pozostać klamrą spajającą wspólnotę, 

to nie może w konfliktach o idee  i światopoglądy działać jak mechanizm 

wykluczający, tego kto przegra spór. Świadomi możliwych różnic opinii co do tego, 

co jest wartościowe a co nie, powinniśmy postępować tak, aby jak najmniej wartości 

zastało naruszone”
150

. Nazwał tę zasadę  - zasadą uzasadnionej przezorności.  

W społeczeństwie ponowoczesnym aprobującym pluralizm wartości normalną 

sytuacją jest niemożliwość rozstrzygnięcia sporów o idee i wartości. Zawsze w 

sytuacji takiego konfliktu stajemy przed rozmaitymi konwersjami zakładu 

Pascaliańskiego. Nie da się znaleźć rozwiązania, które wyeliminowałoby wszelkie 

ryzyko; należy wybrać takie, które uchyla większe niebezpieczeństwo. 

Indywidualistyczny charakter prawa każe patrzeć na konflikt wartości przede 

wszystkim przez pryzmat uzasadnionych oczekiwań podmiotów co do ochrony 

i realizacji ich praw. „Sytuacje, w których odmawia się człowiekowi zaspokojenia 

                                                 
149

 Ibidem, s. 18. 
150

 A. Kozak, Postnowoczesna koncepcja prawa, [w:]  z zagadnień teorii i filozofii prawa. 

Ponowoczesność, M. Błachut (red), Wrocław, 2007, s. 84.    
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jego potrzeb nie dla tego, że naruszałoby to uzasadnione prawa innego człowieka, ale 

dlatego, że naruszałoby to jakiś abstrakcyjny »naturalny« porządek rzeczy, należy 

traktować bardzo podejrzliwie. Jeżeli wskutek przyjęcia określonego rozwiązania 

straci tylko ów porządek, zaś zyskają ludzie z krwi i kości, to jest to poważny 

argument za tym rozwiązaniem”
151

.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
151

 Ibidem, s. 84-45. 



 

256 

 

 

Rozdział VI 

 

(Nie)oczekiwane rozstrzygnięcie – analiza Wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego o nie zgodności z Konstytucją zmiany Kodeksu 

Karnego odnośnie kwalifikowanego zabójstwa (zamiast uwag 

końcowych) 

 
 

 

Czy faktycznie była to decyzja nieoczekiwana? Już w rozdziale poprzedzającym 

wskazywałam  i przedstawiłam głosy wielu autorów, którzy sceptycznie odnosili się 

do noweli z dnia 27 VII 2005 roku
1
, która weszła w życie z dniem 26 IX 2005 roku 

zaostrzającą m.in. sankcję karną za typy kwalifikowane  przestępstwa zabójstwa. 

Na podstawie art. 1 pkt 15 tej noweli art. 148 § 2 k.k. został zmieniony w taki sposób, 

że dotychczasowe ustawowe zagrożenie, dające możliwość orzeczenia kary 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat, kary 25 lat albo dożywotniego 

pozbawienia wolności, zostało zredukowane o terminową (czasową) karę 

pozbawienia wolności. Sprawiło to, że za typy kwalifikowane przestępstwa zabójstwa 

ze względu na motywację lub sposób działania sprawcy (cztery typy – art. 148 § 2 

k.k.), jak też za typ kwalifikowany ze względu na skutek (art. 148 § 3 zd. 1 k.k.) oraz 

z uwagi na uprzednie skazanie  za zabójstwo (art. 148 § 3 zd. 2) sąd może tylko  

wymierzyć karę 25 lat pozbawienia wolności, albo karę dożywotniego pozbawienia 

wolności. Od momentu wejścia w życie tej nowelizacji nie istnieje już możliwość 

orzeczenia kary pozbawienia wolności w wymiarze między 12 a 15 lat. Okazało się, 

że zmiana w zakresie kary wskazanej w § 2 art. 148 niejako automatycznie 

„rozciąga się”  na sytuacje przewidziane w kolejnym paragrafie, skoro do sankcji 

z tegoż paragrafu odwołuje się ustawodawca.  

Jak zauważył A. Sakowicz „taka zmiana legislacyjna budzi zasadnicze 

wątpliwości, co do zgodności z przepisami Konstytucji RP, jak i koherencji 

z regułami kodeksu karnego”
2
. Do podobnego stwierdzenia doszła E. Łętowska 

w studium Kara za zabójstwo kwalifikowane – problematyka konstytucyjna
3
. Słusznie 

                                                 
1
 Ustawa z 27 VII 2005 r. o zmianie ustawy – kodeks karny, ustawy – kodeks postępowania karnego 

i ustawy – kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 163, poz. 1263). 
2
 A. Sakowicz, Sankcja bezwzględnie oznaczona (uwagi krytyczne na tle art. 148 § 2 k.k.), „Państwo 

i Prawo” 2006,  z. 5 (723), s. 19. 
3
 Por. E. Łętowska, Kara za zabójstwo kwalifikowane – problematyka konstytucyjna, „Państwo 

i Prawo” 2006, z. 10 (728), s. 5.  
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wywodzi, że jej skutki idą jeszcze dalej. „Kwalifikowane (w § 2 i § 3 art. 148 k.k.) 

typy zabójstwa nie mają bowiem bynajmniej charakteru ściśle wyjątkowego. Wynika 

to z szerokiego ujęcia kryteriów decydujących o kwalifikowanym charakterze 

przestępstwa”
4
. Nowelizacja do nich odnosząca się rodzi kolejne konsekwencje 

odnośnie jej rzeczywistego zakresu, przez co „niejako »przy okazji« doprowadziła 

[...] do głębokiej systemowej zmiany karania sprawców”
5
, a nie były to zmiany 

zamierzone lecz stanowiły skutki refleksowe, uboczne, przez to przypadkowe 

stanowiąc wyraz nieprzemyślanych decyzji ustawodawczych.  

Według niej te zmiany doprowadziły m.in. do dyskryminacji sprawców, 

którzy w momencie zabójstwa nie osiągnęli 18 lat. Przed nowelizacją można ich było 

ukarać – przy zabójstwie kwalifikowanym – karą pozbawienia wolności (w tym 

wypadku od 12 do 15 lat) względnie karą 25 lat pozbawienia wolności, gdyż zgodnie 

z art. 54 § 2 k.k. nie orzeka się w stosunku do tych sprawców kary dożywotniego 

pozbawienia wolności. Nowela eliminując w art. 148 § 2 karę pozbawienia wolności 

przy niezmienionym przepisie art. 54 § 2 k.k. doprowadziła do tego, że sądy zostały 

pozbawione możliwości orzeczenia innej kary niż 25 lat pozbawienia wolności. Kara 

za taki czyn jest jedyną, przez co nie daje sądom możliwość wzięcia pod uwagę 

wszystkich tych czynników, które ją indywidualizują. Jest to sankcja bezwzględnie 

oznaczona. Wyżej (w rozdziale poprzedzającym) już wskazałam na przypadki tego 

typu regulacji w naszej praktyce legislacyjnej. Oznacza to odejście od założonego 

w prawie karnym modelu sankcji względnie oznaczonych, gdzie w ramach ustawowo 

określonych ram sankcji grożących za konkretny typ przestępstw, sąd w procesie 

konkretyzacji i indywidualizacji prawno-karnej normy sankcjonującej wymierza karę 

w sposób oznaczony.  

Wyżej już powołany A. Sakowicz jednoznacznie wykazał, że wprowadzone 

rozwiązanie legislacyjne „pozostaje w sprzeczności z zasadami wymiaru kary”, 

tj. z zasadą swobodnego uznania sądu w granicach ustawy, co do wymiaru i rozmiaru 

sankcji karnej, z zasadą zakazu wymierzania sankcji karnej przekraczającej stopniem 

swojej dolegliwości przypisany sprawcy stopień winy (art. 53 § 1 k.k.) oraz z zasadą 

indywidualizacji sankcji karnej (art. 55 k.k.)
6
.  

                                                 
4
 Ibidem, s. 6. 

5
 Ibidem. 

6
 A. Sakowicz, Sankcja bezwzględnie oznaczona..., op. cit., s. 27 i n. 
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Rozwiązanie to, eliminując inne niż kara 25 lat pozbawienia wolności i karą 

dożywotniego pozbawienia wolności, „tamuje” i uniemożliwia sądowi skorzystania 

również z instrumentu indywidualizacji kary, jakie daje instytucja nadzwyczajnego 

złagodzenia kary (art. 60 k.k.)
7
. Cechą charakterystyczną nadzwyczajnego 

złagodzenia kary jest to, że odnosi się ona do takiej sytuacji, gdzie sąd może orzec 

karę poniżej dolnej granicy zagrożenia, a co istnieje tylko w przypadku możliwości 

orzeczenia kary pozbawienia wolności. Tę, jak wiemy, wyeliminowano. Kara zaś 

pozbawienia wolności na 25 lat, jak i kara dożywotniego pozbawienia wolności takiej 

„dolnej granicy” niestety nie posiadają. Przez to wyeliminowano tym samym 

możliwość zastosowania w stosunku do nieletniego, który po ukończeniu 15 lat 

dopuścił się czynów wymienionych w art. 10 § 2 w tym m.in. zabójstwa 

kwalifikowanego, zastosowanie § 3 tegoż artykułu („orzeczona kara nie może 

przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego 

za przepisanie sprawcy przestępstwo” wraz z możliwością zastosowania także 

w takim przypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary), gdyż kara 25 lat pozbawienia 

wolności jest karą odmienną niż kara pozbawienia wolności potocznie określana 

mianem „terminowej” i ma charakter stricte bezwzględny. To stanowisko nie przez 

wszystkich jest aprobowane. S. Pikulski uważa, że kary 25 pozbawienia wolności 

i dożywocia to kary wprawdzie „innego rodzaju od podstawowej kary pozbawienia 

wolności (art. 32 pkt 3 k.k.)”, ich bezwzględne oznaczenie „nie powoduje jeszcze, 

iż nie są to kary pozbawienia wolności”
8
. Tym samym „instytucje sądowego wymiaru 

kary, w tym i nadzwyczajne złagodzenie kary, jeśli ustawa tego nie wyklucza, mają 

zastosowanie również do kary 25 lat pozbawienia wolności i do kary dożywotniego 

pozbawienia wolności (art. 32 pkt 4 i 32 pkt 5 k.k.) jako kar bezwzględnie 

oznaczonych”
9
.  

                                                 
7
 O nadzwyczajnym złagodzeniu kary – patrz: Z. Ćwiąkalski, Nadzwyczajne złagodzenie kary 

w praktyce sądowej, Warszawa 1982, passim (praca ta omawia tę instytucją na gruncie kodeksu 

karnego z 1969 roku); odnośnie k.k. z 1997 roku patrz: K. Buchała Komentarz art. 60 k.k., [w:] 

K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego, 

Kraków1998, s. 432-450,  Z. Ćwiąkalski, Komentarz ......, tenże, Nadzwyczajny wymiar kary 

w kodeksie karnym z 1997 roku po nowelizacjach – próba oceny, [w:] Zmiany o polskim prawie 

karnym po wejściu w życie Kodeksu Karnego z 1997 roku, T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, 

M. Szwarczyk (red.), Lublin 2006 s. 105-122. 
8
 S. Pikulski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r. (sygn. akt III KK 

245/07, OSNKW 2008, nr 3 poz. 16), [w:] „Studia Prawnoustrojowe” nr 10 /2009, s. 218. 
9
 Ibidem, s. 220; również tenże, Wybrane problemy wymiaru kary za zabójstwo w kodeksie karnym 

z 1997 r., [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin 

Profesora Andrzeja J. Szwarca, Ł. Pohl (red.), Poznań 2009, s. 453-455. 
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Również sankcje wyznaczone w art. 148 § 2 ograniczają realizację zasady 

indywidualizacji kary w stosunku do podżegacza i pomocnictwa do zabójstwa 

kwalifikowanego. Podżegacz i pomocnik, którzy - zgodnie z akceptacją w kolejnych 

rozwiązaniach legislacyjnych koncepcji J. Makarewicza zwaną również polską 

konstrukcją
10

 – popełniają własny czyn zabroniony, odmienny niż ten popełniany 

przez  sprawcę, a określony odpowiednio w art. 18 § 2 i art. 18 § 3 (określają one 

tzw. znamiona „stałe”) oraz w jakimś przepisie części szczególnej k.k., który 

wskazuje typ czynu do którego podżegacz nakłaniał, a pomocnik udzielał pomocy 

(są to znamiona „zmienne”)
11

. Jest to wyrazem, jak stwierdzał autor tej konstrukcji,  

„pogłębienie zasad odpowiedzialności w kierunku indywidualizmu”
12

. Dalej w swym 

komentarzu J. Makarewicz pisze: „obojętne jest, czy sprawca dokonał czynu, czy go 

usiłował dokonać [...]. Podżegacz i pomocnik odpowiadają za swe działanie nawet 

wtedy, gdy osobnik, który miał być sprawcą, nie odpowiada, ponieważ nie 

przedsięwziął żądnego działania. Podżegacz i pomocnik istnieć mogą, mogą 

odpowiadać za przestępstwo, choć nie ma sprawcy”
13

.  

Aktualne jednak polskie rozwiązania w tej materii odbiegają „od ich 

pierwotnych założeń teoretycznych”
14

 i rodzą coraz więcej wątpliwości
15

. Nie 

podejmując tych problemów, gdyż nie jest to przedmiotem naszych rozważań, można 

przyjąć za A. Liszewską, że „dokonanie podżegania i pomocnictwa nie zostało przez 

                                                 
10

 Por. A. Zoll, Podstawy teoretyczne regulacji współdziałania przestępnego w projekcie kodeksu 

karnego, „Państwo i Prawo” 1995, z. 6 s. 34, tenże, Czy podżeganie i pomocnictwo są postaciami 

zjawiskowymi przestępstwa, [w:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia 

i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza 

Kaczmarka, J. Giezek (red.), Warszawa 2006, s. 713-726,  P. Kardas, Teoretyczne podstawy 

odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001, s. 418i n., A. Liszewska, 

Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź2004s. 106 i n. 
11

 Owe określenie znamion „stałych” i „zmiennych” wprowadził do polskiej literatury R. Dębski 

(ja bym raczej te drugie  nazwała „współokreślającymi”, gdyż jak sam to stwierdza Autor uzupełniają 

one charakterystykę przestępstwa podżegacza i pomocnika „przez opis czynu zabronionego do którego 

nakłaniano lub udzielano pomocy”, przy czym chodzi tu o czyn przez nich wyobrażony a nie zaś 

zrealizowany przez sprawcę)– por. R. Dębski, O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania 

przestępnego w kodeksie karnym z 1997 r., „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LVIII, 1998, s. 124.  
12

 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 36. 
13

 Ibidem, s. 137. 
14

 T. Kaczmarek, Kwestie sporne tzw. niesprawczych form współdziałania przestępnego, [w:] Formy 

stadialne i postacie zjawiskowe popełniania przestępstwa, J. Majewski (red.) Toruń 2007, s. 91 
15

 Por. A. Zoll, Czy podżeganie i pomocnictwo..., op. cit., s. 721 i n., P. Kardas, Podżeganie 

i pomocnictwo ad incertam personam. Uwagi o warunku indywidualizacji (oznaczoności) osoby 

bezpośredniego wykonawcy, [w:] ibidem, s. 109-147.  
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ustawodawcę uzależnione od dokonania czynu zabronionego lub usiłowania 

popełnienia takiego czynu przez bezpośredniego wykonawcę”
16

. 

„Czyny” ich są wprawdzie niezależne od sprawstwa, lecz sąd w takich 

przypadkach wymierza kary w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo 

(art. 19 § 1 k.k.). Skoro tak, to można by przypuszczać, że zgodnie z § 2 tegoż 

artykułu pomocnik mógłby liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. Tak jednak być 

nie może. Tu również ze względu na „sztywność” kary 25 lat pozbawienia wolności, 

która nie dopuszcza do wymierzenia przez sąd kary poniżej dolnej granicy 

ustawowego zagrożenia (przy zbrodni nie niższą niż jedna trzecia tej granicy – art. 60 

§ 6 pkt 1 k.k.). Jak zauważył A. Zoll ustawodawca nie był tu konsekwentny. „Skoro 

podżeganie i pomocnictwo są różnymi, co do swojego charakteru i zespołu znamion, 

typami czynu zabronionego w stosunku do typu realizowanego przez sprawcę, który 

osoba nakłania lub której udzielono pomocy miała zrealizować, to należałoby 

przewidzieć dla tych form odrębne podstawy wymiaru kary, oczywiście związane 

z ustawowy zagrożeniem przewidzianym za typ, do zrealizowania którego podżegano 

lub udzielono pomocy”
17

. 

Z tego samego powodu nadzwyczajne złagodzenie kary nie będzie możliwe 

w stosunku do osób, które przekroczyły granice obrony koniecznej (art. 25 § 2 k.k.), 

czy też względem osób, których zdolność rozpoznania znaczenia czynu 

lub pokierowania swoim postępowaniem, w czasie popełnienia przestępstwa, była 

w znacznym stopniu ograniczona (art. 31 § 2), jeśli naruszyły one normę 

sankcjonowaną, wyrażoną w art. 148 § 2 k.k.
18

.  

Okazuje się, że wydawałoby się niepozorna zmiana legislacyjna odnośnie 

zaostrzenia sankcji karnej za zabójstwo kwalifikowane zrodziła tyle 

nieprzewidzianych – niestety – przez ustawodawcę konsekwencji, które słusznie 

zbudziły wątpliwości co do zgodności tego rozstrzygnięcia z przepisami Konstytucji 

RP oraz ich koherencji z przepisami kodeksu karnego
19

. Dokonana nowelizacja nie 

oznacza tylko – jak pisze E. Łetowska – prostego zaostrzenia sankcji za 

kwalifikowane postaci zabójstwa. Nowelizacja ta powoduje, że: „po pierwsze, sąd 

                                                 
16

 A. Liszewska, Problem zbiegu stadialnych postaci sprawczego współdziałania z dokonaniem 

podżegania i pomocnictwa, [w:] ibidem, s. 52. 
17

 A. Zoll, Czy podżegani i pomocnictwo..., op. cit., s. 726; zob. również: S. Pikulski, Wybrane 

problemy..., op. cit., s. 450. 
18

 Por. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 180; zob. również: S. Pikulski, Wybrane 

problemy…, op. cit., s. 450. 
19

 A. Sakowicz, Sankcja bezwzględna..., op. cit., s. 19. 
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traci kompetencję do zindywidualizowanego wymiaru kary pozbawienia wolności 

[...]. Po drugie, nowelizacja ograniczyła możliwość posłużenia się konstrukcją 

nadzwyczajnego złagodzenia kary [...]. Po trzecie, nowela prowadzi do przejęcia 

kompetencji sądów przez samego ustawodawcę”
20

. Jak słusznie wywodzi A. Zoll 

w tym przypadku dochodzi do „przejęcia przez władzę ustawodawczą funkcji, którą 

ma pełnić władza sądownicza. Ustawodawca w sposób niedopuszczalny skrępował 

sąd, uniemożliwiając w wielu wypadkach orzeczenie kary według uznania sądu 

w granicach przewidzianych ustawą. [...] co spowodowało [...] naruszenie zasady 

podziału władzy”
21

.  

Nie dziwi więc fakt, że ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich 

(prof. A. Zoll) wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego (o czym już 

wspominałam w rozdz. poprzedzającym), kwestionującym zgodność przedstawionej 

nowelizacji art. 148 § 2 k.k. z art. 118 ust. 1 art. 119 ust. 1 i 2, art. 10 w zw. z art. 175 

ust. 1 oraz z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Niestety Jego następca na tym stanowisku 

(dr J. Kochanowski) wniosek ten wycofał.  

Teoretyczna ocena tej legislacyjnej decyzji była jednoznaczna. Można było się 

spodziewać więc, że wcześniej czy później któryś ze sądów zwróci się do Trybunału 

z zapytaniem, czy przyjęte rozwiązanie jest zgodne z Konstytucją. Stało się to za 

sprawą Sądu Apelacyjnego w Krakowie (Wydział II Karny), który wystąpił na mocy 

uprawnienia przysługującego sądom z art. 193 Konstytucji do Trybunału 

Konstytucyjnego z pytaniem prawnym: „czy art. 148 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 roku – Kodeks karny [...], w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 15 ustawy 

z dnia 27 lipca o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania 

karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy [...], jest zgodny z art. 10 w związku 

z art. 175 ust. 1 Konstytucji, art. 45 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz 

z art. 31 ust. 3 Konstytucji, a ponadto z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 

Konstytucji”
22

.  

Pytanie powyższe zostało sformułowane w związku z następującym stanem 

faktycznym: „Przed sądem pytającym toczy się postępowanie w przedmiocie 

odpowiedzialności dwóch współoskarżonych m.in. o przestępstwo z art. 13 § 1 w 

                                                 
20

 E. Łętowska. Kara za zabójstwo kwalifikowane..., op. cit., s. 7.  
21

 A. Zoll, Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 2, s. 334-335. 
22

 Wyrok z dnia 16 kwietnia 2009 Trybunału Konstytucyjnego – Sygn. akt P 11/08 (sentencja została 

ogłoszona dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 533) wraz z uzasadnieniem – wersja 

elektroniczna (www.trybunal.gov. pl/OTK/teksty/otk/2009/P_11_08. doc.), s. 2._ 

http://www.trybunal.gov/
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związku z art. 148 § 2 k.k., polegające na tym, że wspólnie i w porozumieniu, 

zamierzając pozbawić życia innego człowieka by ukraść mu pieniądze, zranili nożem 

w szyję, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli, bo ranny się obronił. Z mocy art. 14 

§ 1 w związku z art. 148 § 2 k.k. czyn ten jest zagrożony karą 25 lat pozbawienia 

wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, przy czym zgodnie z art. 54 § 2 

k.k. wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat nie 

orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. 

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z 20 września 2007 roku oskarżeni 

skazani zostali za tę zbrodnię na kary 25 lat pozbawienia wolności”
23

.  

Od wyroku powyższego strony złożyły apelacje a Sąd Apelacyjny  powziął 

wątpliwość przedstawioną w rozpatrywanym pytaniu prawnym odwołując się do tych 

elementów, które za refleksją naukową przedstawiłam wyżej. Tak więc Sąd ten 

przyznał, że „określenie czynu zabronionego pod groźbą kary i ustalenie innych 

warunków karalności, w tym sankcji karnej, jest rzeczą ustawodawcy. Jego swoboda 

w tym zakresie ograniczona jest jedynie założeniami ustrojowymi wyrażonymi 

w Konstytucji oraz odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego. Swoboda 

ustawodawcy w kreowaniu prawa nie może zatem niweczyć zasad konstytucyjnych, 

w szczególności nie może likwidować niezależności sądów i niezawisłości 

sędziów”
24

. Według Sądu „wymierzanie sprawiedliwości w sprawach karnych polega 

na decydowaniu co do popełnienia czynu zabronionego, jego karalności oraz co do 

oznaczenia (wymierzenia) kary sprawcy tego czynu. Czyny podobnie kwalifikowane 

noszą różny stopień społecznej szkodliwości. Sprawcy takich czynów działają z różną 

winą, cechują się różnymi właściwościami osobistymi i różnie zachowują się po ich 

popełnieniu, co wpływa na wymiar kary (art. 53 § 1 i 2 k.k.). Oznaczenie kary za 

przestępstwo nie jest prostym zastosowaniem sankcji przewidzianej w przepisie 

karnym, ale jest efektem procesu myślowego sędziego, racjonalnie rozważającego 

wszystkie te okoliczności. Sprawiedliwość osądzenia sprawcy zależy nie tylko 

od trafności ustaleń faktycznych i prawidłowości subsumcji prawnej, ale również 

od sprawiedliwego oznaczenia kary, jej słuszności i celowości dla osiągnięcia 

zamierzonych skutków postępowania”
25

. 

                                                 
23

 Ibidem, s. 2.  
24

 Ibidem. 
25

 Ibidem. 
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To ustawodawca pozostawił sędziom swobodę decyzji co do rodzaju 

i wymiaru kary (art. 53 § 1 i 2 oraz art. 54 § 1 k.k.), nakazał indywidualizować karę 

w granicach sankcji karnej stosownie do indywidualnych okoliczności czynu 

i sprawcy (art. 55 k.k.) i zabronił wymierzać karę powyżej stopnia winy sprawcy 

(art. 53 § 1 k.k.). W przypadku gdyby sądy zostały pozbawione tej możliwości, to nie 

miałyby swobody w oznaczaniu kary, ich rola w wymierzaniu sprawiedliwości 

ograniczałaby się do stwierdzenia faktu oraz subsumcji prawnej, zaś możliwości 

oznaczenia kary byłyby pozbawione. „W takich warunkach, sprzecznie z art. 10 

i art. 175 ust. 1 Konstytucji, wymiar sprawiedliwości byłby sprawowany przez 

ustawodawcę, a nie przez władzę sądowniczą. Miarą sprawiedliwości jednostkowych 

decyzji sędziowskich byłaby adekwatność sankcji karnej, przewidzianej abstrakcyjnie 

przez ustawodawcę dla wszystkich zaszłości przestępczych, które jeszcze się nie 

zdarzyły, a nie indywidualne okoliczności wymiaru kary. W ocenie sądu pytającego 

byłoby to sprzeczne z prawem każdego człowieka do sprawiedliwego osądzenia jego 

sprawy (art. 45 ust. 1 Konstytucji), którego jedną z gwarancji jest zasada 

niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Konstytucji), w takich uwarunkowaniach 

wyłączona z orzekania o karze”
26

.  

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia Sąd ten podkreślił, że „ocena 

odnosząca się do winy sprawcy, okoliczności wpływających na wymiar kary oraz 

indywidualizacji kary i jej proporcjonalności do rangi przestępstwa są oddane 

wyłącznie niezawisłej decyzji sędziów, którzy nie mogą być w tym zastępowani 

przez ustawodawcę, bo decyzja ustawodawcy jest z natury rzeczy aprioryczna 

i generalna”
27

.  

Sąd ten zwrócił również uwagę na to, że polskie prawo karne stosuje system 

sankcji względnie oznaczonych, oddający - najlepiej sędziom - oznaczenie kary 

stosownie do indywidualnych okoliczności rozstrzyganego przypadku. „W ten sposób 

umożliwia się pełnienie przez sądy wymiaru sprawiedliwości, a każdemu 

człowiekowi sprawiedliwe rozpoznanie sprawy. Sankcje bezwzględnie oznaczone 

w polskim systemie prawnym nieomal nie występują (o takich regulacjach 

wspominałam w rozdz. poprzedzającym – dopisek A.O.)”
28

. Sąd przypomniał, że 

„poprzednio obowiązujące kodeksy karne nie przewidywały typu kwalifikowanego 

                                                 
26

 Ibidem, s. 2-3.  
27

 Ibidem, s. 3. 
28

 Ibidem. 
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zabójstwa. Obowiązujący kodeks karny przewidywał początkowo za zabójstwo 

kwalifikowane karę pozbawienia wolności w wymiarze od 12 do 15 lat, karę 25 lat 

pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ustawa 

nowelizująca zawęziła tu możliwość wyboru do kary 25 lat pozbawienia wolności 

albo kary dożywotniego pozbawienia wolności ograniczając tym samym swobodę 

sędziowską. W tym kontekście sąd pytający podkreślił, że w wypadku, gdy 

postępowanie toczy się w kwestii odpowiedzialności oskarżonego, który zarzucaną 

mu zbrodnię miał popełnić przed ukończeniem 18 roku życia, art. 54 k.k. wyłącza 

dopuszczalność orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności, co oznacza, 

że takiemu oskarżonemu może zostać wymierzona jedynie kara 25 lat pozbawienia 

wolności. Zwrócił przy tym uwagę, że w takim wypadku wyłączona jest możliwość 

orzeczenia innej kary poprzez zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia 

kary, nie tylko w sytuacjach fakultatywnych, ale i wtedy, gdy nadzwyczajne 

złagodzenie kary jest obligatoryjne”
29

. 

Sądowi pozostaje w takim wypadku ustalenie popełnionego przez 

oskarżonego zarzucanego mu czynu oraz dokonanie kwalifikacji prawnej, a następnie 

wymierzenie kary odnośnie sprawcy nieletniego – bez jakiegokolwiek wyboru, zaś 

w stosunku do sprawców pełnoletnich - do orzekania przy ograniczonym wyborze do 

„kar wyjątkowych ze względu na ich eliminacyjne skutki” (do takich zalicza kary: 

25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności).  

Według oceny tegoż Sądu „powyższe uregulowanie nasuwa wątpliwości co do 

zgodności z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji. Niezależnie 

bowiem od tego co zostało przez sąd ustalone i uznane za doniosłe dla wymiaru kary 

nie może zostać uwzględnione. Pozostaje to w kolizji z zasadą niezawisłości 

sędziowskiej. Konsekwencją zaskarżonego uregulowania jest to, że zastosowanie 

sankcji określonych w art. 148 § 2 k.k. może prowadzić do wymierzenia kar zbyt 

surowych, wbrew zasadzie proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji).  Nasuwa to 

wątpliwości co do zgodności zakwestionowanego uregulowania z zasadą podziału 

władzy (art. 10 Konstytucji) oraz powierzenia sprawowania wymiaru sprawiedliwości 

sądom (art. 175 ust. 1 Konstytucji)”
30

. 

                                                 
29

 Ibidem. 
30

 Ibidem, s. 4. 
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Sąd ten wyraził ponadto swe wątpliwości odnoszące się do zgodności procesu 

legislacyjnego, prowadzące do uchylenia zakwestionowanego przepisu z art. 118 

ust. 1 oraz z art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji.  

 

W toku postępowania Prokurator Generalny wystąpił z wnioskiem, że „art. 1 

pkt 15 ustawy zmieniającej jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 

Konstytucji. W pozostałym zakresie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym [...] postępowanie winno ulec 

umorzeniu ze względu na zbędność orzekania”
31

. Według niego poprawka ta 

wykraczała poza dopuszczalne ramy przedmiotowe poprawek, które mogą być 

wnoszone w czasie rozpatrywania ustawy przez Sejm. Poprawka ta wykraczała 

znacznie  poza problematykę ustawy. W pierwotnej wersji miała ona odnosić się 

do podniesienia sankcji do przestępstw z motywów seksualnych. Jej rozszerzenie do 

wszystkich kwalifikowanych wypadków zabójstwa było środkiem legislacyjnym 

daleko wykraczającym poza założenia pierwotnej nowelizacji. Doszło w tym 

przypadku do „przekroczenia zakresu przedmiotowego poprawek dopuszczalnych na 

drugim etapie czytania projektu ustawy w Sejmie, doszło do naruszenia zasady 

rozpatrywania przez Sejm projektu ustawy w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1 

Konstytucji) oraz do obejścia przepisów o inicjatywie ustawodawczej (art. 118 ust. 1 

Konstytucji)”
32

. 

Ponadto Prokurator Generalny podkreślił, że skoro stwierdzenie 

niekonstytucyjności trybu legislacyjnego powoduje, że nowelę uznaje się za 

niedochodzącą do skutku, a tym samym za nieobowiązującą, gdyż 

niezadośćuczynienia wymogom warunkującym ważność takiego wytworu czynności 

konwencjonalnej stanowienia prawa, to zbędne staje się badanie kwestionowanego 

przepisu z punktu widzenia pozostałych wzorców kontroli. 

 

Z kolei Marszałek Sejmu w piśmie skierowanym do Trybunału 

Konstytucyjnego stwierdził, że w ocenie Sejmu zaskarżony przepis jest niezgodny 

z art. 10 w związku z art. 175 ust. 1, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 1 

i z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 

Konstytucji.  

                                                 
31

 Ibidem. 
32

 Ibidem, s. 5. 
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W odniesieniu do zarzutów dotyczących legislacyjnego trybu uchwalenia 

art. 1 pkt 15 ustawy zmieniającej, który nadał art. 148 § 2 k.k. obowiązujące 

brzmienie, Sejm stwierdził, że „wprowadzając w art. 119 ust. 1 Konstytucji 

wymaganie rozpatrywania projektów ustaw w trzech czytaniach ustrojodawca 

nakazuje, aby podstawowe treści, które znajdą się w ustawie przebyły pełną drogę 

procedury ustawodawczej. Sformalizowany tryb procesu legislacyjnego ma stanowić 

gwarancję tego, że przyjęte w ustawach rozwiązania zostaną gruntownie 

przemyślane. Sprzeciwia się temu wprowadzanie do projektu ustawy w końcowej 

fazie prac legislacyjnych w Sejmie treści stanowiących nowość normatywną”. 

Dalej zaś zauważa się, „w badanej sprawie nie doszło jednak do naruszenia 

trybu legislacyjnego, w którym została uchwalona ustawa zmieniająca art. 148 § 2 

k.k. W związku ze skróceniem IV kadencji Sejmu szereg rozwiązań, nad którymi 

pracowała Sejmowa Komisja do Spraw Zmian w Kodyfikacjach, zajmująca się 

m.in. nowelizacją przepisów kodeksu karnego, włączono do projektu objętego 

drukiem sejmowym nr 2693/IV kadencja. Propozycja zmiany art. 148 § 2 k.k. 

znajdowała się w projektach ustaw objętych drukami nr: 181, 387, 702 i 775. 

Wszystkie te projekty były po pierwszym czytaniu na plenarnym posiedzeniu Sejmu 

i zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej, która rozpatrywała je z udziałem 

licznych naukowców i ekspertów z zakresu prawa karnego. Przedmiotem obrad 

wyodrębnionej z Komisji Nadzwyczajnej podkomisji był m.in. projekt zgłoszony 

przez grupę posłów, w którym znajdowała się m.in. propozycja nowelizacji art. 148 

§ 2 k.k. (druk sejmowy nr 702/IV kadencja)”
33

.  

 

Na rozprawie 15 grudnia 2008 roku uczestnicy podtrzymali swoje wcześniej 

wyrażone stanowiska. Na pytanie Trybunału Konstytucyjnego jaki według nich 

w sytuacji, gdyby ze względów na uchybienia formalne uznał Trybunał 

niekonstytucyjność tych zmian, będzie stan prawny, Sąd pytający oraz Prokurator 

Generalny stwierdzili, że powinno nastąpić „»odżycie« zaskarżonego przepisu 

w brzmieniu sprzed jego nowelizacji”
34

. Nie wydaje się takie rozwiązanie właściwym 

zwłaszcza na gruncie prawa karnego i obowiązującą w nim zasadą nullum crimen 

sine lege. Wprawdzie teoretycznie taka konstrukcja w pewnej mierze jest 

                                                 
33

 Ibidem, s. 7. 
34

 Ibidem, s. 8. 
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dopuszczalna
35

, to jednak prawo polskie nie przewiduje, tak jak obce systemy prawa, 

by w miejsce uchylonego przez sąd konstytucyjny przepisu jako niekonstytucyjnego 

mogły wejść ponownie w życie przepisy, które zostały uchylone jako niezgodne 

z konstytucją
36

. Podobne stanowisko reprezentuje W. Wróbel, który uważa, że tezę tę 

potwierdzają nie tylko przedstawiciele doktryny prawa karnego, ale również 

„praktyka ustawodawcza”. Według niego „skuteczność derogacji spełnia się w samej 

derogacji. Ma więc charakter jednorazowy i nie ustanawia jakichkolwiek reguł na 

przyszłość. Jest więc niejako negacją aktu stanowienia”
37

. Aprobuje więc zasadę, 

którą przyjmuje zdecydowana większość prawników, że abrogata lege abrogante non 

reviviscit lex abrogata. Innymi słowy, późniejsze uchylenie przepisu uchylającego 

wcześniejszy przepis nie powoduje automatycznego przywrócenia obowiązywanie 

tego przepisu wcześniejszego
38

.      

Na kolejnej rozprawie 16 kwietnia 2009 r. przedstawiciel sądu pytającego 

skorygował swoje wcześniejsze stanowisko odnośnie skutków ewentualnego wyroku 

orzekającego niekonstytucyjność zaskarżonego przepisu. Według przedstawiciela 

sądu pytającego następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego 

niekonstytucyjność kwestionowanego przepisu w zaskarżonym zakresie nie byłoby 

„odżycia” art. 148 § 2 k.k. w wersji sprzed jego nowelizacji ograniczającej katalog 

sankcji. Doszłoby więc do depenalizacji kwalifikowanego zabójstwa. Na skutek 

takiego wyroku Trybunału w art. 148 k.k. pozostałby wyłącznie § 1 i 4 (typ 

podstawowy i uprzywilejowany zabójstwa), co stanowiłoby powrót do stanu sprzed 

1997 r. Wprawdzie stwierdza dalej, że „oznaczałoby to »regres« w stosunku do 

obecnego stanu prawnego, ponieważ przed wprowadzeniem kwalifikowanego typu 

zabójstwa w praktyce orzeczniczej występowało negatywne zjawisko »ściągania« kar 

do najniższego wymiaru i bardzo duże rozbieżności w ich wymiarze przy podobnych 

stanach faktycznych”
39

. Skutkiem takiego wyroku byłaby również konieczność 

                                                 
35

 Por. A. Grabowski, B. Nalezinski, Kłopoty z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego, [w:] Studia z filozofii prawa, J. Stelmach (red.), Kraków 2001, s. 251-257 – autorzy 

w tym studium próbują określić warunki takiego „odżycia”, ostatnio A. Grabowski, Prawnicze pojęcie 

obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009, 

s. 544-547.  
36

 Por. T. Dybowski, Wykonywanie orzeczeń Trybunały konstytucyjnego o niezgodności ustaw 

z przepisami konstytucyjnymi, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 1, s. 31.  
37

 W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003, s. 61-

62. 
38

 Por J. Zajadło, Teoria i filozofia prawa, [w:] Łacińska terminologia prawnicza, J. Zajadło (red.), 

Warszawa 2009, s. 16-17. 
39

 Wyrok..., op. cit., s. 8. 
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wznowienia kilkuset postępowań, lecz „pozostawienie zaskarżonego przepisu 

w obiegu prawnym byłoby daleko większe”
40

. 

Z kolei przedstawiciel Prokuratora Generalnego stwierdził, że „minimalizacja 

niekorzystnych skutków wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność badanego 

przepisu może być osiągnięta przez derogowanie przepisu nowelizującego 

i „odżycie” art. 148 § 2 k.k. w wersji sprzed nowelizacji. Konkludując, wniósł 

o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 1 pkt 15 ustawy nowelizującej z uwagi na 

naruszenie trybu legislacyjnego oraz o umorzenie postępowania w pozostałym 

zakresie”
41

. 

 

Trybunał Konstytucyjny swe rozważania w zasadzie ograniczył do uchybień 

procedury legislacyjnej. Jak pisze E. Łętowska „ta głęboka zmiana została 

przeprowadzona w wątpliwym konstytucyjnie trybie postępowania”
42

. Projekt ustawy 

zmieniającej k.k. był inicjatywą poselską, wniesioną 5 marca 2004 r. (druk sejmowy 

nr 2693/IV kadencja). „Projektowane zmiany uzasadniono potrzebą ochrony przed 

kontynuowaniem działalności przestępczej przez osoby, które z pobudek seksualnych 

dopuszczają się poważnych przestępstw. Projekt zakładał możliwość orzekania 

bezterminowego zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania 

określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

w przypadku popełnienia przestępstwa z pobudek seksualnych. Przewidywał ponadto 

w określonych wypadkach obligatoryjne orzeczenie o przymusowym leczeniu sprawcy, 

a w niektórych wypadkach o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym 

po odbyciu kary. Projekt przewidywał także zmiany dotyczące sposobu wykonywania 

orzeczeń dotyczących takich przestępstw. Nie zawierał natomiast żadnych propozycji 

w zakresie zmiany art. 148 § 2 k.k.”
43

. Pierwsze jego czytanie miało miejsce na 

76 posiedzeniu Sejmu 25 maja 2004 r. i natychmiast projekt ten został skierowany do 

Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach. Taki tryb jest stosowany zgodnie 

z Regulaminem Sejmu przy nowelizacjach ustaw mających rangę kodeksu.  

Powyższy projekt był rozpatrywany na posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej 

1 lipca 2004  roku i 14 kwietnia 2005 roku oraz w podkomisji nadzwyczajnej 

powołanej do jego rozpatrzenia. Jak się okazało również po pierwszym czytaniu 

                                                 
40

 Ibidem. 
41

 Ibidem. 
42

 E. Łętowska, Kara za zabójstwo..., op. cit., s. 7. 
43

 Wyrok..., op. cit., s. 10-11.  
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projektu, podczas prac Komisji Nadzwyczajnej nie została zgłoszona żadna 

propozycja zmiany art. 148 § 2 k.k. Poprawka dotycząca tegoż artykułu k.k. została 

zgłoszona dopiero podczas drugiego czytania 6 maja 2005 roku. Jej treść nie była 

przedmiotem odrębnej dyskusji podczas posiedzenia Sejmu.  

Wobec zgłoszenia owych poprawek  projekt ten został ponownie skierowany 

do Komisji Nadzwyczajnej. Już wówczas podnoszono wątpliwości co do 

konstytucyjności poprawki zakładającej zmianę art. 148 § 2 k.k. a wiązały się z tym, 

że projekt noweli nie obejmował tej kwestii, zaś poprawkę wprowadzono dopiero 

w drugim czytaniu. Ostatecznie Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu poprawek na 

posiedzeniach 19 maja 2005 roku i 1 czerwca 2005 roku wniosła o odrzucenie tej 

poprawki przez Sejm (por. druk sejmowy nr 3912-A/IV kadencja)
44

. 

Kolejne  trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej miało miejsce w dniu 

3 czerwca 2005 r. Podczas głosowania 227 posłów głosowało za przyjęciem 

poprawki nr 12, 153 – przeciw, przy 20 głosach wstrzymujących się”
45

. Również 

w toku tej debaty powróciły wątpliwości co do jej konstytucyjności sygnalizowane 

przez Komisję. 

 W czasie prac w Senacie nad uchwaloną przez Sejm ustawą zaproponowano 

skreślenie przepisu nowelizującego art. 148 § 2 k.k.
46

. Podczas 108 posiedzenia 

Sejmu IV Kadencji 27 lipca 2005 r. Sejm odrzucił poprawkę Senatu. Stało się tak 

pomimo tego,  że „Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu uchwały Senatu wniosła 

o przyjęcie powyższej poprawki Senatu (oddano 395 głosów, głosów za było 241, 

przeciw – 153, 1 – wstrzymujący się)”
47

.  

 

Problem sankcji za zabójstwo kwalifikowane pojawił się wcześniej niż projekt 

ustawy zmieniającej, przy okazji prac nad innymi projektami mającymi nowelizować 

kodeksy karne. Chodzi tu w szczególności o projekty ustaw objęte drukami 

sejmowymi nr 387 i 702/IV kadencja. Zmianę art. 148 § 2 k.k., przez ograniczenie 

wyboru sankcji przewidzianej za przestępstwo określone w tym przepisie, wyłącznie 

do kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności, 

przewidywał projekt poselski o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – 

Kodeks karny wykonawczy objęty drukiem sejmowym nr 702. Ten projekt zawierał 

                                                 
44

 Por. ibidem, s. 11. 
45

 E. Łętowska, Kara za zabójstwo..., op. cit., s. 9.  
46

 Wyrok..., op. cit., s. 11. 
47

 E. Łętowska, Kara za zabójstwo..., op. cit., s. 9.  
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propozycję  m. in. podwyższenie dolnej granicy ustawowego zagrożenia karą za 

najpoważniejsze przestępstwa przeciwko życiu oraz szereg innych kompleksowych 

zmian w kodeksie karnym oraz kodeksie karnym wykonawczym. Z tego projektu 

wyodrębniono fragment odnoszący się do art. 148 § 2 k.k. i przeniesiono do projektu 

ustawy zmieniającej, mocą której art. 148 § 2 k.k. nadane zostało brzmienie budzące 

wątpliwości konstytucyjne sądu pytającego
48

. Jak słusznie zauważył E. Łętowska 

„przeniesieniu przepisu z tych kompleksowych zamiarów do ustawy zmieniającej 

(i zerwaniu związku z szerszym kontekstem) nie towarzyszyła [...] dyskusja nad 

skutkami nowej lokalizacji przenoszonego przepisu”
49

.  

Nie może być tak, że kryteria decydujące o konstytucyjności poprawki nie 

będą oparte na przesłankach odnoszących się do treści regulacji, a tylko na samej 

genetycznej tożsamości aktu
50

. „Wynikająca z art. 119 Konstytucji zasada trzech 

czytań oznacza konieczność trzykrotnego rozpatrywania przez Sejm tego samego 

projektu ustawy w sensie merytorycznym, a nie tylko technicznym. Musi zatem 

występować »zakresowa tożsamość« rozpatrywanego projektu”. Dalej zaś ta  autorka 

podkreśla, że z owej zasady trzech czytań „wynika także dopuszczalny zakres 

(głębokość) poprawek”. Stwierdza, że poprawki mogą nawet całkowicie zmieniać 

kierunki rozwiązań przyjęte przez podmiot realizujący inicjatywę ustawodawczą
51

. 

„Muszą one jednak - co do zasady – mieścić się w zakresie projektu wniesionego 

przez uprawniony podmiot i poddanego pierwszemu czytaniu”. Wszelkie bowiem 

„poprawki, polegające ze swej istoty na uzupełnieniu tekstu ustawy o nowe elementy, 

powinny [...] pozostawać w związku z projektem złożonym w Sejmie przez 

wnioskodawcę, przy czym więź ta winna mieć wymiar nie tylko formalny, 

ale i merytoryczny, polegający na tym, że konkretne poprawki odnoszące się do 

projektu powinny pozostawać w odpowiedniej relacji z jego treścią, zmierzając do 

modyfikacji pierwotnej treści projektu, a nie do stworzenia nowego projektu”
52

. 

  Niewątpliwie poprawka w sensie technicznym ma postać propozycji 

skreślenia pewnej części w tekście projektu ustawy, uzupełnienia go przez dopisanie 

pewnych elementów lub zastąpienia niektórych części tekstu projektu, zwłaszcza 

                                                 
48

 Por. ibidem, s. 9, również: Wyrok..., op. cit., s. 11-12. 
49

 E. Łętowska, Kara za zabójstwo...,, op. cit., s. 9-10.  
50

 Por. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2004 r., sygn. K 37/03, OTK ZU nr 3/A/2004, 

poz. 21. 
51

 E. Łetowska, Kara za zabójstwo..., op. cit., s. 10.  
52

 Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 16 kwietnia 2009..., op. cit., s. 14. 
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określonych wyrazów, innymi
53

. „To, czysto techniczne ujęcie, nie wskazuje jaki może 

być zakres przedmiotowy zgłoszonej przez uprawniony podmiot poprawki, 

a dokładniej rzecz ujmując, czy są – a jeśli tak, to jakie – granice uzupełniania treści 

projektu przez zgłaszanie poprawek polegających na uzupełnianiu go o nowe wyrazy, 

zdania lub dodatkowe jednostki redakcyjne tekstu aktu normatywnego. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podkreśla się związek poprawki 

z pewnym „elementem bazowym”, z tym, do czego się ona odnosi, tj. z projektem 

ustawy ze wskazaniem, że art. 119 ust. 2 Konstytucji podkreśla ten związek stanowiąc 

o poprawkach do projektu, tj. do określonego projektu konkretnej ustawy, który 

stanowi przedmiot rozpatrzenia przez Sejm”
54

. Jak zauważono w literaturze „wyjście 

poza zakreślony przez samego projektodawcę zakres przedmiotowy projektu może 

mieć miejsce tylko wówczas, gdy treść poprawki pozostaje w ścisłym związku 

z przedmiotem projektowanej ustawy, a zwłaszcza wtedy, gdy jej wprowadzenie jest 

niezbędne dla pełnego zrealizowania koncepcji projektodawcy”
55

.  

W omawianym uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdza, 

że „poprawka zmieniająca art. 148 § 2 k.k., odnosząc się nie tylko do przypadków 

zabójstwa z motywów seksualnych, lecz do wszelkich kwalifikowanych przypadków 

zabójstwa, wykracza poza zakres przedmiotowy projektu pierwotnego, odnoszącego 

się wyłącznie do przestępstw popełnionych z motywów seksualnych. Dokonaną 

zmianę można by zatem ewentualnie uznać za pozostającą w związku 

merytorycznym z założeniami nowelizacji w takim tylko zakresie, w jakim 

doprowadziła do zaostrzenia odpowiedzialności za przestępstwa zabójstwa na tle 

seksualnym mające jednocześnie charakter kwalifikowany [...]. Jak jednak wskazano 

powyżej, konsekwencje dokonanej poprawki są znacznie głębsze. Odnoszą się 

bowiem do wszelkich kwalifikowanych typów zabójstwa”
56

. 

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, pomimo że wprowadzenie budzącej 

wątpliwości sądu pytającego zmiany dotyczącej art. 148 § 2 k.k. w pewnym stopniu 

wiąże się merytorycznie z przedmiotem pierwotnej noweli, to jednak wykracza poza 

zakres jego założeń. „Konsekwencje nowelizacji w uchwalonym kształcie wykraczają 

bowiem dalece poza przedmiot pierwotnego projektu, przy czym tak daleko idąca 

                                                 
53

 Por. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2004..., op. cit. 
54

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 kwietnia 2009..., op. cit., s. 13 (z odwołanie do Wyroku TK 

z 24 marca 2004..., op. cit.  
55

 Ibidem, s. 10   
56

 Ibidem, s. 14; por. również E. Łętowska, Kara za zabójstwo..., op. cit., s. 11.  
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nowelizacja art. 148 § 2 k.k. nie była niezbędna dla osiągnięcia celu, którym miało 

być zaostrzenie sankcji za pedofilię oraz inne poważne przestępstwa na tle 

seksualnym. W tym zaś celu wystarczyło zmienić zasady karania za te właśnie 

przestępstwa”
57

.  

Trybunał Konstytucyjny dalej wywodzi, że ustawa zmieniająca art. 148 § 2 

k.k. została uchwalona z naruszeniem zasady proporcjonalności, gdyż tak daleko 

idąca ingerencja ustawodawcy, powodująca niezamierzone skutki, nie była konieczna 

do osiągnięcia zamierzonego celu. „Nowelizacja dokonana analizowaną poprawką, 

ze względu na zakres jej konsekwencji oraz niekonieczność do osiągnięcia 

zamierzonego celu, wykracza poza konstytucyjne ograniczenia”
58

.  

Zastrzeżenia konstytucyjne może budzić również moment uzupełnienia 

poprawką projektu ustawy zmieniającej. 

Jak wskazano na to powyżej, analizowana poprawka została zgłoszona 

podczas drugiego czytania projektu ustawy zmieniającej. Jej treść została 

przeniesiona z innego projektu zakładającego nowelizację kodeksu karnego oraz 

kodeksu karnego wykonawczego. 

Wynikająca z art. 119 Konstytucji zasada trzech czytań oznacza konieczność 

trzykrotnego rozpatrywania przez Sejm tego samego projektu ustawy w sensie nie 

tylko technicznym, ale merytorycznym. Stanowią one gwarancję poprawności prac 

legislacyjnych tak, aby efekt uchwalonej regulacji był poprawny oraz wewnętrznie 

i zewnętrznie spójny. 

W przypadku prac nad projektami ustaw zakładającymi nowelizację 

kodeksów, jak zauważa Trybunał Konstytucyjny, zasada trzech czytań ma szczególne 

znaczenie. Jak już była o tym mowa, istotną gwarancję przygotowania spójnego 

projektu stanowi w tym wypadku etap prac w komisjach. 

W odniesieniu do kodeksów regulamin Sejmu przewiduje dodatkowe 

gwarancje mające służyć osiągnięciu tego celu. Za taką gwarancję należy uznać 

prowadzenie prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przy 

udziale zespołu ekspertów. Nie bez znaczenia są tu również szczególne rygory 

przeprowadzenia drugiego czytania projektu ustawy zmieniającej, wynikające 

z art. 94 regulaminu Sejmu. 
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 Ibidem, s. 14; por. E. Łetowska, Kara za zabójstwo..., op. cit. s. 12.  
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietni 2009..., op. cit., s. 14. 
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W uzasadnieniu tego wyroku czytamy: „Trybunał Konstytucyjny stwierdza, 

że w rozpatrywanej sprawie nie zachodzi przypadek przeniesienia do ustawy 

zmieniającej uregulowania, które w ogóle nie było poddane pierwszemu czytaniu. 

Z formalnego punktu widzenia nie występuje tu także uchybienie polegające na 

zmianie kodeksu dokonanej z pominięciem stadium dyskusji w Komisji 

Nadzwyczajnej. Jednakże zarówno pierwsze czytanie, jak i obrady Komisji 

Nadzwyczajnej nad tym uregulowaniem były prowadzone w odmiennym kontekście. 

Zastrzeżenia konstytucyjne podniesione przez sąd pytający nie wiążą się tu z tą tylko 

okolicznością, że przepis, który doprowadził do kwestionowanej nowelizacji art. 148 

§ 2 k.k. stanowił początkowo fragment projektu innej ustawy nowelizującej kodeks 

karny, w przedmiocie której postępowanie toczyło się odrębną ścieżką 

legislacyjną”
59

. 

Problematycznym jest także kontekst uchwalonej zmiany, a oddziałujący na 

jej zakres i konsekwencje. Wyrwanie z kontekstu fragmentu kompleksowego 

uregulowania zakładającego zmianę kodeksu karnego, zmieniło przedmiot 

nowelizacji. Ten zabieg legislacyjny spowodował w konsekwencji, że poprawka 

dotycząca art. 148 § 2 k.k. nie tylko nie pozostaje w należytej proporcji do 

zamierzonej nowelizacji, ale również wywołuje wskazane powyżej skutki uboczne 

wkraczając swoimi skutkami w materię nieobjętą ustawą zmieniającą
60

.  

Trybunał jednocześnie podkreśla, że art. 119 ust. 3 Konstytucji nie wyklucza 

możliwości wnoszenia poprawek dopiero w drugim czytaniu. Wielokrotnie w swym 

orzecznictwie wskazywał, że nie jest jednak tak, by możliwość zgłaszania poprawek 

w toku procesu legislacyjnego była konstytucyjnie nieograniczona. Poprawki 

odnoszące się do projektu ustawy muszą jednak pozostawać z nim w związku 

formalnym i merytorycznym. „Mogą nawet całkowicie zmieniać kierunek rozwiązań 

przyjętych przez podmiot realizujący inicjatywę ustawodawczą, co do zasady jednak 

muszą się mieścić w zakresie projektu wniesionego przez uprawniony podmiot 

i poddanego pierwszemu czytaniu”
61

.  

Trybunał Konstytucyjny w rozpatrywanej sprawie dostrzegł, na co już wyżej 

wskazano, że rozwiązania zawarte w złożonym w Sejmie projekcie ustawy, co do 
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 Ibidem, s. 15. 
60

 Por. E. Łętowska, Kara za zabójstwo..., op. cit., s. 14. 
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którego nie przeprowadzono pierwszego czytania, zostały przeniesione do ustawy 

zmieniającej w drodze poprawek zgłoszonych na etapie drugiego czytania. 

Dalej jednoznacznie stwierdził, że „zmiany dotyczące kodeksów są 

obwarowane szczególnymi gwarancjami proceduralnymi. Ich przejawem jest 

m.in. konieczność przeprowadzenia oceny proponowanej zmiany przez Komisję 

Nadzwyczajną, powołaną specjalnie w celu zmian w kodeksach, wynikająca 

z regulaminu Sejmu. 

Jak wskazano powyżej, wyjście na dalszych etapach prac legislacyjnych poza 

zakres przedmiotowy projektu wyznaczony przez projektodawcę jest dopuszczalne 

wtedy, gdy treść poprawki pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem 

projektowanej ustawy. Jest tak w szczególności wówczas, gdy jej wprowadzenie dla 

pełnego zrealizowania koncepcji prawodawcy jest niezbędne. 

Poprawka nadająca art. 148 § 2 k.k. brzmienie budzące wątpliwości sądu 

pytającego została poddana ocenie Komisji po pierwszym czytaniu, chociaż nie 

w ramach prac nad nowelą, w której się ostatecznie znalazła”
62

. 

Nie chodzi o fakt przeniesienia poprawki objętej projektem innej ustawy na 

grunt projektu, który pierwotnie nie obejmował regulowanej nią materii. Trybunał 

Konstytucyjny nie kwestionuje dopuszczalności takiego zabiegu. Muszą być jednak 

zachowane wszystkie wymogi formalne dotyczące procesu legislacyjnego. 

„Poprawka uzupełniająca pierwotne brzmienie projektu musi jednak korespondować 

z pierwotnym celem projektowanego uregulowania. W przeciwnym razie, 

wprowadzenie poprawki może prowadzić do zmiany fragmentarycznej, powodującej 

skutki nieprzemyślane i przypadkowe. To zaś koliduje z zasadami konstytucyjnymi 

wyznaczającymi właściwy tryb postępowania z poprawkami sejmowymi”
63

. 

Tutaj poprawka zawarta pierwotnie w ustawie mającej znowelizować kodeks 

karny poprzez zaostrzenie sankcji za pedofilię oraz inne poważne przestępstwa na tle 

seksualnym, poprzez jej przeniesienie do ustawy zmieniającej wykroczyła wedle 

Trybunału Konstytucyjnego poza cel pierwotnego uregulowania obejmując 

zaostrzoną sankcją wszelkie zachowania wyczerpujące znamiona zabójstwa 

kwalifikowanego. 

Mając powyższe fakty na uwadze „Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że 

w badanej sytuacji proces legislacyjny zmierzający do uchwalenia przepisu 
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009..., op. cit., s. 15-16. 
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 Ibidem, s. 16; por. E. Łętowska, Kara za zabójstwo..., op. cit., s 14 i n.  
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nadającego art. 148 § 2 k.k. obowiązujące brzmienie był dotknięty uchybieniami 

kolidującymi z wymogami płynącymi z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 

Konstytucji w zakresie płynących z nich wymogów dotyczących dopuszczalnych 

poprawek”
64

. 

 

W niniejszej sprawie sformułowane zarzuty dotyczyły nie tylko procedury 

uchwalania kwestionowanych przepisów, ale również - kontroli prowadzonej przy 

użyciu kryteriów materialnych. Wątpliwości konstytucyjne sądu pytającego  

zgłoszone w rozpatrywanym przez Trybunał Konstytucyjny pytaniu prawnym 

odnosiły się nie tylko do kwestii formalnych, ale również do materialnoprawnej 

zgodności zakwestionowanego przepisu ze wskazanymi wzorcami kontroli.  

W świetle art. 42 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale 

Konstytucyjnym
65

, orzekając o zgodności aktu normatywnego lub ratyfikowanej 

umowy międzynarodowej z Konstytucją, Trybunał Konstytucyjny bada zarówno treść 

takiego aktu lub umowy, jak też kompetencję oraz dochowanie trybu wymaganego 

przepisami prawa do wydania aktu lub zawarcia i ratyfikacji umowy. O ile przy tym 

zarzuty materialnoprawne muszą zawsze wynikać z treści wniosku, o tyle zarzuty 

niekonstytucyjności ze względu na kryteria proceduralne i kompetencyjne Trybunał 

Konstytucyjny podejmuje także z urzędu, niezależnie od treści wniosku, pytania 

prawnego, czy skargi
66

.  

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jednak nie ma jednolitej linii 

orzeczniczej odnoszącej się do zasadności badania zarzutów merytorycznych 

w wypadku stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów proceduralnych. 

W przedstawianym i analizowanym wyroku Trybunał uznał za uzasadnione 

ograniczenie badania do kwestii proceduralnych, jeśli towarzyszą one kwestiom 

materialnoprawnym i są wystarczające do ewentualnego orzeczenia 

niekonstytucyjności. Trybunał Konstytucyjny podzielił w tym przypadku stanowisko 

już wcześniej wyrażone w wyroku z 19 września 2008 roku
67

, gdzie badał w ramach 

kontroli następczej konstytucyjność przepisu prawnokarnego, penalizującego 
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009..., op. cit., s. 16. 
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 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 102, poz. 643, 

z późniejszymi zmianami). 
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 Por. m.in. wyroki z: 24 czerwca 1998 r., sygn. K 3/98, OTK ZU nr 4/1998, poz. 52; 

28 listopada 2007 r., sygn. K 39/07; 19 września 2008 r., sygn. K 5/07.  
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r. (sygn. K 5/07). 



 

276 

 

pomówienie Narodu Polskiego, że ewentualne stwierdzenie niekonstytucyjności 

procedury legislacyjnej, która doprowadziła do ustanowienia kwestionowanych 

przepisów prawnych, prowadzi do ich wyeliminowania z obrotu prawnego, czyni 

kontrolę merytorycznej zasadności sformułowanych we wniosku zarzutów 

bezprzedmiotową, a przez to dalsze postępowanie zbędnym.  

W konkluzji wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, 

że niekonstytucyjność badanej noweli orzekł  „ze względu na uchybienia natury 

formalnej, które nastąpiły w procesie legislacyjnym, zmierzającym do uchwalenia 

ustawy zmieniającej w zakresie, w jakim nadała art. 148 § 2 k.k. zakwestionowane 

brzmienie. 

Trybunał Konstytucyjny, działając w ramach swoich kompetencji stwierdził 

niekonstytucyjność przepisu obarczonego błędami legislacyjnymi, które zostały 

popełnione w procesie jego uchwalania. 

W następstwie niniejszego wyroku sfera dyskrecjonalnej władzy sędziego 

w zakresie sankcji za zabójstwo kwalifikowane zostaje poszerzona w porównaniu 

z dotychczasowym stanem prawnym. W rezultacie wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego pozostaje w mocy art. 148 § 1 k.k., co stwarza sędziemu możliwość 

wymierzania kary nie tylko 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego 

pozbawienia wolności, ale też – w indywidualnych sytuacjach – kary od 8 lat do 15 

lat pozbawienia wolności. Podkreślenia wymaga także, że art. 148 § 1 k.k. jako 

ustawa względniejsza dla sprawcy (art. 4 § 1 k.k.) będzie miał zastosowanie do 

czynów popełnionych w czasie, kiedy art. 148 § 2 k.k. nie mógł być stosowany”
68

. 

 Doszło więc do depenalizacji przestępstwa zabójstwa kwalifikowanego 

i w tym sensie jest to decyzja nieoczekiwana. W skutek wyroku TK przestał istnieć 

więc typ kwalifikowany zabójstwa. Nie znaczy to, że owych okrutnych zbrodni nie 

będzie się ścigać i karać. Za czyny, które wyczerpują znamiona dotychczasowego 

zabójstwa kwalifikowanego sądy będą wymierzać kary jakie przewidziane są w typie 

zasadniczym (art. 148 § 1 k.k.), czyli: karę 25 lat lub dożywotniego pozbawienia 

wolności, jak i karę od 8 do 15 lat pozbawienia wolności przy jednoczesnym 

pozostawieniu im możliwości miarkowania wysokości kary, w tym jej 

nadzwyczajnego łagodzenia.  
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Powstaje popytanie co dalej? Senat Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 

3 grudnia  2009 roku wniósł do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

karny, gdzie w miejsce uchylonych wyrokiem TK przepisów określających typy 

kwalifikowane proponuje następujące brzmienie „art. 148 § 2  Kto zabija człowieka:  

1) ze szczególnym okrucieństwem,  

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,  

3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,  

4) z użyciem broni palnej materiałów wybuchowych  

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat 

pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności”
69

.  

W uzasadnieniu czytamy, że wprawdzie w świetle wyżej przedstawionego 

wyroku TK przestał istnieć kwalifikowany typ zabójstwa, to nie dochodzi w tym 

przypadku do luki konstrukcyjnej (właściwej), gdyż tego rodzaju zabójstwa są nadal 

karane, tyle tylko, że na mocy przepisu określającego typ podstawowy (art. 148 

§ 1 k.k.) z tam wyznaczonymi „widełkami” kar analogicznymi do zabójstwa 

zwykłego
70

.  

Pewne wydarzenie śmierć policjanta nie na służbie, ubranego po cywilnemu, 

który interweniując na chuligańskie wyczyny bandytów zginął na oczach biernie 

przyglądających się gapiów sprawiło, że to nie koniec.  

Pojawił się kolejny projekt tym razem rządowy: O zmianie ustawy Kodeks 

karny oraz ustawy o Policji (na mocy art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 

1997 roku) przesłany do Sejmu (druk nr 2986 z dn.20. IV. 2010 roku), który 

„kompleksowo” ma rozwiązać problem  zabójstwa kwalifikowanego uwzględniający 

omawiany Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nie bez wpływu wydarzenia 

przedstawionego w akapicie wyżej (!). Nie będę omawiała wszystkich 

proponowanych w tym projekcie zmian legislacyjnych. Ograniczę się do tych nas 

interesujących – odnoszących się do kwalifikowanego zabójstwa. Rząd w tej materii 

proponuje  (pkt 3) w art. 148  

a) po § 2 dodać § 2 a w brzmieniu: 

„kto zabija człowieka: 

1) ze szczególnym okrucieństwem,  

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozboju, 
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 Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (wersja elektroniczna). 
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 Uzasadnienie do projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (wersja elektroniczna), s. 4-5. 
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3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, 

4) z użyciem materiałów wybuchowych, 

5) w celu udaremnienia lub utrudnienia postępowania karnego, karno-

skarbowego, cywilnego, administracyjnego lub innego postępowania 

prowadzonego na podstawie ustawy, 

podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 

pozbawienia wolności”;  

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż 

jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz 

sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas 

i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych 

z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub obroną bezpieczeństwa i porządku 

publicznego”
71

.  

W porównaniu do wyżej omawianego projektu Senatu RP dodano więc dwa 

nowe typy kwalifikowanych zbrodni zabójstwa. Pierwszy typ (art. 148 § 2a pkt 5 

projektu k.k.) związany jest z określeniem nowej okoliczności kwalifikującej, którą 

stanowi szczególny cel sprawcy, zmierzającego, popełnienie czynu do utrudnienia lub 

udaremnienia jakiegokolwiek postępowania prowadzonego na podstawie przepisów 

ustawy. 

Typ drugi został wyrażony w zmodyfikowanym § 3 art. 148 k.k. gdzie dodano 

ustęp mający na celu wzmocnienie ochrony najbardziej narażonych na agresje 

fizyczną funkcjonariuszy publicznych, a więc tych, którzy pełnią obowiązki służbowe 

związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego (§ 3 art. 148 projektu k.k.). Ta wzmocniona ochrona jest uwarunkowana 

powiązaniem zachodzącym między czynem sprawcy, a pełnieniem przez 

funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych związanych z ochroną 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, mającymi charakter zarówno łączności 

czasowej (znamię – „podczas”) , jak i przedmiotowy (znamię – „w związku”).  

Ustawowe zagrożenie tych zabójstw to: 25 lat pozbawienia wolności 

względnie kara dożywotniego pozbawienia wolności, co ma według projektodawcy 

gwarantować wybór kary, pozwalać będzie na indywidualizację wymiaru kary 
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 Rządowy projekt ustawy: O zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 2986 
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(zgodnie z treścią art. 55 k.k.), pozostając w zgodzie z zasadą sądowego wymiaru 

kary (art. 55 k.k.)
72

.  

By nie dopuścić do sytuacji jaka nastąpiła w wyniku nowelizacji Kodeksu 

karnego ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku projektodawca zadbał o możliwość 

indywidualizacji kary w odniesieniu do sprawców małoletnich i młodocianych. Jak 

pamiętamy zgodnie z treścią art. 54 § 2 k.k. wobec sprawcy, który w czasie 

popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat nie orzeka się kary dożywotniego 

pozbawienia wolności. Nie oznacza to wedle projektodawcy, że sąd będzie mógł 

tylko orzec bezwzględną karę 25 lat pozbawienia wolności. Projektodawca 

przypomina, że art. 60 § 1 k.k. przewiduje samoistną podstawę do nadzwyczajnego 

złagodzenia kary w stosunku do młodocianego, tym samym więc również względem 

sprawcy małoletniego. Podstawa ta ma charakter podmiotowy, związany z wiekiem 

sprawcy i stąd „możliwa do zastosowania w sprawach dotyczących każdej kategorii 

przestępstw oraz każdego młodocianego sprawcy (a status ten posiada również 

sprawca, o którym mowa w art. 54 § 2 k.k.), jeżeli tylko przemawiają za tym względy 

wychowawcze, o których mowa w art. 54 § 1 k.k.”
73

.  

Odwołuje się w tym względzie do zmiany zawartej w ustawie z dnia 

5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania 

karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy 

oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 8 czerwca 2010 roku
74

. W akcie 

tym dokonano nowelizację art. 60 § 6 k.k., który w pkt 1 określił sposób wymiary 

kary nadzwyczajnie złagodzonej, jeżeli czyn stanowi zbrodnię zagrożoną co najmniej 

karą 25 lat pozbawienia wolności. W takiej sytuacji po wejściu w życie tej 

nowelizacji, sąd stosując nadzwyczajne złagodzenie kary będzie mógł wymierzyć 

sprawcy zabójstwa kwalifikowanego karę pozbawienia wolności nie niższą od 8 lat. 

Jak piszą w Uzasadnieniu projektodawcy nowej regulacji przestępstwa zabójstwa 

kwalifikowanego „oznacza to, że w stosunku do sprawcy małoletniego sąd będzie 

mógł orzec terminową karę pozbawienia wolności, albo orzec karę 25 lat 

pozbawienia wolności. W stosunku zaś do sprawcy młodocianego: terminową karę 
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pozbawienia wolności od 8 do 15 lat – stosując nadzwyczajne złagodzenia kary, karę 

25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności”
75

.  

 

Na zakończenie tych wywodów pragnę powrócić jeszcze do problemu polityki 

kryminalnej oraz karnej ale już tylko z perspektywy zabójstwa kwalifikowanego. 

Niewątpliwie działalność legislacyjna to wynik decyzji politycznych parlamentu 

i z tym należy się liczyć. Chodzi oto, by nie była ona wyrazem „politycznego 

koniunkturalizmu”, gdzie bieżące potrzeby polityczne biorą górę nad racjonalnością 

poczynań organów państwa. Według T. Szymanowskiego przez  wyrażenie polityki 

kryminalnej należy „rozumieć te wszystkie działania organów państwa 

i społeczeństwa, które mają na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 

przestępczości”
76

. Zaś politykę karną stanowi działalność sądów mająca na celu 

„przeciwdziałanie i ograniczanie przestępczości w drodze stosowania przepisów 

prawa karnego”
77

. W świetle naszych Uwag o polityce kryminalnej (Rozdz. V.2) 

odpowiedniejszym ujęciem tych kategorii pojęciowych będą stwierdzenia 

S. Pikulskiego dla którego „polityka kryminalna jest zespołem działań państwa 

ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości oraz innych ujemnych zjawisk 

społecznych przy użyciu środków prawnych, a także inicjowanie różnych działań 

o charakterze ekonomicznym, pedagogicznym i socjologicznym w celu stworzenia 

sytuacji w państwie, w której występowanie zjawisk społecznych sprzyjających 

powstawaniu zjawisk przestępczości byłoby poważnie utrudnione i ograniczone”
78

. 

Polityka karna zaś ma wedle tego autora wiązać się z „tworzeniem i odpowiednim 

stosowaniem środków prawnych o charakterze karnym, ukierunkowanych na 

zwalczanie zjawisk społecznie szkodliwych noszących znamiona przestępstw. […] 

Polityka karna jest planowym kompleksem działań władzy publicznej w zakresie 

kryminalizacji (dekryminalizacji) życia publicznego, ustawowego i sądowego 

wymiaru kary a także wykonania kary”
79

. Zadania te wyznaczają strukturę polityki 

karnej. W świetle tego ujęcia polityka karna jest elementem polityki kryminalnej, 
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która powinna stanowić z kolei element polityki społecznej państwa. Samo prawo 

karne nie może stanowić „jedynego lekarstwa” na społeczne bolączki. Wielokrotnie 

o tym pisałam w tej pracy. 

Dzisiaj proces kryminalizacji życia społecznego znacznie się rozrasta. 

„Imperium penalizacji” wkracza w coraz to nowe sfery życia. Znamienną niech 

będzie tu wypowiedź  stwierdzająca, że „trudno jest obecnie ustalić, ile jest w Polsce 

stypizowanych przestępstw pozakodeksowych; w każdej nowej ustawie w jej 

końcowej części jest kilka przepisów statuujących przestępstwa, które chronią 

odpowiednio dobra prawne określone przepisami tej ustawy, z uwagi na to, 

iż przepisy części szczególnej kodeksu karnego wymaganej tutaj ochrony nie 

zapewniają”
80

. Jest to tylko jeden aspekt tego procesu. Kolejnym jest, biorąc pod 

uwagę tzw. współczynnik prizonizacji jakże istotny dla określenia stopnia 

punitywności systemu karnego,  fakt, że „polski system karny należy w istocie do 

najbardziej represyjnych w Europie”
81

.  

Ma się rozumieć spór o represyjność prawa karnego ma szansę na 

rozwiązanie, tylko wtedy, gdy - jak zauważa W. Wróbel – „obie strony sporu 

odwołują się do tego samego paradygmatu racjonalności stanowienia prawa 

karnego”
82

. Składa się nań z jednej strony stopień wewnętrznej spójności stopnia kary 

dyktowany wartością chronionego dobra; z drugiej – respektowanie konstytucyjnej 

zasady proporcjonalności (stosunkowości) z art. 31 ust. 3. Konstytucji RP; po trzecie 

– taka konstrukcja sędziowskiego wymiaru kary, która umożliwiałaby sądom 

sprawowanie wymiaru kary stanowiący wyraz jej indywidualizacji i uwzględnienia 

stopnia winy; po czwarte – uwzględniający „uzasadnione oczekiwania 

pokrzywdzonego oraz opinii publicznej i po piąte – określenie takie stopnia 

represyjności, który zapewniałby efektywność rozstrzygnięcia legislacyjnego, co 

wymaga rzetelnych danych o dynamice przestępczości oraz określenia stopnia 

oddziaływania sankcji karnej na zachowania społeczne
83

.  

Nie bez znaczenia będą tu również filozoficzno- i polityczno-prawne 

założenia leżące u podstawa naszej kultury prawnej. Odrzucenie postawy liberalnej 

                                                 
80

 Ibidem, s. 18. 
81

 T. Kaczmarek, Omówienie i podsumowanie dyskusji o „Represyjności polskiego prawa karnego”, 

[w:] Represyjność polskiego prawa karnego. Materiały Zjazdu Katedr Prawa Karnego (Gniezno, 26-

29 września 2006), A. J. Szwarc (red.), Poznań 2008, s. 72. 
82

 W. Wróbel, Spór o „dostateczny poziom represyjności” prawa karnego w płaszczyźnie legislacyjnej, 

[w:] Represyjność…, op. cit., s. 18.    
83

 Ibidem, s. 18-20. 
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wraz z jej indywidualizmem, oparcie się na „swoistym »wojującym« 

retrybutywiźmie”, który nie odwołuje się  do empirycznych ustaleń ostatecznego 

poziomu represyjności, a tylko do jakiejś idei (nie zawsze jednoznacznie określonej) 

sprawiedliwości i równości kar
84

 przez przeciwników modelu liberalnego nie daje 

szans na porozumienie. Rację ma autor „Wybranych problemów wymiaru kary za 

zabójstwo w kodeksie karnym z 199 r.” pisząc: „ustanowienie kwalifikowanego typu 

zabójstwa w art. 148 § 2 i § 3 k.k. budzi poważne zastrzeżenia, gdyż każda 

z przesłanek określająca dyspozycję tego typu, opisana  w poszczególnych punktach 

§ 2 art. 148 k.k. i § 3  art. 148 k.k. mogłaby wystąpić jako okoliczność obciążająca 

w podstawowym typie zabójstwa § 1 art. 148 k.k. bez potrzeby ustanawiania typu 

kwalifikowanego zagrożonego sztywną sankcją, która rodzi zastrzeżenia co do jej 

zgodności […] z przepisami Konstytucji”
85

.       

                                                 
84

 Por. W. Mącior, Złe prawo należy zmienić, [w:] Aktualne problemy prawa karnego…, op. cit., s. 368 

i n. 
85

 S. Pikulski, Wybrane problemy…, op. cit., s. 449. 
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Rozdział VII 

 

      Wyodrębnione kwalifikowane typy zabójstwa w polskim prawie 

karnym a typologia na tle potrzeby odróżnienia ich od zabójstw typu 

podstawowego 
 

Podjęcie tematu zabójstw kwalifikowanych w polskim prawie karnym 

niewątpliwie wiąże się z wejściem na obszar filozofii prawa, między innymi ze 

względu na często pojawiające się w literaturze przedmiotu pytanie o celowość 

stworzenia takiej kategorii w kodeksie karnym. Nieodosobnionym było i jest 

kwestionowanie takiej potrzeby a także podawanie w wątpliwość prawidłowości 

poszczególnych typizacji.
1
 Dokonanie tej klasyfikacji w art. 148 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. w stosunku do treści jego odpowiednika z Kodeksu karnego z roku 

1969 wprowadziło znaczącą zmianę nie jedynie przepisu prawa, lecz ustanowiło 

swoistego rodzaju wyrwę w dotychczas obowiązujących regulacjach. W polskich 

kodeksach karnych do roku 1997 nie przewidywano kwalifikowanych typów 

zabójstw, które to w anglo-amerykańskim systemie common low są nazywane 

morderstwami.
2
 Analizowany w interesującym nas kontekście artykuł 148 w § 2 i 3, 

w porównaniu z zapisami wspomnianego kodeksu z roku 1969, ale również kodeksu 

z roku 1932 (art. 225) „(…) ma znacznie bardziej kazuistyczny charakter z tego 

względu, że poza ʺtradycyjnymiʺ odmianami zabójstwa typu podstawowego (§ 1) 

i jego uprzywilejowaną odmianą (zabójstwo w afekcie z § 4) – w art. 148 § 2 i 3 KK 

stypizowano dodatkowo nowe, nieznane we wcześniej obowiązującym 

ustawodawstwie odmiany tego przestępstwa (…)”
3
. 

Zmiana dokonana w roku 1997 nie okazała się być trwałą we wrażliwym – jak 

się wkrótce okazało – zakresie, związanym z ustaloną sankcją. Tak jak w tekście 

ustawy z 6 czerwca 1997 roku w art. 148 § 2 ustalono minimalny wymiar kary 

w wysokości 12 lat i należy zauważyć, że „wyższa – w porównaniu z art. 148 § 1 KK 

z 1969 roku - dolna granica zagrożenia karą pozbawienia wolności, przewidziana 

w art. 148 § 2 i 3 KK, nie stanowi przeszkody do uznania ustawy nowej (z 1997 r. – 

                                                 
1
 T. Dukiet – Nagórska, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Prawo karne. Część ogólna, 

szczególna i wojskowa pod red. T. Dukiet – Nagórskiej, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 315 
2
 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 7 
3
 B. Michalski, komentarz do Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Kodeks karny, Część 

szczególna. Komentarz do artykułów 117-221, Tom I, pod red. A, Wąska i R. Zawłockiego, 

Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 191 
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od autora) za względniejszą dla sprawcy, jeżeli sąd, po rozważeniu kwestii wymiaru 

kary na podstawie sankcji obu konkurujących norm części szczególnej orzekł karę 

surowszego rodzaju. Zob. post. SN z 3.12.2001 roku, V KKN 67/01, OSNKW 2002, 

Nr 5-6, poz. 36; zob. też wyr. SA we Wrocławiu z 15.6.2000 r., II AKa 157/00, OSA 

2001, Nr 2, poz. 7”
4
, tak już w nowelizacji z dnia 27 lipca 2005 roku „(…) 

w odniesieniu do kwalifikowanych typów zabójstwa został zaostrzony ustawowy 

wymiar kary w ten sposób, że za popełnienie tych czynów groziła kara 25 lat 

pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Zmiana ta 

spotkała się jednak z krytycznymi uwagami środowiska naukowego. Twierdzono, 

że ma charakter populistyczny i jest niekonstytucyjna (…)”
5
, co wkrótce zostało 

przez sam Trybunał Konstytucyjny potwierdzone. Wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 11/08 orzekł, iż art. 1 pkt 15 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 

postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 163, 

poz. 1363) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że został uchwalony przez Sejm bez dochowania 

trybu wymaganego dla jego wydania.
6
  

Zdającym się powracać argumentem przeciwko potrzebie tworzenia tej 

kategorii w kodeksie karnym był argument, o którym wspomina St. Pikulski, pisząc, 

że „uważano (…), że ustawowy wymiar kary typu podstawowego zabójstwa (art. 148 

§ 1 k.k.) obejmuje ustawowy wymiar kary typu kwalifikowanego zabójstwa (art. 148 

§ 2 i 3 k.k.), a okoliczności wyodrębniające poszczególne typy zabójstwa 

kwalifikowanego mogłyby stanowić okoliczności obciążające przy sądowym 

wymiarze kary”
7
. Można zatem wyjaśnić ów argument jako starający się dowieść 

zbędności tego rozwiązania legislacyjnego. Mimo konieczności zachowania przez 

autora obiektywnego stanowiska, nie można uznać, że jest nieracjonalnym 

rozwiązanie, w którym okoliczności czyniące w świetle Kodeksu karnego z roku 

                                                 
4
 B. Michalski, komentarz do Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Kodeks karny, Część 

szczególna. Komentarz do artykułów 117-221, Tom I, pod red. A, Wąska i R. Zawłockiego, 

Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 157 
5
 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 8 
6
 Dz.U. 2009 nr 63 poz. 533 

7
 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 7 
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1997 przestępstwo przestępstwem kwalifikowanym nie mogłyby być „jedynie” 

ciężarem powodującym podwyższenie sankcji w zależności i w związku 

z okolicznościami dokonania tego przestępstwa. A. Marek wyraża pogląd wątpiący 

w zasadność argumentu, iż wyodrębnienie kwalifikowanych typów zabójstwa wynika 

z dążenia do tego, aby najsurowsze kary orzekano za najcięższe wypadki zabójstw, 

albowiem jego zdaniem za podstawowy typ morderstwa (art. 148 § 1) również 

możliwe jest wymierzenie kary najsurowszej, a więc 25 lat pozbawienia wolności 

bądź wymiaru tej kary dożywotniego.
8
 

Sytuacja powstała po wspomnianym powyżej wyroku Trybunał 

Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. unormowana została – o ile można tak 

powiedzieć w kontekście dewizy abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata 

- od momentu wejścia w życie kolejnej nowelizacji na mocy ustawy z dnia 

26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 240, poz. 1602), gdzie ostatecznie w dosłownym znaczeniu przywrócono 

dolną granicę kary pozbawienia wolności w wysokości 12 lat.   

W aktualnym stanie prawnym możemy mówić, niezależnie od „przywrócenia” 

postaci sankcji, o ujęciu w dwóch paragrafach: 2 i 3 artykułu 148 rzeczonej ustawy, 

kilku sklasyfikowanych typów zabójstw. Niezależnie od ich różnej dosłownej 

klasyfikacji i różnego ujmowania w komentarzach, autor skłania się ku 

zaklasyfikowaniu typów zabójstw w ujęciu „pojedynczym” - nie jak czyni to ustawa 

grupując je w art. 148 § 2 pkt 2. Owe pojedyncze ujęcie oznaczałoby 

wyszczególnienie: 1) zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - z § 2 pkt 1; 

2) zabójstwa w związku z wzięciem zakładnika - z § 2 pkt 2; 3) zabójstwa w związku 

ze zgwałceniem - z § 2 pkt 2; 4) zabójstwa w związku z rozbojem z § 2 pkt 2; 

5) zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie z § 2 pkt 3; 

6) zabójstwa z użyciem materiałów wybuchowych z § 2 pkt 4; 7) zabójstwa jednym 

czynem więcej niż jednej osoby z § 3; 8) zabójstwa w warunkach prawomocnego 

skazania za zabójstwo z § 3 oraz; 9) zabójstwa funkcjonariusza publicznego 

popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków 

służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa 

                                                 
8
 Zob. A. Marek, Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 435 
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lub porządku publicznego – z § 3.
9
 Takie ujęcie jest w gruncie rzeczy ujęciem 

podkreślającym szczególnie istotne w tej materii okoliczności popełnienia tego 

przestępstwa. To bowiem okoliczności są tym kryterium, które czynią dane zabójstwo 

zabójstwem kwalifikowanym. To okoliczności odróżniają każde z tych zabójstw, jako 

zabójstwo niebędące zabójstwem typu podstawowego. Również takie ujęcie roli 

okoliczności w tej klasyfikacji można przypisać St. Pikulskiemu, który pisze, 

że „z pierwotnego tekstu art. 148 § 2 i 3 k.k. wynika, że zabójstwem kwalifikowanym 

jest umyślne spowodowanie śmierci człowieka w (…) okolicznościach (…)”
10

, 

wymieniając je następnie, a tym samym podkreślając, że są one kluczowymi dla 

przyjętego ich wyróżnienia. Jeśli położyć ów nacisk na ten fakt, owe dziewięć 

powyżej wyszczególnionych typów zabójstw charakteryzujących się odmiennymi 

mimo wszystko a bynajmniej charakterystycznymi cechami, zasługuje na 

odnotowanie jako różne. 

Podkreślenie przez autora faktu, iż każdy typ tak wskazanego zabójstwa ma 

swoją charakterystykę i zasługuje na odnotowanie nie oznacza, że przyjęcie innej 

formy – mniej lub bardziej zbieżnej z formą, jaką ujrzeć można w ustawie - nie ma 

również swoich powodów. Wspomina o tym A. Zoll, gdy pisze o określonych 

w art. 148 § 2 KK dwóch typach kwalifikowanych, „których znamiona kwalifikujące 

charakteryzują sposób działania sprawcy (…)”
11

. Pisze Autor o tych dwóch typach 

charakteryzujących sposób działania sprawcy, wskazując po pierwsze szczególne 

okrucieństwo (§ 2, pkt 1) i po drugie użycie materiałów wybuchowych (§ 2, pkt 4). 

Dwoma typami kwalifikowanymi przez wspomnianego Autora ze względu na 

motywację sprawcy są: dokonanie zabójstwa w związku z wzięciem zakładnika, 

zgwałceniem albo rozbojem (§ 2, pkt 2) oraz zabójstwo w wyniku motywacji 

zasługującej na szczególne potępienie (§ 2, pkt 3). „Ponadto w art. 148 § 3 określone 

zostały dwa dalsze typy kwalifikowane: typ kwalifikowany ze względu na skutek 

zachowania sprawcy oraz typ kwalifikowany ze względu na szczególną ochronę 

                                                 
Zob. 

9
 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 10 
10

 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 8 
11

 A. Zoll, komentarz do Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Kodeks karny, Część szczególna. 

Tom II, Komentarz do artykułów 117-277 K.K., pod red. A, Zolla, Lex a Wolter Kluwer business, 

Warszawa 2013, s. 274 



 

287 

 

osoby, na której dokonywane jest zabójstwo.”
12

 Podążając tropem typów zabójstw 

kwalifikowanych ze względu na charakterystyczne kryteria, cytując ponowie A. Zolla 

warto zauważyć, że nie stanowi typu kwalifikowanego zabicie człowieka wtedy, gdy 

sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo (art. 148 § 3 in fine). 

Warto zauważyć również pogląd A. Marka (według stanu prawnego na 15 marca 

2007 roku), który mówiąc o zabójstwie dokonywanym przez osobę wcześniej 

prawomocnie skazaną za zabójstwo kwalifikowane, podkreśla, że „skonstruowanie 

typu kwalifikowanego ze względu na recydywę zabójstw (zdarzającą się rzadko 

w praktyce) stanowi wyłom w zasadzie, iż recydywa jest instytucją „Części ogólnej” 

k.k., z którą wiążą się zaostrzone warunki wymiaru i wykonania kary (…)”
13

.  

Jak zwięźle skonkludować mogą tę część słowa St. Pikulskiego: „(…) należy 

zauważyć, że okolicznościami kwalifikującymi poszczególne zabójstwa są pewne 

elementy tego czynu, które zawierają wyjątkowo duży ładunek społeczny oraz 

wyróżniają się negatywnie na tle pozostałych czynów zabójstwa. Czyn sprawcy jest 

tutaj szczególnie społecznie szkodliwy, a z punktu widzenia prewencyjnego wymaga 

zaostrzenia ustawowego wymiaru kary”
14

.  

Wśród wymienionych typów zabójstw w art. 148 KK, pierwszym, ujętym 

w § 2 jest zabójstwo kwalifikowane ze względu na szczególne okrucieństwo działania 

sprawcy. Już na wstępie, nim wskazane zostaną główne znamiona tak 

zakwalifikowanej zbrodni, z uwagi na materię analizy należy podkreślić – co również 

uczynił  A. Marek – że niezależnie od przyjętej terminologii, każda zbrodnia jest 

czynem okrutnym. Pisze A. Marek, że chcąc taką kategorię zdefiniować, należy 

przyjąć, że uzasadniać może tę szczególną klasyfikację popełnienie tego czynu 

w sposób bestialski poprzez zadawanie ofierze dodatkowych cierpień w tym znęcanie 

się, torturowanie, zabijanie w sposób powolny, tak, aby ofiara umierała długo 

i w szczególnych cierpieniach. Zauważa dalej Autor, że „(…) o szczególnym 

okrucieństwie mogą też przesądzać cechy ofiary, np. gdy zabójstwo popełnione jest 

na małym dziecku, kobiecie ciężarnej” 
15

. A. Zoll słusznie zauważa, że jest to wciąż 

                                                 
12

 A. Zoll, komentarz do Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Kodeks karny, Część szczególna. 

Tom II, Komentarz do artykułów 117-277 K.K., pod red. A, Zolla, Lex a Wolter Kluwer business, 

Warszawa 2013, s. 274 
13

 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer Polska, Sopot 2007, s. 315 
14

 St.Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 11 
15

 A. Marek, Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 436 
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jednak „(…) znamię ocenne i dlatego jedynie w bardzo ogólnych zarysach można 

In abstracto podać kryteria szczególnego okrucieństwa. Znamię to ma służyć 

odróżnieniu typu podstawowego od typu kwalifikowanego, przy czym trzeba 

pamiętać, że zabójstwo popełnione z okrucieństwem realizuje znamiona typu 

podstawowego. Dopiero cecha szczególnego okrucieństwa pozwala na przyjęcie 

kwalifikacji z art. 148 § 2 pkt 1”
16

. Stąd zważyć trzeba, że istnienie właśnie nieostrej 

kategorii przesłanki szczególnego okrucieństwa przesądza kwalifikację. A. Marek 

pisze, że „szczególne okrucieństwo ujmuje się przede wszystkim z punktu widzenia 

dużego nasilenia zastosowanej przez sprawcę przemocy, brutalności, znęcania się nad 

ofiarą i innych drastycznych sposobów działania. Miarą szczególnego okrucieństwa 

jest więc rażąca dysproporcja użytych środków w stosunku do celu, jakim jest 

przełamanie oporu ofiary”
17

.  W tym miejscu autor chciałby zauważyć, że ta 

definicja, choć wydająca się w pierwszej chwili trafną, zdaje się generować problem 

wtórny, którym jest otóż wymierne określenie poziomu „wystarczalności” 

przedsięwziętych środków w celu przełamania oporu ofiary. Można napotkać 

wątpliwości podnoszące nie tylko kwestię interpretacji pojęcia „okrucieństwo” ale 

wynikającego z ustawy wymogu jego stopniowania, szczególnie, że nie istnieje żadna 

obiektywna skala tak pojmowanego okrucieństwa.
18

 

Zabójstwo kwalifikowane ze względu na szczególne okrucieństwo działania 

sprawcy może być dokonane zarówno przez działanie jak i zaniechanie a rozważać je 

od strony podmiotowej  nie sposób nie zauważyć, że może osoba dokonująca tego 

czynu działać w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym, gdzie ten drugi może 

przybrać postać godzenia się na wystąpienie skutku wywołującego śmieć człowieka 

poprzez dokonanie szczególnie okrutnego czynu, na przykład podpalenie domu 

zamieszkanego przez osobę zniedołężniałą lub niepełnosprawną.
19

 

Kontynuując analizę artykułu 148 w § 2, zauważyć można, że punkt 2 tegoż 

wspomina przestępstwo zabójstwa popełnione w związku z wzięciem zakładnika, 

                                                 
16

 A. Zoll, komentarz do Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Kodeks karny, Część szczególna. 

Tom II, Komentarz do artykułów 117-277 K.K., pod red. A, Zolla, Lex a Wolter Kluwer business, 

Warszawa 2013, s. 274 
17

 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer Polska, Sopot 2007, s. 387 
18

 Zob. D. Woźniak, Znamię szczególnego okrucieństwa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 

i Sądów Apelacyjnych, publikacja na stronie internetowej 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/32209/0020.pdf,  

s. 302 (ostatni dostęp 07.02.2014 r.) 
19

 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 12 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/32209/0020.pdf
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zgwałceniem albo rozbojem. W związku z opisanym na wstępie podejściem do 

typizacji zabójstw kwalifikowanych przyjętej przez ustawodawcę, autor ów 

„złożony” punkt rozpatrzy analitycznie. Wspominając uprzednio potencjalną i czysto 

teoretyczną możliwość legislacyjną polegającą na takim rozwiązaniu, w którym 

zaistnienie zabójstwa kwalifikacyjnego mogłoby być „jedynie” ciężarem 

powodującym podwyższenie sankcji w zależności i w związku z okolicznościami 

dokonania tego przestępstwa warto podkreślić, że w takim ujęciu owo 

„podwyższenie” sankcji wynikające z wzięcia zakładnika spełniałoby w zakresie 

wykraczającym ponad przesłanki zabójstwa typu podstawowego przesłanki 

wynikające z art. 252 § 1 i 2 KK. Literalne rozumienie zapisu ustawy w tym zakresie 

i ograniczenie czynu „wzięcia zakładnika” jedynie do jego „brania” interpretowane 

jest przez St. Pikulskiego szerzej, jako tożsame ze wspomnianym w art. 252 § 1 i 2 

KK, czyli brania lub przetrzymywania.
20

 Powodem szczególnej klasyfikacji tego 

przestępstwa jest zapewne – przytaczając A. Marka – chęć podkreślenia surowszej 

reakcji na terroryzm.
21

 Jak już jednak zauważa T. Dukiet – Nagórska, związek 

z wzięciem zakładnika wymaga funkcjonalnego powiązania tego przestępstwa 

z przestępstwem z art. 252 § 1. „Przestępstwo to ma dwie podstawowe odmiany: 

polegającą na wzięciu zakładnika (sprawcą jest osoba, która „pierwotnie” pozbawia 

zakładnika wolności) i polegającą na jego przetrzymywaniu (sprawcą jest osoba, 

która kontynuuje pozbawienia wolności ofiary, a zatem może to być osoba inna niż 

ta, która pozbawiła wolności)”
22

. Można w związku z tym bezsprzecznie uznać, 

że zakaz wykładni rozszerzającej nie pozwala zastosować omawianej kwalifikacji 

względem osoby, która „jedynie” przetrzymywała ofiarę. W opinii A. Zolla nie 

wykorzystano nowelizacji przeprowadzonej w kodeksie z 26 listopada 2010 roku, 

bowiem – jego zdaniem – taka potrzeba istnieje w związku z brakiem racjonalnych 

powodów różnego potraktowania sprawcy zabójstwa dokonanego w związku 

z wzięciem zakładnika i sprawcy zabójstwa dokonanego w związku 

z przetrzymywaniem zakładnika.
23

 Podobnie pisze o tym B. Orłowska – Zielińska.
24

 

                                                 
20

 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 12 
21

 A. Marek, Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 436 
22

 T. Dukiet – Nagórska, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Prawo karne. Część ogólna, 

szczególna i wojskowa pod red. T. Dukiet – Nagórskiej, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 317 
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 A. Zoll, komentarz do Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Kodeks karny, Część szczególna. 

Tom II, Komentarz do artykułów 117-277 K.K., pod red. A, Zolla, Lex a Wolter Kluwer business, 

Warszawa 2013, s. 281 
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Zabójstwo kwalifikowane w związku ze zgwałceniem zostało 

zakwalifikowane jako przestępstwo również w omawianym art. 148 § 2 pkt 2 KK. 

Podobnie jak w poprzednich przypadkach istotą tej kwalifikacji jest funkcjonalne 

powiązanie tego czynu z przestępstwem przewidzianym w innym przepisie – w tym 

przypadku w art. 197 § 1-4 KK. „Sprawca tego czynu, używając przemocy, groźby 

bezprawnej lub podstępu, doprowadza inne osoby do obcowania płciowego, 

a następnie pozbawia je życia w związku z tym czynem. (…) Zgwałcenie występuje 

tutaj jako istotny element faktyczny w procesie motywacyjnym pozbawienia życia 

danej osoby.”
25

 W przypadku, gdy miejsce miało zabójstwo w związku 

z kwalifikowanym zgwałceniem z art. 197 § 3 KK, któremu bezsprzecznie przypisać 

zawsze należy szczególne okrucieństwo (choć i stopniowanie tej krzywdy wydaje się 

niewykonalnym wymiernie), o właściwej kwalifikacji prawnej zabójstwa według 

art. 148 § 2 pkt 1 KK nie decyduje owo szczególne okrucieństwo. Jak pisze 

B. Michalski – owo okrucieństwo jest znamieniem kwalifikującym zabójstwo ze 

względu na sposób jego popełnienia, bowiem – jak pisze Autor – możliwa jest 

sytuacja, w której ofiara została zgwałcona ze szczególnym okrucieństwem, lecz 

samo już zabójstwo tej cechy nie posiada. 
26

 Zauważyć jednakże należy, że dosłowny 

zapis o dokonaniu zabójstwa „w związku” ze zgwałceniem, może oznaczać i oznacza, 

iż mamy do czynienia ze znamieniem, „(…) które odnosi się do wszelkich typów 

przestępstwa zgwałcenia; związek ten występuje także wówczas, gdy sprawca nie 

realizował wszystkich znamion zgwałcenia, a jedynie w ramach współsprawstwa 

realizował jedno ze znamion czasownikowych (np. stosował przemoc)”
27

. Sąd 

Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 16 lutego 2000 r., II AKa 5/00, KZS 2000 

z. 3, poz. 31 uznał, iż związek zabójstwa ze zgwałceniem oznacza wszelką łączność 

przedmiotową lub podmiotową obu przestępstw, a zwłaszcza dokonanie zabójstwa 

dla uniknięcia rozpoznania przez ofiarę i nie ma znaczenia, że sprawca po zgwałceniu 

najpierw ograbił ofiarę a dopiero potem podjął próbę pozbawienia jej życia.  

                                                                                                                                            
24

 Zob. B. Orłowska – Zielińska, Z problematyki typizacji przestępstwa zabójstwa – aspekty wybrane 

/w:/ Studia prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

Olsztyn 2012, s. 26 
25

 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 14 
26

 B. Michalski, komentarz do: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Kodeks karny, Część 

szczególna. Komentarz do artykułów 117-221, Tom I, pod red. A, Wąska i R. Zawłockiego, 

Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 201 
27

 T. Dukiet – Nagórska, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Prawo karne. Część ogólna, 

szczególna i wojskowa pod red. T. Dukiet – Nagórskiej, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 317 
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Trzecim typem kwalifikowanego zabójstwa ujętego w art. 148 § 2 KK 

w punkcie 2 tegoż, jest zabójstwo kwalifikowane w związku z rozbojem. 

Funkcjonalny związek zabójstwa w tym przypadku ma miejsce z przestępstwem 

wspomnianym w art. 280 § 1 oraz 2 KK. Według St. Pikulskiego, choć sprawca 

dopuszcza się zabójstwa w związku z kradzieżą „(…) używając przemocy lub grożąc 

natychmiastowym jej użyciem, lub doprowadzając daną osobę do stanu 

nieprzytomności lub bezbronności” 
28

, to według cytowanego Autora celem sprawcy 

w jego działaniu jest kradzież rzeczy w warunkach rozboju, a samo już zabójstwo 

występuje „jedynie” w związku z czynem. B. Michalski opisując tę sytuację, 

podkreśla, że zawarte w analizowanym przepisie określenie „rozbój”, oznacza 

zarówno typ podstawowy przestępstwa przewidzianego w art. 280 § 1 KK, jak i jego 

kwalifikowaną odmianę wspomnianą w § 2 przedmiotowego artykułu, jednocześnie 

też wyklucza możliwość zastosowania w odniesieniu do zabójstwa przypadku 

opisanego w art. 283 KK dotyczącego „wypadku mniejszej wagi”.
29

 Pisze dalej Autor 

o konieczności szerszego - niż jedynie o charakterze przyczynowo–skutkowym  - 

powiązania związku między zabójstwem a rozbojem. Praktyka wskazuje, że 

wykazanie związku lub jego braku pomiędzy przestępstwem zabójstwa a rozbojem 

może stanowić problem wynikający z faktu, iż trudno niejednokrotnie ocenić czy 

popełnienie przestępstwa zabójstwa było w związku z rozbojem czy nie, a więc czy 

na przykład zabójstwa nie dokonano już po dokonaniu rabunku.
30

 Ważne jest w takim 

przypadku przyjęcie ram czasowych decydujących o związku z rabunkiem. 

Analizując mnogość rzeczywistych okoliczności, można by założyć, że tak jak 

przemoc poprzedzająca lub mająca miejsce jednocześnie z zaborem mienia świadczyć 

ma o związku funkcjonalnym, tak gdy przemoc nastąpiła po rozboju o związku takim 

trudno wyrokować.  

Kto zabija człowieka w wyniku motywacji zasługującej na szczególne 

potępienie podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 

25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 

„Przyjmuje się, że motywacja zasługująca na szczególne potępienie to taka, która 

                                                 
28

 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 14 
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 B. Michalski, komentarz do: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Kodeks karny, Część 

szczególna. Komentarz do artykułów 117-221, Tom I, pod red. A, Wąska i R. Zawłockiego, 

Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 207 
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 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2005 r., V KK 370/04 
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w powszechnym odbiorze spotyka się z wyjątkowo silną negatywną oceną.”
31

 

Jak pisze o tym A. Zoll, znamię kwalifikujące ten stan ma charakter czysto ocenny 

odnoszący się do ocen moralnych.
32

 Po raz wtóry nie można nie zauważyć, 

że w rzeczy samej każde zabójstwo zasługuje na szczególne potępienie. Choć 

orzecznictwo w tej materii jest względnie obszerne, to jako przykład odpowiedzi na 

pytanie o kryterium ponad które można dokonać rzetelnej klasyfikacji czynu jako 

spełniającego ustawowe przesłanki, przytoczyć można wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Krakowie w II Wydziale Karnym z dnia 4 grudnia 2012 roku, II AKa 213/12
33

, 

który uznał, że „szczególne potępienie to takie zachowania, gdzie nacisk położony 

jest na pierwszy element tego pojęcia. Chodzi bowiem o sytuacje zupełnie 

wyjątkowe, odbiegające od przeciętnych, standardowych, jakkolwiek bardzo 

nagannych motywacji, budzące odruch odrazy, wywołujące silne oburzenie 

społeczne, determinujące potępienie ponad ramy przeciętnych reakcji negatywnych 

każdego człowieka”. Z pewnością nie jest możliwe podanie kryteriów szczególnego 

potępienia in abstracto a koniecznym zawsze staje się ustalanie tego znamienia 

in concreto.
34

  

Nieodzowność funkcjonalnego „kumulatywnego” kwalifikowania 

popełnionego przestępstwa zabójstwa z trzema różnymi wymienionymi 

przestępstwami: wzięciem zakładnika (art. 252 § 1 KK), zgwałceniem (art. 197 § 1-3) 

a także rozbojem (art. 280 § 1 lub 2 KK) „(…) oddaje całą zawartość kryminalną 

konkretnego czynu”
35

. Dopiero wówczas znamiona tak zdefiniowanego przestępstwa 

kwalifikują je w dosłownym sensie jako opisane w art. 148 § 2 pkt 2. 

Ostatnim z przypadków kwalifikowanego zabójstwa przewidzianego 

w art. 148 § 2 jest przewidziane w punkcie 4 zabójstwo człowieka z użyciem 

materiałów wybuchowych. Na pytanie o przyczynę odnotowania tej formy 
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przestępstwa zabójstwa w art. 148 § 2, można by uznać, że zgadzając się w ogóle 

z potrzebą wyodrębnienia kwalifikowanych typów zabójstwa wynikającą z dążenia 

do tego, aby najsurowsze kary orzekano za najcięższe wypadki zabójstw, należy 

zgodzić się z konstatacją, iż „użycie materiałów wybuchowych do dokonania 

zabójstwa jest czynem, który rozrywa ciało ofiary, zadając jej wyjątkowo dużo 

cierpienia oraz zagraża otoczeniu, w którym jest dokonany. Jest to wyjątkowo groźny 

środek do dokonywania przestępstw i jego użycie w tym celu wymaga zaostrzonej 

karalności”
36

. 

Art. 148 § 3 przewiduje karę za czyn poprzez dokonanie którego dochodzi do 

zabójstwa więcej niż jednej osoby. W tym przypadku to umyślny skutek wielości 

osób, wobec których sprawca dopuścił się przestępstwa powoduje kwalifikację 

prawną z tego przepisu. Niezależenie od tego, czy wszystkie ofiary zostały 

pozbawione życia w zamiarze bezpośrednim czy też część z nich stało się ofiarami 

zabójstwa poprzez zamiar ewentualny, w przypadku każdej z tych osób muszą zostać 

spełnione warunki stawiane przedmiotowi czynności opisanej w art. 148 § 1 KK. 

Interesującym wydaje się na tym tle zarzut T. Dukiet – Nagórskiej, wyrażającej 

wprawdzie aprobatę wobec tego rozwiązania, ale jednocześnie zapytującej 

o przyczynę nieuwzględnienia czynnika odzwierciedlającego mnogość liczby osób 

poszkodowanych w odniesieniu do naruszeń innych dóbr osobistych.
37

 Prawomocne 

skazanie za zabójstwo w typie podstawowym kwalifikowanym lub 

uprzywilejowanym stanowi przesłankę do kwalifikacji popełnionego przestępstwa 

zabójstwa w dalszej części  art. 148 § 3. B. Michalski zauważa – jak zresztą wielu 

innych komentatorów – iż regulacja ta budzi pewne wątpliwości, choć w dużej mierze 

jedynie teoretyczne – czy przepis określa typ kwalifikowanego zabójstwa czy może 

określa tylko specjalną podstawę do specyficznego zaostrzenia wymiaru kary z uwagi 

na wcześniejsze skazanie za zabójstwo
38

. Pewnym jest, iż słusznie Autor wskazuje 

jako kluczowy fakt zatarcia skazania (art. 107 KK) albowiem zatarcie takie nie czyni 

ponownego przestępstwa kwalifikowanym według art. 148 § 3. Przytaczając słowa 
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T. Dukiet – Nagórskiej przychylającej się z aprobatą do uchwały Sądu Najwyższego 

z 22 listopada 2002 roku, I KZP 41/02 (OSNKW 2003, nr 1-2, poz. 4) można uznać, 

że „(…) uprzednie prawomocne skazanie za zabójstwo, o którym mowa w art. 148 

§ 3, nie obejmuje uprzedniego, prawomocnego skazania za zabójstwo typu 

uprzywilejowanego”
39

. W konkluzji zacytowana Autorka konstatuje, że uprzednie 

skazanie za typ uprzywilejowany nie uzasadnia surowszej karalności.  

Szczególną kategorią zabójstwa w rozpatrywanym kontekście art. 148 § 3 jest 

zabójstwo funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem przez 

niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub 

ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Surowość sankcji wynika bez 

wątpienia z faktu, iż przestępstwo to „(…) polega na tym, że sprawca dokonuje tutaj 

zamachu na funkcjonariusza publicznego, o jakim mowa w art. 115 k.k., do którego 

ustawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa ludzi (…)”
40

 właśnie, pozbawiając 

życia osobę, a jednocześnie podważając niewątpliwie jeden z fundamentalnych 

artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 5, który to artykuł swoją 

służbą osoba pozbawiona życia dosłownie realizowała. Nie budzi wątpliwości fakt, iż 

związek zabójstwa z faktem pełnienia przez ofiarę obowiązków służbowych trzeba 

pojmować funkcjonalnie, choć - co jasnym jest - wymaga zawsze ustalenia motywów 

działania sprawcy.
41

 

Zgadzając się ze St. Pikulskim, podsumować można, że w stanach 

faktycznych niektóre czyny wskazane w art. 148 KK wyczerpują znamiona kilku 

zabójstw kwalifikowanych. Jak wynika z art. 11 § 2 KK wymaga to uwzględnienia 

wszystkich zbiegających się przepisów i wymierzenia kary w oparciu o ustalony czyn 

wiodący motywu działania sprawcy.
42

       

   

 

                                                 
39

 T. Dukiet – Nagórska, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Prawo karne. Część ogólna, 

szczególna i wojskowa pod red. T. Dukiet – Nagórskiej, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 320 
40

 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 19 
41

 A. Zoll, komentarz do: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu /w:/ Kodeks karny, Część szczególna. 

Tom II, Komentarz do artykułów 117-277 K.K., pod red. A, Zolla, Lex a Wolter Kluwer business, 

Warszawa 2013, s. 290 
42

 St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. /w:/ Studia 

prawnoustrojowe 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012, s. 19 
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Podsumowanie 

 

Przeprowadzona w przedstawionej pracy analiza zabójstwa kwalifikowanego 

pozwala na sformułowanie kilka uwag i wniosków.  

Kiedy podejmowałam badania tej problematyki w literaturze przedmiotu 

pojawiło się już sporo publikacji poświęconych zabójstwu kwalifikowanemu. Miały 

one jednak charakter stricte dogmatyczno-prawny. Wprawdzie monografia Rajhardta 

Kokota
1
 – jak dotychczas jedyna – zawierała również rozważania socjologiczno-

prawne poświęcone opinii sędziów odnośnie kodeksowego ujęcia zabójstwa 

kwalifikowanego
2
, to i ona w przeważającej swej części nie wyszła poza paradygmat 

dyskursu dogmatycznego
3
.  

Podchodząc ambitnie do tej pracy świadomie odeszłam, jednak tylko 

w pewnej mierze (mam świadomość, że w pracach z zakresu dogmatyki prawa w tym 

dogmatyki prawa karnego analizy logiczno-językowe stanowią podstawową metodę 

badawczą
4
), od tego paradygmatu, zwracając się ku filozofii i teorii prawa (rozdział I 

pracy - Z filozoficznych i teoretyczno – prawnych problemów ochrony życia ludzkiego 

w świetle ustawowej określoności zabójstwa kwalifikowanego). Powodowane to było 

między innymi tym, że życie ludzkie ma przecież swój wymiar filozoficzny, dotyka 

podstaw ludzkiej egzystencji. Zauważyłam, że mimo wielkiej w tej mierze tradycji 

również w naszej nauce prawa karnego, by wspomnieć chociażby prace 

J. Makarewicza, W. Makowskiego, W. Woltera a ostatnio J. Warylewskiego, refleksja 

filozoficzna była odsuwana na plan dalszy
5
.  

Inną przyczyną, która sprawiła mą „ucieczkę” ku filozofii stanowił fakt 

nowelizacji Kodeksu karnego z 1997 roku ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku 

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy – 

Kodeks karny wykonawczy
6
 zmieniającą przepisy  k.k. odnoszące się do zabójstwa 

kwalifikowanego (weszła ona w życie z dniem 26 września 2005 roku) oraz sytuacja 

                                                 
1
 R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2332 – Prawo CCLXXV, 

Wrocław 2001. 
2
 Ibidem, s. 260-277. 

3
 Zob. więcej o dyskursie dogmatycznym: J. Leszczyński, Pozytywizacja prawa w dyskursie 

dogmatycznym, Kraków 2010, passim. 
4
 Por. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze. Ligika-Analiza-Argumentacja-Hermeneutyka, 

Warszawa 2006, passim. 
5
 Por. A. Grześkowiak, Słowo wstępne, [w:] J. Makarewicz, Wstęp do filozofii prawa karnego 

w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, Lublin 2009, s. 8. 
6
 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1363. 
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jaka z tym faktem zaistniała. Ówczesny „układ polityczny” uniemożliwił kontrolę jej 

prawidłowości  wobec cofnięcia przez urzędującego Rzecznika Spraw Obywatelskich 

wniosku skierowanego przez jego poprzednika do Trybunału Konstytucyjnego 

o zbadanie czy nowelizacja ta jest zgodna z Konstytucją. Powstał stan swoistej 

„niepewności”, przy czym, nie chodzi w tym przypadku o problem obowiązywania 

tej ustawy nowelizacyjnej. Została ona uchwalona, Prezydent ją podpisał i po 

ogłoszeniu „weszła w życie”. Piszę o tym szczegółowo zwłaszcza w rozdziale 

(Nie)oczekiwane rozstrzygnięcie – analiza Wyroku Trybunału Konstytucyjnego o nie 

zgodności z Konstytucją zmiany Kodeksu Karnego odnośnie kwalifikowanego 

zabójstwa (zamiast uwag końcowych). Wobec krytyki przyjętych tam rozwiązań 

zwłaszcza dotyczących zaostrzenia za zabójstwo kwalifikowane sankcji karnych, 

braku synchronizacji tych przepisów z pozostałymi przepisami k.k. i niezachowanie 

proceduralnych reguł w procesie legislacyjnym przy jej uchwalaniu, tylko kwestią 

czasu było, kiedy akt ten stanie się przedmiotem „badań” TK. Musiałam czekać 

jednak blisko cztery lata na ten fakt, gdy już ta rozprawa była na ukończeniu. By nie 

ograniczać się tylko do krytyki tej niefortunnej decyzji legislacyjnej starałam się 

dotrzeć do „głębszych” racji filozoficznych leżących u podstaw życia i jego ochrony 

dzisiaj już nie tylko przez prawo karne, ale również przez porządek konstytucyjny.  

Zauważyłam, że przedmiot sporu od początku pojawienia się refleksji 

filozoficzno-prawnej odnosił się do relacji prawo naturalne a filozofia prawa 

pozytywnego (w sensie obowiązującego prawa stanowionego). Jak wiemy 

Makarewicz był rzecznikiem koncepcji prawno-naturalnej. Wolter – 

pozytywistycznej (można nawet powiedzieć, że – normatywistycznej). Warylewski 

wychodząc z założenia, iż „system prawa karnego nie powinien być kształtowany w 

sposób arbitralny” zauważa, że „bez względu na przyjmowaną wizję prawa nie 

można w żadnym systemie dopuścić do odrzucenia przeświadczenia o istnieniu 

ponadpozytywnych zasad i idei prawa karnego”
7
. Brak więc w tej materii 

jednoznaczności.  

W swojej pracy odmiennie stawiam problem filozoficznej refleksji prawa. Dla 

mnie za I. Berlinem przejawia się ona tam, gdzie nie sposób empirycznie czy 

dedukcyjnie rozwiązać problem. Pytania filozoficzne są z natury rzeczy 

nierozstrzygalne. Ponadto poznanie prawnicze, tak jak – filozoficzne jako „fakt” 

                                                 
7
 J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, s.11. 
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interpretacyjny nie daje wiedzy pewnej (piszę o tym w podrozdział I.1 - Filozoficzne 

i teoretyczne konteksty prawa). Na jej gruncie można i należy „szukać” legitymizacji 

dla decyzji legislacyjnych czy stosowania prawa, po przez argumentację, która 

również w zasadzie nie będzie w pełni zadowalająca.  

Nie jestem rzeczniczką ani koncepcji prawno-naturalnej Makarewicza, ani 

normatywistycznego ujęcia Woltera. Zaś ujęcie Warylewskiego nie jest 

jednoznaczne. Przecież nieodrzucenie „przeświadczenia o istnieniu 

ponadpozytywnych zasad i idei prawa karnego” nie warunkuje jeszcze akceptacji 

przez niego ich charakteru prawno-naturalnego, a i też – postawy pozytywistycznej. 

Idąc śladem G. Radbrucha, A. Kaufmanna, R. Alexego oraz dokonując analizy 

koncepcji A. Zolla z uwzględnieniem jego rozważań nad konstytucyjnymi 

podstawami prawa karnego i tym samym dokonując ich reinterpretacji przyjęłam 

koncepcję „trzeciej drogi” –  nie-pozytywistycznej koncepcji prawa (podrozdział I.2  

Między iusnaturalizmen a pozytywizmem prawniczym – poszukiwanie „trzeciej” 

drogi). Ujęcie to stanowi jedna z głównych założeń tej pracy.  

Akceptując tezę o walidacyjnym rozdziale moralności i prawa, to nie 

moralność jest „panią dla prawa” – by odwołać się do feuerbachowskiej metafory 

przywołanej w jednym z artykułów przez Zolla
8
. To nie moralność „przesądzać” ma 

o obowiązywaniu prawa. Moralność ma być tylko służką oświetlającą drogę, jaką ma 

podążać prawo. W innych zaś studiach ten autor udowadnia, że konstytucjonalizacja 

zasady „przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka stanowiącej źródło 

wolności i praw człowieka, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych” (art. 30 Konstytucji RP) stanowi samoistny, prawny „drogowskaz” dla 

prawa karnego wyznaczając taki ogólny zespół wartości, którym prawo karne ma 

służyć, stanowiąc coś w rodzaju hartowkiego  the minimum concept of natural law
9
 

(np. zakaz zabójstwa oparty na wartości życia dla której śmierć jest jej zaprzeczeniem  

–  podrozdział I.4-Ochrona życia ludzkiego a prawo karne). Są autorzy, którzy nadal 

łączą zasadę ludzkiej godności z prawno-naturalnym rozumieniem praw człowieka 

z odwołaniem się do ich teologicznego, a więc boskiego uzasadnienia
10

.  

                                                 
8
 Zob. A. Zoll, Czy filozofia ma być służącą czy panią? (uwagi do pewnej wypowiedzi P.J.A. 

Feuerbacha), [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku…, op. cit., s. 19-29. 
9
 H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 261-269, s. 398; por. również: P. Kamela, Prawo 

i moralność w koncepcjach H.L.A.Harta, Toruń 2008, s. 123-152 (ujęcie sprawozdawcze), s. 153-167 

(krytyka tego ujęcia). 
10

 Por. R. P. George, Prawo naturalne, Bóg i godność ludzka, Warszawa 2010, s. 13 i n. 
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Już po napisaniu tej pracy ukazały się prace, które potwierdzają słuszność 

mego podejścia. D. Bunikowski w swojej opublikowanej niedawno rozprawie 

doktorskiej pisze: „W społeczeństwach antycznych i średniowiecznych moralny 

zakaz zabójstwa, wynikający z przykazania «Nie zabijaj«, stanowił wystarczającą 

rację do ustanowienia i utrzymania w mocy prawa zawierającego surowe sankcje za 

zabójstwo. W czasach współczesnych zabójstwo jest karalne nie tylko z tego powodu, 

że narusza zasadę moralną (religijną) i w związku z tym zasługuje na sprawiedliwą 

moralną odpłatę. Zabójstwo karane jest nade wszystko z tego powodu, że stanowi 

czyn społecznie niebezpieczny. Narusza minimum etyczne i zagraża porządkowi 

społecznemu oraz istnieniu społeczeństwa. Prawo karne w sposób najbardziej 

widoczny egzemplifikuje zasady i normy minimum etycznego”
11

. Okazuje się, 

że racje moralne (odwołanie się do przykazania moralnego) stanowią tylko jeden 

z elementów kompleksowej argumentacji obok racji moralnie relewantnych 

(np. przewidywane skutki bezkarności zabójstwa). Jak pisze z kolei A. Kojder „tylko 

»minimum moralności prawa« jest w stanie zapewnić obywatelom minimum 

bezpieczeństwa”
12

. Ta aksjologiczna „zawartość prawa” sprzyja według niego jego 

przestrzeganiu i utrwalaniu się w społecznej świadomości, czyniąc tym samym 

efektywniejszą zasadę rządów prawa. 

W pracy tej zwróciłam uwagę na problem szczególnie widoczny 

w społeczeństwach demokratycznych, dla których wielość wartości, przekonań 

i norm moralnych jest czymś oczywistym (naturalnym) i jest to kolejne założenie 

mojej pracy. Jeszcze do niedawna przyjmowano u nas jako naczelną zasadę jedności 

społeczno-politycznej oraz moralnej społeczeństwa socjalistycznego
13

. Ja pod 

wpływem prac I. Berlina i G.L. Seidlera, którzy łączyli ideę wolności z pluralizmem 

aksjologicznym, zjawiskiem społecznym immanentnie mu przysługującym i to 

niezależnie od idei tolerancji będącą istotą ustroju liberalnego preferowanego przez 

tego twórcę filozofii pluralistycznej
14

, stałam się ich rzeczniczką. Zasada tolerancji 

jest wyrazem pluralizmu aksjologicznego, a jej prawny wyraz ma zabezpieczać ten 

                                                 
11

 D. Bunikowski, Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności, Toruń 

1020, s. 92. 
12

 A. Kojder, Fizjonomia bezpieczeństwa, [w:] Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, 

K. Zagórski (red.), Warszawa 2009, s. 144. 
13

 Zob. R. Jezierski, Klasowy charakter moralności, Poznań 1965, s. 72-137, Z. Szawarski, Zarys 

moralności socjalistycznej, Warszawa 1981, s. 54-70, W. Lang, Jedność moralno-polityczna 

społeczeństwa jako podstawa demokracji socjalistycznej, „Studia Prawnicze” 1981, nr 1-2, s. 111-124.  
14

 Zob. B. Polanowska – Sykulska, Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa, Kraków 

2008, s. 29 i n., s. 63-93. 
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stan. Biorąc pod uwagę ten fakt stwierdziłam, że niemożliwa jest „pełna” neutralność 

aksjologiczna prawa. Brak oparcia prawa na wartościach moralnych i społecznych 

uczyniłoby go wprawdzie indyferentnym aksjologicznie, to jednak w pluralistycznym 

społeczeństwie, w którym z natury rzeczy są one niewspółmierne (są różne i nie do 

pogodzenia za sobą), sprawiłoby, że u podstaw takiego porządku prawnego stałaby 

wartość „amoralna”. Jego neutralność można odnieść tylko do pewnych wartości, 

tych, które  wykraczają poza określone „minimum etyczne”. By jeszcze raz odwołać 

się do prawa do życia, którego prawnym wyrazem na gruncie prawa karnego jest 

art. 148 k.k. a w Konstytucji RP – art. 30 i związany z nim art. 38. Niewątpliwie 

prawo do życia jest prawem przyrodzonym i niezbywalnym, to jednak życie jako 

wartość podlega pewnym ograniczeniom. Przecież zabicie napastnika w obronie 

koniecznej stanowi również atak na chronione prawem życie człowieka. Jest to 

jednak atak usprawiedliwiony ochroną zaatakowanego dobra. Mamy tutaj do 

czynienia z kolizją dóbr, którą nie da się rozwiązać bez naruszenia jednego z nich. 

Ustawodawca mając świadomość tej kolizji niektóre z nich stypizował w postaci 

m.in. kontratypów (okoliczności wyłączających bezprawność czynów).   

Ustawodawca będący w zasadzie monopolistą w sferze stanowienia prawa, 

nie ma jednak monopolu na „prawdę”, którą może realizować w tych aktach 

(w przepisach prawnych). Porządek prawny jest złożonym konstruktem, gdzie obok 

poziomu tworzenia prawa występuje poziom jego stosowania oraz wykładni 

(teza dwu  poziomowości prawa). Akceptuję tezę A. Kaufmanna czy R. Dworkina, 

że prawo podobnie jak filozofia stanowią „fakty” interpretacyjne
15

. Stosowanie prawa 

i jego interpretacja stanowią integralną właściwość prawa obok aktów stanowienia, 

u podstaw których „stoją” podstawowe wartości porządku prawnego wyrażone 

w Konstytucji RP w postaci zasad tego porządku, stanowiąc reguły „moralności 

publicznej”. Są to wartości oczywiste, wartości społecznie uznane, właściwe dla 

danej kultury społecznej, historycznie zmienne, ale stanowiące w danym przedziale 

czasu „minimum etyczne”.  Na ich straży ma stać państwo, jednak ich ochrona jest 

powszechnie pożądana. Musimy mieć jednak świadomość, że to nie prawo karne ma 

uczynić nas lepszymi pod względem moralnym. Jego zadaniem jest określenie 

„nieprzekraczalnych granic” postępowania, czynów społecznie niepożądanych z racji 

                                                 
15

 Zob. A. Kaufmann, Filozofia prawa, teoria prawa, dogmatyka prawa, [w:] Współczesna teoria 

i filozofia prawa na zachodzie Europy. Wybór tekstów, T. Gilbert-Studnicki, K. Płeszka, R. Sarkowicz, 

J. Stelmach(red.), Kraków 1985, s. 7-21, R. Dworkin, Imperium prawa, Warszawa 2006, s. 411 i n.; 

por. również: Z. Pulka, Struktura poznania filozoficznego, Wrocław 2004, s. 156 in., 200 i n.   
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na ich społeczną szkodliwość czy niebezpieczeństwo. Choć ocena moralna - jak to już 

wyżej zaznaczałam - również odgrywa tu pewną rolę, to jednak nie może być tak by 

prawo narzucało jakiś system moralny, gdyż naruszałoby to wolność wyboru 

moralnego.  

Biorąc pod uwagę koncepcje I. Berlina i A. Zolla, doszłam do wniosku, 

podobnie jak J. Warylewski, że to wolność znamionuje swoistość ludzkiego istnienia 

(to kolejne założenie, które leży u podstaw tej rozprawy) . Stanowi ona „wartość 

egzystencjalną” przesądzającą o istocie człowieka, jak i będąca Jego cechą, jako 

istoty samorealizującej się, zaś „uzewnętrznia się” w stosunkach z istotami mu 

współrodzajowymi. Jej przeciwieństwem jest przymus. Wolność od przymusu czyni 

go odpowiedzialnym za własne poczynania. Tak więc wolność wyboru jest wręcz mu 

niezbędna. Zakładając pluralizm wartości, celów oraz „dróg” ich realizacji, a jest to 

założenie empiryczne, żaden człowiek nie jest w stanie ich wszystkich naraz 

zrealizować. Stąd też owa zdolność, a właściwie konieczność dokonywania wyborów 

jest cechą kondycji ludzkiej. Ma się rozumieć konteksty zewnętrzne, takie jak inne 

ludzkie podmioty (warstwa ludzka), świat materialny (świat zewnętrzny wobec 

człowieka: przyroda oraz jej ludzkie „przetworzenia”) stanowiący podłoże, na którym 

ludzie bytują oraz świat kultury właściwy tylko człowiekowi, łącznie stanowiąc 

system społeczny (społeczeństwo) oddziaływają na człowieka stwarzając bariery 

i ograniczenia, co rodzi z kolei często konflikty
16

. Istotną rolę w zapobieżeniu owych 

konfliktów jak i ich rozwiązaniu odgrywa kulturowo uwarunkowana typizacja czynu 

przestępnego, istotny miernik ludzkiego wyboru i jego oceny.  

Nie podjęłam się próby „stworzenia” jakiejś „nowej” koncepcji typizacji 

czynu przestępnego. Przy tak bogatej literaturze przedmiotu i ugruntowanej już jej 

konstrukcji przyjęłam rozwiązanie w zasadzie powszechnie akceptowane, gdzie 

typizacja oznacza sformułowanie w ustawie karnej abstrakcyjnych opisów ludzkiego 

postępowania zabronionego. Stąd między innymi wymóg, by ów opis był na miarę 

regulowanych stosunków precyzyjny i kompletny. Zbiór tychże znamion określa 

przecież schemat ustaleń faktycznych dla podmiotów stosujących prawo 

(w szczególności dla sądu)
17

. O jakości tejże typologii – obok wielu determinujących 

ją istotnych elementów -  przesądza również w jakieś mierze język przepisów 

                                                 
16

 Oparłam te swoje wywody na oryginalnej konstrukcji ontycznych podstaw społeczeństwa 

przedstawioną przez J. Lipca [w:] idem, Podstawy ontologii społeczeństwa, Warszawa 1972, s. 68-112. 
17

 Por.T.Gizbert-Studnicki, Znamiona czasownikowe w kodeksie karnym – zagadnienie czasu 

gramatycznego i aspektu, „Studia Prawnicze”1982, z. 1/2 (71/72). s. 111. 
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prawnych, w których wysławia się  „istotę przestępstwa, która ma być wskaźnikiem, 

że dany stan faktyczny odpowiada tej istocie”
18

, wyrażonej tam konstrukcji prawnej 

(rozdział II - Z teoretycznych problemów typizacji przestępstw).  

Wskazuję również w tej pracy na swoisty związek jaki zachodzi pomiędzy 

typem zasadniczym, a ich modyfikatorami określanymi jako typy zmodyfikowane 

w postaci typów kwalifikowanych i uprzywilejowanych. Typy zmodyfikowane 

określa się zawsze względem jakiegoś typu podstawowego. To typ podstawowy jest 

wyrazem właśnie „typowego” stopnia społecznej szkodliwości danego czynu 

i w sposób bardziej ogólny określa zachowanie naruszające normę sankcjonowaną 

chroniącą jakieś dobro prawne. Typ zmodyfikowany poprzez wzbogacenie opisu 

zachowania określonego w typie podstawowym o dodatkowe znamiona, 

„zwiększając” tym samym swą normatywną treść, „zwęża” swój zakres. Ten proces 

zwany w logice  mianem „specjalizacji” względnie „determinowania” nazwy
19

 

„określa” tę relację. Typ kwalifikowany wyróżniają te znamiona, które względem 

typu podstawowego wskazują na jego wyższy stopień społecznej szkodliwości, gdy 

zaś typ uprzywilejowany – na jego stopień niższy, warunkując tym samym karę 

surowszą lub łagodniejszą w stosunku do tej „określonej” w typie podstawowym (II. 

6-Rola typizacji czynu na gruncie prawno-karnego porządku). Te wnioski między 

innymi wykorzystałam określając zależność pomiędzy tymi typami (podstawowym, 

kwalifikowanym i uprzywilejowanym) stosując logiczne narzędzie analizy jaką 

stanowi logika podważalna (defeasible logic) – przedstawiłam je w rozdziale IV. 4-

Przestępstwo kwalifikowane a tzw. logika podważalna.  

Po przedstawieniu w badań historyczno-komparatystycznych nad 

przestępstwem zabójstwa i jego modyfikatorami doszłam do wniosku, 

że charakteryzuje się ono wielością konstrukcji. Przedstawiam je w rozdziale III 

pracy. O wielości i charakterze tych konstrukcji legislacyjnych przesądzają kulturowe 

uwarunkowania, gdzie wiedza o tych problemach odgrywa pewną wagę, lecz główny 

czynnik wprowadzenia typów modyfikujących, to wyraz polityki kryminalnej 

i odpowiadających jej - założeniom aksjologicznych. Okazuje się, że bardzo różne 

znamiona o różnym charakterze „kształtują” kwalifikowane typy zabójstwa. Z tego 

przeglądu wysnułam wniosek, że tworzenie typów modyfikowanych prowadzi często 

                                                 
18

 B. Wróblewski, Prawo karne (część szczegółowa),Wilno1927/28, s. 3. 
19

 Zob. W. Wolter, M. Lipczyńska, Elementy logiki. Wykład dla prawników, Warszawa-Wrocław 1973, 

s. 24. 
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do kazuistycznych rozwiązań (wyraz procesu „specjalizacji”), co nie zawsze dobrze 

świadczy  o takim rozstrzygnięciu legislacyjnym zwłaszcza, gdy nałożą się nań 

ewaluatywne (ocenne), nieostre zakresowo, chwiejne semantycznie znamiona 

modyfikacyjne. Raczej należałoby zrezygnować z kazuistyki na rzecz rozwiązań 

ogólnych pozostawiając sferę dalszej oceny tych czynów organom stosującym prawo, 

zwłaszcza sądom, które w ramach dość szeroko określonych granic ustawowego 

zagrożenia, taką gradację w drodze sądowego wymiaru kary mogą przeprowadzić. 

O jakości prawa przesądza nie tylko jakość aktu stanowienia, choć jest ono ważne, ale 

również – jego stosowanie i wykładnia. Konstytucyjna aksjologia również 

zabezpiecza realizowanie pożądanej polityki karnej w procesie stosowania prawa.   

Zbieżne z moimi wnioskami jest niedawno opublikowane stwierdzenie Zolla. 

„Żaden czyn, nawet najbardziej haniebny, nawet stanowiący najcięższą zbrodnię, nie 

pozbawia sprawcy takiego czynu ludzkiej godności”
20

. To samo założenie znalazło 

swój wyraz w art. 3 k.k. („Kary i inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się 

z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem 

godności człowieka”). Mamy tu do czynienia z tożsamością aksjologiczną, która nie 

pozwala na inne traktowanie człowieka tylko dlatego, że dopuścił się on 

przestępstwa. Fakt popełnienia przestępstwa nie wyłącza jego sprawcy „spod prawa”. 

Jak słusznie stwierdza ten autor: „Tak jak zabicie napastnika w obronie koniecznej 

jest zawsze atakiem na chronione prawem życie człowieka, atakiem 

usprawiedliwionym obroną zaatakowanego dobra, tak wymierzenie kary będzie 

zawsze naruszeniem chronionych prawem dóbr jednostki”. Konkluduje swe wywody 

stwierdzeniem: „kara wymaga więc zawsze usprawiedliwienia, tak co do jej samego 

wymierzania, jak i jej rodzaju i stopnia dolegliwości. W procesie wymiaru kary 

mamy więc sytuację tożsamą z tą, która charakteryzuje wszystkie okoliczności 

wyłączające bezprawność czynu (kontratypy): musi wystąpić kolizja dóbr, kolizji tej 

nie da się rozwiązać bez naruszenia jednego z dóbr i naruszenie jednego 

z kolidujących dóbr jest uzasadnione społeczną opłacalnością”
21

. Biorąc pod uwagę 

powyższą zasadę w dalszej części tego studium rozpatruje granice karania z punktu 

widzenia branych pod uwagę przez sędziego czynników warunkujących jej 

wymierzanie. Nie będę ich przedstawiała, gdyż nie jest to przedmiotem moich 

                                                 
20

 A. Zoll, Polityka karna w kontekście obowiązku poszanowania godności osoby ludzkiej, [w:] Kara w 

nauce i kulturze, J. Utrat-Milecki (red.), Warszawa 2009, s. 46. 
21

 Idem, s. 50. 
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rozważań. Aprobuję jego wnioski, gdyż wskazują one jak konstytucyjna aksjologia 

warunkuje z jednej strony racjonalizację ustawodawcy co do wyznaczenia charakteru 

i stopnia zagrożenia karą spenalizowane czyny, z drugiej – decyzje sędziego będące 

ich stosowaniem. Jest to wyraz integralności owych poziomów prawa. W tym 

pierwszym przypadku wzięłabym jeszcze pod uwagę konstytucyjną zasadę 

proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji), która „pozwala na weryfikację 

motywów ustawodawcy w perspektywie konieczności posługiwania się sankcją karną 

dla ochrony określonych dóbr prawnych oraz określenia dopuszczalnego stopnia 

intensywności tej sankcji”
22

.  

Analizie dogmatyczno-prawnej poświęciłam rozdział IV pracy - Przestępstwa 

z art. 148 § 2 i § 3 k.k. z 1997 r. do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

16 kwietnia 2009 r. Była to konstrukcja nowa w polskiej współczesnej tradycji 

karnistycznej. Obowiązująca wcześniej struktura dychotomiczna wyrażająca się 

w podziale na typ podstawowy oraz kilka rodzajów uprzywilejowanych została 

zastąpiona triadą, gdzie oprócz typu podstawowego wyróżnia się typy 

zmodyfikowane w postaci uprzywilejowanej i kwalifikowanej. Przedmiotem analizy 

stały się kryteria oraz znamiona, które mają charakteryzować ów typ kwalifikowany. 

Ich wyróżnienie – jak się okazało - nie jest oparte na jakimś jednolitym kryterium. 

Stanowi to podstawę do wyróżnienia od czterech do ośmiu typów czynów 

kwalifikowanych. Szczegółowo je omawiam odwołując się do literatury przedmiotu 

i poddaję krytyce. Mimo wielu niedociągnięć w zasadzie zaaprobowałam rozwiązanie 

jakie ustanowił ustawodawca w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
23

. 

Poważne obawy zrodziła u mnie jednak jej nowelizacja ustawą z dnia 27 lipca 

2005 roku. 

Generalny wniosek moich rozważań stanowi stwierdzenie, że dopuszczalnym 

jest ustawowe określenie nie tylko zabójstwa typu podstawowego, a w typie 

zmodyfikowanym – nie tylko typu uprzywilejowanego, ale również typ 

kwalifikowany. Problem tylko w tym, by jego konstrukcja odpowiadała kryteriom 

dobrego prawa. Niewątpliwie trudno uznać akt, który przeszedł wszystkie etapy 

procedury legislacyjnej i uzyskał moc obowiązująca, a został uznany przez Trybunał 

Konstytucyjny za sprzeczny z podstawowymi zasadami systemu prawa, aktem 

                                                 
22

 W. Wróbel, Spór o „dostateczny poziom represyjności” prawa karnego w płaszczyźnie legislacyjnej, 

[w:]. Represyjność…, op. cit., s. 18-19.  
23

 Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami. 
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poprawnym, dobrym. Było to złe prawo i stanowi przykład „wadliwego 

funkcjonowania władzy ustawodawczej”
24

. Jest to jednak problem dla przyszłego 

ustawodawcy. Na dzień dzisiejszy mamy konstrukcję dwu-stopniową, dychotomiczną 

(typ zasadniczy i uprzywilejowany) przestępstwa zabójstwa w ujęciu podobnym do 

tego jaki miał miejsce w kodeksie Makarewicza (ma się rozumieć, że odnoszę to 

porównanie do samego modelu tej konstrukcji).  

Mogę przypuszczać, że praca ta może uzmysłowić przyszłemu ustawodawcy, 

że refleksja filozoficzna i teoretyczno-prawna pozwoli na uniknięcie ponownego 

popełnienia takich błędów, jakie zaistniały w wyniku owej niefortunnej nowelizacji. 

Zarazem chciałabym, by przeświadczenie Dwornika, że gdy prawo stanowi 

imperium, które nas otacza („żyjemy wśród prawa i dzięki niemu”
25

), to „sądy 

stanowią stolice imperium prawa, a sędziowie są jego książętami, ale nie 

wyroczniami i prorokami”
26

. Odpowiada mi sformułowana przez niego teza 

integryzmu prawnego, która łączy tekst prawny (akty stanowienia, ustawy), akty 

stosowania prawa (orzeczenia sądowe) oraz podstawowe wartości porządku 

prawnego
27

 wyrażone w Konstytucji RP w postaci zasad tego porządku, w swoistą 

jedność zwaną prawem (ius).    

 

 

  

 

 

                                                 
24

 M. Pękala, Objawy złego prawa – przegląd publikacji prasowych, Dobre prawo, złe prawo – w 

kręgu myśli Gustawa Radbrucha, P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksy (red.), Warszawa 2009, s. 

139.  
25

 R. Dworkin, Imperium prawa, Warszawa 2006 , s. XXVII. 
26

 Ibidem, s. 409. 
27

 Ibidem, s. 412 (wprawdzie autor sformułował tę tezę na gruncie systemu common law z 

uwzględnieniem jego specyfiki na gruncie Stanów Zjednoczonych adaptowałam ją na nasz grunt, co 

jest możliwe przy przyjęciu nie-pozytywistycznej koncepcji prawa w wersji A. Zolla). 
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Zoll A., Prawo karne w systemie totalitarnym, „Znak” 1992 nr 450 (Państwo prawa, 

państwo wolności 

Zoll A., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] Kodeks karny. Część 

szczególna. Komentarz do k.k. t.2, red. A. Zoll, , Kraków 1999. 

Zoll A., Zagrożenie karą i środkami karnymi, [w:] Kodeks karny,Komentarz., 

Kraków 2006.  

Zoll A., Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego 

materialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, 

Zoll A., Znamiona określające typ czynu zabronionego. Przedmiot ochrony, [w:] 

Kodeks karny . Komentarz , Kraków2006  

 

 

Dzienniki Ustaw: 
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Dz. U. Nr 6 , poz. 42 z późniejszymi zmianami 

Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami 

Dz. U. 1999 Nr 53, poz. 548 

Dz. U. Nr 88, poz. 553; sprost. Dz. U. Nr 128, poz. 840. 

Dz. U. Nr.138, 1995 r.,  poz. 682 z późniejszymi zmianami 

Dz. U. Nr 168, poz.1363. 

Dz. U. z 16 sierpnia 1997 r. nr 78, poz. 483 

 

 

Orzecznictwa: 

 

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007,  

Orzeczenie SN, II KR 242/78, 

Wyrok S.A. w Krakowie z dn. 20 września 2001 r. – II AKa 195/901, KZS 2001, 

Nr 10, poz. 22   

Wyrok SA w Katowicach z  21maja 1992 r., II Akr 132/92 (OSA 1993/4/17); wyrok  

S.A. w  Gdańsku  z dnia 16 września 1993, II Akr 247/93 (OSA1994/1/1) 

Wyrok  SN z 15 maja 1974, Rw 247/74 (OSNKW 1974 /9/177) 

Wyrok SN z 8 kwietnia 1975, Rw 627/74 ( OSNKW 1975/7/100) 

Wyrok SN z dnia 22.6. 1995 III KRN 45/49, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 10. 

Wyrok NSA 18.8.1994, II SA 173/93, ONSA 1995, nr 3 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2004 r., sygn. K 37/03, OTK ZU 

nr 3/A/2004, poz. 21 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r. (sygn. K 5/07). 

Wyrok z dnia 16 kwietnia 2009 r. Trybunału Konstytucyjnego – Sygn. akt P 11/08 

(sentencja została ogłoszona dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 533) 

wraz z uzasadnieniem – wersja elektroniczna (www.trybunal.gov. 

pl/OTK/teksty/otk/2009/P_11_08. doc.), 

Wyroki z: 24 czerwca 1998 r., sygn. K 3/98, OTK ZU nr 4/1998, poz. 52; 28 

listopada 2007 r., sygn. K 39/07; 19 września 2008 r., sygn. K 5/07.  

 

 

Kodeksy: 

 

Kodeks karny Federacji Rosyjskiej z 1960. 

Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997. 

Szwajcarski kodeks karny z 1937 r. (wg stanu prawnego na dzień 1 grudnia 1959) . 

 

Ustawy: 

 

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz.483). 

Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 102, poz. 

643, z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z 27 VII 2005 r. o zmianie ustawy – kodeks karny, ustawy – kodeks 

postępowania karnego i ustawy – kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 163, 

poz. 1263). 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 roku o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej z 22 lipca 1952 
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Pozostałe źródła: 

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. 

o wymiarze kary dla faszystowska-hitlerowskich zbrodniarzy, winnych 

zabójstw i znęcania  się nad ludnością cywilną i jeńcami, oraz dla zdrajców 

Narodu Polskiego - Dz.U. R.P. Nr 4, poz.16, zmieniony dekretem z dnia 

16 lutego 1945 r. - Dz.U. R.P. Nr 7 poz. 29.  

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 roku, [w:] Najstarsze 

Konstytucje z końca XVIII i I połowy XIX wieku, P. Sarnecki (wybrał, przełożył 

i wstępem opatrzył), Warszawa 1997 

Komenda Główna Policji - Statystyka przestępstw - Kodeks karny / przestępstwa 

przeciwko życiu i zdrowiu (148-162) dane z dnia 25 września 2008.  

Materiały komisji kodyfikacyjnej RP, Sekcja prawa karnego, tom IV, z. 1, Projekt 

wstępny cz. Szczegółowa kodeksu karnego, Warszawa 1926 

Projekt kodeksu karnego , Lwów 1929 

Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (wersja elektroniczna). 

Senacki Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Uzasadnienie s. 4-5 

(wersja elektroniczna).   

Sprawozdanie z obrad komisji kodyfikacyjnej RP- Tom I, Warszawa 1926 

Zasady  techniki prawodawczej, załącznik do uchwały nr 147 z dnia 5 listopad 1991w 

sprawie zasad techniki prawodawczej (M P z dnia 16grudnia 1991, nr 44, 

poz. 310). 

Uchwała SN z dnia 22 listopada 2002 – 1 KZP, 41/02, OSNKW 2003, nr 1-2, poz. 4 

Uzasadnienie do projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (wersja 

elektroniczna), 

 

Netografia 

 
http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/search/simple/$N/II$0020AKa$0020213$002f12/score/descending/
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