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Przesłanki uznania osoby za współtwórcę dzieła 
dr Joanna Banasiuk 

*** 

 

1. Wprowadzenie 

 

Jak zauważa T. Kantor, „rytm twórczości 

jest nieprzerwany; wymaga totalnego, bez 

reszty permanentnego zaangażowania myśli, 

woli i wyobraźni”. Problematyka twórczości 

była od dawna przedmiotem zainteresowa-

nia nie tylko przedstawicieli nauki prawa, 

ale również filozofii, estetyki czy szeroko 

rozumianej sztuki, zaś dążenie do osiągnię-

cia geniuszu twórczego było elementem 

charakterystycznym dla artystów próbują-

cych sięgnąć doskonałości. Obserwując 

dynamiczny rozwój różnych dziedzin sztuki, 

zmieniające się kanony piękna i kierunki 

w estetyce nie sposób oprzeć się wrażeniu, 

że również dziś, pomimo istotnego rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, zagadnienie 

twórczości nie traci na znaczeniu i nadal 

odgrywa istotną rolę.  

Szczególne znaczenie należy przypisać 

pojęciu twórczości i twórcy na gruncie 

prawa autorskiego. Twórczość jest uznawa-

na za zasadnicze kryterium przyznania 

ochrony autorskoprawnej i jednocześnie 

stanowi wyznacznik jej granic. Poglądy 

formułowane przez przedstawicieli literatu-

ry przedmiotu nie pozwalają na skonstru-

owanie jednolitego stanowiska w zakresie 

interpretacji pojęcia „twórczość”. W konse-

kwencji powstają liczne kontrowersje co do 

przyznania rezultatowi pracy człowieka 

statusu utworu w rozumieniu prawa autor-

skiego. Podobnie zagadnieniem wymagają-

cym każdorazowo rozstrzygnięcia ad casum 

jest uznanie osoby za twórcę lub współtwór-

cę dzieła. Przedmiotowe zagadnienie jest 

istotne z punktu widzenia praktyki stosowa-

nia prawa z uwagi na fakt, wiąże się ściśle 

ze sferą przysługiwania i wykonywania praw 

autorskich. 

W artykule podjęto problem – ważny 

z punktu widzenia praktyki – przesłanek 

uznania osoby za współtwórcę dzieła. 

Rozważania w tym przedmiocie zostały 

przeprowadzone w oparciu o poglądy 

polskiej i niemieckiej literatury przedmiotu 

i judykatury.   

 

2. Wkład twórczy jako zasadnicza 

przesłanka uznania osoby za współtwór-

cę utworu  

 

Określenie współtwórcy dzieła współau-

torskiego powinno być dokonywane zgodnie 

z zasadą obowiązującą w odniesieniu 

do wszystkich innych utworów podlegają-

cych ochronie autorskoprawnej1. Przepisy 

prawa autorskiego przyznają ochronę 

osobom, które stworzyły utwór, czyli dzieło 

spełniające przesłanki oryginalności 

i indywidualności. Jednocześnie z natury 

procesu twórczego wynika, że twórcą może 

być wyłącznie osoba fizyczna jako zdolna do 

podejmowania działalności twórczej 

                                                           
1 D. Thum, w: A.A. Wandtke, W. Bullinger, Praxiskom-
mentar zum Urheberrecht, München 2006, s. 128. 
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o indywidualnym charakterze2. Jak zauważa 

A. Nowicka, sama definicja utworu wyklucza 

zatem możliwość przyznania statusu twórcy 

osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej czy też 

jednostce organizacyjnej niebędącej osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną3. Pogląd ten potwierdził Landgericht 

w Düsseldorfie w wyroku z 23 I 2007 r.4, 

stwierdzając, że twórcą może być wyłącznie 

osoba fizyczna (natürliche Person), nigdy 

osoba prawna. Z uwagi na to, że utwór jest 

przejawem osobistego aktu twórczości, 

twórca nie może zostać zastąpiony w tym 

akcie przez inną osobę. W konsekwencji 

o przyznaniu statusu twórcy rozstrzyga stan 

faktyczny, a zawarte w tym przedmiocie 

porozumienie pomiędzy rzeczywistym 

twórcą a osobą trzecią nie jest skuteczne5. 

Tym samym status twórcy jest kwestią faktu 

i nie podlega woli stron6. Należy jednak 

podkreślić, że fakt zawarcia umowy może 

być okolicznością uzasadniającą powstanie 

domniemania faktycznego co do autorstwa 

utworu. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyż-

szy w wyroku z 8 IX 1978 r.7, stwierdzając, 

że z faktu zawarcia umowy wydawniczej 

i akceptowania danego stanu przez dłuższy 

okres oraz z okoliczności opublikowania 

dzieła jako dzieła wspólnego wynika do-

mniemanie współautorstwa.  

                                                           
2 J. Barta, R. Markiewicz, w: J. Barta, M. Czajkowska-
Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, 
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 
Kraków 2005, s. 177. 
3 A. Nowicka, w: System Prawa Prywatnego, t. 13. 
Prawo autorskie, pod red. J. Barty, Warszawa 2007, 
s. 67-68. 
4 4a O 521/05, GRUR-RR 2007, z. 6, s. 193. 
5 A. Nowicka, op.cit., s. 68. 
6 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa 
pokrewne, Warszawa 2008, s. 45. 
7 OSPiKA 1978, z. 2, poz. 24. 

Prawo autorskie nie określa istoty 

współautorstwa, pozostawiając je wykładni 

judykatury i doktryny. Analiza literatury 

przedmiotu i dorobku orzecznictwa sądowe-

go prowadzi do wniosku, że w procesie 

ustalania współautorstwa należy przyjąć 

takie same kryterium, jak przy określaniu 

pojęcia twórczości chronionej prawem 

autorskim. Zasadniczą przesłanką powstania 

ochrony autorskoprawnej jest występowa-

nie w utworze cechy działalności twórczej 

o indywidualnym charakterze8. Przyznanie 

osobie fizycznej statusu współtwórcy dzieła 

wymaga zatem określenia charakteru 

wkładu danego podmiotu w dzieło. Jak 

zauważa A. Waldenberger, przepisy prawa 

autorskiego nie przyznają wprawdzie 

szczególnego prawa autorskiego do twór-

czych wkładów w utwór współautorski, ale 

wymaga się, aby wkład we wspólne dzieło 

był oryginalny i indywidualny i wpływał 

na indywidualność całości utworu9. Podob-

nie uważa D. Thum, stwierdzając, że 

za współtwórcę może być uznana wyłącznie 

osoba, która wniosła twórczy wkład 

we wspólne dzieło. Współtwórcą może być 

zatem wyłącznie osoba, której działalność 

o charakterze twórczym predestynowałaby 

ją do miana twórcy. Konieczne jest zatem 

wniesienie twórczego wkładu w dzieło 

oddziaływującego na formę lub treść utworu 

współautorskiego10. O uczestnictwie 

w  procesie tworzenia wspólnego dzieła 

                                                           
8 R. Markiewicz, Dzieło literackie i jego twórca 
w polskim prawie autorskim, Kraków 1984, s. 13 i n. 
Por. D. Leuze, Die Urheberrechte der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter, GRUR 2006, z. 7, s. 552 i n. Por. 
Wyrok BGH z 09 X 1986 - I ZR 145/84 „AOK-
Merkblatt“, NJW-RR 1987, s. 185 i n.; wyrok BGH z 14 
XII 1989 - I ZR 56/88 „Musikverleger IV“, NJW 1990, 
s. 1989 i n. 
9 A. Waldenberger, Die Miturheberschaft im Rechts-
vergleich, München 1991, s. 14. 
10 D. Thum, op.cit., s. 129. 
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w  rozumieniu prawa autorskiego można 

mówić zatem wówczas, gdy autorzy odcisną 

swoje piętno na dziele11. R. Markiewicz 

również twierdzi, że prawo autorskie 

do utworu współautorskiego może przysłu-

giwać wyłącznie osobie, której wkład 

w utwór ma charakter twórczy12.  

Pogląd ten znajduje uzasadnienie 

na gruncie judykatury, w szczególności 

w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Sąd 

Najwyższy w wyroku z 27 III 1965 r.13 uznał, 

że o współautorstwie może decydować 

jedynie charakter wkładu pracy twórcy 

w dzieło – to, czy był to wkład pracy twór-

czej, która wywarła swoje piętno na utwo-

rze, czy praca miała wyłącznie charakter 

pomocy technicznej. Podobnie w wyroku 

z 19 VII 1972 r.14 Sąd Najwyższy zauważył, 

że współtwórczość zakłada czynny udział 

kilku osób w procesie twórczym, w wyniku 

którego powstaje wspólne dzieło stanowiące 

owoc działalności duchowej współtwórców. 

Sąd Najwyższy potwierdził swoje stanowi-

sko w wyroku z 8 X 1980 r.15, stwierdzając, 

że istotą dzieła współautorskiego jest to, że 

jest ono wytworem myśli i wizji więcej niż 

jednego twórcy i każdy z nich ma osobisty, 

twórczy i oryginalny wkład w jego powsta-

nie. Okoliczność wniesienia twórczego 

wkładu w utwór jako przesłanki przyznania 

osobie fizycznej statusu współtwórcy została 

również podkreślona w wyroku Sądu 

Najwyższego z 8 IX 1976 r.16, w którym 

uznano, że przy współautorstwie charakte-

                                                           
11 L. Steffen, Die Miturheberschaft, Frankfurt am Main-
Bern-New York-Paris 1989, s. 6-7. 
12 R. Markiewicz, Dzieło literackie i jego twórca…, 
s. 171-172. 
13 IV CR 447/80, Prawo autorskie w orzecznictwie (CD-
ROM), pod red. T. Grzeszak, Warszawa 1998. 
14 II CR 575/71, OSNC 1973, nr 4, poz. 67. 
15 IV CR 327/80, OSNC 1981, nr 5, poz. 82. 
16 IV CR 329/76, OSN 1977, nr 9, poz. 165. 

rystyczne jest zatem to, że utwór jest 

dziełem będącym wynikiem wspólnego 

wkładu twórczego jej autorów.  

Podkreślenia wymaga fakt, że odmowa 

przyznania statusu współtwórcy osobie, 

której wkład w utwór współautorski nie 

miał charakteru twórczego, nie jest równo-

znaczna z pozostawieniem interesów tej 

osoby poza ochroną prawną. Jak wskazuje 

R. Markiewicz, osoba fizyczna biorąca udział 

w procesie powstawania dzieła może 

dochodzić ochrony na podstawie przepisów 

art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego o dobrach 

osobistych. Może ona domagać się zamiesz-

czenia swojego imienia i nazwiska jako 

osoby dostarczającej wykaz bibliograficzny 

czy zebraną dokumentację. Zdaniem autora, 

możliwe jest również przeniesienie części 

autorskich praw majątkowych przysługują-

cych współtwórcom na inne osoby uczestni-

czące w procesie powstawania dzieła17.  

 

3. Twórczy wkład w dzieło współau-

torskie określonego rodzaju  

 

Nie negując wniesienia twórczego wkła-

du w powstanie utworu współautorskiego 

jako zasadniczej przesłanki przyznania 

osobie statusu współtwórcy, na gruncie 

prawa zostało wyrażone stanowisko, 

zgodnie z którym w zależności od tego, 

czy mamy do czynienia z utworem współau-

torskim rozłącznym czy nierozłącznym, 

inaczej interpretowany jest wymóg wniesie-

nia wkładu twórczego w dzieło współautor-

skie. Zwolennikami tego stanowiska są m.in. 

J. Barta i R. Markiewicz18, L. Jaworski19, 

                                                           
17 R. Markiewicz, Dzieło literackie i jego twórca…, 
s. 173. 
18 J. Barta, R. Markiewicz, w: J. Barta i in., s. 190. 
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D. Sokołowska20. W ocenie J. Barty 

i R. Markiewicza w przypadku dzieła współ-

autorskiego rozłącznego status współtwórcy 

przysługuje osobie, której wkład jest rezulta-

tem działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze. Wkłady zdatne do samodzielnej 

eksploatacji powinny zatem spełniać wymo-

gi z art. 1 ust. 1 pr. aut., czyli być przejawem 

działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze. Współtwórcą zaś dzieła nieroz-

łącznego jest osoba fizyczna, której wkład 

umożliwił nabycie cechy twórczości przez 

ostateczny wytwór pracy intelektualnej. 

W przypadku zatem wkładów niemających 

samodzielnej zdolności eksploatacyjnej, 

działalność twórcza o indywidualnym 

charakterze przejawia się w dziele jako 

całości21. Podobnie uważa D. Sokołowska. 

Zdaniem autorki za współtwórcę dzieła 

rozłącznego należy uznać osobę, której 

wkład twórczy spełnia przesłanki z art. 1 ust. 

1 pr. aut. Współautorem dzieła nierozłącz-

nego jest osoba, której wkład umożliwił 

nabycie cechy twórczości przez końcowy 

wytwór pracy intelektualnej22. 

 

4. Inne przesłanki uzasadniające 

przyznanie osobie statusu współtwórcy 

 

Niektórzy przedstawiciele doktryny, 

rozważając problematykę przesłanki 

uznania osoby za współtwórcę utworu, obok 

                                                                                             
19 L. Jaworski, Twórczość pracownicza. Prawo 
do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, Warszawa 2003, s. 62. 
20 D. Sokołowska, Utwory zbiorowe w prawie autor-
skim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii 
i słowników, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalaz-
czości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2001, 
z. 76, s. 42. 
21 J. Barta, R. Markiewicz, w: J. Barta i in., s. 190; 
L. Jaworski, op.cit., s. 62. 
22 D. Sokołowska, op.cit., s. 42. 

wymogu wniesienia twórczego wkładu 

w dzieło, wskazują również inne kryteria 

przyznania osobie fizycznej statusu współ-

twórcy. Jak zauważają J. Błeszyński23 

i J. Sobczak24, o współautorstwie można 

mówić wyłącznie w przypadku osób, które 

współdecydują o ostatecznym kształcie 

utworu. W ocenie M. Szacińskiego status 

współtwórcy może zostać przyznany osobie, 

której udział w procesie powstawania 

utworu wykracza poza opracowanie wła-

snego, twórczego wkładu25. Najdalej idące 

stanowisko zajmuje B. Braun. Zdaniem 

autora najistotniejszą przesłanką zaistnienia 

współautorstwa jest zatwierdzenie przez 

każdego z twórców efektów ich wspólnej, 

artystycznej pracy26. Pogląd ten potwierdził 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 30 

X 1991 r.27, wskazując, że dla rozstrzygnięcia 

kwestii współautorstwa konieczne jest 

ustalenie, czy i jaki był wpływ danej osoby 

na ostateczną postać, kształt dzieła. Stano-

wisko to utrzymał Sąd Apelacyjny 

w Warszawie w wyroku z 5 VII 1995 r.28, 

stwierdzając, że współtwórcą musi być 

osoba współdecydująca o ostatecznym 

kształcie utworu współautorskiego. 

 

 

                                                           
23 J. Błeszyński, Pojęcie dzieła współautorskiego 
(Perspektywy de lege ferenda), w: J. Barta (red.), Nowe 
problemy i instytucje polskiego prawa autorskiego, 
„Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości 
i Ochrony Własności Intelektualnej” 1991, z. 57, s. 83. 
24 J. Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, 
Warszawa-Poznań 2000, s. 84. 
25 M. Szaciński, Współautorstwo, Nowe Prawo 1978, 
nr 4, s. 586. 
26 B. Braun, Utwór współautorski, Przegląd Ustawo-
dawstwa Gospodarczego 2007, nr 8, s. 29. 
27 I ACr 436/91, Prawo autorskie w orzecznictwie (CD-
ROM), pod red. T. Grzeszak, Warszawa 1998. 
28 I ACr 435/95, Prawo autorskie w orzecznictwie (CD-
ROM), pod red. T. Grzeszak, Warszawa 1998. 
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5. Konkluzje 

 

W odniesieniu do ustalenia, kto jest 

współtwórcą dzieła, konieczne jest rozwa-

żanie roli i działalności poszczególnych osób 

biorących udział w procesie powstawania 

utworu29. Istotne jest, czy poszczególne 

osoby biorące udział w procesie powstawa-

nia dzieła wykonują czynności o takim 

charakterze, które predestynowałyby ją 

do miana twórcy. Współtwórca powinien 

być rozumiany jako częściowy twórca 

wspólnego dzieła. Twórcą jest osoba, która 

stworzyła utwór, czyli dzieło będące przeja-

wem działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze30. Współtwórcą dzieła może być 

wyłącznie osoba, której działalność 

o  charakterze intelektualnym znajduje od-

bicie w utworze31. Konsekwencją tego 

stanowiska jest fakt, że nie tylko efekt 

końcowy twórczej współpracy w postaci 

wspólnego dzieła, ale również pojedynczy 

wkład w utwór powinien spełniać przesłanki 

oryginalności i indywidualności. Status 

współtwórcy może zatem przysługiwać 

wyłącznie osobie, której osobisty wkład 

intelektualny wniesiony w dzieło posiada 

charakter twórczy.  

Za słuszny należy uznać pogląd, stosow-

nie do którego zasadniczym kryterium 

przyznania osobie statusu współtwórcy jest 

wniesienie twórczego wkładu we wspólne 

dzieło w procesie powstawania utworu. 

Niezbędne jest zatem rozważanie roli 

i działalności poszczególnych osób biorących 

udział w pracy nad dziełem. Nie budzi 

również wątpliwości twierdzenie, że 

                                                           
29 J. Serda, Prawo autorskie do dzieła filmowego, 
Warszawa 1970, s. 46. 
30 A. Nowicka, op.cit., s. 67. 
31 J. Barta, R. Markiewicz (w:) J. Barta i in., s. 190. 

w procesie ustalania współautorstwa należy 

przyjąć takie same kryterium, jak przy 

określaniu pojęcia twórczości chronionej 

prawem autorskim. Współtwórcą może być 

zatem wyłącznie osoba fizyczna, której 

działalność twórcza o indywidualnym 

charakterze znajduje swoje odzwierciedlenie 

w dziele. Należy podzielić stanowisko 

J. Błeszyńskiego i J. Sobczaka, zgodnie 

z którym współtwórcą może być osoba 

decydująca o ostatecznym kształcie utworu. 

Wydaje się jednak, że przesłanka ta, podob-

nie jak konieczność wpływania na całość 

dzieła, powinna być rozważana w kontekście 

porozumienia, określenia założeń utworu 

współautorskiego, jako jedna z przejawów 

wspólnego ustalenia kształtu przyszłego 

dzieła. Jak słusznie bowiem wskazuje 

A. Wojciechowska, jedną z sytuacji wypełnia-

jących zakres przesłanki porozumienia jest 

wyrażenie przez współtwórców akceptacji 

dla całości utworu32. 

Z uwagi na fakt, że dzieło współautorskie 

nie jest jedynie sumą wkładów o charakterze 

twórczym, ale tworzy nową, jednolitą całość, 

należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że 

wkłady współtwórców powinny umożliwić 

nabycie cech oryginalności i indywidualności 

tak powstałemu utworowi. W świetle 

powyższych ustaleń wydaje się, że pogląd, 

stosownie do którego wkład wyłącznie 

w odniesieniu do dzieła rozłącznego powi-

nien spełniać wymogi działalności twórczej 

o indywidualnym charakterze, a w przypad-

ku utworu nierozłącznego działalność 

twórcza o indywidualnym charakterze 

przejawia się jedynie w dziele jako całości, 

nie jest do końca uzasadniony. Jeżeli zasad-

niczą przesłanką przyznania osobie statusu 

                                                           
32 Por. A. Wojciechowska, Twórcy dzieła audiowizual-
nego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z 4 lutego 1994 r., ZNUJ 1996, z. 67, s. 57. 
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współtwórcy jest wniesienie przez nią 

wkładu o charakterze twórczym, to nie ma 

podstaw, aby stosować to kryterium wyłącz-

nie w odniesieniu do utworów nierozłącz-

nych. Współtwórcą może być bowiem 

wyłącznie osoba, która zostałaby uznana za 

twórcę w przypadku utworu pochodzącego 

wyłącznie od jednego autora. W konsekwen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cji zarówno  wkład w utwór współautorski 

rozłączny, jak również dzieło nierozłączne 

powinien spełniać cechy indywidualności 

i oryginalności. Różnica sprowadza się 

jedynie do kwestii związanych z przysługi-

waniem i wykonywaniem prawa do części 

dzieła współautorskiego.  
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Krytyka prasowa a terminy pokrewne 

Monika Nowikowska 

*** 

 

1. Uwagi wstępne 

 

 Pojęcie krytyki prasowej zostało 

zdefiniowane w art. 41 ustawy z dnia 26 

stycznia 1984 r. Prawo prasowe1, jako 

rzetelna, zgodna z zasadami współżycia 

społecznego ujemna ocena dzieł naukowych 

lub artystycznych albo innej działalności 

twórczej, zawodowej lub publicznej, służąca 

realizacji zadań określonych w art. 1 prawa 

prasowego. Ustawodawca w treści art. 41 

pr.pras. wymienił także satyrę i karykaturę 

wskazując, że publikowanie ich pozostaje 

pod ochroną prawa. Kontratypem z art. 41 

pr.pras. zostały zatem objęte bardzo różno-

rodne gatunki twórczości dziennikarskiej.  

Przedmiotem poniższych rozważań będzie 

wskazana w tytule krytyka prasowa skon-

frontowana z twórczością satyryczną 

i karykaturą. W najnowszym piśmiennictwie 

naukowym dostrzega się niewystarczającą 

ilość publikacji poświęconych zagadnieniu 

styry i karykatury. Podstawę do sformuło-

wania spostrzeżeń w tym zakresie stanowią 

nieliczne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. 

W związku z podjętą problematyką nasuwa 

się szereg kwestii wymagających zbadania. 

Rozstrzygnięcia wymaga problem odpo-

wiedniego stosowania przesłanek, jakie 

stawia się krytyce prasowej aby pozostawała 

pod ochroną prawa, do twórczości satyrycz-

nej i karykatury. Objęcie ochroną prawną 

publikacji satyrycznych wymaga także 

sformułowania pytania o granice satyry 

i karykatury, w tym stosunek wolności 

                                                           
1 Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm. – dalej cyt. jako pr.pras. 

przekazu satyrycznego do ochrony dobrego 

imienia i czci. Następnie należy ustalić, czy, 

i  w jakim zakresie charakter literacki 

publikacji wpływa na zakres odpowiedzial-

ności autora2. 

 Należy podkreślić, że pojęcie satyry 

i karykatury prasowej nie zostały zdefinio-

wane w ustawie prasowej. Ustawodawca 

jedynie w sposób ogólny określił, że warun-

ki, w jakich pozostaje pod ochroną wypo-

wiedź krytyczna, odnoszą się również 

do satyry i karykatury. Problemy pojawiają 

się już na tle etymologii pojęcia satyra. 

Wokół nazwy wciąż aktualny jest spór o jej 

pochodzenie. Przyjmuje się zarówno jej 

grecki, jak i rzymski rodowód. Podczas gdy 

grecka etymologia nazwy sugeruje związek 

z postaciami komediowymi satyrów 

i podkreśla pośrednio funkcję gatunku – 

wyśmiewanie, etymologia rzymska sprowa-

dza się do kwestii formalnej, wskazując 

różnorodność materii poetyckiej3. Przystą-

pienie do bardziej szczegółowych rozważań 

wymaga dokonania analizy oraz ustalenia 

terminu „satyra” oraz „karykatura”.  

 

2. Pojęcie satyry  

 

 Termin „satyra” należy do używanych 

od dawna, a zakres omawianego pojęcia 

                                                           
2 S. Rudnicki, Wybrane problemy z zakresu ochrony 
dóbr osobistych na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, 
(w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiąt-
kowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysiń-
skiemu, Poznań 2005, s. 272. 
3 I. Sarnowska-Giefing, Od onimu do gatunku tekstu. 
Nazewnictwo w satyrze polskiej od 1820 r., Poznań 
2003, s. 10. 
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zmieniał się na przestrzeni wieków w miarę, 

jak przybywało materiału egzemlifikacyjne-

go. Współczesne słowniki definicje satyry 

formułują w sposób zbliżony. Zgodnie 

z definicją zawartą w encyklopedii wiedzy 

o prasie satyra, jest to „utwór ośmieszający 

przedstawione zjawisko, o akcentach 

krytycznych i polemicznych”4.  

 W literaturze przedmiotu można 

wyróżnić dwa stanowiska w zakresie 

pojmowania istoty satyry. Pierwsze zakłada, 

że satyra powinna dążyć do wywołania 

określonych zmian w świadomości odbior-

ców, oraz przyjmować postawy pouczające. 

Przedstawiciele drugiego stanowiska 

sprowadzają satyrę do formy żartu, dążące-

go jedynie do wywołania pewnego wstrząsu 

w psychice odbiorcy, rozbawienia czytelnika. 

W literaturze przedmiotu odnotować można 

także poglądy, że nie ma wyczerpującej 

i powszechnie przyjętej definicji, a nawet 

uważa się niekiedy, że taka definicja nie jest 

w ogóle możliwa. Przedmiotem utworu 

satyrycznego może być bowiem każde 

zjawisko społeczne, osoba, wydarzenie i to 

ujęte z rozmaitych punktów widzenia5.  

Ad 1) Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, 

celem satyry jest, z jednej strony, wytknięcie 

ludzkich wad, z drugiej, podjęcie polemiki 

ze stanami czy jednostkami, wystawiając 

na śmiech ich zawody, postępowanie, cechy 

wyglądu. Tak pojmowaną satyrę określa się 

mianem satyry właściwej. Do zwolenników 

tego poglądu można zaliczyć m.in. B. Michal-

skiego6 czy M. Szpachtę7. W opinii autorki 

„satyra w formie żartobliwej i ośmieszającej, 

                                                           
4Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, 
Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976, s. 218. 
5 A. Ropa, Humor i satyra w polskiej prasie, ZP 1975, nr 
2, s. 57-58. 
6 B. Michalski, Działalność zawodowa dziennikarza, 
a ochrona czci obywatela w prawie karnym PRL, Toruń 
1966, s. 108. 
7 M. Szpachta, Satyra, Warszawa 1952, s. 3.  

bądź gromiącej i sarkastycznej ukazuje wady 

społeczeństwa i wskazuje im drogi postępo-

wania”8. 

Ad 2) Według drugiego poglądu, treść satyry 

powinna być prosta, jasna, pozbawiona 

wszelkiej wieloznaczności czyli tzw. drugie-

go dna. Jak podkreśla S. Rudnicki9 

i W. Głodowski10, celem publikacji satyrycz-

nej jest w założeniu ośmieszenie określo-

nych zjawisk społecznych, a także postępo-

wania, zachowania i działalności zawodowej 

lub publicznej określonych osób. Podstawo-

wy cel satyry sprowadza się zatem 

do rozbawienia odbiorców, pomijając aspekt 

moralizatorski czy wychowawczy11. Podob-

nie M. Szulczewski przedstawia satyrę jako 

„swoisty stosunek do rzeczywistości, charak-

teryzujący się szczególnym nasileniem 

krytycyzmu, piętnowaniem przez autora 

wszystkiego, co jego zdaniem zasługuje 

na naganę”12. Zdaniem autora istotą wypo-

wiedzi satyrycznej jest negacja. Nie utożsa-

mia jej z rzeczową polemiką, mającą ambicje 

równoczesnego przeciwstawiania piętnowa-

nym zjawiskom własnych koncepcji napra-

wy zła.  

 Pojęcie satyry było także przedmio-

tem zainteresowań polskiej judykatury. 

W wyroku z dnia 20 czerwca 2001 r. Sąd 

Najwyższy podkreślił, że satyra to utwór 

ośmieszający lub piętnujący ukazywane 

zjawiska lub osoby. Typową cechą satyry jest 

dążenie do ośmieszenia tego, co autorowi 

wydaje się szkodliwe, bezwartościowe lub 

                                                           
8 Ibidem, s. 19. 
9 S. Rudnicki, op. cit., s. 272. 
10 W. Głodowski, Karykatura polityczna jako forma 
komunikowania w badaniach amerykańskich, ZP 1988, 
nr 3, s. 30 
11 A. Mostowicz, Kilka uwag na marginesie dwudziestu 
lat satyry, ZP 1960, nr 3, s. 67. 
12 M. Szulczewski, Publicystyka. Problemy teorii 
i praktyki, Warszawa 1976, s. 119. 
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błędne13. Podobnie w wyroku z dnia 27 

września 2005 r. Sąd Najwyższy uznał, że 

utwór satyryczny to forma literacka, której 

krytyczny wydźwięk wyolbrzymia cechy 

osoby, jej postawy14. 

 Z przedstawionych uwag wynika 

zatem, że satyra jest zjawiskiem międzyga-

tunkowym, posiadającym specyficzne, ściśle 

określone cechy, z których na czoło wysuwa 

się postawa dezaprobatywna15. Próbując 

syntezować różne propozycje definicji 

i identyfikacji satyry należy dojść do wnio-

sku, że jest to zjawisko na tyle złożone, że 

jego cechy można określić tylko opisowo, 

w definicji rozbudowanej i obszernej. Satyra, 

to ujemna postawa w stosunku do przed-

stawianej rzeczywistości. Nośnikiem tej 

postawy jest krytyka, oburzenie, gniew, 

degradacja, ośmieszenie. Przedmiotem wy-

powiedzi jest reakcja na zjawiska negatywne 

z życia społecznego, wady ludzkie, niedo-

skonałości sztuki i świata. Cel satyry winien 

łączyć się z tendencjami specjalnymi, 

rozbawiającymi odbiorcę, jak i wychowaw-

czo-nauczającymi, polegającymi na ustosun-

kowaniu się do poszczególnych zjawisk, 

poddaniu ich ocenie i krytyce, wyciągnięciu 

wniosków. Tak rozumiana satyra może być 

tym, czym była już w starożytności – czyn-

nym zaangażowaniem się w walce ze złem. 

Stanowi wyraz aktywnej postawy dziennika-

rza wobec rzeczywistości oraz ingerencji 

w tę rzeczywistość.  

 

3. Pojęcie karykatury 

 

 Termin karykatura, którego w języku 

polskim używa się wieloznacznie, w potocz-

                                                           
13 Sygn. I CKN 1135/98, OSNC 2002 r., nr 2, poz. 23. 
14 Sygn. I CK 256/05, Lex nr 156019. 
15 W. Supa, W kręgu pojęć „satyra” i „groteska” [w:] 
Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich, red. 
W. Supa, Białystok 2002, s. 12. 

nym rozumieniu oznacza różne formy grafiki 

lub artystycznej satyry. Etymologii słowa 

karykatury można doszukiwać się 

we włoskim słowie „caricare”, co oznacza 

nasycenie lub przesycenie znaczeniami. 

Nazwa ta, straciwszy swoje pierwotne 

znaczenie, używana jest obecnie na określe-

nie dzieła plastycznego wyrażającego treści 

humorystyczne16. Inni wywodzą termin 

z angielskiego słowa „cartoon”, oznaczający 

projekt, szkic, obraz17. W ujęciu definicji 

słownikowej, karykatura jest to „humory-

styczne, ośmieszające uwydatnienie, wyol-

brzymienie charakterystycznych cech osoby, 

przedmiotu albo wydarzeń w plastyce”18. 

 Wśród definicji doktrynalnych, 

na uwagę zasługuje definicja E. Nowińskiej, 

która definiuje karykaturę jako „określony 

sposób portretowania danej osoby, charak-

teryzujący się wyolbrzymieniem, przeja-

skrawieniem pewnych jej cech, wyglądu 

zewnętrznego lub postawy wobec życia, 

mający na celu jej ośmieszenie”19. W opinii 

M. Szulczewskiego, karykatura jest odmianą 

publicystyki wizualnej, której głównym 

celem jest wydobycie problemu przez 

celową, świadomą deformację opisywanego 

przedmiotu. W. Głodowski prezentuje 

podgląd, według którego karykatura już 

z definicji jest przedstawieniem negatyw-

nym, ośmiesza swoich aktorów, jawi się 

w postaci rysunku przedstawiającego 

wyolbrzymione lub pomniejszone najbar-

dziej charakterystyczne cechy osoby lub 

                                                           
16 Z. Mitzner, Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 
1977, s. 7. 
17 W. Głodowski, op. cit., s. 29. 
18 S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik 
języka polskiego, Warszawa 1969, s. 735. 
19 E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej 
a granice dozwolonej krytyki [w:] Dylematy praw 
człowieka, red. J. Sobczak, T. Gardocka, Toruń 2008, 
s. 157. 
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rzeczy20. Jako pomocne przy definiowaniu 

karykatury autor dokonuje jej podziału 

na karykaturę społeczną i polityczną. 

Karykatura polityczna jest ośmieszeniem lub 

demaskowaniem osób, instytucji i organiza-

cji zaangażowanych w sprawowanie władzy 

w społeczeństwie. Społeczna karykatura 

natomiast nie dotyczy zagadnień politycz-

nych i porusza tematy nie mające żadnych 

aktualnych lub potencjalnych następstw lub 

związków ze sprawowaniem władzy21.  

 Podobnie Z. Mitzner dokonuje 

podziału karykatury na portretową, poli-

tyczną i obyczajową. Karykatura portretowa 

ma na celu wyłącznie pokazanie danej osoby, 

w której rysy i cechy charakterystyczne są 

przesadzone i zaakcentowane w sposób 

komiczny, zachowując przy tym podobień-

stwo przedstawianej postaci. Jeżeli karyka-

tura przedstawia osobę lub kilka osób 

ze świata polityki w jakiejś sytuacji, uważa-

my że jest to karykatura polityczna. Karyka-

tura obyczajowa najczęściej posługuje się 

symboliką graficzną. I tak, człowiek z głową 

zwierzęcia np. lwa, może oznaczać męstwo22.  

Podsumowując powyższe można przyjąć, że 

karykatura to publicystyczna forma portre-

towania osób lub zjawisk, uwydatniająca te 

cechy, które według autora zasługują 

na dezaprobatę. Potoczne przyjmowanie, że 

podstawową funkcją karykatury jest ośmie-

szenie nie wydaje się jednak słuszne. Dąże-

nie jedynie do ośmieszenia pewnych cech 

fizycznych opisywanej osoby byłoby 

sprzeczne z etyką dziennikarską. Podstawo-

wą funkcją karykatury jest wydobycie 

właściwego wyrazu przedmiotu, spotęgo-

wanie widzenia przedstawianego problemu, 

poprzez świadomą, żartobliwą deformację. 

                                                           
20 W. Głodowski, op. cit., s. 30. 
21 Ibidem, s. 30. 
22 Z. Mitzner, op. cit., s. 8. 

4. Kontratyp satyry i karykatury 

w świetle art. 41 pr.pras.  

 

 Omawiając kwestie odpowiedniego 

stosowania postanowień art. 41 pr.pras. 

do satyry i karykatury, konieczne jest 

dokonanie szczegółowej wykładni art. 41 

pr.pras. Ustawodawca w przepisie tym 

wskazuje warunki, w jakich pozostają 

pod ochroną prawa sprawozdania z posie-

dzeń Sejmu, ujemne oceny dzieł naukowych 

lub artystycznych, albo innej działalności 

twórczej, zawodowej lub publicznej oraz 

satyra i karykatura. Taki stan rzeczy nakazu-

je stosowanie do wszystkich wymienionych 

form wypowiedzi tych samym przesłanek. 

Są  to mianowicie rzetelność, zgodność 

z  zasadami współżycia społecznego oraz 

realizacja zadań określonych w art. 1 pr.pras.  

Pierwsze wątpliwości budzi określony 

w dyspozycji art. 41 pr.pras. nakaz realizacji 

określonych w art. 1 pr.pras. zadań, który to 

daje wyraz urzeczywistnieniu praw obywa-

teli do ich rzetelnego informowania, jawno-

ści życia publicznego oraz kontroli i krytyki 

społecznej23. O ile w przypadku wypowiedzi 

krytycznej, ważną rolę spełnia funkcja 

kontroli i dostarczenia informacji, to celem 

karykatury czy satyry nie jest dostarczanie 

komuś nowych informacji, ale umacnianie 

już istniejącego poglądu, podkreślanie 

istniejącego stanu rzeczy. Ponadto przed-

miotowe rodzaje wypowiedzi prasowej nie 

mają w swej istocie za zadanie odzwiercie-

dlania całej złożonej rzeczywistości24. Ocena 

dozwolonych granic satyry i karykatury 

byłaby łatwiejsza, gdyby ustawodawca 

odwołał się nie do „zadań prasy” ale do 

                                                           
23 E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, 
Warszawa 2007, s. 191-192.  
24 W. Głodowski, op. cit., s. 35. 
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„wolności wypowiedzi”, o której także jest 

mowa w art. 1 pr.pras.  

Dodatkowo należy zauważyć, że omawianym 

formom wypowiedzi prasowej przypisuje się 

odmienne funkcje, aniżeli wypowiedzi 

krytycznej czy sprawozdaniom sejmowym. 

W literaturze przedmiotu proponuje się 

cztery możliwe funkcje, a zarazem kierunki 

oddziaływania satyry i karykatury, mianowi-

cie funkcję (1) rozrywkową, (2) redukcji 

agresji, (3) porządku dnia i (4) konstruowa-

nia zjawisk.  

Ad 1) Na czoło wysuwa się funkcja rozryw-

kowa. Można stwierdzić, że zarówno satyra 

jak i karykatura dostarczają rozrywki. Celem 

ich jest rozbawienie odbiorców, przez 

podanie informacji wywołującej śmiech 

z przedstawionego zjawiska czy osoby.  

Ad 2) Funkcja redukcji agresji ma na celu 

przedstawienie w spoób łagodny i zabawny 

trudnej, budzącej kontrowersje tematyki. 

W przeciwieństwie do krytyki, satyra 

i karykatura są mechanizmami łagodzącymi 

stan indywidualnej i zbiorowej agresji. 

Podanie nawet oburzającej informacji 

w formie rysunku, poprzez element śmiesz-

ności, redukuje u odbiorcy materiału praso-

wego zachowania gniewu czy złości.  

Ad 3) Funkcja porządku dnia polega 

na sugerowaniu odbiorcom ważności 

określonych tematów. Karykatura wespół 

z treścią ważnej informacji, może tak wyraź-

nie podkreślić pewne tematy, że w następ-

stwie tego stają się głównymi wątkami 

publiczne dyskusji25.  

Ad 4) Funkcja konstruowania zjawisk jest 

specyficzną funkcją, jako silnie skoncentro-

wana forma ekspresji. Twórca rysunku ma 

bowiem tylko jedną ramkę, w obrębie której 

musi wypowiedzieć się bardzo konkretnie 

i w sposób natychmiast zrozumiały dla 

                                                           
25 Ibidem, s. 42.  

czytelnika. Musi sporządzić kompletny 

i wyrazisty rysunek. Funkcją tego gatunku 

wypowiedzi prasowej jest wydobywanie 

właściwego wyrazu przedmiotu, spotęgo-

wanie widzenia problemu przez jego celową, 

świadomą deformację, przez uwypuklenie 

cech najistotniejszych26.  

 Z uwagi na powyższe, siła oddziały-

wania karykatury i satyry polega nie tylko 

na  informowaniu, ale w szczególności 

na  pobudzaniu zbiorowej świadomości 

odbiorców, potwierdzaniu pewnych uniwer-

salnych wartości, w tym także rozbawiając. 

Tym samym można przyjąć, że przedstawio-

ne funkcje i cele karykatury i satyry nie 

pokrywają się z głównymi funkcjami przypi-

sywanymi krytyce. Przedstawiona różnica 

potwierdza założenie, że prawidłowym jest 

odwołanie się przez ustawodawcę nie 

do zadań prasy (rzetelne informowanie, 

kontrola), lecz wolności wypowiedzi - jako 

przesłanki dopuszczalności satyrycznego 

przekazu. 

 Po drugie, w literaturze przedmiotu 

podnosi się zarzut, że trudno oceniać satyrę 

czy karykaturę z punktu widzenia ich 

rzetelności27. Stanowisko to argumentuje się 

tym, że satyra powinna być szczególnie 

traktowana, ponieważ odbiorcy zdają sobie 

sprawę z faktu, że jest to wypowiedź „nie na 

serio”28. Jako bardziej przydatne kryterium 

proponuje się kryterium zgodności takich 

utworów z zasadami współżycia społeczne-

go29. 

 Ustosunkowując się do powyższego 

poglądu należy przyjąć, że ustawodawca 

w sposób właściwy określił wymóg rzetel-

                                                           
26 M. Szulczewski, op. cit., s. 100-101. 
27 E. Nowiński, Wolność wypowiedzi prasowej…, s. 191. 
28 M. Zaremba, Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne,  
Warszawa 2007, s. 207. 
29 E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej…, 
s. 191. 
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ności w odniesieniu do wypowiedzi saty-

rycznej. Sądową kontrolę rzetelności krytyki 

sprowadza się głównie do oceny motywów 

i formy wypowiedzi krytycznej. Z tego 

punktu widzenia, jak najbardziej możliwa 

jest ocena rzetelności wypowiedzi satyrycz-

nej. Warto przy tym zauważyć, że karykatura 

czy satyra, mające walczyć z przedstawia-

nymi przez nie treściami, na przykład 

człowiekiem, w ten sposób, że będą dążyły 

do ośmieszenia jego cech fizycznych, będą 

sprzeczne z etyką dziennikarską. Nie można 

zatem do obrazu stosować innych norm 

w tym zakresie niż do tekstu. 

Problem rzetelności utworu satyrycznego 

został podniesiony w wyroku Sądu Naj-

wyższego z dnia 27 stycznia 2006 r.30. 

W wyroku tym został wyrażony pogląd, że 

nie każda satyra lub karykatura pozostaje 

pod ochroną prawa, czyli stanowi działanie 

w stosunku do którego ustawodawca 

wyłączył bezprawność. Satyra lub karykatu-

ra musi bowiem służyć celom, o jakim mowa 

w art. 41 pr.pras. W przedmiotowej sprawie 

pozwani dziennikarze opublikowali materiał 

prasowy składający się z fotomontażu 

i zamieszczonego pod nim tekstu satyrycz-

nego. Fotomontaż polegał na zamieszczeniu 

wizerunku prezydenta miasta obok komika 

Charlie Chaplina, ukazując podobieństwo 

wyglądu zewnętrznego i gestów. Nie budzi 

wątpliwości, że dopuszczalność rozpo-

wszechniania wizerunku bez zgody osoby 

na nim przedstawianej zależy od spełnianie 

dwóch przesłanek. Po pierwsze, musi to być 

osoba powszechnie znana, po drugie, 

wizerunek musi być wykonany w związku 

z pełnieniem przez tą osobę funkcji publicz-

nych, w szczególności politycznych, społecz-

nych lub zawodowych. Sąd ustalił, iż powód, 

jako osoba pełniąca funkcje publiczne może 

                                                           
30 Sygn. III CSK 89/2005, Lex Nr 209293. 

być poddawana różnym ocenom. Ocena 

dokonana w publikacji przybrała postać 

satyry, a więc formę ze swej istoty żartobli-

wej. Z uwagi, że powód był osobą publiczną, 

opublikowanie jego wizerunku nie wymaga-

ło zgody. Dopuszczalne jest jednak rozpo-

wszechnianie wizerunku bez zgody zaintere-

sowanej, jeżeli wizerunek ten został wyko-

nany w związku z pełnieniem przez takie 

osoby funkcji publicznych. Opublikowany 

materiał nie pozostawał w związku 

z pełnieniem przez powoda funkcji publicz-

nych. Ani obraz, ani treść artykułu nie 

nawiązywała do decyzji podejmowanych 

przez powoda jako prezydenta miasta. 

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy, 

utwór o charakterze satyrycznym musi mieć 

na celu zaznajomienie czytelnika z ujemną 

oceną działalności publicznej powoda. Zatem 

nie można przyjąć, że chodzi o wytknięcie 

wadliwych decyzji i dozwoloną krytykę. 

Działanie pozwanych uchybiało zasadzie 

rzetelności w rozumieniu art. 41 pr. pras31.  

W przedmiotowej sprawie warunek rzetel-

ności wypowiedzi satyrycznej ograniczył się 

do badania motywu publikacji prasowej. 

Pozwania dziennikarze nie wykazali zasad-

ności opublikowania żartobliwego wizerun-

ku powoda, tym samym jedynym motywem 

działania dziennikarzy było ośmieszenie 

i narażenie powoda na utratę potrzebnego 

mu zaufania do wykonywania zawodu. 

 Należy podkreślić, że zbyt małą wagę 

przywiązuje się w literaturze przedmiotu 

do przyjetej przez ustawodawcę reguły, że 

przepisy o krytyce należy stosować nie 

„wprost”, a „odpowiednio”. Zwrot odpo-

wiednie stosowanie może w tym przypadku 

oznaczać, że inaczej należy oceniać krytykę, 

a inaczej satyrę z punktu widzenia zasad 

                                                           
31 Wyr. SN z 27 stycznia 2006 r. sygn., III CSK 
89/2005, Lex Nr 209293. 
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współżycia społecznego. Inne są bowiem 

normy społecznego przyzwolenia dla 

krytyki, a inne dla satyry32. Zaistnienie 

ekscesu satyry może być uzależnione 

od zwyczajów panujących w określonym 

środowisku, tworzących się na tle stosun-

ków koleżeńskich33. 

 Analizując konstrukcję art. 41 pr.pras. 

rozważenia wymaga także relacja pojęć 

satyry i karykatury. W literaturze przedmio-

tu w kwestii tej możemy wyróżnić dwa 

stanowiska. Przedstawiciele pierwszego 

poglądu traktują karykaturę jako oddzielną 

dziedzinę sztuki. Zgodnie z drugim stanowi-

skiem, karykatura jest jedną z form twórczo-

ści satyrycznej.  

Ad 1) Wsród przedstawicieli pierwszego 

poglądu można wymienić W. Głodowskiego, 

który dokonuje wyraźnego rozdziału satyry 

i karykatury. Według niego to, co w literatu-

rze jest satyrą, w sztuce obrazu jest karyka-

turą. Typowa satyra opiera się na demon-

strowaniu ludzkich wad lub przywar przez 

pogardę, szyderstwo, graficzna karykatura 

zaś ośmiesza kogoś za pośrednictwem 

obrazu34. Z. Mitzner dokonuje rozdziału tych 

kategorii przyjmując za kryterium cel 

i funkcje obydwu form twórczości. O ile 

karykatura ma na celu przede wszystkim 

rozbawienie patrzącego lub tylko informuje 

go o jakiejś sprawie, to satyra nie powinna 

pobudzać do śmiechu, a wywoływać uczucie 

niechęci, potępienia, wrogości do przedsta-

wionej postaci lub sytuacji35.  

Ad 2) Odmienne stanowisko reprezentuje 

E. Nowińska, według której karykatura jest 

                                                           
32 I. Dobosz, Prawo prasowe, Kraków 2006, s. 215.  
33 B. Michalski, Działalność zawodowa dziennikarza…, 
s. 111. 
34 W. Głodowski, op. cit., s. 30.  
35 Z. Mitzner, op. cit., s. 10.  

jednym z instrumentów satyry36. Wśród 

przedstawicieli tego stanowiska można 

także wymienić B. Michalskiego37, I. Dobosz 

oraz W. Supę38. Zdaniem autorów przepis 

art. 41 pr.pras. odnoszący się do satyry 

i karykatury można traktować jako swoistą 

egzemplifikację, gdyż karykatura jest jedną 

z form wykorzystywanych przez satyrę. 

Karykatura jest jednym z uprzywilejowa-

nych instrumentów satyry.  

 Jako prawidłowe należy przyjąć 

stanowisko rozdziału satyry i karykatury 

jako różnych kategorii twórczości. Element 

obrazowości jest jednym z podstawowych 

mierników odróżniających karykaturę 

od publicystycznych form satyry. Granice 

pomiędzy tym, co nazywamy polityczną 

karykatura, a taką samą satyrą są oczywiście 

bardzo płynne i nieraz tę samą pracę można 

zaliczyć do obydwu kategorii. Posłużyć się 

tutaj można wypracowanym w literaturze 

języka polskiego podziałem form literackich. 

W zawiązku z przyjęciem takiego stanowi-

ska, nasuwa się pytanie, czy uzasadnionym 

jest użycie przez ustawodawcę zamkniętego 

katalogu form wypowiedzi. Zgodnie 

z literalnym brzmieniem art. 41 pr.pras. poza 

ochroną prawa pozostają takie formy 

wypowiedzi jak parodia, groteska, fraszka. 

Nasuwa się w związku z tym postulat objęcie 

kontartypem otwartego katalogu form 

twórczości satyrycznej. 

 

 

 

 

                                                           
36 E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej…, 
s. 187. 
37 B. Michalski, Działalność zawodowa dziennikarza…, 
s. 94. Autor wyróżnia grupę satyryczną, obejmującą 
formy właściwe dla satyry jak pastisz, paszkwil, 
fraszka. 
38 W. Supa, op. cit., s. 11. 
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6. Granice prawne wypowiedzi 

satyrycznej  

 

 Z punktu widzenia prawnego satyra 

i karykatura, podobnie jak krytyka, mogą 

godzić w chronione prawem dobra osobiste, 

takie jak dobre imię, cześć, wizerunek. 

W określaniu granic wypowiedzi satyrycznej 

istotne znaczenie ma udzielenie odpowiedzi 

na pytanie, czy i w jakim zakresie charakter 

publikacji wpływa na zakres wyłączenia 

odpowiedzialności.  

 Bezsporne jest, że twórczość saty-

ryczna nie powoduje wyłączenia odpowie-

dzialności. Zagadnieniem to było przedmio-

tem rozważań Sądu Najwyższego w wyroku 

z dnia 20 czerwca 2001 r.39. Sąd Najwyższy 

wyraził pogląd, że satyryczny charakter 

utworu sam przez się nie wyłącza bezpraw-

ności działania autora takiego utworu. 

Forma utworu oczywiście ma istotne 

znaczenie dla oceny granic tego, co wypada 

uznać za dozwolone, dopuszczalne i miesz-

czące się w ramach wyznaczanych przez 

prawa danego gatunku literackiego. 

W wyroku tym podkreślono, że istotne jest 

zróżnicowanie kryteriów ocen artykułu 

prasowego w zależności od konwencji, 

w jakiej został on napisany np. reportaż, 

recenzja, satyra. Zróżnicowanie to związane 

jest m.in. z tym, że tylko informacje poddają 

się weryfikacji według kryterium: prawda - 

fałsz, podczas gdy o ocenach, czyli sądach 

wartościujących można jedynie powiedzieć, 

że są ścisłe, odpowiednie, właściwe oraz że 

mieszczą się lub nie w granicach rzeczowej 

konstruktywnej krytyki. 

 Powyższe stanowisko Sądu Najwyż-

szego uprawnia do twierdzenia, że ocena 

granic prawnych wypowiedzi satyrycznej 

powinna sprowadzać się do badania rzetel-

                                                           
39 Sygn. I CKN 1135/98, OSNC 2002, nr 2, poz. 230. 

ności przekazu, a więc celu publikacji 

(motywu) oraz formy utworu. W nauce 

prawa podnosi się także, że od strony 

prawnej dla określenia granic satyry istotne 

znaczenie mają przyjęte zwyczaje środowi-

skowe. Wynikiem odbioru satyry jest 

śmiech, do którego przyłącza się niekiedy 

i ten, z którego żartują. Zaistnienie ekscesu 

satyry może być uzależnione od zwyczajów 

panujących w określonym środowisku, 

tworzących się na tle stosunków koleżeń-

skich40. Będą to niewątpliwie złośliwe żarty, 

czasem w granicach obrazy, niekaralne 

jednak – gdyż popełnione w związku 

z normami współżycia społecznego i kon-

wencjami uznawanymi przez otoczenie. 

Niekaralność ta wynika również z linii 

orzecznictwa uznającego znaczenie zwycza-

jów środowiskowych w sferze działania 

satyry41. 

 Z punktu widzenia badania celu 

publikacji satyrycznej, istotne znaczenie ma 

proponowany w literaturze przedmiotu 

podział na satyrę abstrakcyjną i konkretną42. 

Satyra abstrakcyjna ujmuje zjawiska 

w formie uogólnionej, a zatem dla czci 

jednostki nie stanowi istotnego zagrożenia. 

Element fikcji i uogólnienia rzeczywistości 

pozostaje w oderwaniu od zainteresowań 

sprawami jednostki. Drugi rodzaj satyry, 

nazwany konkretną, atakuje określone 

zjawiska i osoby. Satyra konkretna stanowi 

wyraźne – w razie przekroczenia konwencji 

rodzaju – zagrożenie dla czci jednostki43. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na istotę 

satyry, która może przybrać postać dydak-

tyczną lub interwencyjną. Przy takim 
                                                           
40 B. Michalski, Działalność zawodowa dziennikarza…, 
s. 111. 
41 Ibidem, s. 112. 
42 M. Szulczewski, op. cit., s. 119; także B. Michalski, 
Działalność zawodowa dziennikarza…, s. 109. 
43 B. Michalski, Działalność zawodowa dziennikarza…, 
s. 109. 
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założeniu uzasadnienie znajduje pogląd, 

zgodnie z którym, zagrożenie jest mniejsze w 

formie dydaktycznej niż interwencyjnej. 

Satyra interwencyjna charakteryzuje się 

poddaniem pod osąd określonego przez 

autora wycinka rzeczywistości, w celu 

uzyskania doraźnego efektu. Zagrożenie czci 

przejawia się tu głównie w oznaczeniu osoby 

atakowanej. Satyra dydaktyczna, obok 

dążenia autora do zmiany określonego stanu 

rzeczy, wykazuje także niecelowość ośmie-

szanego działania i wskazuje właściwe 

kierunki działania w przyszłości.  

 Ocena rzetelności twórczości saty-

rycznej powinna sprowadzać się także 

do badania formy utworu. Autor materiału 

satyrycznego przedstawiając problem nie 

powinien używać obraźliwych inwektyw 

w odniesieniu do twórcy zjawiska artystycz-

nego. Obraźliwa forma powoduje przekro-

czenie granicy dozwolonej satyry czy 

karykatury. Miernikiem oceny powinna być 

zasada proporcji formy i celu, do jakiego 

zmierza satyryk. Satyra i karykatura, podob-

nie jak krytyka, nie mają więc charakteru 

absolutnego i możliwe jest ich przekrocze-

nie, stąd też w literaturze przedmiotu mówi 

się o ekscesach satyry i karykatury. Zgodnie 

z poglądami doktryny wyróżnia się dwa 

rodzaje ekscesu, intensywny i ekstensyw-

ny44. Z ekscesem intensywnym mamy 

do czynienia w przypadku zastosowania 

zbyt ostrej formy wypowiedzi. Eksces 

ekstensywny polega z kolei na występowa-

niu w wypowiedzi prasowej elementów 

zniesławiających. Mając na uwadze, że istota 

karykatury sprowadza się do takiego 

przedstawienia treści przy pomocy obrazu, 

przesadnie podkreślającego jakieś cechy 

przedmiotu lub osoby, celowo je deformując, 

                                                           
44 B. Michalski, Dziennikarstwo a prawo, Kraków 
1980, s. 218. 

w większym stopniu będziemy mieli 

do czynienia z ekscesem intensywnym. 

Podobnie w przypadku satyry, bez znaczenia 

powinien pozostawać fakt, że jest niesmacz-

na lub złośliwa. Dyskwalifikować powinna ją 

tylko wulgarność. I w tym wypadku zagro-

żenie dóbr osobistych przejawiać się będzie 

w zbyt agresywnej formie, a więc pod 

postacią ekscesu intensywnego.  

 Warto zauważyć, że z natury rzeczy 

celem satyry jest ośmieszająca krytyka. 

Posługuje się ona wynaturzeniem, paradok-

sem, przedstawianiem piętnowanych 

zjawisk w  „krzywym zwierciadle”. Ustawo-

dawca przyznaje satyrykowi prawo ośmie-

szającego przedstawienia postaci, zastrzega-

jąc jednocześnie, że satyryczne ujęcie 

problemu nie powinno naruszać dobrego 

imienia czy godności osobistej. Należy uznać 

za słuszne stanowisko, że forma utworu - 

felietonu satyrycznego - upoważnia wpraw-

dzie do zastosowania ostrzejszych środków 

ekspresji literackiej, ale nie uprawnia 

do  naruszenia dóbr osobistych innej osoby. 

Satyra nie może przekraczać granicy, poza 

którą mieści sfera chronionych przez prawo 

dóbr osobistych45.  

 

7. Wnioski końcowe 

 

 Ustawodawca w sposób prawidłowy 

objął dyspozycją art. 41 pr.pras. twórczość 

satyryczną przewidując, że pozostaje ona 

pod ochroną prawa. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że zgodnie z literalnym brzmieniem 

omawianego artykułu, poza ochroną prawa 

pozostają takie formy wypowiedzi jak 

parodia, groteska, czy fraszka. Nasuwa się 

w związku z tym postulat de lege ferenda 

                                                           
45 Wyr. SN z dnia 3 lipca 1987 r., sygn. I CR 135/87, PS 
1992, nr 1, s. 41. 
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objęcie kontratypem otwartego katalogu 

form twórczości satyrycznej.  

 Podkreślenia wymaga fakt, że wypo-

wiedzi satyrycznej przypisuje się odmienne 

funkcje, aniżeli sprawozdaniom Sejmu, które 

w głównej mierze dostarczają prawdziwej 

informacji odbiorcom. Satyra i karykatura 

nie mają w swej istocie za zadanie odzwier-

ciedlania całej złożonej rzeczywistości. Dla 

oceny wyłączenia bezprawności naruszenia 

dóbr osobistych satyra i karykatura nie 

powinny być zatem oceniane z punktu 

widzenia kryterium prawdy. Analiza wypo-

wiedzi satyrycznej powinna sprowadzać się 

jedynie do oceny jej pod względem rzetelno-

ści oraz zgodności z zasadami współżycia 

społecznego. Z punktu widzenia funkcji, 

jakie przypisuje się twórczości satyrycznej, 

ocena dozwolonych ram byłaby także 

łatwiejsza, gdyby ustawodawca odwołał się 

nie do „zadań prasy” ale do „wolności 

wypowiedzi”, o której jest mowa w art. 1 

pr.pras.  

 Zbyt małą wagę przywiązuje się 

w literaturze przedmiotu do  przyjętej przez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ustawodawcę reguły, że przepisy o krytyce 

należy stosować nie „wprost”, a „odpowied-

nio”. Zwrot odpowiednie stosowanie może w 

tym przypadku oznaczać, że inaczej należy 

oceniać krytykę, a inaczej satyrę z punktu 

widzenia zasad współżycia społecznego. 

Inne są bowiem normy społecznego przy-

zwolenia dla krytyki, a inne dla satyry46.  

 Ustosunkowując się do zagadnienia, 

w jakim zakresie charakter literacki publika-

cji wpływa na zakres odpowiedzialności 

autora, podzielić należy pogląd, że forma 

utworu satyrycznego upoważnia wprawdzie 

do zastosowania ostrzejszych środków 

ekspresji literackiej, ale nie uprawnia 

do naruszenia dóbr osobistych innej osoby. 

Satyra nie może przekraczać granicy, poza 

którą mieści sfera chronionych przez prawo 

dóbr osobistych47. W literaturze przedmiotu 

i na tle poglądów Sądu Najwyższego można 

przyjąć, że forma utworu satyrycznego ma 

istotne znaczenie dla oceny granic tego, 

co prawnie dopuszczalne. Jednostronności 

oraz humorystycznemu charakterowi satyry 

nie może jednak towarzyszyć obraźliwa 

forma.  

 

*** Monika Nowikowska: autorka jest 

doktorantką na Wydziale Prawa Uniwersyte-

tu w Bałymstoku 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 I. Dobosz, Prawo prasowe, Kraków 2006, s. 215.  
47 Wyr. SN z 3 lipca 1987 r., sygn. I CR 135/87, PS 
1992, nr 1, s. 41. 
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Problemy logiki prawniczej: definicje 
Marcin Berent 

*** 

Adhibe rationem difficultatibus 

Seneka 

 

Zagadnienia ogólne 

 

 Język naturalny jest w istocie złoże-

niem wielu innych i z tego względu nie 

można wykluczyć, że ludzie, używając de 

facto tego samego języka, w rzeczywistości 

posługiwać będą się różnymi językami. 

W rezultacie tego powstawać mogą znaczące 

trudności obciążające proces komunikowa-

nia, prowadząc nierzadko do językowych 

nieporozumień. Aby zmniejszyć prawdopo-

dobieństwo wystąpienia tego typu zakłóceń, 

niezbędne stało się wypracowanie jakiegoś 

mechanizmu, dzięki któremu możliwe 

stałoby się ich uniknięcie. Do tego celu 

świetnie nadawały się szczególnego rodzaju 

wyrażenia językowe, jakimi są definicje.1 

 

Pojęcie „definicji” 

 Punktem wyjścia niniejszego artykułu 

uczynić należy przedstawienie, choćby 

w najogólniejszym zarysie, sensu słowa 

„definicja”. Nie będzie przy tym chodziło 

o prowadzenie pogłębionych rozważań 

nt. samej nazwy, jej zakresu czy desygna-

tów.2  

 Wydaje się, iż w tym miejscu wystar-

czające będzie ograniczenie się do twierdze-

nia, iż definicją jest złożone wyrażenie albo 

też sekwencja takich wyrażeń występują-

                                                           
1 Tak: W. Patryas, Elementy logiki dla prawników, 
wyd. drugie, poprawione, Poznań (bez daty wyd.),  
s. 164. 
2 Na ten temat zob. zwł. K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, 
Warszawa 1955, s. 14-18. 

cych w określonym języku. Oznacza to, iż 

każda definicja formułowana jest w danym 

języku i do języka tego się odnosi, przekazu-

jąc jednocześnie informacje o sensie jakiegoś 

wyrażenia albo też nadając mu nowe zna-

czenie, w końcu też wprowadzając do niego 

wyrażenia uprzednio nieznane.3  

 

Definicja nominalna i definicja realna 

 Terminowi „definicja” przypisuje się 

dwa dychotomiczne znaczenia, albowiem 

wyróżnić możemy w pierwszej kolejności 

definicje realne oraz definicje nominalne,4 

przy czym ich znaczenia są zupełnie od-

mienne.5 Wynika to z faktu, iż wyraz „defini-

cja” funkcjonuje na dwu różnych płaszczy-

znach językowych.  

 W pierwszym kontekście językowym 

definicje te odnosić będą się do samych 

wyrazów, które mają określić.6 W drugim 

zaś, inklinować będą ku przedmiotom, które 

mają przedstawić.7 

 

Definicja nominalna 

 W przypadku definicji nominalnych 

znaczenie wyrazów, które są definiowane, 

odtwarzamy najczęściej przy pomocy 

                                                           
3 Zob. W. Patryas, Elementy..., op. cit., s. 164-165. 
4 Zob. K. Pawłowski, Zarys logiki. Skrypt dla studen-
tów WSZiM w Warszawie, Warszawa (bez daty wyd.),  
s. 28. 
5 Szerzej: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. II, 
Warszawa 1985, s. 226-247. 
6 Np. zdefiniowanie pojęcia „logika”, „tautologia” czy 
„zbiór”. 
7 Zob. K. Pawłowski, Zarys..., op. cit., s. 28. 
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słownika językowego (przyjmując nieco 

uproszczoną optykę stwierdzić możemy, iż 

przy definicji tej mówimy o wyrazach 

za pomocą wyrazów8), zaś przy definicjach 

realnych dążymy do scharakteryzowania 

przedmiotu i przedstawienia jego istoty.9 

Definicje nominalne i realne mogą niekiedy 

się zbiegać, albowiem nie można wykluczyć 

sytuacji, w której, interpretując sens okre-

ślonego wyrazu, scharakteryzujemy jedno-

cześnie sam przedmiot oznaczony przez 

nazwę.10 

 Przez definicję nominalną rozumieć 

należy takie wyrażenia, które w określony 

sposób dostarczają informacji o sensie 

danego słowa lub słów, stanowiących 

przedmiot definiowania. Skoro więc definicja 

nominalna informuje o znaczeniu słowa 

definiowanego, to jest ona tym samym 

wypowiedzią sformułowaną w języku 

drugiego stopnia, odróżniając się zresztą 

w sposób wyraźny od definicji realnej jako 

rodzajowo odmiennej.11 

 Przy najprostszym schemacie definicji 

nominalnej ograniczyć można się do bezpo-

średniego wskazania wyrazu lub wyrazów, 

które byłyby znane odbiorcy definicji 

i jednocześnie równoznaczne wyrazowi 

zastępowanemu.12 

 

Definicja realna 

 Nieco więcej trudności nastręcza 

definicja realna, którą rozumieć należy jako 

zdanie charakteryzujące określony przed-

                                                           
8 Trafnie więc definicję tę nazywa W. Patryas definicją 
metajęzykową. Por. tenże, Elementy..., op. cit., s. 164 
9 Zob. K. Pawłowski, Zarys..., op. cit., s. 28. 
10 Ibidem, s. 28. 
11 Zob. Z. Ziembiński, Logika Praktyczna, Warszawa 
2005, s. 45. 
12 Szczególnego rodzaju definicją jest definicja 
ostensywna, która polega na definiowaniu przez 
okazanie. Por. W. Patryas, Elementy..., op. cit., 183-
185. 

miot lub przedmioty w taki sposób, że tym 

i tylko tym przedmiotom sens tego zdania 

może być przypisany.13 

 Condicio sine qua non takiej charak-

terystyki stanowi precyzyjne ujęcie istoty 

definiowanego przedmiotu, albowiem na jej 

podstawie wnioskuje się następnie 

o wszystkich innych istotnych jego cechach. 

Jednocześnie definicja ta winna być możliwie 

najzwięźlejsza, gdyż zbyt daleko posunięta 

generalizacja nie pozwoli na wskazanie 

przedmiotu definiowanego, podobnie jak 

wskazywanie elementów nieistotnych, które, 

jakkolwiek opisują dany przedmiot w sposób 

zgodny z rzeczywistością, to jednak nie 

oddają istotnego jego sensu.  

 Jak zostało powiedziane, definicje 

nominalne są wypowiedziami języka drugie-

go stopnia, tymczasem realne stanowią 

wypowiedź języka pierwszego stopnia.14 

 Ze względu na ograniczone ramy 

objętościowe niniejszego artykułu na uboczu 

dalszych rozważań pozostawić należy 

problematykę wspólnych cech dla wydzielo-

nych wcześniej przedmiotów.  

 

Definicja nominalna a definicja realna 

 Jak zostało już zasygnalizowane, 

definicje nominalne i realne mogą niekiedy 

pozostawać ze sobą w swoistym zbiegu. 

Wynika z tego, że granica pomiędzy obiema 

tymi definicjami może być nadzwyczaj 

płynna. Problem ten ze szczególną jaskrawo-

ścią uwidacznia się przy zapisie graficznym 

wyrazu definiowanego i jego definicji. Dla 

większej klarowności omawianego zagad-

nienia należy posłużyć się przykładem. 

Biorąc wyraz „filozofia”, zdefiniujemy go 

jako „umiłowanie mądrości”.15 Ujęcie 

                                                           
13 Zob. Z. Ziembiński, Logika..., op. cit., s. 44. 
14 Ibidem, s. 45. 
15 Tłum. z gr. phileo – kochać, sophia – mądrość. 
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w cudzysłów słowa „filozofia” wskazuje, iż 

definicja ogniskuje się w sensie wyrazu, nie 

zaś przedmiotów przez ten wyraz oznacza-

nych. Użyte wyrazy w supozycji material-

nej16 konstruują definicję nominalną. 

Jednocześnie, opuszczając cudzysłów 

uzyskamy w ten sposób definicję przedmio-

tową, odnoszącą się do przedmiotów 

realnych. Zatem wyraz użyty w supozycji 

naturalnej17 jest ukierunkowany na określo-

ny przedmiot.18 

 

Rodzaje definicji ze względu na ich 

budowę 

 

Definicja równowartościowa 

 Przechodząc do rozważań zasadni-

czych, już nawet prima facie zauważamy, iż 

najprostszym przykładem definicji wyod-

rębnionej ze względu na jej budowę jest 

definicja równowartościowa19, składająca się 

z trzech elementów:20 

primo, definiendum – zwrot językowy 

(wyraz) podlegający definiowaniu;  

secundo, łącznik;21  

tertio, definiens – wyjaśnienie sensu defi-

niendum.  

Powyższą myśl przedstawić możemy za 

pomocą schematu: definiendum – łącznik – 

definiens.  

                                                           
16 Wyraz (nazwa) użyty jest w supozycji materialnej 
wówczas, gdy oznacza własny zapis materialny. 
Przykład: „«koń» ma 3 litery”. 
17 Wyraz (nazwa) użyty jest w supozycji naturalnej 
wówczas, gdy denotuje konkretny desygnat. Przy-
kład: „koń Kaliguli był rzymskim senatorem”. 
18 Zob. K. Pawłowski, Zarys..., op. cit., s. 29. 
19 W danym zbiorze relacja jest równowartościowa, 
gdy jest ona w nim równocześnie zwrotna, syme-
tryczna i przechodnia. Tak: W. Patryas, Elementy..., 
op. cit., s 168. 
20 Zob. W. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa 
i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 67. 
21 Zwany także „zwrotem łączącym” albo „spójką 
definicyjną”. 

Odwołując się do przykładu: „przestępcą 

(definiendum) nazywamy (łącznik) tego, kto 

popełnił czyn zabroniony pod groźbą kary 

przez ustawę obowiązującą w chwili jego 

popełnienia, którego stopień społecznej 

szkodliwości jest wyższy, aniżeli znikomy, 

zaś sprawcy można przypisać winę w czasie 

tego czynu22 (definiens).”  

 Posługując się definicją równowarto-

ściową nie zawsze możliwe jest podanie 

wyrażenia równoznacznego wyrażeniu 

definiowanemu. Ponadto, definiując okre-

ślone wyrażenia, zwłaszcza tzw. funktory 

nazwotwórcze, uwzględniać należy ich 

klasyczny kontekst.23 

 Truizmem jest twierdzenie, iż defi-

niendum zawiera wyłącznie wyrażenie 

definiowane, natomiast definiens może 

zawierać także inne wyrażenia.  

 

Definicja równowartościowa klasyczna 

 Szczególnie złożony jest problem 

budowania członu definiującego w definicji. 

Już dawniej podkreślano, iż pożądane jest 

konstruowanie definicji zgodnie z zasadą 

definitio fit per genus et differentiam 

specificam.24 Rozwijając ową zasadę okazuje 

się, iż dla zdefiniowania nazwy A warto 

odnieść jej zakres do zakresu innej nazwy 

ogólniejszej B (genus – gatunek, do którego 

należy również A), przy czym zakres nazwy 

B ma być limitowany przez zespół cech C 

(differentia specifica – różnica gatunkowa). 

                                                           
22 Arg. z art. 1 Kodeksu karnego (Ustawa z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 
ze zm.). Por. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 
2007, s. 47. 
23 Tak: Z. Ziembiński, Logika..., op. cit., s. 48. 
24 Tłum. z łac.: „Definicję tworzy się przez podanie 
rodzaju i różnicy gatunkowej” – tłum. moje – M.B. 
Zasada ta powinna być jednak zawężona przez 
odwołanie się do zasady definitio fit per genus 
proximum et differentiam specificam – definicja 
polegać ma na podaniu najbliższego rodzaju 
i różnicy gatunkowej. 
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Tak skonstruowaną definicję określa się 

mianem definicji równowartościowej 

klasycznej. Obrazując powyższy schemat 

przykładem: „określenie «głowa gospodar-

stwa domowego» (definiendum) oznacza 

(łącznik) osobę (genus), która dostarcza 

najwięcej środków na utrzymanie gospodar-

stwa domowego (differentia specifica)”.25  

 

Definicja równowartościowa nieklasycz-

na 

 Konsekwentnie, skoro definicja 

równowartościowa występować może 

w postaci klasycznej, to występować musi 

także w postaci nieklasycznej.  

 Zatem, definicją równowartościową 

nieklasyczną nazywamy taką definicję, 

w której definiensie nie można wyróżnić ani 

genus, ani differentiam specificam. Zamiast 

tych elementów wskazuje się przede 

wszystkim zakresy nazw, których suma 

składa się na zakres definiowanej nazwy. 

Przykład: „nazwa «archiwa konsularne» 

oznacza wszystkie pisma, dokumenty, 

korespondencję, książki, filmy, techniczne 

zasoby gromadzenia i wykorzystywania 

informacji, rejestry urzędu konsularnego 

oraz szyfry i kody, kartoteki jak również 

przedmioty wyposażenia służące do ich 

zabezpieczenia i przechowywania”.26  

 

Stylizacje definicji równowartościowej 

 Definicja równowartościowa klasycz-

na i – odpowiednio – także nieklasyczna, 

może występować w trzech stylizacjach.  

 

Stylizacja słownikowa 

 Primo, stylizacja słownikowa. Jej clou 

wyraża się w tym, że dany wyraz lub wyra-

                                                           
25 Por. S. Wronkowska, Podstawowe..., op. cit., przykł. 
ze s. 67. 
26 Ibidem, przykł. ze s. 67. 

żenia mają dokładnie takie samo znaczenie 

jak drugie, które jest obok niego wskazywa-

ne. Przykład: słowo „przestępstwo” znaczy 

dokładnie tyle samo co „czyn zabroniony 

pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą 

w chwili jego popełnienia, którego stopień 

społecznej szkodliwości jest wyższy aniżeli 

znikomy, zaś sprawcy można przypisać winę 

w czasie tego czynu”.  

 Wynika z tego, iż tak definiendum, jak 

i definiens używane są w supozycji material-

nej.  

 Jakkolwiek powyższy schemat nie 

może budzić wątpliwości pod kątem po-

prawności, to jednak wydaje się on nienatu-

ralny, co z kolei rzutuje na niewielką przy-

datność stylizacji słownikowej w życiu 

codziennym.  

 

Stylizacja semantyczna 

 Secundo, stylizacja semantyczna. Jej 

mechanizm polega na tym, że wyraz lub 

wyrażenia charakteryzują określone przed-

mioty, albo też odnoszą się do takich lub 

innych cech, stosunków czy w końcu zda-

rzeń, w taki sposób, iż tylko definiendum 

pozostaje w supozycji materialnej.27 

 

Stylizacja przedmiotowa 

 Tertio, stylizacja przedmiotowa. 

Istota tej stylizacji sprowadza się do ukaza-

nia sensu wyrazu, który podlega definiowa-

niu poprzez wskazywanie cech tego, o czym 

wyraz ten traktuje, albo też wyliczenia 

gatunków przedmiotów obejmujących 

określony rodzaj.28 

Stylizacja przedmiotowa jest bez wątpienia 

najprostszą formą wyrażenia definicji 

równowartościowej, jednakowoż – jak się 

wydaje – niebezpieczną. Wszakże może ona 

                                                           
27 Por. Z. Ziembiński, Logika..., op. cit., s. 49. 
28 Ibidem, s. 50. 
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prowadzić do nieporozumień i wątpliwości 

interpretacyjnych, gdyż może zdarzyć się 

tak, że kłopotliwe będzie wskazanie zdania, 

które będzie definicją nominalną danej 

nazwy, które zaś definicją realną, a które – 

w końcu – jedynie zwykłym zdaniem nie 

mającym na celu definiowania czegokol-

wiek.29  

 

Definicje wyraźne i kontekstowe 

 Podział definicji równowartościo-

wych może zostać przeprowadzony również 

z punktu widzenia stosunku wyrażenia 

definiowanego do definiendum. Wyróżniamy 

w ten sposób definicje wyraźne i definicje 

kontekstowe.  

 

Definicja wyraźna 

 Stosownie do tego, definicja równo-

wartościowa przybiera postać definicji 

wyraźnej, gdy definiens jest tożsamy 

z definiendum. Inaczej mówiąc, w definicji 

takiej w definiendum znajduje się tylko 

wyrażenie definiowane.30 

 

Definicja kontekstowa 

 Jeżeli zaś idzie o definicję równowar-

tościową, będącą definicją kontekstową, to 

mamy z takową do czynienia wówczas, gdy 

wyrażenie definiowane nie pokrywa się 

z definiendum. 

 Wynika z tego, iż w definicji takiej 

definiendum jest równocześnie kontekstem, 

który zawiera w sobie wyrażenie definiowa-

ne.31  

Definiowanie przez abstrakcję 

 Definicja kontekstowa może przybrać 

szczególną postać, jaką jest definiowanie 

                                                           
29 Ibidem, s. 50.  
30 Zob. W. Patryas, Elementy..., op. cit., s. 167-168. 
31 Ibidem, s. 168. 

przez abstrakcję, które jednak wykracza 

poza ramy niniejszej publikacji. 

 

Rodzaje definicji ze względu na ich 

zadania i funkcje 

 Kontynuując rozważania zauważamy, 

iż przy formułowaniu definicji przypisujemy 

im różne funkcje i zadania. Analizując 

definicje właśnie ze względu na te zadania, 

wyodrębnić możemy definicje sprawozdaw-

cze32 oraz definicje projektujące,33 przy czym 

pośród tych ostatnich wyróżniamy jeszcze 

definicje konstrukcyjne34 oraz definicje 

regulujące.35 

 

Definicje sprawozdawcze 

 Jeżeli idzie o definicje sprawozdaw-

cze, to określamy je jako definicje, które 

wskazują nam sens i znaczenie wyrazu, 

które posiada on obecnie lub posiadał 

dawniej w danym języku.36 

 Innymi słowy, definicja sprawozdaw-

cza przedkłada niejako sprawozdanie z tego,  

w jaki sposób określona grupa ludzi posłu-

guje lub posługiwała się danym wyrazem lub 

wyrazami.37  

 Punctum saliens definicji sprawoz-

dawczej jest odtworzenie znaczenia wyrazu 

tak, jak jest on w danym języku rozumiany.  

Tak postawiona teza implikuje konieczność 

odtwarzania tego znaczenia adekwatnie 

do charakteru samego wyrazu, a zatem, 

jeżeli wyraz definiowany pozbawiony jest 

wyraźnej treści (nazwa nieostra), to definicja 
                                                           
32 Zwane także definicjami analitycznymi. 
33 Zwane także definicjami syntetycznymi. 
34 Zwane także definicjami swobodnie projektujący-
mi. 
35 Wydaje się, iż definicje regulujące powinny zostać 
wyodrębnione jako trzecie, albowiem ich clou zawiera 
się między definicjami sprawozdawczymi a projektu-
jącymi. 
36 Por. Z. Ziembiński, Logika..., op. cit., s. 45. 
37 Przykład: „W XX w. wyraz «warzywniak» oznacza 
«sklep, w którym sprzedawane są warzywa»”. 
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sprawozdawcza musi ową nieostrość 

zachować.  

 Definicji sprawozdawczej przypisać 

możemy wartość logiczną. Stosownie 

do tego, jeżeli trafnie oddaje ona sens 

definiowanego wyrazu, korzystać będzie z 

przymiotu prawdziwości; a contrario – jeżeli 

będzie ona chybiona, wtedy przyjmie 

wartość fałszu.38 

 Definicje sprawozdawcze odgrywają 

szczególnie doniosłą rolę w życiu codzien-

nym, albowiem to dzięki nim możliwe jest 

przekazanie znaczenia danego wyrazu 

osobie, która go nie zna, albo też upewnienie 

się, iż interakcja nie jest zakłócona 

ze względu na odmienne rozumienie sensu 

danego wyrazu przez dwie lub więcej osób.39 

Ponadto, ich rola uwypukla się w procesie 

dydaktycznym.40 

 

Definicje projektujące 

 O ile definicja sprawozdawcza 

ukierunkowana jest na przeszłość lub 

teraźniejszość, o tyle definicje projektujące 

są definicjami prognozującymi niejako sens 

danego słowa na przyszłość, w sposobie 

mówienia, który jest niejako projektowany.41 

 Innymi słowy, rolą definicji projektu-

jącej jest ustanowienie reguły znaczeniowej 

w kwestii przypisania danemu wyrazowi 

znaczenia w przyszłości.  

 Szczególne znaczenie definicji 

projektujących ujawnia się w tworzonych 

aktach normatywnych, kiedy to zawierają 

one słowniczki definicji legalnych, w których 

                                                           
38 Por. Z. Ziembiński, Logika..., op. cit., s. 46. 
39 Inna sprawa, czy dla zaistnienia interakcji wystar-
czający jest udział tylko dwóch osób. 
40 Tak: K. Pawłowski, Zarys..., op. cit., s. 30. 
41 Por. W. Patryas, Elementy..., op. cit., s. 176. 

określane są znaczenia danych wyrazów na 

potrzeby projektowanego aktu.42 

 

Definicje konstrukcyjne 

 Jak zostało powiedziane, definicja 

projektująca przybrać może formę definicji 

konstrukcyjnej albo definicji regulującej.43 

 W tym pierwszym przypadku chodzić 

będzie o ustalenie sensu danego wyrazu 

na przyszłość, bez uwzględniania znaczenia, 

jakie było mu przypisywane do tej pory.44 Co 

istotne, definicja konstrukcyjna nie musi 

odnosić się do zupełnie nowego wyrazu, 

który wcześniej w języku nie funkcjonował. 

Może ona polegać na swoistej redefinicji 

znanego już wyrazu, któremu teraz nadaje 

się odmienne znaczenie.  

 Definicji konstrukcyjnej nie można 

przypisać wartości logicznej, albowiem 

nieprawdopodobieństwem jest orzekanie 

o prawdziwości lub fałszywości projektu 

posługiwania się określonym wyrazem 

w określonym sensie.  

 Inna sprawa, że definicja konstruk-

cyjna może być przyjęta (zaakceptowana 

przez ogół) albo nie (przez ogół odrzucona).  

Nie ulega również wątpliwości, iż wraz 

z upływem czasu przyjęta definicja projektu-

jąca przekształci się w definicję sprawoz-

dawczą, z czym będziemy mieli do czynienia 

wówczas, gdy stanie się ona na tyle po-

wszechna, że przestanie projektować 

znaczenie nowych terminów, a zacznie 

opisywać sposób posługiwania się wyrazem 

współcześnie.45 

 

 

 

                                                           
42 Por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii 
prawa, Poznań 2001, s. 148-149. 
43 Zob. W. Patryas, Elementy..., op. cit., s. 177. 
44 Przy założeniu, że wyraz takowe posiadał. 
45 Tak: Z. Ziembiński, Logika..., op. cit., s. 47. 
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Definicje regulujące 

 Definicja regulująca określa znaczenie 

danego wyrazu na przyszłość przy jednocze-

snym uwzględnieniu znaczenia aktualnego, 

które pozostawało nie do końca określone.46 

 

Eksplikacje 

 Szczególną odmianą definicji projek-

tujących są tzw. eksplikacje, które jednak 

pozostać muszą poza ramami niniejszej 

pracy.47 

 

Definicje aksjomatyczne 

 Do tej pory mowa była o definicjach 

równowartościowych, które nie nastręczały 

większych kłopotów, choćby z tego względu, 

że pomiędzy definiendum a definiensem 

zachodzi stosunek równoważności.48  

 Teraz przejść wypada do kwestii 

nieco bardziej skomplikowanych, na płasz-

czyźnie których możliwe jest posługiwanie 

się wyrazem lub wyrażeniami przy użyciu 

tzw. definicji aksjomatycznych, zwanych 

także definicjami przez postulaty.49  

 Mechanizm definiowania aksjoma-

tycznego polega na umieszczaniu wyrazu 

definiowanego w jednym lub kilku zdaniach, 

w których zawarte są wyrazy o znanym 

                                                           
46 Ibidem, s. 46. 
47 Na temat eksplikacji zob. zwł. W. Patryas, Elemen-
ty..., op. cit., s. 180-183. 
48 A zatem i zamienności. 
49 Także inne określenia: „definicja rekurencyjna”, 
„definicja indukcyjna”, „definicja operacyjna”. Por.  
W. Marciszewski [red.], Mała encyklopedia logiki, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, wyd. II z 1988,  
s. 38 i 43. Zob. też objaśnienie W. Patryasa: „Każda 
definicja indukcyjna zbudowana jest z dwóch części,  
a mianowicie z warunku wstępnego i z warunku 
indukcyjnego. W zdaniu stanowiącym warunek 
wstępny podaje się najprostszy kontekst, w którym 
występuje wyrażenie definiowane. Z kolei w zdaniu 
stanowiącym warunek indukcyjny zawarta jest 
zasada przekształcania bardziej złożonych kontek-
stów zawierających wyrażenia definiowane 
w konteksty prostsze”. Tenże, Elementy..., op. cit., 
s. 171. 

znaczeniu, a następnie, na przykładzie 

posługiwania się definiowanym wyrazem 

w takim zdaniu lub zdaniach, rozkodowuje-

my znaczenie definiowanego wyrazu.50 

 Innymi słowy, definicja przez postula-

ty zbudowana jest z dwu lub więcej zdań, 

przy czym każde z nich zawiera definiowane 

wyrażenia, przy jednoczesnym uznaniu ich 

za prawdziwe.51 

 Przy posługiwaniu się definicją 

aksjomatyczną niezbędne jest zachowanie 

wszelkiej staranności, albowiem tylko 

trafnie dobrane zdania – postulaty pozwolą 

na prawidłowe zrozumienie wyrazu defi-

niowanego. W tym celu sformułowano 

następujące warunki, których należy prze-

strzegać przy definiowaniu aksjomatycznym:  

primo, posługiwanie się wyrażeniem 

definiowanym musi być konsekwentne 

w tym sensie, że używanie go w ramach zdań 

– postulatów musi być takie samo;  

secundo, postulaty muszą być dobrane 

w taki sposób, ażeby były wystarczające 

do zdekodowania znaczenia wyrazu defi-

niowanego;  

tertio, postulaty nie mogą być wieloznaczne;  

quatro, zdania składające się na definicję 

przez postulaty muszą być tak wyselekcjo-

nowane, ażeby łączna ich prawdziwość 

wyznaczała jedno tylko znaczenie zawarte 

w wyrażeniu definiowanym.52 

 Jeżeli któryś z tych warunków nie jest 

zachowany, wtedy też postulaty nie pozwa-

lają na pełne zdefiniowane wyrazu definio-

wanego, w rezultacie czego możliwe będzie 

tylko skonstruowanie tzw. definicji cząstko-

wej.53  

                                                           
50 Zob. Z. Ziembiński, Logika..., op. cit., s. 50. 
51 Tak: W. Patryas, Elementy..., op. cit., s. 173. 
52 Ibidem, s. 173.  
53 Por. T. Pawłowski, Tworzenie pojęć i definiowanie 
w naukach humanistycznych, Warszawa 1978, s. 115 
i nast. 
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 Rekapitulując, zauważamy, iż defi-

niowanie aksjomatyczne nie wskazuje 

w sposób bezpośredni znaczenia danego 

wyrazu bądź wyrażenia. Pozwala jednak 

na dotarcie do ich znaczenia poprzez po-

średnie informowanie o tym znaczeniu 

za pomocą postulatów.  

 

Warunki poprawności definicji. Błędy w 

definiowaniu 

 Definicje nominalne, spełniając 

niewątpliwie bardziej doniosłą rolę aniżeli 

definicje przedmiotowe, podporządkować 

muszą się pewnym regułom, tak ażeby same 

w sobie pozostawały poprawne. 

 Wskazać zatem możemy katalog 

warunków poprawności definicji, w którym 

wyliczone zostaną błędy przesądzające 

o wadliwości definiowania, rozumianego 

także jako nie osiągnięcie zamierzonych jego 

celów.  

 

Error ignotum per ignotum 

 W pierwszej kolejności przedstawie-

nia domaga się problematyka błędu zwanego 

ignotum per ignotum.54 Clou tego błędu 

ogniskuje się w rozkodowywaniu znaczenia 

wyrazu definiowanego przez użycie 

w definicji zwrotów równie niezrozumiałych 

dla odbiorcy definicji, co sam wyraz definio-

wany.55 Przykład: „wyraz «ustawodawca» 

znaczy tyle co «twórca ustaw»”. Komu 

nieznane jest pojęcie samej ustawy, dla tego 

wyraz „ustawodawca” nadal pozostanie 

enigmatyczny.  

Oczywiście, błąd ten relatywizowany jest 

w odniesieniu do zasobu wiedzy odbiorcy 

definicji, a zatem nie ma on charakteru 

absolutnego w tym sensie, że raz się ukon-

stytuuje, innym razem już nie.  

                                                           
54 Tłum. z łac.: „nieznane przez nieznane”. 
55 Zob. K. Pawłowski, Zarys..., op. cit., s. 31. 

 

Error idem per idem. Circulus in defi-

niendo 

 Następnie wyróżnić możemy error 

idem per idem.56 Nie ulega wątpliwości, iż 

przy trafnie skonstruowanej definicji 

równowartościowej to, co jest definiowane 

nie może pojawić się w definiensie. 

W przeciwnym razie zachodzi tzw. błędne 

koło bezpośrednie, w którym wyraz defi-

niowany jest rozkodowywany za pomocą 

siebie samego. Przykład: „prawo – jako 

nauka – jest nauką o prawie”.  

 Popełnienie takiego błędu przekreśla 

możliwość zrozumienia tego, co jest defi-

niowane, albowiem definicja nie wnosi nic 

nowego.57  

 Oczywiście, zaistnienie błędnego koła 

bezpośredniego łatwo dojrzeć. Sprawa 

komplikuje się przy tzw. błędnym kole 

pośrednim. Problem ogniskuje się z próbie 

definiowania wyrazu A przez odwołanie się 

do wyrazu B, który zaś definiowany jest 

przez wyraz C, który ostatecznie wymaga 

jednak zdefiniowania za pomocą wyrazu A. 

Dostrzeżenie błędnego koła pośredniego 

bywa niekiedy niezwykle trudne, co wynika  

z faktu, iż błąd ten skaża nie poszczególną 

definicję, ale cały ich zespół.58 

 

 

 

                                                           
56 Tłum. z łac.: „błąd tego samego przez to samo”. 
57 Z tego względu wydaje się, że na aprobatę nie 
zasługuje definicja czynności konwencjonalnej 
zaproponowana przez S. Wronkowską: „Czynność 
konwencjonalna to taka czynność psychofizyczna 
albo czynność konwencjonalna niższego stopnia...”, 
albowiem otrzymujemy następującą jej definicję 
„Czynność konwencjonalna to taka [...] czynność 
konwencjonalna (podkr. moje – M.B.)...”. W osta-
tecznym więc rozrachunku, popełniony zostaje 
typowy błąd idem per idem. Por. taż, Podstawowe..., 
op. cit., s. 12. 
58 Zob. Z. Ziembiński, Logika..., op. cit., s. 53. 
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Błąd adekwatności 

 Powyższe warunki poprawności 

definicji wyliczone zostały negatywnie. Nie 

oznacza to jednak, że nie możemy ich 

sformułować w sposób pozytywny.  

 Myśl tę poprzedzić należy twierdze-

niem, iż definicja sprawozdawcza winna być 

sformułowana w taki sposób, ażeby zakresy 

definiendum i definiensa pozostawały 

względem siebie w stosunku zamienności. 

Tym samym nie mogą się one krzyżować, 

wykluczać, w końcu też nie może zachodzić 

między nimi stosunek nadrzędno-

ści/podrzędności.59  

 Jeżeli zakresy definiendum i definien-

sa nie pokrywają się, to znaczy, iż zakres 

definiensa jest zbyt szeroki albo zbyt wąski. 

Odpowiednio do tego wyróżniamy definicję 

za szeroką oraz definicję za wąska.  

 Jak zostało powiedziane, rolą definicji 

sprawozdawczych jest określenie znaczenia, 

które w danym języku posiada definiowane 

wyrażenie, co winny czynić prawidłowo, 

czyli adekwatnie. Jeżeli zaś definicja ta 

informuje o znaczeniu danego wyrażenia w 

sposób niewłaściwy, a zatem nieadekwatny, 

przeto obarczona jest ona wadą, nazywaną 

błędem nieadekwatności.60 Nieadekwatność 

ta może wystąpić w trzech postaciach, 

mianowicie jako definicja za szeroka, 

definicja za wąska oraz definicja krzyżują-

ca.61 

 

 

Definicja za szeroka 

 Jeżeli idzie o definicję za szeroką, to 

mamy z nią do czynienia wówczas, gdy 

                                                           
59 Stosunki te przedstawić można w formie graficznej 
za pomocą diagramów Venny.  
60 Błąd nieadekwatności może obarczać jedynie 
definicje sprawozdawcze. Tak: W. Patryas, Elementy... 
op. cit., s. 188. 
61 Ibidem, s. 188-189. 

zakres definiensa wykreślony jest na tyle 

szeroko, iż obejmuje on elementy nie 

wchodzące w zakres definiendum.62 Przy-

kład: „sędzia to pracownik sądu”. 

W przykładzie tym zakres definiensa jest 

wykreślony za szeroko, albowiem obejmuje 

on elementy nie wchodzące w zakres 

definiendum, pozostając tym samym wzglę-

dem niego w stosunku nadrzędności. 

Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, iż każdy 

sędzia jest pracownikiem sądu, to jednak nie 

każdy pracownik sądu jest sędzią. W osta-

tecznym rozrachunku, podanie zbyt małej 

ilości danych charakteryzujących sędziego 

nie pozwoli na precyzyjne i trafne zdefinio-

wanie tej nazwy.  

 

Definicja za wąska 

 Już choćby z przeciwieństwa 

do definicji za szerokiej wnioskować może-

my, czym jest definicja za wąska. I tak też, 

definicja za wąska to definicja, w której 

zakres definiensa jest zakreślony na tyle 

wąsko, iż nie znajdują się w jego ramach 

elementy należące do zakresu definien-

dum.63 

 

Definicja krzyżująca 

 Możliwa jest również sytuacja, 

w której definicja będzie równocześnie i za 

szeroka i za wąska. Stanie się tak wtedy, gdy 

zakresy definiendum i definiensa znajdą się 

między sobą w stosunku krzyżowania.64 

 

 

 

Błąd przesunięcia kategorialnego 

 Ze szczególnym rodzajem błędu 

mamy do czynienia, gdy zakresy definiensa 

                                                           
62 Por. K. Pawłowski, Zarys..., op. cit., s. 32. 
63 Ibidem, s. 32.  
64 Zob. Z. Ziembiński, Logika..., op. cit., s. 53. 
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i definiendum będą się wykluczać. Mianowi-

cie możliwe jest, iż przy konstruowaniu 

definicji sprawozdawczej podamy w defi-

niensie – jako określenie rodzajowe – genus, 

który diametralnie będzie różnił się od tego, 

który powinien być wskazany ażeby możli-

we było wskazanie obiektów definiowanych 

przy założeniu, że definiendum zachowuje 

dotychczasowe znaczenie, odwołując się 

do innej kategorii ontologicznej. Błąd ten 

określamy jako błąd przesunięcia katego-

rialnego.65 Problem rozróżnienia kategorii 

ontologicznych, a zatem i omawiania powyż-

szego błędu, ze względu na charakter 

artykułu, pozostanie poza jego ramami.  

 

Błąd sprzeczności 

 Innym jeszcze błędem, który może 

zostać popełniony przy definiowaniu jest 

tzw. błąd sprzeczności. Jego clou najlepiej 

przedstawić za pomocą przykładu. Tak też 

załóżmy, iż do języka wprowadzona została 

nowa definicja, co de facto zaowocowało 

powstaniem nowego języka, w którym 

pojawił się aksjomat w postaci tej właśnie 

definicji. Jeśli pośród tez języka wyjściowego 

nie pojawiają się zdania wzajemnie sprzecz-

ne, a jednocześnie pośród tez nowego języka 

są takowe zdania, to definicja która go 

współtworzy skażona jest właśnie błędem 

sprzeczności.66 Wynika to z faktu, iż poja-

wienie się takiej definicji w zbiorze tez 

języka wyjściowego skutkuje wprowadze-

niem do niego zdań wzajemnie sprzecznych.  

 

Szczególne problemy definiowania 

 Pomijając problematykę sposobów 

definiowania okazuje się, że nie wszystkie 

elementy rzeczywistości temuż definiowaniu 

                                                           
65 Ibidem, s. 53-54. 
66 Tak: W. Patryas, Elementy..., op. cit., s. 187-188. 

podlegają.67 Zatem skoro nie wszystko da się 

zdefiniować, w niektórych sytuacjach 

pozostaje zastąpienie definicji innymi 

czynnościami: 

primo, trywialne okazanie danej rzeczy 

(wszakże jak opowiedzieć, czym jest kwiat 

róży?);  

secundo, porównywanie określonej rzeczy 

do innej;  

tertio, odróżnianie określonej rzeczy 

od innej;  

quatro, wskazywanie przymiotów danej 

rzeczy;  

quinto, opisywanie danej rzeczy.68 

 

Podsumowanie i wnioski 

 Niedoskonałość języka, którym 

posługuje się człowiek, wymogła koniecz-

ność jego sprecyzowania za pomocą definicji, 

które zasadniczo dzieli się na nominalne 

i realne. Pierwsze, przyjmując postać 

metajęzyka, opisują wyrazy, drugie zaś 

przedmioty.  

 Przyjmując podział definicji 

ze względu na ich budowę, wyróżniamy 

definicje równowartościowe i nierównowar-

tościowe. Te pierwsze występować mogą 

w\ postaci klasycznej i nieklasycznej, te 

z kolei – w dalszej klasyfikacji – w trzech 

stylizacjach.  

 Dzieląc definicje ze względu na ich 

funkcje, wyodrębniamy definicje sprawoz-

dawcze i projektujące, przy czym te ostatnie 

dzielą się dalej na definicje konstrukcyjne 

i regulujące. Szczególnie doniosłe zagadnie-

nie stanowią definicje aksjomatyczne.  

                                                           
67 Autor niniejszej pracy pozostawia Czytelnikowi 
refleksję filozoficzną nt. współczesnego świata – czy 
istnieje w nim coś, czego nie da się zdefiniować, 
co mogłoby nie mieć swojego desygnatu, a co jednak 
można zaobserwować? 
68 Tak (chyba nie do końca słusznie): K. Pawłowski, 
Zarys..., op. cit., s. 34-35. 
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Proces definiowania może być dotknięty 

błędami, które przesądzają o jego wadliwo-

ści, z tego też względu sformułowane zostały  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warunki poprawności jego prowadzenia.  

Ostatecznie jednak, nie wszystko da się 

zdefiniować. 
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Wtórna wiktymizacja 
Magdalena Staroszczyk 

*** 

 

Jest zjawiskiem dotyczącym ofiar przestępstw z użyciem przemocy, niewiele z nich zdaje sobie 

sprawę z tego, że dążąc do ukarania winnych przemocy będą musiały stawić czoła wymiarowi 

sprawiedliwości, który  może tylko pogłębić ich traumę(…).  

 W ubiegłym roku w Polsce odnoto-

wano prawie 133 tyś przypadków przemocy 

domowej, wśród nich 80 tyś to kobiety, a 27 

tyś dzieci do 13 roku życia1,a 1,5 tyś kobiet 

zostało zgwałconych. Są to dane pochodzące 

ze statystyk policyjnych, jednak z   przepro-

wadzonych w Polsce w 2005 roku badań 

kwestionariuszem IVAWS (International 

Violence Against Women Survey) wynika, że 

jedynie 1/3 aktów przemocy jest zgłaszana 

policji.2 Pozwala to przypuszczać, iż faktycz-

na skala zjawiska jest dużo większa. Przy-

czyn dla których przemoc nie jest zgłaszana 

organom ścigania jest wiele. Przede wszyst-

kim wstyd, lęk przed wykluczeniem społecz-

nym czy przed samym sprawcą. Niewielki 

procent kobiet, które zdobywają się na 

odwagę by zgłosić przestępstwo, których 

stały się ofiarami musiał się wykazać 

niezmierną odwagą. Jednak niewiele z nich 

zdaje sobie sprawę z tego, że  dążąc do 

ukarania winnych przemocy będą musiały  

stawić czoła  wymiarowi sprawiedliwości, 

który  może tylko pogłębić ich traumę. 

Zjawisko dalszego pokrzywdzenia ofiary w 

wyniku kontaktów z wymiarem sprawiedli-

wości nazywane jest wtórną wiktymizacją. 

Jak pokazują statystyki, większość ofiar 

przemocy stanowią kobiety i to one są 

                                                           
1 www.statystyka.policja.pl  
2 www.kgp.gov.pl  

przede wszystkim narażone 

na doświadczenie wtórnej wiktymizacji.  

 Na potrzeby niniejszej pracy przyjmę 

bardziej szczegółową definicję wtórnej 

wiktymizacji obejmującą zachowania 

mogące przyjąć formę zarówno określo-

nego działania, jak i zaniechania działa-

nia nakazanego przez prawo oraz pod-

stawowe zasady moralne. Działania mogą 

przybrać formę werbalną, polegającą 

na formułowaniu w wprost pod adresem 

kobiet, oceniających czy bagatelizujących 

ich problem wypowiedzi. Pośrednio zaś 

formułowane pod adresem ofiary stwier-

dzenia mogą wyrażać przekonanie o jej 

winie za zdarzenie lub poddawać 

w wątpliwość jej prawdomówności. 

Z drugiej strony jako zaniechanie, wtórna 

wiktymizacja może polegać na odmowie 

podjęcia wymaganych prawem działań, 

udzielenia pomocy, informacji czy 

na niewłaściwym stosowaniu istniejących 

przepisów prawnych. Zachowania wtórnie 

wiktymizujące nie muszą być jedynie 

spowodowane przez osoby zawodowo 

stykające się ofiarami przemocy tj.: policjan-

tów, lekarzy, pracowników ośrodków 

pomocy, ale także przez osoby z otoczenia 

pokrzywdzonej tj. rodziny, przyjaciół, 

sąsiadów mogą być źródłem dalszych 

przykrych doświadczeń. Wspólnym mia-

http://www.statystyka.policja.pl/
http://www.kgp.gov.pl/
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nownikiem zachowań wszystkich tych osób 

jest ich negatywne nastawienie względem 

ofiar skutkujące dalszym krzywdzeniem 

ofiary w miejsce pomocy i wsparcia, którym 

winna być objęta. Można powiedzieć, że tak 

wyglądają przejawy wtórnej wiktymizacji 

ze społecznego punktu widzenia, gdyż 

ponowne pokrzywdzenie jest wypadkową 

relacji interpersonalnych, w które wchodzi 

ofiara. Należy zwrócić uwagę, iż  relacje 

społeczne nie są jedynym źródłem tego 

zjawiska, gdyż także prawo może mieć 

charakter wiktymizujący dla ofiary. W tym 

ujęciu należy rozpatrywać przepisy prawa 

pod kątem tego czy zapewniają ofierze 

przewidziane prawem międzynarodowym 

standardy pomocy, ochrony i możliwości 

dochodzenia naprawienia szkód poniesio-

nych w wyniku przestępstwa.  

 

Teoretyczna zmiana podejścia do ofiary 

przestępstwa 

 

 Wtórna wiktymizacja, zwana 

w starszych opracowaniach postkryminal-

ną3, nie była kwestią zbyt często podejmo-

waną zarówno przez teoretyków jak 

i praktyków prawa. W wiktymologii, spoj-

rzenie na ofiarę przeszło pewną ewolucję, 

którą to opisuje Bieńkowska. W swojej 

monografii z 1984 r poświęconej wpływowi 

zachowania ofiary na rozstrzygnięcie sprawy 

o zgwałcenie pisze że, szczególnie nieko-

rzystna jest sytuacja kobiet, ofiar zgwałceń, 

które spotykają się ze znacznie nasiloną 

stygmatyzacją w porównaniu z ofiarami 

innych typów przestępstw. Jako jedna 

                                                           
3 E. Bieńkowska, Wpływ zachowania ofiary 
na rozstrzygnięcie sprawy o zgwałcenie,  Wydawnic-
two Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1984r s. 14 i n. 

z pierwszych autorka sygnalizuje, że przeży-

cia ofiary wynikające z jej późniejszych 

kontaktów ze środowiskiem najbliższych 

osób czy organami państwowymi, mają 

bardzo negatywny wpływ na ich psychikę 

i osobowość. W swojej pracy Bieńkowska 

dużo miejsca poświęca  żywo dyskutowanej 

przez doktrynę, teorii przyczynienia się ofiar 

zgwałceń. Tak więc początkowo ofiara była 

jedynie postrzegana jako przedmiot bardzo 

złożonej oceny w kategoriach przyczynowo 

skutkowych. Ten nurt w młodej dziedzinie 

jaką była wtenczas wiktymologia, wyznacza-

jący przez pewien czas kierunek wielu 

badań, spotkał się z głośną krytyką jako 

godzący w dobro ofiar. Szczególne znaczenie 

dla „odkrycia” problemu ofiar przestępstw 

miał ruch feministyczny, który jako pierwszy 

podkreślał, że fakt przestępstwa jest dla 

kobiet bardzo silnym wstrząsem i rozważa-

nia dotyczące sposobu zachowania się ofiar 

przed jego popełnieniem nie ma praktyczne-

go znaczenia. Powodują one jedynie niewła-

ściwe, potępiające zachowanie ze strony nie 

tylko otoczenia ofiary, ale także pracowni-

ków organów ścigania, które to powinny 

w sytuacji tak ogromnej traumy być nasta-

wione na łagodzenie jej skutków i pomoc4. W 

efekcie ten antywiktymologiczny nurt 

przyczynienie ofiar, został praktycznie 

całkowicie zarzucony. W połowie lat 80’tych 

XX wieku w literaturze przedmiotu zaczęto 

poświęcać więcej uwagi skutkom samej 

wiktymizacji i dostrzeżono problem złego 

traktowania ofiar przez instytucje państwo-

we. Coraz więcej badaczy wyraźnie podkre-

śla potrzebę odejścia od wspomnianego, 

krzywdzącego podejścia do ofiar prze-

stępstw i skierowania swojej uwagi 

                                                           
4 E. Bieńkowska, Wiktymologia-zarys wykładu, 
Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 
Warszawa 2000 r. s. 42 i n. 
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na konieczność niesienia im pomocy 

i zmiany sposobu traktowania przez społe-

czeństwo, państwo i organy ścigania. 

W efekcie tych przemian w podejściu 

do ofiary przestępstwa, ofiara została 

dostrzeżona jako podmiot, doświadczający 

silnej traumy, podmiot zasługujący 

na współczucie, pomoc i wsparcie. 

 

Regulacje prawne jako przyczyna wtórnej 

wiktymizacji 

 

 Wtórna wiktymizacja może mieć swe 

źródła w wadliwym prawodawstwie, bądź 

w zaniechaniu działań ustawodawczych 

wynikających z zobowiązań nałożonych 

na Państwo przez akty prawa międzynaro-

dowego. Pierwszy przypadek dotyczy 

sytuacji, gdy formalnie podejmowane są 

określone prawem międzynarodowym 

działania na rzecz poprawy sytuacji ofiar 

i działania prewencyjne, jednak działania te 

mają charakter powierzchowny i nie prowa-

dzą do osiągnięcia zamierzonego skutku. 

Fasadowość regulacji na rzecz pomocy 

ofiarom przestępstw nie pozwala na zaspo-

kojenie podstawowych interesów ofiar, 

a więc nie pozwala na zrealizowanie postula-

tów idei sprawiedliwości naprawczej. Druga 

sytuacja, odnosząca się do braku adekwat-

nych działań, skierowanych na przeciwdzia-

łanie przemocy oraz rozwój systemu pomo-

cy ofiarom przestępstw jest pośrednim 

źródłem wtórnej wiktymizacji, gdyż zanie-

chanie to powoduje obniżenie standardów 

świadczonej pomocy poniżej poziomu 

przewidzianego przez społeczność między-

narodową. Standardy dotyczące form 

i zakresu pomocy ofiarom przemocy 

na terenie Europy wyznaczone są przez Radę 

Europy oraz przez Unię Europejską5, zaś 

standardy o charakterze międzynarodowym 

                                                           
5 E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Prawa ofiar prze-
stępstw Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2009 r. s. 20; T. Cielecki Ofiary 
przestępstw w prewencyjnej strategii przeciwdziałania 
przestępczości, Wydawnictwo Szkoły Policji 
w Słupsku, Słupsk 1999 r. s. 11-18; red. T. Cielecki 
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wyznacza Organizacja Narodów Zjednoczo-

nych.  

 Należy odróżnić od powyższych 

źródeł związanych z tworzeniem prawa, 

przejawów wtórnej wiktymizacji polegają-

cych na błędnym stosowaniu istniejącego 

prawa.  

 

Wymiar kary jako przejaw wtórnej 

wiktymizacji 

 Znaczenie kary kryminalnej w pro-

cesie wymiaru sprawiedliwości wciągu 

stuleci uległo ogromnej przemianie. 

Od zasady talionu ujmowanej w sposób 

dosłowny „ząb za ząb, oko za oko”, która 

stawiała na pierwszym planie element 

odpłaty za krzywdę, poprzez bardziej 

humanitarno-symboliczne jej ujęcie, aż 

do zasad racjonalizacji kary w sposób 

sprawiedliwościowy i celowościowy, które 

nastawione były na aspekt prewencyjny.6 

Współcześnie dominuje koncepcja mieszana, 

postulująca równorzędność elementu 

odpłaty (sprawiedliwość karania) oraz 

elementu prewencyjnego kary. W ujęciu 

doktrynalnym kara kryminalna stanowi 

prawnokarną reakcję państwa na fakt 

popełnienia przestępstwa. W ujęciu społecz-

no-indywidualnym jest uznaniem, że krzyw-

da poniesiona przez osobę ma charakter 

na tyle poważny, że zasługuje na uwzględ-

nienie przez wymiar sprawiedliwości.  Kara 

zawiera w sobie określoną dolegliwość i jest 

                                                                                             
Poszanowanie godności ofiar przestępstw Wydawnic-
two Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 
Legionowo 2002 r. s. 35-39 
6 A. Marek Prawo karne Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2007 r.  s. 230; K. Indecki, A. Liszewska 
Prawo karne materialne, nauka o przestępstwie, karze 
i środkach penalnych Dom Wydawniczy ABC, 
Warszawa 2002 r. s. 271 

wyrazem dezaprobaty wymiaru sprawiedli-

wości dla popełnionego przestępstwa.7  

Winna poprzez swoją dolegliwość z jednej 

strony stanowić realizację wymiaru spra-

wiedliwości, z drugiej powinna działać 

odstraszająco na skazanego i innych poten-

cjalnych przestępców. Jej dolegliwość, 

wyrażać się może w pozbawieniu lub 

umniejszeniu dóbr osobistych skazanego 

tj. wolność, cześć, prawa obywatelskie, 

własność.  Dla ofiary przestępstwa świado-

mość, iż sprawca został ujęty, osądzony 

i skazany jest konieczna dla odzyskania 

poczucia bezpieczeństwa i wiary w sprawie-

dliwość.  Przeciwdziałanie przestępczości, 

w tym także przemocy względem kobiet, 

powinno być realizowane poprzez skuteczne 

działania prewencyjne kary. Rodzi się 

pytanie w jaki sposób można skutecznie 

osiągnąć te cele kary.  Średniowieczne 

metody publicznych egzekucji nie przyniosły 

zamierzonego efektu, także duża surowość 

kar nie okazała się trafnym rozwiązaniem. 

Dopiero socjologiczna szkoła prawa repre-

zentowana w Polsce przez Podgóreckiego, 

wskazała, że skuteczność kary zależy od jej 

niezawodności i szybkości zastosowania. 

To właśnie ”nieuniknioność kary” 8 jak 

słusznie podnoszą niektórzy z autorów 

zajmujących się tą dziedziną prawa, jest 

niezbędna dla realizacji postulatu prewencji 

indywidualnej, przesłankę adekwatności 

kary do wagi czynu. Kara zbyt surowa lub 

zbyt łagodna nie będzie wywoływała 

pożądanego efektu wychowawczego. 9  

                                                           
7 T. Bojarski Polskie prawo karne Wydawnictwo 
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002 r. s. 208;  
 Ibidem s. 231; Ibidem  s. 275 
8 T. Bojarski s. 210 ; A. Marek s. 235 
9 K. Indecki, A. Liszewska Prawo karne materialne, 
nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych 
Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002 r. s. 273 
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 Na straży prawidłowości wymiaru 

kary stoją przepisy prawa materialnego. 

Wymiar kary następuje w granicach usta-

wowego zagrożenia, przy uwzględnieniu 

zasad i dyrektyw jej wymiaru.10 Sędzia 

wydając wyrok odnośnie kar jest zobowią-

zany uwzględnić następujące kwestie 

tj. stopień winy, stopień społecznej szkodli-

wości czynu, cele zapobiegawcze i wycho-

wawcze w stosunku do skazanego oraz 

potrzeby w zakresie kształtowania świado-

mości prawnej społeczeństwa.11 Ponadto, 

sąd w szczególności uwzględnia, motywację 

i sposób zachowania sprawcy, rodzaj 

i stopień naruszenia ciążących na sprawcy 

obowiązków oraz rodzaj i rozmiar ujemnych 

następstw przestępstwa (art. 57§2 k.k.) 

Zgodnie z zasadą indywidualizacji kary 

i zasadą swobodnego uznania sędzia ma 

prawo w wypadkach wskazanych w ustawie 

i uzasadnionych okolicznościami sprawy 

zmodyfikować karę w sposób odbiegający 

od ustawowego zagrożenia. Może to uczynić 

poprzez nadzwyczajne złagodzenie kary lub 

zastosowanie nadzwyczajnego obostrzenia. 

                                                           
10 Ibidem s. 212; ibidem s. 329, 330  
11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny art. 
53§1 ; T. Bojarski s. 213; E. Samborski Zarys metodyki 
pracy sędziego w sprawach karnych Wydawnictwo 
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006 r. s. 368 

W przypadkach przestępstw znęcania się 

i przestępstwa zgwałcenia uderzająca jest 

statystyka dotyczące średniego wymiaru 

kary oraz licznych przypadków warunkowe-

go zawieszenia wykonania kary.  

 Nieadekwatna kara, często warunko-

wo zawieszana, stanowi podważenie powagi 

przestępstwa i krzywdy jakiej doznała 

ofiara. Ten przejaw wtórnej wiktymizacji, ma 

szczególne znaczenie dla ofiar przemocy, 

gdyż dla nich najważniejsze jest zapewnienie 

bezpieczeństwa. W sytuacji gdy sprawca 

pozostaje na wolności, albo zamieszkuje 

wspólnie z poszkodowanymi, ta podstawo-

wa potrzeba nie jest zaspokojona i ofiara 

nadal narażona jest na niebezpieczeństwo. 

Nagminne orzekanie wyroków z warunko-

wych zawieszeniem kary, jest poniekąd 

wyrokiem wydanym na samą ofiarę, która 

może spotkać się z zemstą ze strony sprawcy 

przemocy. Statystyki za rok 2007 prezentują 

się w następujący sposób. Za przestępstwo 

zgwałcenia w typie podstawowym ustawo-

wo zagrożonym karą od 2 do 12 lat pozba-

wienia wolności najczęściej orzekana, bo 

w 55% przypadków była kara od 1 roku do 2 

lat, z czego prawie 40% kar pozbawienia 

wolności było warunkowo zawieszane. 

W typie kwalifikowanym tj. zgwałcenie 

ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie 



Magdalena Staroszczyk: Wtórna wiktymizacja 
 

 

Wiedza Prawnicza nr 1/2011 Strona 35 
 

z inną osobą ustawowe zagrożenie jest 

niekrótsze niż 3 lata pozbawienia wolności, 

a najczęściej orzekana była kara do 2 lat, bo 

aż w 33% przypadków. Przy przestępstwie 

znęcania się w typie podstawowym ustawa 

przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat 

pozbawienia wolności. W prawie 60% 

przypadków orzekano karę od 6 miesięcy 

do 1 roku, a warunkowo zwieszano wykona-

nie kary w 89% spraw. W typie kwalifiko-

wanym, ustawa przewiduje zagrożenie od 1 

do 10 lat, jednak i tutaj najczęściej (43%) 

sądy orzekały karę od 1 do 2 lat pozbawienia 

wolności, a warunkowo zawieszały ją w 48% 

spraw.  

 Najbardziej zastanawiające są staty-

styki dotyczące znęcania się ze skutkiem 

targnięcia się pokrzywdzonego na swoje 

życie. Paradoksalnie ustawa uznała ten typ 

przestępstwa za szczególnie karygodny i 

przewiduje najsurowszą karę bo od 2 do 12 

lat pozbawienia wolności. W 85% przypad-

ków sądy orzekały karę poniżej ustawowego 

zagrożenia tj. do 2 lat i prawie w 80% spraw 

warunkowo zawieszały wykonanie orzeczo-

nej kary.12 Jasno rysująca się tendencja 

sądów do orzekania kar za przestępstwa, w 

których najczęstszymi ofiarami są kobiety, 

poniżej ustawowego zagrożenia jest bulwer-

sująca. 

 To jawny wyraz tego jak bardzo sądy 

deprecjonują ciężar przestępstw, które 

dotyczą kobiet. Takie podejście do wymiaru 

kary, jest wyrazem dyskryminacji kobiet 

jako ofiar przemocy. Proceder nagminnego 

zawieszania wykonania kar pozbawienia 

wolności, jest wymierzony przede wszyst-

kim w bezbronne ofiary, które zazwyczaj po 

                                                           
12 http://www.ms.gov.pl/statystyki/statystyki.php; 
Prawomocne skazania osób dorosłych za wybrane 
przestępstwa w latach 2002 - 2006 

kilku letnich zmaganiach z wymiarem 

sprawiedliwości jedynie co zyskują, 

to obawę, że pozostający na wolności 

sprawca zemści się. Trudno jest uwierzyć, że 

samo orzeczenie kary bez jej wykonania 

pozwoli na osiągnięcie wobec sprawcy 

gwałtu czy znęcania celów kary, a w szcze-

gólności zapobiegnie powrotowi do prze-

stępstwa.13  

 Warunki pozwalające na nadzwyczaj-

ne złagodzenie kary i warunkowe zawiesze-

nie jej wykonania są ściśle opisane 

w przepisach kodeksu karnego. Ze względu 

na specyfikę wspomnianych przestępstw, 

trudno się zgodzić aby wymagane przesłanki 

były w tak wielu przypadkach spełnione. 

„Nadzwyczajne złagodzenie kary polega 

bądź na wymierzeniu kary poniżej dolnej 

granicy ustawowego zagrożenia, bądź 

na wymierzeniu kary łagodniejszego rodzaju 

niż przewidziana w przepisie określającym 

przestępstwo” art. 60§1 k.k. Podstawy 

nadzwyczajnego złagodzenia można ująć 

w trzy grupy. Po pierwsze pozwalają na to 

przepisy części ogólnej i szczególnej kodeksu 

karnego np. w przypadku usiłowania 

nieudolnego ( art. 14§2), przekroczenia 

granic obrony koniecznej( art. 25§2 ) gdy 

sprawca pewnych przestępstw przeciwko 

bezpieczeństwu powszechnemu odwrócił 

grożące niebezpieczeństwo ( art. 196§2 ). 

Po drugie, kodeks karny przewiduje obliga-

toryjne zastosowanie nadzwyczajnego 

złagodzenia w stosunku do młodocianego, 

gdy przemawiają za tym względy wycho-

wawcze. Trzecia grupa dotyczy sytuacji, 

w których orzeczenie nawet najniższej kary 

przewidzianej w ustawie za dane przestęp-

stwo byłoby niewspółmierne surowe 

do wagi czynu w szczególności gdy: 1) 
                                                           
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, z 
póź./zm. Dz. U.z 2009 Nr124 poz. 859  

http://www.ms.gov.pl/statystyki/statystyki.php
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pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, 

szkoda została naprawiona albo pokrzyw-

dzony i sprawca uzgodnili sposób naprawie-

nia szkody, 2) przemawia za tym postawa 

sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania 

o naprawienie szkody lub jej zapobieżeniu, 

3) sprawca przestępstwa nieumyślnego lub 

jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek 

w związku z popełnionym przestępstwem. 

Pomijam w tym miejscu  okoliczności 

związane z instytucją tzw. małego świadka 

koronnego, gdyż w zdecydowanej większości 

przypadków odnośnie przestępstwa znęca-

nia się i zgwałcenia nie będą one znajdowały 

zastosowania (ewentualnie w przypadku 

zgwałcenia zbiorowego może znaleźć 

zastosowanie art.60§3). Przypadki wymie-

nione w punktach 2 i 3 w niewielu przypad-

kach będą stanowić podstaw do nadzwy-

czajnego złagodzenia kary ze względu 

na specyfikę przestępstw z zgwałcenia 

i znęcania się. Pozostaje jedna grupa oko-

liczności uzasadniających modyfikację kary 

związanych naprawieniem szkody i pojed-

naniem pokrzywdzonego ze sprawcą. 

Trudno jest jednak wyobrazić sobie, jak 

miało by wyglądać naprawienie szkody 

w przypadku zgwałcenia, a tym bardziej 

znęcania się, zaś pojednanie zwłaszcza 

w przypadkach kwalifikowanych tych 

czynów wydaje się mało realne. Biorąc 

ponadto pod uwagę takie okoliczności jak 

motywacja sprawcy, rodzaj i stopień naru-

szenia ciążących na sprawcy obowiązków 

oraz rozmiar ujemnych następstw prze-

stępstw zgwałcenie i znęcania się nie 

potrafię wskazać na okoliczności łagodzące 

na rzecz sprawcy. Kobiety w 80 % przypad-

ków doświadczają przemocy ze strony osób, 

które znają, a zwłaszcza ze strony członków 

rodziny. Rodzina jest podstawową komórką 

społeczną, w ramach której osoby mają 

prawo do poczucia bezpieczeństwa. Osoby 

zakładające rodzinę, biorą na siebie określo-

ne prawem obowiązki opieki i pomocy 

małżeńskiej oraz troski i wychowania dzieci.  

Przemoc pojawiająca się w rodzinie stanowi 

pogwałcenie podstawowych obowiązków 

nałożonych na jej członków i naruszenie 

wzajemnego zaufania. Powstaje pytanie, 

na podstawie jakich okoliczności sądy tak 

często stosują nadzwyczajne złagodzenie 

kary?   Zagadnienie to moim zdaniem 

wymaga dogłębnego zbadania w oparciu 

o akta sprawy. 

 Druga instytucja prawna, która 

likwiduje w efekcie jakąkolwiek dolegliwość 

kary, jest warunkowe zawieszenie wykona-

nia kary przewidziane w przepisie art. 69 

k.k.  Zgodnie z tym przepisem, sąd może 

warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej 

kary gdy kara nie przekracza określonego 

w ustawie progu, ograniczanie to dotyczy 

jedynie kary pozbawienia wolności, 

w przypadku orzeczenia innych kar nie ma 

żadnych ograniczeń. Drugim warunkiem jest 

przekonanie sądu, w oparciu o pozytywną 

prognozę kryminologiczną, iż cele kary 

zostaną osiągnięte, a w szczególności 

zapobiegnie to powrotowi do przestępstwa 

przez sprawcę. Na cele kary składają się 

odpłata, prewencja ogólna oraz prewencja 

indywidualna, ten ostatni cel został niejako 

podkreślony przez ustawę, jako nadrzędny, 

jednak nie należy na tej podstawie wyciągać 

wniosku, iż pozostałe cele kary nie mają 

znaczenia przy podejmowaniu decyzji 

o warunkowym zawieszeniu wykonania 

orzeczonej kary. Pogląd ten podzieliły m.in. 

Sąd Apelacyjny w Łodzi i Sąd Apelacyjny 

w Krakowie co znalazło wyraz  treści ich 

wyroków.  SA w Krakowie w wyroku z 30 

września 1998 r.  w sprawie o sygnaturze 

akt II AKa 184/98 ujął tę kwestię w następu-
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jący sposób : „Rozważając ewentualność 

warunkowego zawieszenia wykonania kary, 

sąd bierze pod uwagę nie tylko dane 

o osobie sprawcy, ale i ogólne dyrektywy 

wymiaru kary, w tym potrzeby w zakresie 

kształtowania świadomości prawnej społe-

czeństwa. Chociaż obecna ustawa nie 

przejęła z art.73§2 d.k.k.(dawny kodeks 

karny z 19 kwietnia 1969 r.) względu 

na społeczne oddziaływanie kary jako 

negatywnej przesłanki zawieszenia wykona-

nia kary, to o stosowaniu go decydują nie 

tylko poprzedni tryb życia sprawcy, ale 

również szersze względy słuszności 

i celowości karania”14.  Z kolei SA w Łodzi 

w wyroku z listopada 2000 r. w sprawie 

sygnatura akt II AKa 217/ 00 napisał: „Sąd 

(…) wymierzając karę z warunkowym jej 

zawieszeniem zobowiązany jest brać pod 

uwagę ogólne dyrektywy sądowego wymia-

ru kary ujęte w art. 53 k.k.(…) W ramach 

tych dyrektyw nie należy pomijać aspektu 

polegającego na kształtowaniu świadomości 

prawnej społeczeństwa. Tym samym, 

orzeczenie warunkowego zawieszenia 

wykonania kary nie powinno rodzić w opinii 

społecznej przekonania, że sprawca prze-

stępstwa pozostaje bezkarny”.15 W zdecy-

dowanej większości przypadków jest jednak 

prezentowany pogląd odmienny, wskazujący 

na priorytet celów prewencji indywidualnej 

sprawcy z pominięciem pozostałych elemen-

tów kary. Ujmując dopuszczalność tej 

instytucji prawnej z tak ograniczonej 

perspektywy, sąd zasadniczo w swojej 

ocenie koncentruje się na prognozie krymi-

nologicznej sprawcy tj. postawie sprawcy, 

                                                           
14 Red. M. Filar Kodeks karny, komentarz Wydawnic-
two Prawnicze LexisNexis, Warsawa 2008 r. s. 325 
;szerzej Prokuratura i prawo 1999 nr 4 poz 15 
dodatek    
15 Ibidem s. 326; szerzej Prokuratura i prawo 2001 
nr 6 poz 16 dodatek 

jego warunkach i właściwościach osobistych, 

dotychczasowemu sposobowi życia. Biorąc 

pod uwagę znamiona przestępstw zgwałce-

nia i znęcania się nad rodziną można stwier-

dzić, że waga tych przestępstw zostaje 

zbagatelizowana skoro w 40 % przypadków 

zgwałcenia i w 90 % przypadków znęcania 

się sąd stwierdza istnienie okoliczności 

przemawiających za pozytywną prognozą 

kryminologiczną sprawcy. Kara zawieszona 

w wykonaniu traci swoją dolegliwość dla 

sprawcy, gdyż brak przy stosowaniu tej 

instytucji obowiązku orzeczenia choćby 

środków karnych, które w odpowiedni 

sposób dobrane, mogłyby stanowić wystar-

czającą dolegliwość.  

 

Wtórna wiktymizacja w świetle psycholo-

gii społecznej 

 

 Na początek przytoczę eksperyment 

przeprowadzony z udziałem studentów 

przez Janoff- Bullman16. Uczestników 

badania podzielono na dwie grupy. Obu 

grupom przedstawiono opis życzliwego 

zachowania się studentki względem pewne-

go mężczyzny, z tym że w jednej z grup 

podano dodatkowo informację, że dziewczy-

na stała się później ofiarą gwałtu ze strony 

wspomnianego mężczyzny. Oceny zachowa-

nia dziewczyny w obu grupach były skrajnie 

różne, choć dotyczyły dokładnie takiej samej 

sytuacji. Grupa, której nie podano informacji 

o gwałcie, oceniała zachowanie studentki 

jako całkowicie właściwe, pozytywne, nie 

                                                           
16 R.M. Akert, E. Aronson, T.D. Wilson , Psychologia 
społeczna-serce i umysł,  s.540-550 ; T. D. Nelson, 
Psychologia uprzedzeń, s. 45 ; J. Strelau,  Psychologia 
tom 3 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 1999r. 
 s. 200-205 
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odbiegające od ogólnie przyjętych norm. 

Druga grupa oceniła to samo zachowanie 

jako niewłaściwe i wręcz prowokujące. Skąd 

bierze się taka zdecydowana różnica 

w ocenach. Dlaczego zamiast pomocy ofiary 

przemocy, w szczególności kobiety, spotyka-

ją się z niedowierzaniem i wrogością? 

Psycholodzy społeczni tłumaczą to podejście 

do ofiar lękiem przed przemocą.17 Z badań 

przeprowadzonych przez OBOP wynika, że 

91% Polaków uznaje przestępczość 

za zagrożenie dla kraju.18 Jedynie 22 % 

respondentów uznało Polskę za bezpieczny 

kraj, dane te pozwalają wysunąć wniosek, iż 

Polacy prezentują raczej niski poziom 

poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza miesz-

kający w dużych miastach. Codziennie 

z mediów i pracy docierają do nas informa-

cje o najróżniejszych przestępstwach, 

a wiadomość o tym, że w naszym najbliż-

szym otoczeniu popełniono przestępstwo 

z użyciem przemocy potęguje poczucie 

strachu. Dociera do nas myśl, że przemoc 

może dotknąć każdego z nas. Życie 

w ciągłym poczuciu lęku o siebie i najbliższe 

nam osoby było by nie do zniesienia, dlatego 

dla normalnego funkcjonowania ludzie 

próbując opanować to uczucie i odzyskać 

poczucie kontroli nad swoim życiem odwo-

łują się do różnych mechanizmów obron-

nych. Jednym z tych mechanizmów są 

atrybucje obronne. Zgodnie z teorią atrybucji 

sformułowaną przez Heidera, ludzie będą 

szukać przyczyn przemocy w zachowaniu 
                                                           
17 D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini, Psychologia 
społeczna,  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 
Gdańsk 2002 r. s. 67,89 ; 17 R.M. Akert, E. Aronson, 
T.D. Wilson, Psychologia społeczna-serce i umysł,  
s. 515; W. Wosińska,  Psychologia życia społecznego, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2002 r. s 145-150 
18 http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-151.htm#1 
„Poczucie zagrożenia przestępczością oraz społeczne 
opinie na temat policji w świetle sondaży opinii 
publicznej” 

ofiary.19 Pojawia się przekonanie, że ofiara 

musiała zrobić coś, czym sprowokowała 

dane zdarzenie. Usilnie poszukujemy 

dowodów na to, że ofiara sama sprowadziła 

na siebie nieszczęście, które ją spotkało, tym 

samym dochodzimy do wniosku, że spotkało 

ją to na co zasłużyła.20 W psychologii spo-

łecznej, takie przekonanie jest wyrazem „ 

wiary w sprawiedliwość świata” i jest 

jednym z mechanizmów obronnych, którym 

ludzie często się posługują.  Przerzucenie 

odpowiedzialności na ofiarę pozwala poczuć 

się bezpiecznie i daje złudne przeświadcze-

nie, że nas nic złego nie spotka..  Większość 

ludzi myśli o sobie, jako o osobach dobrych, 

porządnych i prawych z tego powodu, nie 

widzą oni powodu, dla którego to ich 

miałoby spotkać jakieś przykre zdarzenie, 

zaś zdeprecjonowanie ofiary pozwala 

wyjaśnić przyczynę dla której to właśnie ona 

doświadczyła  przemocy.  Im mniej podobni 

czujemy się do ofiary, z którą mamy kontakt, 

tym większe jest nasze poczucie bezpieczeń-

stwa. Takie właśnie zadanie stawia sobie 

nasz system poznawczy, zgromadzić jak 

najwięcej informacji, które pozwolą pod-

trzymać tę iluzję. 21 Ofiara zostaje zakatego-

ryzowana do grupy obcej one-ofiary, grupy, z 

którą nie chcemy się utożsamiać. Ujawniają 

                                                           
19  J.F. Terelak „Człowiek i stres: koncepcje, źródła, 
reakcje, radzenie sobie, modyfikatory”: Oficyna 
Wydawnicza „Brant” s. 130;  R.M. Akert, E. Aronson, 
T.D. Wilson “Psychologia społeczna-serce i umysł” 
s.540-550 ; T. D. Nelson „ Psychologia uprzedzeń” 
s. 45 
20 H. Sęk „ Społeczna psychologia kliniczna” Wydaw. 
Naukowe PWN, 1998. s. 160 ; W. J. Jakubowski 
„Społeczna natura człowieka” Wydawnictwo Elipsa 
1999r. s. 140; W. Bańka „ Wybrane zagadnienia 
z psychologii społecznej”  Wydawnictwo Naukowe 
Novum 1999 r. s. 89,95,110, R.M. Akert, E. Aronson, 
T.D. Wilson “Psychologia społeczna-serce i umysł” 
s.515 
21 J.F. Terelak „Człowiek i stres: koncepcje, źródła, 
reakcje, radzenie sobie, modyfikatory”: Oficyna 
Wydawnicza „Brant” s. 143-150 

http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-151.htm#1
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się w tym momencie zjawiska dotyczące 

relacji między grupowych. Zgodnie z zasadą 

jednolitości grupy obcej, poszukujemy 

w ofiarach negatywnych cech wspólnych, 

pomijając istotne szczegóły każdego 

z przypadków. Pozwala to włączyć je 

do jednego stereotypu dotyczącego ofiar 

przemocy i zredukować wysiłek konieczny 

do zrozumienia i ustalenia przyczyn danego 

zdarzenia. Zrozumienie zjawiska wtórnej 

wiktymizacji jest konieczne dla podjęcia 

skutecznej walki z nim oraz prawidłowego 

ukształtowania postaw społeczeństwa 

w stosunku do ofiar przemocy, w szczegól-

ności osób, które w swojej pracy zawodowej 

mają do czynienia z ofiarami przemocy. 

* Tab. 1 i 2: źródło: Statystyki Komendy 

Głównej Policji 

** Magdalena W. Staroszczyk - autorka jest 

absolwentką prawa UŁ gdzie broniła pracę 

z zakresu wiktymologii, aktualnie studiuje 

prawo europejskie  na Uniwersytecie Paris 

Dauphine 
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O możliwości przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka 
Tomasz Lewandowski 

*** 

 

Wstęp 

 Na kontynencie europejskim istnieją 

dwie główne organizacje międzynarodowe -  

Rada Europy i Unia Europejska. Obie działają 

na rzecz wzmocnienia poszanowania 

i ochrony praw człowieka w każdym pań-

stwie członkowskim. Jednakże, podczas gdy 

dla Rady Europy ochrona praw człowieka 

jest podstawą jej działalności od momentu 

jej powstania, Unia Europejska (organizacja, 

która była pierwotnie przeznaczona 

do celów wzajemnej współpracy gospodar-

czej) rozwinęła ją przede wszystkim poprzez 

praktykę i orzecznictwo ETS. Ten proces 

zaowocował własnym instrumentem praw 

człowieka UE - Kartą Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej. Dlatego mamy do czynie-

nia z podwójnym systemem ochrony praw 

człowieka w Europie. Zwłaszcza, fakt że 

wszystkie państwa członkowskie UE są 

stronami Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności 

sprawia, że systemy te zazębiają się. Ponadto 

państwa UE są zobowiązane do przestrzega-

nia i wdrożenia prawodawstwa UE. Unia 

Europejska, uzyskała z czasem, szerokie 

uprawnienia do stanowienia prawa w wielu 

ważnych dziedzinach. Prawo przyjęte 

w ramach UE jest stosowane wobec indywi-

dualnych osób, może zatem stanowić 

naruszenie podstawowych praw chronio-

nych w konstytucjach Państw Członkow-

skich lub Europejskiej Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

z 1950 r., której stronami są wszystkie 

państwa  członkowskie UE1.  

 Ponieważ Unia Europejska nie jest 

stroną Europejskiej Konwencji Praw Czło-

wieka, Europejczycy w chwili obecnej nie 

mają możliwości wniesienia skargi na 

instytucje Unii Europejskiej bezpośrednio 

do Europejskiego Trybunału Praw Człowie-

ka. Po przyjęciu Karty Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej, wydaje się być coraz 

bardziej anachroniczne, że Unia Europejska 

nie podlega kontroli zewnętrznej sprawo-

wanej przez Trybunał w Strasburgu2. 

Podczas gdy wszystkie krajowe przepisy 

ustawowe, wykonawcze, orzeczenia sądowe 

i inne środki wchodzą w zakres jurysdykcji 

tego sądu, to samo nie ma zastosowania 

do aktów prawnych Unii Europejskiej.  

 Taka sytuacja wymaga podjęcia 

działań w celu ujednolicenia tych dwóch 

systemów. Jednym z możliwych rozwiązań 

jest (proponowane przez Traktat z Lizbony 

i 14 protokół do Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka) przystąpienie UE 

                                                           
1 EKPC została podpisana w Rzymie pod egidą Rady 
Europy w listopadzie 1950 roku. Określiła system 
ochrony podstawowych praw politycznych i osobi-
stych w oparciu o Europejski Trybunał Praw 
Człowieka z siedzibą w Strasburgu. A. Wyrozumska, 
Planowane w Traktacie Lizbońskim przystąpienie Unii 
Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowie-
ka - przyczyny i skutki, Warszawa 2008. 
2 A. Wyrozumska, Umocnienie praw podstawowych. 
[w:] J. Barcz, Traktat z Lizbony, Główne reformy 
ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 179. 
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do Konwencji. W ten sposób powstałaby 

możliwość sprawdzania zgodności  prawa 

UE z prawami zawartymi w Konwencji przez 

Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak 

również uniknięcie ewentualnych rozbież-

ności w orzecznictwie Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości oraz Trybunału 

w Strasburgu.  

 Celem niniejszego opracowania jest 

przedstawienie relacji między tymi dwoma 

systemami przed przystąpieniem, powodów 

do przystąpienia, jego aspektów prawnych 

i konsekwencji, ewentualnego miejsca UE 

w opartym na Konwencji systemie i wreszcie 

możliwych korzyści płynących z przystąpie-

nia. Treść opiera się na analizie różnych 

źródeł - traktatów (Traktatu z Lizbony, 14 

protokołu itp.), komentarzy do nich, jak 

również opinii instytucji UE (opinii ETS 

2/94, dyrektyw negocjacyjnych Komisji 

Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii 

do EKPC itp.) oraz innych istotnych źródeł - 

komunikatów prasowych. Esej składa się 

z trzech części: idea przystąpienia - związek 

między prawem UE a EKPC (ta część dotyczy 

kwestii, takich jak pochodzenie pomysłu 

przystąpienia, współistnienia prawa UE 

i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

i ostatecznie przyczyn przystąpienia), druga 

część koncentruje się na kwestiach procedu-

ralnych (warunki techniczne przystąpienia), 

co prowadzi do ostatniej części - problema-

tycznych aspektów przystąpienia (roli 

i miejsca Unii Europejskiej w mechanizmach 

ochrony praw człowieka Konwencji - UE 

jako strona pozwana, kwestia sędziego UE, 

relacja między ETS i Europejskim Trybuna-

łem Praw Człowieka, itp.). Wnioski końcowe 

zamykają esej kilkoma uwagami na temat 

korzyści i szans płynących z przystąpienia.  

Idea przystąpienia - relacja między 

prawem Unii Europejskiej i Europejską 

Konwencją Praw Człowieka3 

 

 Kwestia ewentualnego przystąpienia 

nie pojawiła się w europejskiej debacie ani 

z powodu wejścia w życie Traktatu z Lizbo-

ny, ani Protokołu nr 14 do Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka. Była ona 

omawiana od dawna, i jako taka, wpłynęła 

na kształt tego traktatu. Jednakże dyskusja ta 

była efektem wzajemnych interakcji zacho-

dzących między orzecznictwem Europej-

skiego Trybunału Praw Człowieka oraz 

orzecznictwem ETS.  

 Z punktu widzenia UE ani Traktat 

Paryski, ani Traktat Rzymski nie zawierały 

żadnych postanowień dotyczących praw 

człowieka4. Cały aspekt praw człowieka 

został wypracowany przez orzecznictwo 

ETS. W sprawie  Stauder przeciwko miastu 

Ulm5, Trybunał stwierdził, że prawa podsta-

wowe są chronione jako zasady ogólne 

prawa wspólnotowego (które stały się 

prawem UE), analogicznie do praw gwaran-

towanych przez Europejską Konwencję Praw 

Człowieka, mając na myśli nie tylko jej 

przepisy, lecz także orzecznictwo Europej-

                                                           
3Szerzej zob.: E. Myjer, Can the EU join the ECHR – 
General Conditions and Practical Arrangaments, 
http://www.ecln.net/elements/conferences/book_be
rlin/myjer.pdf. 
4Jednakże, A. Verstichel zwraca uwagę na odpowied-
nie przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji 
(w kontekście ekonomicznym). Zob: A. Verstichel, 
European Union accession to the European Covention 
on Human Rights [w:] P. Lemmens, W. Vandenhole, 
Protocol no. 14 and the reform of the European Court 
of Human Rights, Antwerpen-Oxford 2005, s. 125. 
5Zob: Court of Justice of the European Communities 
(CJEC), Judgment of 12 November 1969, Erich Stauder 
v City of Ulm, Sozialamt, Case 29/69, in  Reports 
of Cases before the Court. 1969,  s.  419. 
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skiego Trybunału Praw Człowieka6. Trybu-

nał potwierdził to stanowisko, między 

innymi w sprawach: Internationale Handels-

gesellschaft (ECR 1970, 1125); Nold (ECR 

1974, 491)7.  

 Ponadto EKPC jest już akceptowana 

jako podstawowy standard ochrony praw 

człowieka w Europie. Pogląd ten uznawany 

jest przez Unię Europejską już od dawna, 

na przykład, w samym Traktacie UE8, a także 

poltykach UE, w tym polityce rozszerzenia. 

Jednak ETS może interpretować prawo 

pierwotne Unii Europejskiej (po wejściu w 

życie traktatu lizbońskiego również Kartę 

Praw Podstawowych) i na tej podstawie 

badać legalność wtórnego prawa UE. Biorąc 

to pod uwagę, należy się zgodzić z A. Versti-

chel, że istnieje znacząca luka w ochronie 

sądowej praw podstawowych w UE9. Taka 

sytuacja jest bardzo niekorzystna dla 

jednostek, które nie są w stanie wnieść 

skargi na organy UE zarówno do ETS, jak i 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka10. 

Ale faktem jest, że wszyscy członkowie Unii 

Europejskiej są stronami Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka, więc skargi 

przeciwko nim są dopuszczalne. Według 

Artykułu 1 do Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka - Państwo-Strona jest odpowie-

dzialna za swoje działania lub zaniechania, 

czy to na podstawie swojego prawa we-

                                                           
6 Znalazło to następnie swoje odzwierciedlenie w art. 
6 ust. 2 TUE: Unia szanuje prawa zawarte 
w Europejskiej Konwencji i wynikające z tradycji 
konstytucyjnych państw członkowskich, jako zasady 
ogólne prawa wspólnotowego. 
7 Zob: D. Spielmann, Human Rights Case Law in the 
Strasbourg and Luxembourg Courts: Conflicts, 
Inconsistiences and Complementarities [w:] P. Alston, 
The EU and Human Rights, Oxford 1999, s. 757 – 780. 
8 Traktat Amsterdamski przewidywał w art. 6(2) TEU 
że: "Unia szanuje prawa podstawowe". 
9 A. Verstichel, op.cit., s. 127. 
10 Niedopuszczalność rationae personae. 

wnętrznego, czy też międzynarodowego 

zobowiązania11. Transpozycja prawa UE, 

która naruszałaby prawa chronione na mocy 

Konwencji może być podstawą indywidual-

nej skargi przeciwko państwu członkow-

skiemu UE. Podejście to zostało potwierdzo-

ne przez Europejski Trybunał Praw Czło-

wieka między innymi w sprawach Cantoni 

przeciwko Francji, Matthews przeciwko 

Wielkiej Brytanii12. 

 W ten sposób państwa członkowskie 

znajdują się w niedogodnej sytuacji, ponie-

waż pogwałcenie praw człowieka, dokonane 

przez organizację może zostać przypisane 

właśnie im. 

Również znaczenie orzecznictwa ETS zostało 

uznane przez Europejski Trybunał Praw 

Człowieka w wyroku w sprawie Bosphorus 

Airways13.  

 Ze względu na taki pośredni związek 

między obydwoma systemami (w szczegól-

ności orzecznictwo Europejskiego Trybuna-

łu Praw Człowieka dotyczące prawa UE) 

niektórzy autorzy nazywają go przystąpie-

niem "de facto" UE do Europejskiej Konwen-

cji Praw Człowieka. Jednakże, trudno zgodzić 

się z takim podejściem, ponieważ "przystą-

pienie" jako takie jest formą wyrażenia 

zgody na związanie się traktatem14. Zgoda ta 

                                                           
11 Zob: Eur.Comm.H.R. Ilse Hess v. UK (1975) 2DR 74. 
12 Cantoni v. France (45/1995/551/637) 15.11.1996, 
Matthews v. UK (24833/94) 18.02.1999. W Cantoni, 
sprawa dotyczyła dyrektywy WE, gdzie państwa 
członkowskie nie miały swobodnego uznania 
w świetle jej realizacji. W Matthews naruszenie 
wynikało bezpośrednio z aktu Rady, który miała 
status traktatu. 
13 K. Kuhnert, Bosphorus – Double standards in 
European human rights protection?, Utrecht Law 
Review, Volume 2, Issue 2 (December) 2006. 
14 Zob: Article 15 of the Conventione on the Law of the 
Treaties; M. Shaw, International Law 6th ed., Cambrid-
ge 2008, s. 913. 
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powinna zostać wyrażona przez stronę 

(państwo albo organizację międzynarodo-

wą) w sposób wyraźny, nie budzący jakich-

kolwiek wątpliwości. W wyżej wymienionym 

przypadku UE nie wyraziła takiej zgody 

na związanie się EKPC. Dlatego fakt, że 

państwa członkowskie UE są związane 

postanowieniami Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka i ich odpowiedzialność 

za działania oparte na zobowiązaniach 

wynikających z prawa UE może być egze-

kwowana przez Europejski Trybunał Praw 

Człowieka nie oznacza, że UE jako podmiot 

prawa międzynarodowego - organizacja 

międzynarodowa - sama jest tą Konwencją 

związana15. Ponadto organizacja nie jest 

w stanie bronić swojego stanowiska, ponie-

waż nie jest stroną w postępowaniu przed 

Trybunałem, jak również nie ma przedstawi-

cieli w organach Konwencji. Dlatego niemoż-

liwe jest mówienie o przystąpieniu, gdy 

strona nie ma możliwości działania w swoim 

imieniu.  

 W związku z tym głównym powodem 

ewentualnego przystąpienia do Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka jest wyelimino-

wanie wyżej opisanego braku proceduralnej 

ochrony praw człowieka w UE. Kolejnym 

punktem jest ujednolicenie systemu ochrony 

praw człowieka w Europie jako całości. 

Jurysdykcja ETS i  Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka nie pokrywają się zawsze. 

Było kilka spraw opartych na podobnych 

stanach faktycznych, ale zakończonych przez 

oba sądy zgoła odmiennie16. Różnice te nie 

                                                           
15 Zdanie przeciwne jednakże prezentuje m.in. 
Tawhida Ahmed, Israel de Jesśs Butler, The European 
Union and Human Rights: An International Law 
Perspective (EJIL 2006). 
16 Zob: C. Turner, Human Rights Protection in the 
European Community: resolving conflict and overlap 
between the European Court of Justice and the 

są jednak zaskakujące. HC Kruger i J. Pola-

kiewicz, jak również K. Lenaerts i M. Deso-

mer utrzymują, że w przeciwieństwie 

do Europejskiego Trybunału Praw Człowie-

ka, ETS nie bierze pod uwagę praw podsta-

wowych jako jedynego kryterium. Zamiast 

tego, musi zdecydować, w każdym przypad-

ku jak dopasować poszczególne prawa 

człowieka do celów, struktury i zadań UE 

jako organizacji mającej na celu integrację17. 

Stwierdzenie to wydaje się być wątpliwe 

w świetle Traktatu z Lizbony jako prawa 

pierwotnego UE oraz jego integralnej części - 

Karty Praw Podstawowych. Nowa Konstytu-

cja dla Europy wymaga poszanowania 

i zagwarantowania praw człowieka przez 

instytucje UE. 

 Najważniejszym celem akcesji jest 

umożliwienie Europejskiemu Trybunałowi 

Praw Człowieka badania decyzji ETS 

w zakresie praw człowieka, a także działal-

ności pozostałych instytucji UE.  Unia 

Europejska jako nowa strona Konwencji da 

Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowie-

ka (jak inne 47 stron przedtem) zadanie 

ochrony wspólnego europejskiego standardu 

ochrony praw podstawowych.  

 Komisja formalnie zażądała tego 

w 1990 r., a przed podjęciem decyzji18 - Rada 

skorzystała z procedury przewidzianej w 

traktacie i zwróciła się o opinię ETS 

w sprawie zgodności przystąpienia 

                                                                                             
European Court of Human Rights, 5 E.P. Law 1999, 
(453), s. 459-463.  
17 H.C. Kruger, J. Polakiewicz, Proposals for coherent 
human rights protection system in Europe. European 
Convention on Human Rights and the European 
Charter of Fundamental Rights, (2001) 22 HRLJ (1),6; 
H. Lenaerts, M. Desomer, Het E.V.R.M. en de Europese 
Unie in Vitdagingen door en voor het E.V.R.M., Kluwer, 
Mechelen 2001. 
18 A. Wyrozumska, op.cit. 
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do konwencji z prawem wspólnotowym. 

W opinii 2 / 9419 - ETS uznał, że "poszano-

wanie praw człowieka jest warunkiem 

legalności działań Wspólnoty, ale Wspólnota 

nie posiada kompetencji niezbędnej 

do przystąpienia do Konwencji20”. 

 Ani Traktat z Amsterdamu, ani 

Traktat z Nicei nie przewidywały tego typu 

kompetencji. Jednak zostało to określone 

w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla 

Europy i Traktacie Lizbońskim, który w tym 

celu zmienia art 621. Dokument wyraźnie 

określa, że UE przystąpi do Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka22. 

 Rada Europy podjęła również pewne 

działania prawne w celu ułatwienia przystą-

pienia. Jest nim Protokół nr 14 do Europej-

skiej Konwencji Praw Człowieka, który 

przewiduje przystąpienie UE. Jednakże 

protokół ten dopiero niedawno został 

ratyfikowany przez Federację Rosyjską23. 

                                                           
19 J. Kokott, F. Hoffmeister, Accession of the Community 
to the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, The 
American Journal of International Law, Vol. 90, No. 4 
(Oct., 1996), s. 664-669. 
20 Jednakże takie oświadczenie doprowadzić może 
do wątpliwej krytyki, że odmowa akcesj przez UE 
może być postrzegana jako zaniedbywanie przez nią 
tematu praw człowieka. Zob: P. Kent, Law of the 
European Union, Pearson 2008. 
21 Pełen tekst Traktatu dostępny na stronie: 
http://www.eurosceptic.ro/docs/Consolidated_LISB
ON_TREATY_3.pdf. 
22 F. G. Jacobs, Accession of the European Union to the 
European Convention on Human Rights, King’s College 
London 2007,  zob:  
http://www.statewatch.org/news/2007/sep/jacobs-
eu-echr.pdf. Problem ten poruszany jest nie tylko 
w Art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TEU), ale 
również w Art. 218 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFEU), a także w  Protokole nr 8 i 
Deklaracji nr 2 do Traktatu z Lizbony. 
23 Na temat pozycji Federacji Rosyjskiej względem 
Protokołu nr 14 szerzej zob.: J.W. Reiss, Protocol No. 
14 ECHR and Russian Non-Ratification: The Current 
State of Affairs, Harvard Human Rights Journal, 

konferencji w Interlaken, Minister Sprawie-

dliwości Federacji Rosyjskiej, Aleksander 

Konowałow, w obecności sekretarza gene-

ralnego Thorbjørna Jaglanda i minister 

sprawiedliwości Szwajcarii Eveline Widmer-

Schlumpf, przedstawił dokument ratyfika-

cyjny Protokołu nr 14 do Konwencji 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności24. Protokół wszedł w życie w dniu 

1 czerwca 2010 roku. 

 

Procedura 

 

 Procedura przystąpienia wymagać 

będzie zgody Parlamentu Europejskiego oraz 

w szczególnym przypadku przystąpienia UE 

do Europejskiej Konwencji również jedno-

myślności w Radzie, jak i ratyfikacji przez 

wszystkie parlamenty narodowe. Na pierw-

szy rzut oka może to wyglądać na niemożli-

we do wykonania, ale należy pamiętać, że 

ratyfikacja przez wszystkie 27 państw 

członkowskich jest w każdym przypadku 

wymagana. Wszystkie państwa członkow-

skie UE są już członkami Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka i w tym charak-

terze i wraz z innymi 20 krajami nienależą-

cymi do UE, które są stronami Konwencji 

Praw Człowieka, powinny wyrazić zgodę na 

przystąpienie UE. Innymi słowy, jest to dość 

ciekawy przykład sytuacji prawnej "dwu-

stronnego" procesu ratyfikacji. Przystąpienie 

Unii do Konwencji, jest jednak obwarowane 

                                                                                             
09/2009. Vol. 22. p. 294 – 317. Tekst dostępny na 
stronie: http://harvardhrj.com/wp-content/uploads/ 
2009/09/protocol14.pdf. 
24 Konferencja w Interlaken, zob: 
http://www.strasburgre.polemb.net/index.php?docu
ment=274. 

http://harvardhrj.com/wp-content/uploads/
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merytorycznymi i proceduralnymi przesłan-

kami.  

 W odniesieniu do warunków formal-

nych, przystąpienie Unii do Konwencji musi 

się odbyć na podstawie umowy międzynaro-

dowej zawartej przez Unię i Państwa-Strony 

Konwencji25. Porozumienie zostanie zawar-

te przez Radę, stanowiącą jednomyślnie, 

za uprzednią zgodą Parlamentu Europej-

skiego. Decyzja Rady o zawarciu umowy, 

wejdzie jednak w życie dopiero po jej 

zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie, 

zgodnie z ich odpowiednimi wymogami 

proceduralnymi. W praktyce oznacza to, że 

decyzja Rady wymaga ratyfikacji przez 

państwa członkowskie. W ten sposób 

umowa o przystąpieniu zwiąże Unię i jej 

członków. Treść umowy akcesyjnej będzie 

jednak wynikiem negocjacji ze stronami 

Konwencji, a tym samym wszystkie warunki 

przystąpienia nie są znane i trudno określić 

wszystkie jej skutki prawne. Traktat lizboń-

ski określa pięć materialnych warunków 

do przystąpienia.  

 Po pierwsze, przystąpienie do kon-

wencji nie zmieni kompetencji Unii określo-

nych w Traktatach, a więc również roli ETS, 

a prawa podstawowe zagwarantowane 

w Konwencji i wynikające z tradycji konsty-

tucyjnych państw członkowskich, są "częścią 

zasad ogólnych prawa Unii"26. Po drugie, 

szczególne cechy Unii oraz prawa unijnego 

zostaną zachowane. Znajduje to swój wyraz 

w odpowiednich warunkach udziału Unii 

                                                           
25 Nowy art. 218 Traktatu o Funkcjonowanu UE. 
26 Wynika to bezpośrednio z art 6 ustęp 2 Traktatu 
o Unii Europejskiej oraz z artykułu 2 Protokołu 
dotyczącego artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, w sprawie przystąpienia Unii Europej-
skiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, załączonego do Traktatu 
Lizbońskiego. 

w organach kontrolnych Konwencji (w tym 

Komitecie Ministrów) oraz zapewnienie, że 

działania państw trzecich i indywidualne 

skargi zostaną odpowiednio zaklasyfikowa-

ne przeciw państwu członkowskiemu UE 

albo przeciw Unii27. Po trzecie, szczególna 

sytuacja państw członkowskich UE, 

w zależności od zakresu ich związania 

Konwencją będzie zagwarantowana28. 

Po czwarte, przystąpienie nie zmieni obo-

wiązku państw członkowskich nie podda-

wania sporów dotyczących interpretacji lub 

stosowania Traktatów do rozstrzygania 

w sposób inny niż ten przewidziany 

w traktatach29. Po piąte, ze specjalnej 

Deklaracji odnoszącej się do art. 6 ust. 2 

Traktatu o Unii Europejskiej30 możemy 

zinterpretować, że istniejący obecnie 

"regularny dialog" między Trybunałem 

Sprawiedliwości UE i Europejskim Trybuna-

łem Praw Człowieka nie będzie tylko utrzy-

many, ale także rozwijany.  

 Ponadto, w dniu 17 marca 2010 roku 

Komisja Europejska zaproponowała dyrek-

tywy negocjacyjne. Komisja oświadczyła, że 

przystąpienie pomoże między innymi 

w rozwoju wspólnej kultury, wzmocni 

wiarygodność UE w zakresie systemu praw 

człowieka i polityki zewnętrznej UE, pokaże, 

że UE stawia na wagę strasburskiego syste-

mu ochrony praw podstawowych oraz 

zapewni harmonijny rozwój orzecznictwa 

                                                           
27 Artykuł 1 Protokołu odnoszącego się do artykułu 6 
ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie 
przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści, załączonego do Traktatu z Lizbony. 
28 Art. 2, par. 2 Protokołu. 
29 Article 344 TFEU. 
30 Deklaracaja nr 2. 
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Trybunału Sprawiedliwości UE i Europej-

skiego Trybunału Praw Człowieka31. 

 Negocjacje w sprawie przystąpienia 

do UE są w toku i będą poruszać zagadnienia 

takie jak stosunki między systemem sądow-

nictwa UE oraz Europejskim Trybunałem 

Praw Człowieka, procedury wnoszenia 

związanych z prawem UE spraw do Europej-

skiego Trybunału Praw Człowieka oraz czy 

UE wyznaczy swojego sędziego Europejskie-

go Trybunału Praw Człowieka.  

 Te i inne kwestie są przedmiotem 

dyskusji również w Parlamencie Europej-

skim. W dniu 18 marca 2010r. deputowani 

rozpoczęli dyskusję na temat projektu 

sprawozdania w sprawie instytucjonalnych 

aspektów przystąpienia Unii Europejskiej 

do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności, przy-

gotowanego przez sprawozdawcę Komisji 

Spraw Konstytucyjnych - Ramóna Jáuregui 

Atondo32. Raport zbiera wszystkie problemy, 

z którymi zmierzy się Unia po akcesji. 

  

Problematyczne aspekty przystąpienia 

 

 Przede wszystkim należy podkreślić, 

że przystąpienie do EKPC nie uczyni z Unii 

Europejskiej członka Rady Europy, ale że 

określony udział Unii w organach związa-

                                                           
31Zob. Press release: EU Commission acts to bolster 
EU's system of protecting fundamental rights, EC10-
046EN, Tekst: http://www.europa-eu-
un.org/articles/en/article_9585_en.htm. 
32Report on the institutional aspects of the accession 
of the European Union to the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, (2009/2241(INI). Tekst: 
http://www.europolitics.info/pdf/gratuit_en/268693
-en.pdf. 

nych z Konwencją jest niezbędny w celu 

zapewnienia odpowiedniej integracji Unii 

z systemem Konwencji i że w związku z tym 

Unia powinna mieć tam pewne prawa. 

 Pierwsza grupa tych praw dotyczy 

udziału UE w postępowaniu przed ETPC, 

druga zaś kwestii reprezentacji UE 

w organach Konwencji Praw Człowieka 

(zarówno ETPCz i Komitecie Ministrów). 

Wreszcie ostatnie problematyczne aspekty 

dotyczą relacji między ETS i Europejskim 

Trybunałem Praw Człowieka oraz Konwencji 

Praw Człowieka i Karty Praw Podstawo-

wych.  

 Po przystąpieniu do Konwencji UE 

będzie w stanie stawać przed Trybunałem 

i bezpośrednio bronić własnych interesów. 

Będzie ona brać udział w postępowaniu, jak 

każdy inny respondent. Ponadto UE będzie 

zdolna do składania pisemnych uwag, jak 

również brać udział w rozprawach33. 

Komitet Sterujący Rady Europy ds. Praw 

Człowieka w swoim sprawozdaniu34 wska-

zał, że kwestia udziału UE jako współoskar-

żonego nie jest taka jasna. Konieczne są 

nawet zmiany w Konwencji Praw Człowieka 

w celu zorganizowania takiego uczestnictwa 

w postępowaniach w sprawach prawa UE, 

zwłaszcza gdy inne strony są odpowiedzial-

ne za wdrażanie tego prawa, które stanowi 

naruszenie postanowień konwencji. 

Z punktu widzenia jednostki pożądana 

byłaby możliwość przystąpienia UE lub jej 

państwa członkowskiego do postępowania 

w charakterze współpozwanego. Należy 

zgodzić się z A. Verstichel35, że niezbędne 

                                                           
33Zob.: art. 36 ust. 2 ECHR. 
34CDDH, Legal and technical issues of possible EC/EU 
accession to the European Convention on Human 
Rights, doc. DG-II (2002)006, 28 June 2002. 
35A. Verstichel, op.cit. s. 137. 
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jest to, gdy mamy do czynienia z przypad-

kiem "mieszanej" odpowiedzialności pomię-

dzy UE i jej państwem członkowskim. Takie 

domniemanie byłoby wskazane w możliwej 

sytuacji, gdy wnioskodawca skarży się 

w stosunku do państwa członkowskiego UE, 

a implementowane prawo UE jako takie 

może stanowić naruszenie przepisów EKPC 

również w innych państwach członkowskich. 

 Najbardziej ciekawą jest jednak 

kwestia reprezentacji UE w ETPCz. CDDH 

wskazał cztery możliwe sposoby reprezen-

tacji: brak sędziego z ramienia UE36, sędzia 

UE na zasadzie ad hoc w sprawach z zakresu 

prawa UE, sędzia w pełnym wymiarze czasu 

w sprawach prawa UE oraz taki sędzia 

biorący udział w postępowaniach na równi 

z sędziami z  innych  krajów. Ostatnia opcja 

zdecydowanie dominuje. W projekcie 

sprawozdania w sprawie instytucjonalnych 

aspektów przystąpienia Unii Europejskiej 

do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności 

przygotowanym dla Parlamentu Europej-

skiego stwierdza się m.in., że UE powinna 

mieć "prawo do przedstawienia trzech 

kandydatów na stanowisko sędziego, 

z których jeden jest wybierany przez Zgro-

madzenie Parlamentarne Rady Europy 

w imieniu Unii Europejskiej oraz będzie brał 

udział w pracach Trybunału na zasadzie 

równości z innymi sędziami37" i tylko ta 

opcja będzie przedmiotem dyskusji i nego-

cjacji w przyszłości.  

                                                           
36 Ta opcja jest raczej teoretyczna i opiera się 
na fakcie, że każde państwo członkowskie UE jest już 
reprezentowane w ETPCz. Wskazuje się na nią 
ze względu na problem obywatelstwa sędziego 
działającego w imieniu UE i sytuacji, w której jedno 
państwo członkowskie może być reprezentowane 
przez dwóch obywateli. 
37 Par. 5 Raportu. 

 Ponadto przekonywujący jest pogląd 

FG Jacobsa, że Trybunałowi Praw Człowieka 

składającemu się tylko z sędziów krajowych 

brakować będzie specyfiki sędziego obezna-

nego z prawem UE38. Przyszła umowa "musi 

przewidywać konieczność zachowania 

szczególnych cech Unii i prawa Unii, zwłasz-

cza w odniesieniu do szczególnych uzgod-

nień w sprawie możliwego udziału Unii 

w organach kontrolnych Konwencji, 

a zwłaszcza mechanizmów niezbędnych 

do zapewnienia, aby skargi państw trzecich 

i skargi indywidualne były kierowane 

prawidłowo przeciwko Państwom Człon-

kowskim i / lub Unii, jeżeli jest to stosow-

ne"39.  

 Głównym celem struktury Europej-

skiego Trybunału Praw Człowieka jest 

zapewnienie reprezentacji każdego systemu 

prawnego, jak również profesjonalej wiedzy 

o tych systemach. Sfera prawa UE jest 

osobnym systemem, unikalnym w skali 

światowej, dlatego obecność specjalnego 

sędziego  jest niezbędna dla  zapewnienia 

jednolitego przedstawicielstwa między 

innymi systemami europejskimi. 

 Wyznaczenie sędziego UE zwróci 

również uwagę sędziów krajowych w ETPCz 

na specyfikę prawną Unii. Jedną z kwestii 

do rozpatrzenia będą uprawnienia tego 

sędziego, biorąc pod uwagę, że kompetencje 

UE nie są tożsame z kompetencjami państw. 

W związku z tym pytanie, czy może on mieć 

decydującą rolę również w przypadkach, 

                                                           
38 F. G. Jacobs, op.cit. 
39 F. G. Jacobs, The European-Convention on Human 
Rights, The EU Charter of Fundamental Rights and the 
European Court of Justice, The impact of European 
Union accession to the European Convention on Human 
Rights. Zob.  
http://www.ecln.net/elements/conferences/book_be
rlin/jjacobs.pdf. 
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które nie należą do kompetencji Unii Euro-

pejskiej jest otwarte. W sprawie procedury 

mianowania Art. 22 (1) EKPC wymaga, aby 

sędziowie byli wybierani przez Zgromadze-

nie Parlamentarne w odniesieniu do każdej 

Wysokiej Układającej się Strony, większością 

głosów, z listy trzech kandydatów przedsta-

wionych przez Wysokie Umawiające się 

Strony. Następnie należy zdecydować, która 

instytucja powinna wyznaczyć tych trzech 

kandydatów.  

 Druga kwestia dotyczy reprezentacji 

UE w ramach Komitetu Ministrów, który 

czuwa nad wykonywaniem wyroków 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Jednak tylko państwo członkowskie Rady 

Europy jest członkiem tego ciała i ma prawo 

do głosowania. Taka sytuacja wymaga 

zmiany Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka40. UE powinna mieć prawo 

do uczestniczenia z prawem głosu w spotka-

niach Komitetu Ministrów podczas wykony-

wania zadań w zakresie monitorowania 

wykonania wyroków wydanych przez 

Europejski Trybunał Praw Człowieka lub 

gdy zdecyduje się na zasięgnięcie opinii 

Trybunału, jak również reprezentacji 

w Komitecie Sterującym ds. Praw Człowieka. 

 Jednak, sytuacja taka może być 

bardzo dyskusyjna, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę głosy nienależących do UE państw 

członkowskich Rady Europy (takich jak 

Turcja, Rosja, itd.), które mogą wnosić 

argumenty przeciwko partycypacji UE 

w zakresie wykonywania orzeczeń sądo-

wych dotyczących tych państw. Z drugiej 

strony, duży znak zapytania dotyczy stano-

wiska tych państw wobec UE, które prawdo-

podobnie wykorzystają kolejną okazję 

                                                           
40 Art. 46. 

na wywieranie politycznej presji na organi-

zację. Dlatego też wydaje się słuszne wpro-

wadzenie klauzuli według której zarówno 

prawa Unii Europejskiej oraz prawa państw 

członkowskich Rady Europy nie będą 

ograniczone ze względu na przystąpienie UE 

do Europejskiej Konwencji Praw Człowie-

ka41.  

 Kolejnym istotnym zagadnieniem jest 

relacja między tymi dwoma systemami, 

w szczególności między ETS i Europejskim 

Trybunałem Praw Człowieka. Odnosi się 

to do niezależności systemu prawnego Unii 

Europejskiej oraz problemu podporządko-

wania Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 

Europejskich względem Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka. Przystąpieniecw 

żaden sposób nie podda w wątpliwość 

zasady autonomii prawa Unii Europejskiej, 

ponieważ ETS pozostanie jedynym sądem 

orzekającym w sprawach dotyczących prawa 

UE i ważności aktów Unii. Z drugiej strony, 

Trybunału Praw Człowieka nie należy 

traktować jako najwyższej władzy sądowni-

czej, ale jako wyspecjalizowany sąd wyko-

nywania zewnętrznego nadzoru nad zobo-

wiązaniami Unii wynikającymi z przystąpie-

nia do EKPC. 

 Jednak twierdzenie, że przystąpienie 

Unii do EKPC zaszkodziłoby autonomii 

prawa Unii opiera się głównie na argumen-

cie, że pod rządami Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka, Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości straci monopol na rozstrzy-

ganie w przedmiocie ważności i wykładni 

                                                           
41 The first EU steps towards the accession to the 
European Convention of Human Rights 
http://afsj.wordpress.com/2010/02/24/the-first-eu-
steps-towards-the-accession-to-the-european-
convention-of-human-rights/. 
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prawa Unii Europejskiej42. ETS może także 

stracić swoją rolę jedynego arbitra 

w sporach pomiędzy państwami członkow-

skimi i między państwami członkowskimi 

i instytucjami. Po pierwsze, związek między 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 

i sądami krajowymi państw-stron Konwencji 

Praw Człowieka nie może być określony 

mianem hierarchicznego. Trybunał 

w Strasburgu nie ma uprawnień do orzeka-

nia o ważności lub interpretacji prawa 

państw członkowskich, lecz może jedynie 

ustalić naruszenie Konwencji. Europejski 

Trybunał Praw Człowieka będzie jedynym 

międzynarodowym organem sądowym, 

którego decyzje będą wiążące dla Unii i jej 

instytucji, w tym Trybunału Sprawiedliwo-

ści. W rzeczywistości, Trybunał Praw 

Człowieka już teraz coraz częściej bezpo-

średnio lub pośrednio orzeka w sprawie 

aktów Unii. Jak podkreślił Krüger43: Trybu-

nał Praw Człowieka jest po prostu "bardziej 

specjalistycznym" sądem, odpowiedzialnym 

na mocy Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka za zapewnienie przestrzegania 

zobowiązań wynikających dla Wysokich 

Umawiających się Stron z Konwencji 

i Protokołów, podczas gdy ETS będzie nadal 

ostatecznie decydował we wszystkich 

kwestiach prawa wspólnotowego.  

 Kolejnym argumentem do przedsta-

wienia jest fakt, że przystąpienia do Europej-

skiej Konwencji Praw Człowieka nie należy 

postrzegać jako alternatywy dla Karty Praw 

                                                           
42 E. Helle, Accession by the European Union to the 
European Convention on Human Rights, Brussels, 16 
September 2002. Zob.: http://european-
convention.eu.int/docs/wd2/2649.pdf. 
43 Zob.: H.C. Krüger, Why the EU should accede to the 
European Convention on Human Rights, 2002. Zob. 
http://www.euractiv.com/en/future-eu/eu-accede-
european-convention-human-rights/article-117174 

Podstawowych Unii Europejskiej, ale jako 

krok uzupełniający44. Karta powinna być 

postrzegana jako konstytucja praw człowie-

ka UE. Każdy członek Rady Europy i UE ma 

takie dokumenty. 

 Ponadto należy pamiętać, że Karta 

zapewnia także inne prawa, niż te gwaran-

towane w Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka45. Mówa tu o tak zwanych pra-

wach trzeciej generacji. Karta jest kamie-

niem milowym w ich ochronie na gruncie 

europejskim. W tym przypadku mamy do 

czynienia z cechą komplementarności 

wspomnianą przez Krugera. 

 Ponadto, artykuł 52 Karty podkreśla, 

że dokument zawiera prawa, które odpo-

wiadają prawom zagwarantowanym 

w EKPC, a ich znaczenie i zakres są takie 

same jak w Konwencji. Także żaden przepis 

nie może być interpretowany jako ogranicza-

jący lub naruszający praw człowieka 

i podstawowych wolności uznanych, między 

innymi w Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka46. 

 Przystąpienie do Europejskiej Kon-

wencji Praw Człowieka, nie oznacza, że UE 

będzie automatycznie związana protokołami 

dodatkowymi do Konwencji47. Warto 

przypomnieć, że do Konwencji załączonych 

jest kilka protokołów dodatkowych. Nie 

wszystkie państwa członkowskie UE są 

związane wszystkimi protokołami, stąd 

potrzeba zróżnicowania ich sytuacji. UE 

musi zdecydować czy związać się niektórymi 

                                                           
44 Ibidem. 
45 Karta nie zabrania, by prawo unijne gwarantowało 
szerszy zakres ochrony praw człowieka niż EKPC. 
46 Zob. Artykuł 53 Karty. 
47 F. G. Jacobs, op.cit. 
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lub wszystkimi z tych protokołów48. 

Te decyzje mogą być podejmowane po staniu 

się przez UE stroną Konwencji Praw Czło-

wieka. 

 Jednak przystąpienie jako takie nie 

rozwiąże bardzo poważnych problemów 

stojących przed systemem EKPC, a mianowi-

cie z jednej strony nadmiernego obciążenia 

ze względu na gwałtowny wzrost liczby 

skarg indywidualnych, z drugiej strony 

reformy struktury i funkcjonowania Trybu-

nału. A. Verstichel uważa, że artykuł 17 

Protokołu 14 Wydaje się być całkowicie 

sprzeczny z celem Protokołu49. Podczas gdy 

wszystkie inne artykuły mają na celu wpro-

wadzenie mechanizmów w celu zmniejsze-

nia liczby spraw Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka, niniejszy artykuł będzie 

generować wzrost liczby wniosków. 

Z ilościowego punktu widzenia jest to 

niewątpliwie prawda. Jednak tylko matema-

tyczny spadek ilości spraw nie był celem 

autorów Protokołu. Ich zamiarem było 

wyjaśnienie i ułatwienie pracy Europejskie-

go Trybunału Praw Człowieka (nie tylko 

przez filtrowanie aplikacji). Dlatego jako-

ściowy punkt widzenia jest również    

konieczny. Przystąpienie wyeliminuje 

problem podwójnego standardu praw 

człowieka, konfliktu kompetencji pomiędzy 

tymi dwoma systemami. Ułatwi to pracę obu 

sądów europejskich. Ułatwi to również 

z punktu widzenia jednostki. 

  

                                                           
48 Parlament Europejski uznał, że system strasburski 
jest uzupełniony kilkoma protokołami gwarantują-
cymi prawa, których trudno doszukiwać się w samej 
EKPC. Sugeruje się, by Unia przystąpiła do wszystkich 
protokołów, które przynajmniej częściowo dotyczą 
sytuacji, w których Unia może odgrywać znaczącą 
rolę np. Protokoły 1, 4, 7, czy 12. 
49 A. Verstichel, op. cit. s. 123. 

Wnioski  

 

 Należy zauważyć, że przystąpienie UE 

do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

będzie oznaczać nie tylko znaczące zmiany 

w systemie prawnym Unii Europejskiej, 

będzie mieć również pewne ogólne efekty, 

nawet w skali regionalnej.  

 Przystąpienie doprowadzi również 

do zwiększenia wiarygodności UE w stosun-

ku do państw trzecich w zakresie ochrony 

praw podstawowych. Przede wszystkim 

jednak jest ważnym krokiem w celu zapew-

nienia jednolitego minimalnego poziomu 

ochrony praw podstawowych w Europie. 

Zpunktu widzenia ogólnoeuropejskiego, 

regionalnego, akcesja UE jest ważnym 

czynnikiem umacniania roli Konwencji jako 

"instrumentu konstytucyjnego prawa 

europejskiego" w rozumieniu Konwencji 

w sprawie Loizidou przeciwko Turcji50. 

System ochrony praw podstawowych 

w Europie stanie się przez to z pewnością 

bardziej jednolity. 

 Przystąpienie do Unii będzie znaczą-

cym wkładem w utworzenie spójnego 

systemu ochrony praw człowieka w Europie. 

Potwierdziłoby to, majestat Unii Europej-

skiej jako wspólnoty opartej na rządach 

prawa. Pewność prawna byłaby znacznie 

większa, gdyby działania i decyzje instytucji 

Unii Europejskiej zostały poddane tej samej 

kontroli zewnętrznej, jak te z jej państw 

członkowskich51. Przystąpienie UE 

                                                           
50 J.M. Sera, The Case for Accession by the European 
Union to the European Convention for the Protection of 
Human Rights, B.U. Int'l L. J. 151 (1996). 
51 Rada Europy apeluje do UE o przyjęcie Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, IAR. Zob.: 
http://www.psz.pl/tekst-24850/Rada-Europy-
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do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

umożliwiające Trybunałowi w Strasburgu 

działanie jako zewnętrzny, ostateczny 

autorytet w dziedzinie praw człowieka, 

będzie musiało przejść długą drogę w celu 

zagwarantowania trwałego i spójnego 

fundamentu dla praw podstawowych w Unii. 

Zabezpieczy to EKPC, jako wspólny kodeks 

dla Europy52. 

 Ponadto, podczas gdy poprzednia 

dyskusja uznała kwestię przystąpienia przez 

Unię Europejską, wywołując tym samym 

dyskusję na temat zdolności UE do zawiera-

nia traktatów, obecnie ma ona jako organi-

zacja odpowiednie kompetencje, ponieważ  

w ramach  Traktatu  Reformującego,  Wspól- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
apeluje-do-UE-o-przyjecie-Europejskiej-Konwencji-
Praw-Czlowieka. 
52 H.C.Krügeris, Why the EU should accede to the 
European Convention on Human Rights, 2002. 
 Tekst dostępny na stronie: 
http://www.euractiv.com/en/future-eu/eu-accede-
european-convention-human-rights/article-117174. 

noty Europejskie będą włączone do Unii 

Europejskiej i przestaną istnieć, podczas gdy 

UE będzie posiadać niekwestionowaną 

zdolność traktatową53.  

 Przystąpienie Unii Europejskiej 

do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

będzie mieć silne znaczenie symboliczne 

i wyśle sygnał polityczny dla obywateli 

Europy i świata zewnętrznego, że ochrona 

praw człowieka rozciąga się na terenie całej 

Unii. Przystąpienie uwierzytelni Unię 

Europejską w roli globalnego aktora 

w sprawach praw człowieka. Dałoby 

to również twardy dowód politycznej 

spójności między Unią Europejską i "Wielką 

Europą"54.  

                                                           
53 S. Ekholm, op.cit. 
54 Kolejnym krokiem w tym celu może być przysta-
pienie UE do Europejskiej Karty Społecznej. 
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Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Odlot w świetle prawa - 

prawnokarna reakcja na zjawisko narkomanii” 
Jakub Ławicki  

*** 

*** W dniu 9 grudnia 2010 odbyła się konferencja Koła Naukowego Prawa Karnego, działają-

cego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem konferencji studenci 

uczynili „Odlot w świetle prawa- prawnokarna reakcja na zjawisko narkomanii”. Ze względu 

na kontrowersyjność i medialność tematu, sala Rady Wydziału wypełniona została do ostatniego 

miejsca. 

 Konferencję otworzyła Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte-

tu Łódzkiego Prof. zw. dr hab. Małgorzata 

Pyziak-Szafnicka. Po krótkim przywitaniu 

i prezentacji prelegentów, zaczęła się 

właściwa część konferencji. 

 Jako pierwsza głos zabrała dr Monika 

Zbrojewska1. Pani Doktor przedstawiła 

aktualny stan prawny dotyczący problema-

tyki narkotyków2. Dokonała oceny obecnie 

obowiązującej ustawy, z ostatnimi zmiana-

mi3. W swoim wystąpieniu Pani Mecenas 

dokonała podziału ustawy na cztery części- 

zasady i tryb postępowania w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, wskazanie 

organów administracji zajmujących się 

zwalczaniem narkomanii, wyodrębnienie 

organów specjalnych mających na celu 

realizację wytycznych pochodzących z UE, 

oraz przepisy karne regulujące zwalczanie 

narkomanii. Prelegentka przedstawiła 

przepisy rozdziału 7 ustawy, dzieląc je 

na trzy części. Przepisy określające kategorie 

przestępstw, wykroczeń oraz część proce-

sową. Następnie, przemawiająca zaprezen-

towała aspekt porównawczy, z poprzednio 

obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu 

                                                           
11 Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego 
i Kryminalistyki WPiA UŁ, adwokat. 
2 Dz. U. z 2005 Nr 179, poz. 1485. 
3 Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1396. 

narkomanii4. Tłumaczyła zebranym, że nie 

każdy obrót jest nielegalny, przywołując 

przepisy rozdziału piątego, oraz argumentu-

jąc, że omawiane środki nie służą jedynie 

do wprowadzenia się w stan odurzenia. 

Jednocześnie, zwróciła uwagę na zwrot 

„wbrew przepisów ustawy” pozwalający 

odróżnić podmioty, które mogą obracać 

ogólnie rzecz biorąc narkotykami. Pani 

mecenas pokrótce omówiła załącznik 

do ustawy, w której to ustawodawca doko-

nał opisu środków, którymi obrót jest 

zakazany. W końcowej fazie swojego wystą-

pienia, Pani Doktor zajęła się terminem 

„znaczna ilość”, definiując go za stosunek 

ilości środka dla potrzeb danej osoby 

uzależnionej, do ilości, w jakim jest ona 

w stanie wprowadzić się w stan odurzenia. 

Przytoczyła także orzeczenie SA w Warsza-

wie, które mówi, że kryterium przesądzają-

cym o tym, czy ilość środka jest znaczna, 

nieznaczna, czy zwykła są takie elementy 

jak: masa wagowa wyrażona w gramach, 

kilogramach, a nawet liczbach porcji, podział 

narkotyków na miękkie i twarde, oraz cel 

przeznaczenia. Wśród ciekawostek 

dr Zbrojewska opowiedziała o tym, że 

poprzednio obowiązująca ustawa przewi-

dywała możliwość posiadania nieznacznej 

                                                           
4 Dz. U. z 1997 Nr 75, poz. 468. 
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ilości narkotyków dla własnych potrzeb. 

Szybko jednak zrezygnowano z tego rozwią-

zania, jako częstej formy tłumaczeń dilerów 

narkotykowych, oraz nieostrości pojęć 

„nieznaczna ilość narkotyków”, „dla wła-

snych potrzeb”. Szczególną uwagę przy 

omawianiu przepisów karnych nakierowała, 

na sprzedaż narkotyków osobom, które nie 

ukończyły lat 18. W ostatnim zdaniu prele-

gentka odniosła się do kwestii zawieszenia 

postępowania przygotowawczego przez 

prokuratora, gdy czyn zarzucany podejrza-

nemu objęty jest sankcją nieprzekraczającą 

kary 5 lat pozbawienia wolności, a podejrza-

ny chce się leczyć. Istnieje wtedy możliwość 

warunkowego umorzenia postępowania 

karnego, jeżeli to leczenie okaże się skutecz-

ne. 

 Po przedstawieniu obecnego stanu 

prawnego, głos zabrali policjanci z wydziału 

do walki z przestępczością narkotykową. 

Tematem ich wystąpienia były metody 

zwalczania drobnej przestępczości narkoty-

kowej. Panowie podali dużą ilość statystyk 

dotyczących przestępczości narkotykowej 

oraz przedstawili efekty zwalczania prze-

stępczości narkotykowej. Opowiedzieli, 

na czym skupia się ich praca, dementując 

plotki, jakoby tylko łapali narkomanów. 

Policjanci pokrótce odnieśli się do pracy 

z prokuratorami, Głównym Inspektorem 

Sanitarnym, oraz wspomnieli, o problemach 

związanych z dopalaczami. 

 Kolejnym prelegentem był dr Michał 

Błoński5. Pan Doktor opowiadał o metodyce 

pracy sędziego w sprawach przestępstwo 

posiadania narkotyków. Ocenił, że od strony 

wymiaru sprawiedliwości takie sprawy 

należą do łatwiejszych, bowiem zatrzymując 

                                                           
5 Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego 
i Kryminalistyki WPiA UŁ, sędzia Sądu Rejonowego. 

określone środki psychotropowe, problem 

sprowadza się, do określenia, czy i przy kim 

znaleziono daną substancję, jaka jest jej ilość, 

waga i rodzaj. Do tego należy dołączyć opinię 

kryminalistyczną i problem polega jak 

we wszystkich sprawach, na ocenie zebrane-

go materiału dowodowego. Dla kwalifikacji 

prawnej czynu zasadnicze znaczenie ma 

kryterium ilościowo-jakościowe. Znakomitą 

część swojego wystąpienia poświęcił aspek-

towi proceduralnemu, w szczególności 

kwestii posiadania obrońcy przez oskarżo-

nego, czym zajmował się ostatnio Sąd 

Najwyższy. Doktor Błoński podnosił, że 

w takich sytuacjach relatywnie często 

powołuje się dowód z opinii sadowo-

psychiatrycznej. Zasadniczy problem jaki 

nakreślił, odnosił się do tego, czy w sytuacji 

kiedy z opinii sadowo-psychiatrycznej 

wynika, że oskarżony w czasie popełniania 

zarzucanego mu czynu był poczytalny, to czy 

jest to powód do zwolnienia obrońcy 

z urzędu. Jest to problem o tyle istotny, że 

brak obrońcy w tej sytuacji, w przypadku 

odmiennego poglądu sądu II instancji, 

powoduje to skutek w postaci bezwzględnej 

przyczyny odwoławczej, czyli uchylenia 

orzeczenia i przekazania sprawy do ponow-

nego rozpoznania. Pan Doktor uznał orze-

czenie SN jako bardzo istotne, bowiem 

spowodowało zmiany w praktyce wymiaru 

sprawiedliwości. Postuluje się rozszerzenie 

zakresu pytań kierowanych do biegłych, 

które standardowo kieruje się, pytając 

oskarżonego czy jest zdolny do samodziel-

nej, rozsądnej obrony.  Wtedy sytuacja jest 

jasna. Następnie, przemawiający odniósł się 

do pojęcia śladowych ilości, przedstawiając 

stanowisko SN i łódzkich SR i SO. Zakłada 

ono, że w przypadku śladowej ilości środ-

ków odurzających sądy umarzają postępo-

wanie, z uwagi na to, że czyn nie wyczerpuje 
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znamion czynu zabronionego. Widząc 

niezrozumienie na twarzach słuchaczy 

doktor dobitnie wyjaśnił na przykładach, 

przywołując sprawę posiadania 0,07 g 

marihuany zabezpieczonej w fifce. Występu-

jący z uśmiechem na twarzy przypomniał, że 

dopiero 10 krotna ilość tej substancji da 

niecały 1 gram, co i tak jest ilością zbyt małą 

by wprawić się w stan odurzenia. Pan Doktor 

przyznał, że prezentowane stanowisko 

uważa za słuszne, podnosząc, że obecnie 

obowiązująca ustawa ma czemuś przeciw-

działać. Ustawodawcy nie chodziło przecież 

o to by penalizować posiadanie oparów. 

Argumentując dalej, zauważał, że chodzi 

o ściganie i karanie osób powodujących 

największe zło tj. dilerów. Przyjęcie innego 

stanowiska prowadziłoby do zastosowania 

wykładni contra legem, sprawdzającej się tak 

naprawdę do tego, że byłyby ścigane 

i karane osoby które zażyły narkotyki. 

Przyjęcie stanowiska „skoro zażyłeś, to 

posiadałeś” byłoby absurdalne, bowiem 

karalne jest tylko posiadanie. Odniósł się 

także, do sytuacji kierowanych wniosków 

w trybie artykułu 335 kpk , czyli skazanie 

bez rozprawy na posiedzeniu. Za manka-

ment uznał podawanie wagi brutto ilości 

posiadanego przez oskarżonego narkotyku. 

W końcowej części swojego wystąpienia pan 

doktor podniósł brak racjonalności aseso-

rów prokuratorskich, przy żądaniu kar 

pozbawienia wolności, podając przykład 

zażądania kary 2 lat pozbawienia wolności 

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, 

za posiadanie 3 działek amfetaminy. 

Dr Błoński prosił o zwrócenie uwagi, że 

ustawa przewiduje karę do 3 lat pozbawie-

nia wolności, ale należy przy tym pamiętać 

o gradacji kar i nie proponować sądom 

wyłącznie kar pozbawienia wolności, 

bowiem posiadamy również kary ogranicze-

nia wolności, grzywny, oraz instytucję 

warunkowego umorzenia postępowania 

karnego, które na początku „kariery narko-

tykowej” należałoby zastosować. Pan Doktor 

zaproponował zaczynanie od środków 

terapeutycznych, a nie od razu od środków 

penalnych i to tych z najwyższej półki. 

 Po przerwie jako pierwsza wystąpiła 

mgr Barbara Tokarska6. Przedstawiła ona 

prezentację dotyczącą terapii osób 

uzależnionych, z uwzględnieniem nowych 

środków uzależniających. Mgr Tokarska 

poruszyła kwestię braku motywacji 

uzależnionych do leczenia czyli i do zmiany 

swojego życia, uznając za jedyną motywację 

sytuację prawną. Następnie terapeutka  

omówiła 4 etapy terapii, oraz opisała 

prowadzony w Łodzi pilotażowy program 

„FreD Goes Net” zajmujący się wczesną 

identyfikacją osób używających. Wspomnia-

ła również, o współpracy z sądami. Pacjent 

który może skorzystać z programu terapii, 

a ma orzeczony wyrok, może w trakcie 

terapii wykorzystać dwukrotne odroczenie 

wykonania kary na okres pól roku. Daje to 

szanse ludziom, by przeszli proces terapeu-

tyczny, po czym mogą starać się o zamianę 

kary lub zawieszenie jej wykonania. 

 Następnym prelegentem był Jędrzej 

Sadowski7. Pan Jędrzej rozpoczął wystąpie-

nie od wyjaśnień, że nie ma czegoś takiego 

jak stowarzyszenie czy fundacja Wolne 

Konopie. Wolne Konopie są ruchem obywa-

telskim, inicjatywą którą może reprezento-

wać każdy. Gość zarzucił obecnie obowiązu-

jącej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, 

                                                           
6 Wykładowca Katedry Pedagogiki Specjalnej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, terapeut-
ka uzależnień w ośrodku terapii uzależnień dla 
dzieci i młodzieży w Łodzi. 
7 Pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej 
Wolne Konopie. 
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że jest nieskuteczna, oraz powoduje ogrom-

ne koszty. Pan Jędrzej przedstawił zebranym 

obywatelski projekt ustawy8. Projekt 

zakłada między innymi dekryminalizację 

względną posiadania narkotyków, a poniżej 

„pewnej ilości” posiadanie ma być zdepena-

lizowane. Autor nazwał  art. 62 ust. 1 w 

dotychczasowym brzmieniu barbarzyń-

stwem. Chodziło mu o stosowanie tego 

przepisu w praktyce. Pełnomocnik komitetu 

oburzał się, za jakie ilości potrafi się wymie-

rzać kare pozbawienia wolności i za jaką 

ilość potrafi się tę karę na prawdę odsiady-

wać. W stosunku do osób skazanych na 

podstawie art. 62 ust. 1 postuluje się wpro-

wadzenie amnestii i zrehabilitowanie ich. 

Oczywiście autor miał tu na myśli osoby 

posiadające na własny użytek. Dla gości 

prelegent przygotował niespodziankę. 

Eksperyment poznawczy na podstawie art. 

27 kk., który wyłącza odpowiedzialność 

karną. Projekt o nazwie „Canaris house”. Ma 

on odpowiedzieć na pytania: cyt. „Czy 

legalizacja dostępu do konopi wpłynie na 

zmniejszenie przestępczości oraz czy 

legalizacja dostępu do konopi wpłynie na 

poprawę stanu zdrowia osób używających.” 

Wygląda to tak, że sadzane są krzaki, fakt ten 

zgłaszany ten jest organom ścigania, aby 

umożliwić im nadzór, oraz obowiązkowy 

udział w programie profilaktycznym finan-

sowanym przez uczestników. W świetle 

obecnego stanu wiedzy ma nie ucierpieć 

zdrowie konkretnego jednego uczestnika, a 

poziom ochrony zdrowia publicznego 

najprawdopodobniej ma się podnieść. Pan 

Sadowski zaskoczył wszystkich mówiąc, że 

pierwszy pilotażowy projekt został już 

„odpalony” tzn. zgłoszony na terenie Wro-
                                                           
8 Http://www.wolnekonopie.pl/index.php?option= 
com_content&view=category&layout=blog&id=80&It
emid=1 22 

cławia. Część wystąpienia skupił na oma-

wianiu art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, podnosząc brak w omawianym 

przepisie sformułowania „polityki kryminal-

nej”. 

 Jako ostatni wystąpił mgr Marcin 

Berent9. Pan Mgr przygotował wystąpienie 

pt: „Problem tzw. dopalaczy jako przyczynek 

do dyskusji nad liberalizacją polskiego 

prawa karnego. Uwagi de lege ferenda.” 

Doktorant zajął się projektem zmiany 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

przygotowanym przez Radę Ministrów10, 

wspominając także o innych projektach 

złożonych do laski marszałkowskiej11. 

Zwrócił słusznie uwagę, na rozległość 

proponowanych przez Rząd zmian. Zmianie 

ulegną min. art. 67 § 3 kk., art. 232a kpk., 

oraz wprowadzonych zostanie 10 rozporzą-

dzeń wykonawczych do ustawy. W odpo-

wiedzi na zarzuty Pana Jędrzeja Sadowskie-

go dotyczące art. 62 ustawy o przeciwdzia-

łaniu narkomanii, zaprezentował brzmienie 

art. 62a proponowanego w projekcie nowe-

lizacji. W sposób humorystyczny doktorant 

zdementował możliwość palenia marihuany 

„do woli” na gruncie proponowanych zmian. 

W projekcie ustawy nie znalazła się klauzula 

która wyłączałaby karalność na wzór art. 48 

ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

z 1997r., zatem czyn w dalszym ciągu będzie 

pozostawał zabroniony pod groźba kary, 

jeżeli spełnione zostaną pozostałe przesłan-

ki. Instytucja, która zamierza się wprowadzić 

się nowelizacją, zakłada swoistą formę 

oportunizmu procesowego, która pozwoli 

prokuratorowi na odstąpienie od ścigania 

                                                           
9 Doktorant w Katedrze Prawa Karnego i Polityki 
Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
10 Druk sejmowy nr 3420. 
11 Druk sejmowy nr 3442 , druk sejmowy 3444. 

http://www.wolnekonopie.pl/index.php?option


Jakub Ławicki: Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Odlot w świetle prawa - prawnokarna 
reakcja na zjawisko narkomanii” 

 

 

Wiedza Prawnicza nr 1/2011 Strona 56 
 

na wypadek zaistnienia okoliczności z art. 

62a. Problem pozostaje jednak nadal 

w terminie „ilość nieznaczna”. Ustawodawca 

zrezygnował z wprowadzenia ustawowej 

definicji tego pojęcia, a więc dalej pozostaje 

ono pojęciem ocennym. Mgr Berent opowia-

da się za wprowadzeniem załącznika 

do ustawy, który definiowałby to pojęcie 

i pozwoliłby na uniknięcie problemów 

interpretacyjnych. Następnie odniósł się 

do kwestii społecznej szkodliwości czynu 

na gruncie projektu ustawy. Uważa, że nie 

jest to społeczna szkodliwość czynu rozpa-

trywana pod katem elementu w strukturze 

przestępstwa w rozumieniu art. 1 § 2 kk. Nie 

będzie więc chodziło o znikomy stopień 

społecznej szkodliwości, bo wtedy mijałoby 

się to z celem. W związku z czym powstaje 

pytanie o sens odwoływania się do kwalifi-

katorów ustawowych zawartych w art. 115 § 

2. Skoro nie rozpatrujemy tego z punktu 

widzenia owego artykułu, należy przyjąć, że 

art. 62a odnosić się będzie do czynów 

zabronionych pod groźbą kary, których 

społeczna szkodliwość czynu będzie wyższa 

niż znikoma. Gdyby była ona znikoma lub 

niższa niż znikoma, to nie mielibyśmy 

do czynienia z przestępstwem. Jednak ta 

społeczna szkodliwość pomimo, że wyższa 

aniżeli znikoma, to natężenie tej społecznej 

szkodliwości nie może przekraczać takiego 

progu, powyżej którego nie można by 

założyć, że wymierzenie kary byłoby niece-

lowe wobec takiego sprawcy. Następnie, 

przemawiający dokonywał odpowiedzi 

na postawione przez siebie pytanie cyt. 

„W jaki sposób dokonywać oceny stopnia 

społecznej szkodliwości czynu, jeżeli mamy 

wątpliwości czy należy odwoływać się 

do kwalifikatorów ustawowych.” Postulował 

oceniać to przez pryzmat szkodliwości 

danego środka, czyli jego charakteru ocenia-

nego z punktu widzenia szkodliwości po jego 

zażyciu. To prowadzi do wniosku że możliwe 

byłoby teoretycznie skonstruowanie katalo-

gu środków, których posiadanie decydowa-

łoby o ocenie stopnia w ujęciu art. 62a, 

poprzez ich enumeratywne wyliczenie. 

Doktorant uznał, że posiadanie marihuany 

zawsze uzasadniałoby umorzenie postępo-

wania, ze względu na reakcje organizmu 

po ich zażyciu. Natomiast posiadanie 

np. heroiny wyglądałoby już zupełnie 

inaczej, ze względu na wysoka szkodliwość 

i niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia 

ludzkiego po zażyciu środka, w porównaniu 

do marihuany. Gość podnosił, że obecnie 

obowiązująca ustawa nie sprawdziła się. 

Wykreowana została nowa kategoria 

przestępców często po prostu przypadko-

wych, którzy posiadali na własny użytek 

środki takie jak marihuana. Występujący 

odwołał się do przykładu młodych ludzi, 

którzy szli na dyskotekę,  mieli nabitą lufkę 

i mając o ileś setnych gram za dużo. Nie 

chciano wobec nich umorzyć postępowania 

karnego, ze względu na znikoma społeczną 

szkodliwość czynu, czy zastosować art. 66 

kk. Takie przypadki sprawiły, że wykreowa-

na została nową grupa przestępców, często 

studentów. Przedstawiający podnosił, że 

sama już stygmatyzacja jest wstydem 

i kłopotem, a co dopiero wpis do Krajowego 

Rejestru Karnego. Art. 62 omawianej ustawy 

doprowadził do degradacji społecznej wielu 

osób, często młodych osób z dobrych 

domów, które incydentalnie posiadając 

drobne ilości zostały zatrzymane, a następ-

nie osadzone jak każdy inny przestępca. 

Mgr Berent wielokrotnie powtarzał, że cele 

ustawy nie zostały osiągnięte. W szczególno-

ści nie został zmniejszony popyt na środki 

odurzające i substancje psychotropowe,  ani 

też nie zwalczono przestępczości związanej 
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z handlowaniem tymi substancjami. Napo-

mniał także, że realizacja samego tylko art. 

62 kosztuje Skarb Państwa rocznie 80 mln 

zł. 80 mln zł które idą na realizację tylko 

jednego artykułu tej ustawy. Dalej zaprezen-

tował cele wyznaczone przez nowelizacje 

tj. zniwelowanie skutków niepokojąco 

wzrastającej kryminalizacji osób uzależnio-

nych i używających. Przeprowadzone 

badania wykazały, że liczba postępowań 

sadowych wobec osób uzależnionych 

od środków odurzających lub substancji 

psychotropowych zmniejszy się nawet 

o 80%. Dalej pan mgr zajął się kwestią 

sprzeczności proponowanego przepisu 

z ustawą kodeks postępowania karnego. 

Uwagę zebranych zwrócił na zawarty 

w projekcie nowelizacji zwrot zawarty w art. 

62a „…postępowanie można umorzyć 

również przed wydaniem postanowienia 

o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia…”. 

Wydaje się, że ustawodawca pomylił się, 

rozciągając postępowanie sprawdzające, 

włączając je do postępowania przygoto-

wawczego. 

 Mgr Barcin Berent przedstawił, 

zebranym w sali Rady Wydziału wyniki 

przeprowadzonej przez niego ankiety12. 

Tylko 15 osób zadeklarowało wiedzę 

na temat podstawowych założeń projektu 

nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Jednak ani jedna z nich nie znała 

istoty art. 1 pkt. 16 projektu. Odpowiedzi, że 

chodzi o depenalizację, legalizację nie były 

brane pod uwagę, jako poprawne. 98 % 

studentów o projekcie słyszało z mediów. 

Z pośród tych, którzy zadeklarowali znajo-

                                                           
12  Ankieta przeprowadzona na 94 studentach II roku 
prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym 73 studentów 
trybu stacjonarnego i 21 studentów trybu niestacjo-
narnego (wieczorowego). 

mość zmian 14 z 15studentów negatywnie 

odniosło się do proponowanych zmian. 3/5 

ankietowanych uważa, że cele nowelizacji 

nie zostaną osiągnięte. Na podstawie przed-

stawionych wyników ankiety należy zauwa-

żyć, że studenci w ogromnej większości nie 

czytają projektów ustaw, lub ich nowelizacji, 

a jeżeli już to robią, pomijają czytanie 

uzasadnień 

 W fazie pytań, Pan Jędrzej Sadowski 

dokładniej opowiedziało o tajemniczym 

projekcie „Canabis house”, którego tezą 

badawczą maja być fakty, których nie da się 

udowodnić bez złamania ustawy. W odpo-

wiedzi Magister Berent powiedział, że 

żadnego eksperymentu nie będzie. Wytłu-

maczył słuchaczom definicję kontratypu 

eksperymentu z art. 27 kk., z uwzględnie-

niem spodziewanych korzyści, zarzucając, że 

stan odurzenie u kilku osób nie może być 

zakwalifikowany jako eksperyment poznaw-

czy. Pan Jędrzej zakończył ten spór stwier-

dzeniem, że osoby biorące udział w ekspe-

rymencie nie będą chodziły pod czyimś 

blokiem, klatką. Nie będą więc zagrożone 

dobra chronione prawnie i że daleki byłby 

od wniosków, że żadnego eksperymentu nie 

będzie. 

 Następnie dr Zbrojewska odpowie-

działa na pytania doktora Jana Kuleszy13 

dotyczące „nowych ziółek” i zarzutów jakie 

zostały przedstawione przedsiębiorcy 

z  Łodzi - „królowi dopalaczy”. Pani Doktor 

nie ujawniając tajemnicy adwokackiej 

opowiedziała o zarzutach skierowanych 

wobec Dawida B., którego jest obrońcą, oraz 

opowiedziała o problemach interpretacyj-

nych słowa „dopalacz” związanych z wielo-

znacznością tego pojęcia. 

                                                           
13 Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, opiekun Koła 
Naukowego Prawa Karnego. 
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 Dalej mgr Tokarska odpowiadała 

o statystykach, które wskazują, że to często 

marihuana jest pierwszym używanym 

środkiem na drodze do uzależnienia. 

W kwestii porównania alkoholu i dopalaczy, 

Pani Mgr podsumowała, że wiemy jakie są 

składniki piwa i potrafimy przewidzieć 

zachowanie po jego wypiciu, natomiast przy 

dopalaczach, ani nie znamy ich składu, ani 

nie potrafimy przewidzieć reakcji organizmu 

po ich zażyciu. Bardzo ciekawą kwestią była 

odpowiedź na pytanie o podział na narkotyki 

twarde i miękkie, gdzie to pani mgr opowia-

dała o podziale na grupę opiatów i grupę 

konopii nie uzależniających na poziomie 

biologicznym. Mimo to przemawiająca 

zarzuciła marihuanie szkodliwość pod 

względem motywacyjnym- ogólne spowol-

nienie i brak chęci do działania, przestrzega-

jąc jednocześnie, że obecnie marihuana to 

30% tego, co sprzedawane było w latach ’70, 

a resztę stanowią dodatki chemiczne.  Pani 

Mgr wielokrotnie podnosiła konieczność 

prowadzenia sensownej profilaktyki, 

bowiem uzależnienie biologiczne nie jest 

największym problem. Wystarczy przy tym 

okres ok. 2 tygodni detoksykacji. Poważniej-

szym problemem jest uzależnienie psychicz-

ne, którego leczenia są wielomiesięczne. 

 Na zakończenie konferencji poruszo-

na została kwestia przedmiotu ochrony 

ustawy, odnosząc się, do wprowadzenia 

w przyszłości teoretycznego zakazu spoży-

wania jedzenia typu fast food (junk food), 

tak jak ustawa o przeciwdziałaniu narkoma-

nii chroniąca zdrowie publiczne. 

 

 

 


