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1. Uwagi wstępne 

 

1.1. Wprowadzenie 

 

 Przed laty L.L. Fuller poczynił dość niepokojące spostrzeżenie – które nie tylko 

nie straciło na aktualności, ale zdaje się nadzwyczaj dobrze opisywać obecną 

rzeczywistość – że „dla człowieka na ulicy czy też na polu najpowszechniejszą reakcją 

na prawo jest gest bezradności i obojętności. Prawo jest jak pogoda. Istnieje sobie, 

człowiek dostosowuje się do niej, ale nie ma na nią żadnego wpływu. Może tylko schronić 

się za jakąś zasłoną przed szczególnie gwałtowną burzą”1. W rzeczy samej, dającemu się 

zaobserwować nieprzerwanemu procesowi „rozlewania się” regulacji prawnych na coraz 

to kolejne dziedziny ludzkiej aktywności raczej nie towarzyszy rzeczywiste zbliżenie się 

stojących za nim racji do poszczególnych podmiotów praw i obowiązków. Wprost 

przeciwnie, dla przeciętnego adresata prawo staje się coraz mniej zrozumiałym, 

skomplikowanym mechanizmem, który – jeśliby jeszcze raz sięgnąć do słów Fullera – 

„celowo rozdziela nieszczęścia w świecie i tak już nadmiernie wypełnionym 

cierpieniem”2. Co oczywiste, taki stan rzeczy nie może wpływać pozytywnie ani na 

społeczny odbiór prawa, ani przede wszystkim na jego efektywność jako instrumentu 

regulacyjnego. Tendencje te muszą budzić szczególne zaniepokojenie w obrębie prawa 

karnego, które z racji swej opresyjnej natury winno być trzymane w możliwie jasno 

określonych ramach. Również i w przypadku tej gałęzi prawa bez większego trudu 

dostrzec można jednak stopniowe rozmywanie się konturów, przejawiające się nie tylko 

w postępującym rozszerzaniu karalności na tak zwane przedpole naruszenia dóbr 

prawnych, ale również w dekretowaniu przez prawodawcę istnienia nowych, coraz mniej 

uchwytnych wartości, które w jego ocenie wymagają ochrony3. 

 Nie mogą przeto dziwić próby wypracowania mechanizmów, które pozwoliłby z 

jednej strony na możliwie jednoznaczne wytyczenie granic publicznego ius puniendi, 

gwarantując jednocześnie – z drugiej strony – należyte miejsce jednostce i jej interesom 

w procesie jego stanowienia oraz stosowania. Narzędziem, które zdaje się mieć taki 

potencjał, jest stanowiąca przedmiot prawnokarnej refleksji już od wielu lat, zwłaszcza 

 
1 L.L. Fuller, Anatomia prawa, Lublin 1993, s. 13. 
2 L.L. Fuller, Anatomia…, s. 11. 
3 D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 

2012, s. 11. 
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na gruncie nauki niemieckiej, kategoria ryzyka. Nie należy bowiem zapominać, że 

podstawowy sens zakazów, których naruszenie sankcjonowane jest przez prawo karne, 

płynie z potrzeby ochrony wysoko wycenianych wartości przed ewentualnymi 

zagrożeniami. W tym sensie można powiedzieć, że prawo karne stanowi szeroko pojęty 

– a nade wszystko charakteryzujący się licznymi swoistościami – „instrument 

zarządzania ryzykiem”. Co jednak kluczowe, nie każde niebezpieczeństwo względem 

dóbr prawnych, lecz wyłącznie takie, które jawi się jako nadmierne, jest stanem, którego 

jako społeczeństwo chcemy unikać, w skrajnych przypadkach posługując się w tym celu 

prawem karnym4. Paradoksalnie bowiem postulat wyrugowania wszelkiego ryzyka 

wobec powszechnie uznanych wartości jawi się nie tyle jako utopijny, co wręcz jako 

niebezpieczny – i to zarówno dla funkcjonowania społeczeństwa jako pewnej 

zbiorowości, jak i tworzących ją jednostek (zwłaszcza dla ich wolności)5. Stwierdzenie, 

że dopuszczenie pewnego kwantum ryzyka w życiu społecznym jest nie tyle wskazane 

co nieodzowne, otwiera drogę do poszukiwania kryteriów, które umożliwiłyby ustalenie, 

pod jakimi warunkami zwalczanie ryzyka względem dóbr prawnych stanowi 

uzasadnienie dla istnienia regulacji prawnokarnej. 

 Założeniem niniejszej rozprawy jest spojrzenie na granice prawa karnego właśnie 

przez pryzmat ryzyka, a mówiąc konkretniej: współwyznaczającej te granice akceptacji 

ryzyka grożącego dobrom prawnym. Przyjęcie takiej optyki pozwoli na skonfrontowanie 

dwóch konkurencyjnych, a w pewnym sensie także uzupełniających się perspektyw, to 

jest społecznej akceptacji ryzyka oraz akceptacji zindywidualizowanej, przyjmującej 

postać zgody dysponenta dobra prawnego na zachowanie ryzykowne (innymi słowy tak 

zwanej „zgody pokrzywdzonego”6). Umożliwi ono tym samym nie tylko określenie 

prawnokarnych konsekwencji ocen społecznych mających za przedmiot 

niebezpieczeństwo względem dóbr prawnych, ale również zbadanie, do jakiego stopnia 

treść woli jednostki wpływa na kształtowanie podstaw odpowiedzialności karnej. 

 
4 Zob. T. Kaczmarek, Paradygmat naruszenia (zagrożenia) dobra prawnego jako aksjologiczna podstawa 

kryminalizacji, w: Między nauką a praktyką prawa karnego: księga jubileuszowa profesora Lecha 

Gardockiego, red. Z. Jędrzejewski, Warszawa 2014, s. 148. 
5 W istocie, jego bezwzględna realizacja doprowadziłaby do swoistej „dyktatury bezpieczeństwa”, w której 

wszelkie konflikty interesów rozwiązywane byłyby kosztem swobody jednostki – zob. J. Giezek, 

Przyczynowość i przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994, s. 146-147. 
6 Już w tym miejscu zwrócić należy uwagę na zawartą w powyższym określeniu wewnętrzną sprzeczność, 

która stanowi podstawowy argument przeciwko posługiwaniu się tym terminem. Rzecz w tym, że w 

przypadku zaistnienia prawnokarnie relewantnej zgody w ogóle nie dochodzi do pokrzywdzenia, wobec 

czego mówienie o „zgodzie pokrzywdzonego” traci rację bytu. 
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Zawarte w pracy rozważania sprowadzić można tedy do kilku zagadnień o 

charakterze węzłowym, stanowiących próbę udzielenia odpowiedzi na następujące 

pytania: 

1. w jaki sposób społeczna akceptacja ryzyka rzutuje na treść obowiązków 

dekodowanych z przepisów karnych? 

2. na czym polegają prawnokarne konsekwencje aktu indywidualnej akceptacji 

ryzyka? 

3. jak kształtuje się wzajemna relacja społecznej oraz indywidualnej akceptacji 

ryzyka i w jaki sposób wpływa ona na kształt podstaw odpowiedzialności karnej? 

 

W pierwszej kolejności analizie poddana zostanie kategoria społecznej akceptacji 

ryzyka, a jej prawnokarna doniosłość rozpatrzona zostanie zarówno na płaszczyźnie 

dekodowanych z przepisów karnych struktur normatywnych, jak i na gruncie 

najważniejszych instytucji dogmatycznych skupionych wokół tak zwanej dogmatycznej 

struktury przestępstwa. W tej części pracy podjęta zostanie również wstępna próba 

wytyczenia zakresu zachowań społecznie akceptowalnych oraz określenie katalogu 

kryteriów, służących jego wyznaczaniu. Dalsze rozważania koncentrować będą się z 

kolei na figurze indywidualnego aktu zgody na zachowanie znamienne ryzykiem, w 

szczególności na jego konstrukcji oraz przesłankach prawnokarnej relewancji. 

Przedstawiona zostanie także – nad wyraz złożona – problematyka prawnokarnych 

konsekwencji akceptowania przez dysponenta ryzyka względem przysługujących mu 

dóbr prawnych, uwzględniająca między innymi wpływ autonomii jednostki na proces 

obiektywnego przypisania skutku przestępnego. Jak się zdaje, rozważenie wszystkich 

powyższych kwestii powinno ostatecznie umożliwić względnie precyzyjne – o ile to w 

ogóle możliwe – określenie obszaru oddziaływania prawa karnego w oparciu o 

fundament społecznej akceptacji ryzyka przy jednoczesnym zaakcentowaniu roli aktów 

woli jednostki w kształtowaniu jego granic. 

 

1.2. Założenia wstępne 

 

 Właściwe rozważania dotyczące problematyki akceptacji ryzyka wobec dóbr 

prawnych oraz jej wpływu na kształtowanie podstaw odpowiedzialności karnej należy 

poprzedzić prezentacją założeń wstępnych, na których oparta zostanie dalsza analiza. 
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Taki zabieg powinien pozwolić na uniknięcie – w miarę możliwości – ewentualnych 

nieporozumień wynikłych z posługiwania się pojęciami oraz konstrukcjami 

teoretycznymi i dogmatycznymi bez szerszego uzasadnienia. Trudno bowiem oprzeć się 

wrażeniu, że wiele sporów naukowych jest wynikiem właśnie niedostatecznie jasnego 

określenia przez uczestników dyskursu używanej siatki terminologicznej oraz założeń o 

charakterze bazowym. Co więcej, nierzadko stosunkowo niewielkie rozbieżności w 

zakresie wyjściowych hipotez – często nawet nieuświadamiane – mogą prowadzić do 

diametralnie różnych wniosków. Poczynione w pracy założenia wyznaczą swego rodzaju 

fundament dla dalszych rozważań, a także warunkować będą sposób rozstrzygnięcia 

szeregu problemów o charakterze szczegółowym. Jako że ramy opracowania 

uniemożliwiają ustosunkowanie się do wszystkich dostrzeganych w literaturze 

problemów podstawowych nauki prawa karnego, w tym miejscu omówione zostaną 

wyłącznie kwestie dotyczące momentów kluczowych z punktu widzenia głównego 

przedmiotu rozprawy. Należy mieć przy tym świadomość, że ze względu na 

fundamentalne znaczenie pełnionej przez prawo karne funkcji ochronnej na kwestię 

zwalczania nieakceptowalnego ryzyka, na jakie narażane bywają społecznie doniosłe 

wartości, dałoby się spojrzeć z perspektywy niemal wszystkich prawnokarnych instytucji, 

związanych z tak czy inaczej ujmowaną dogmatyczną strukturą przestępstwa. 

 

1.2.1. Struktury normatywne dekodowane z przepisów karnych 

 

Nie jest obecnie żadnym novum stwierdzenie, że przepis prawny7 – lub 

jakakolwiek inna redakcyjnie wyodrębniona jednostka tekstu prawnego – być może jest 

swego rodzaju „atomem” prawa, lecz z całą pewnością nie stanowi niepodzielnego, 

elementarnego budulca tego, co prawem zwykliśmy nazywać. Już w drugiej połowie XX 

w. w polskiej literaturze teoretycznoprawnej na popularności zaczęły zyskiwać poglądy, 

zgodnie z którymi w przepisach prawnych zawarta jest swego rodzaju „struktura 

głęboka” w postaci jednoznacznych wypowiedzi o charakterze dyrektywalnym8. Mowa 

rzecz jasna o normach prawnych, które powszechnie uznaje się – pozwalając sobie przy 

 
7 Pod pojęciem przepisu prawnego rozumieć należy najniższą redakcyjnie wyodrębnioną jednostkę tekstu 

prawnego, która zgodnie z zasadami redagowania tekstów prawnych powinna składać się z jednego zdania 

w sensie gramatycznym (np. artykuł, paragraf, ustęp, etc.) – Z. Ziembiński, Problemy podstawowe 

prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 157-158. 
8 Z. Ziembiński, Przepis prawny a norma prawna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1960, 

nr 1, s. 105. 
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tym na dość daleko idące uproszczenie – za właściwą, niejako „zakodowaną” treść 

przepisów prawa9. Co charakterystyczne, treść ta niezwykle rzadko wyrażona jest wprost 

i dostępna z pominięciem jakichkolwiek zabiegów interpretacyjnych. Prawodawca nie 

zwykł wszakże formułować pojawiających się w aktach prawnych zdań jako 

jednoznacznych wypowiedzi stwierdzających czyjąś powinność. Zgodzić można się więc 

z Z. Ziembą oraz Z. Ziembińskim, którzy prawie 60 lat temu stwierdzili, że „przepisy 

głoszą, że komuś służą kompetencje, uprawnienia, roszczenia itp. – i trzeba ten potoczny 

język prawodawcy dobrze znać, by umieć przeredagować przepisy na język norm 

wskazujących odpowiednim podmiotom powinność określonych działań”10. Jeśli 

chciałoby się być bardziej precyzyjnym, powiedzieć należałoby raczej o konieczności 

przełożenia języka przepisów – za pomocą szeregu zabiegów wykładniczych – na język 

wyrażeń dyrektywalnych. W wypowiedziach skonstruowanych przy użyciu języka 

prawnego wysłowione są bowiem bardzo zróżnicowane odmiany wyrażeń pełniących 

funkcję sugestywną, a konstrukcja nazywana normą prawną jest tylko jedną z nich11. W 

ramach aktu prawnego, a ściślej rzecz ujmując: w ramach całego sytemu prawa, 

wypowiedzi te pozostają we wzajemnych, niejednokrotnie nad wyraz złożonych relacjach 

– raz skondensowane w jednym tylko przepisie, a raz rozczłonkowane w kilku pozornie 

niezależnych jednostkach redakcyjnych. Innymi słowy, komunikacja za pomocą prawa 

toczy się na dwóch współzależnych poziomach: na płaszczyźnie przepisów prawnych 

oraz poprzez dyskurs wyrażeń dyrektywalnych12. Koncepcja rozróżniania obu tych 

płaszczyzn, w szczególności dzięki pracom A. Zolla, z powodzeniem zaaplikowana 

została również na grunt analiz karnistycznych i stała się już w dużej mierze swego 

rodzaju „dobrem wspólnym”, stanowiąc raczej punkt wyjścia dla szczegółowych analiz 

nie zaś przedmiot zażartych polemik13. 

 
9 Z. Ziembiński, Przepis prawny…, s. 105. 
10 Z. Ziemba, Z. Ziembiński, Uwagi o wynikaniu norm prawnych, „Studia Filozoficzne” 1964, nr 4, s. 118. 
11 K. Opałek, Z teorii dyrektyw i norm, Warszawa 1974, s. 21; Jak wskazuje M. Dąbrowska-Kardas, w 

tekście aktu prawnego zawarte są przede wszystkim normy postępowania, dyrektywy techniczne oraz 

reguły sensu. W procesie interpretacji następuje przy tym swoiste sprzężenie funkcjonalne różnych 

rodzajów dyrektyw, występujących w tekście prawnym – M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna 

przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Warszawa 2012, s. 102 i n. 
12 Zob. m.in. M. Matczak, Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata 

możliwego, Warszawa 2019, s. 123. 
13 Zob. w szczególności: A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakowskie Studia 

Prawnicze” 1991, nr 23, s. 69 i n. 
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Zbiorcza kategoria w postaci wspomnianych już wyrażeń dyrektywalnych14 – do 

której należą również normy prawne – obejmuje zróżnicowane skonwencjonalizowane 

akty werbalne zdolne do wpływania na zachowanie ludzkie. Są to wypowiedzi bardzo 

specyficzne, nieniosące za sobą znaczenia poznawczego, a wyrażające jedynie sąd, że 

jakieś zachowanie powinno zachodzić – powiedzieć można, że pozostają one w 

szczególnym prospektywnym (wolicjonalnym) stosunku do rzeczywistości15. Jak 

wskazuje w tym kontekście K. Opałek, nie opisują one faktycznego stanu rzeczy, lecz 

„same coś tworzą przez swoje znaczenie”16. Czasami twierdzi się nadto, że znaczeniem 

 
14 K. Opałek jako przykłady typów wyrażeń dyrektywalnych podaje – częściowo za A. Rossem – normę, 

zasadę, regułę, rozkaz, zachętę, życzenie, sugestię, prośbę, błaganie, radę, ostrzeżenie, zalecenie, 

wskazówkę i napomnienie – zob. (K. Opałek, Z teorii…, s. 46 i 133). Na potrzeby analiz prawnych w 

obszarze wyrażeń dyrektywalnych obok norm postępowania wyróżnia się w szczególności dyrektywy 

celowościowe oraz reguły sensu. Dyrektywy celowościowe – czyli inaczej dyrektywy techniczne – 

przybierają postać wypowiedzi o następującym schemacie: „jeśli chcesz osiągnąć cel C, to powinieneś 

zachowywać się w sposób S” (Z. Ziembiński, Analiza pojęcia czynu, Warszawa 1972, s. 142; A. Bator, w: 

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa 2008, s. 80-81). Są to 

wypowiedzi złożone o charakterze warunkowym, łączące w sobie zarówno element dowolności, jak i 

powinności. Określają one akceptowany przez normodawcę sposób osiągnięcia określonego celu, nie 

przesądzając przy tym jednak o obowiązku realizacji tegoż celu przez dany podmiot. Mówiąc inaczej – 

dyrektywy celowościowe wiążą swego adresata wyłącznie co do sposobu realizacji określonego rezultatu, 

a nie co do jego wyboru. Dopiero w przypadku akceptacji konkretnego celu przez podmiot, aktualizuje się 

obowiązek zachowania się w sposób określony przez dyrektywę celowościową. Co istotne, nie jest 

wykluczone, że w porządku prawnym obowiązuje jednocześnie taka norma prawna, która nakazuje 

realizację celu określonego przez sprzężoną ze sobą dyrektywę celowościową – w takim wypadku 

dyrektywa celowościowa konkretyzuje ów nakaz poprzez wskazanie środków do osiągnięcia zadanego celu 

(M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 201). Dyrektywy tego rodzaju mogą odwoływać się zarówno do 

związków czysto empirycznych – regulując dokonywanie prostych czynności psychofizycznych – jak i do 

związków o charakterze konwencjonalnym. W tym drugim przypadku przedmiotem dyrektywy 

celowościowej jest dokonanie – potencjalnie doniosłej prawnie – czynności konwencjonalnej, a zatem 

takiej czynności, której reguły funkcjonujące w danym środowisku społecznym nadają specyficzny, 

konwencjonalny sens nabudowany na substracie w postaci aktywności psychofizycznej (A. Bator, w: 

Wprowadzenie…, red. A Bator, Warszawa 2008, s. 81). Wspomniane reguły – kulturowe bądź prawne – 

określane są regułami sensu bądź dyrektywami znaczeniowymi (Z. Ziembiński, Analiza…, s. 140 i n.). Jest 

to bardzo zróżnicowana grupa wypowiedzi o charakterze dyrektywalnym, które bynajmniej nie są 

charakterystyczne wyłącznie dla dyskursu prawnego. Dość wskazać, że odgrywają one fundamentalną rolę 

chociażby na gruncie badań lingwistycznych, stanowiąc – wraz z regułami składni – definicyjną 

charakterystykę każdego języka. Z perspektywy istotnej dla prawoznawstwa reguły sensu wyrażają 

powinność poprzez sformułowanie nakazu rozumienia określonych wyrażeń językowych w konkretny 

sposób, a także uznawania pewnych czynności za społecznie doniosłe czynności konwencjonalne. Już 

prima facie dostrzec można tym samym wyraźnie definicyjny charakter tego rodzaju wypowiedzi 

dyrektywnych. Szczególną doniosłością cechują się przy tym reguły sensu dla czynności 

konwencjonalnych, określające sposób „ważnego” – a zatem powiązanego z wywołaniem określonych 

skutków performatywnych – dokonywania tego rodzaju czynności. W literaturze wskazuje się, że ten typ 

reguł sensu pełni dwojaką rolę – z jednej strony niejako konstruują one czynność konwencjonalną 

(wyznaczając warunki sine qua non jej dokonania), a z drugiej strony czynią z materialnego substratu w 

postaci czynności psychofizycznej nośnik konwencjonalnego znaczenia rozpoznawalnego dla członków 

danej społeczności (A. Bator, Wprowadzenie…, s. 134). Na gruncie systemu prawnego reguły sensu są 

silnie powiązane z merytorycznymi normami postępowania, pełniąc m.in. rolę ich podzespołów 

redakcyjnych (Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992, s. 46). 
15 K. Opałek, Z teorii…, s. 31 i 77. 
16 Jak stwierdza przy tym wspomniany Autor: „(…) dyrektywy konotują i denotują same siebie, mówiąc 

zaś lapidarnie, znaczą właśnie to, czym są. Ich „intensja” i „ekstensja” stanowi jedność”. K. Opałek, Z 

teorii…, s. 45. 
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dyrektywy jest określony wzór zachowania się (a ściślej: postępowania17) wzbogacony o 

odpowiedni wyrażający powinność operator (funktor) dyrektywny. Nie chodzi w tym 

wypadku jednak o wzór zachowania w znaczeniu charakterystyki obserwowalnego 

przeciętnego zachowania właściwego członkom danej społeczności18 – a zatem 

stanowiący aksjologicznie neutralne odwzorowanie określonej społecznie doniosłej 

praktyki – lecz o wzór o wyraźnym zabarwieniu normatywnym19. Mowa zatem o 

swoistym modelu-wzorze, który ma charakter postulatywny i służy ukształtowaniu 

określonego zjawiska na przyszłość20. 

Klasyczną postacią wypowiedzi dyrektywalnej, która chyba w najpełniejszy 

sposób realizuje właściwą dyrektywom funkcję sugestywną, jest norma postępowania21. 

Jak przy tym zauważa M. Ossowska, „literatura dotycząca norm jest olbrzymia, a 

przyczynili się do jej rozrostu prawnicy w większym nawet stopniu niż filozofowie”22. 

Mając świadomość, że kompleksowe przedstawienie chociażby najważniejszych 

poglądów na zagadnienie norm przekracza ramy prowadzonych tutaj rozważań – a przede 

wszystkim nie jest celowe z punktu widzenia ich głównego nurtu – poprzestać należy na 

poczynieniu podstawowych założeń odnośnie do tej kategorii wypowiedzi 

dyrektywalnych. Na potrzeby dalszej analizy, w ślad za przedstawicielami tak zwanej 

poznańskiej szkoły teorii prawa, przyjmuje się, że normami postępowania są wypowiedzi 

językowe23 spełniające przede wszystkim funkcję sugestywną i dające się wyrazić w 

 
17 Rozróżnianie takich pojęć jak zachowanie i postępowanie zasadza się na założeniu, że postępowanie ma 

charakter niejako kwalifikowanego zachowania, które z jednej strony jest możliwe do wykonania, a z 

drugiej strony jego podjęcie zależne jest od decyzji działającego. Innymi słowy, postępowanie cechuje się 

wykonalnością oraz dowolnością – Z. Ziembiński, Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966, s. 

46-47. 
18 F. Studnicki, Wzór zachowania się, wzór postępowania i norma, „Zeszyty Naukowe UJ – Prace 

Prawnicze” 1961, s. 11. 
19 K. Opałek, Z teorii…, s. 34 i n.; F. Studnicki, Wzór zachowania się…, s. 27-29. 
20 W przeciwieństwie do modelu-odwzorowania, który stanowi strukturalne odwzorowanie pewnego 

przedmiotu, zjawiska czy określonej klasy zjawisk – zob. M. Rodzynkiewicz, Treść pojęcia czynu w prawie 

karnym jako efekt procedury modelowania, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci 

Profesora Kazimierza Buchały, red. Z. Ćwiąkalski i in., Kraków 1994, s. 211; I. Dąbska, Dwa studia z 

teorii naukowego poznania, Toruń 1962, s. 21-31. 
21 Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy i sposób…, s. 22; M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 110. 
22 Autorka ta dodaje przy tym niezwłocznie, że „próbki tych wypowiedzi nie są na ogół, przyznać trzeba, 

zachęcające, przywykło się bowiem, zwłaszcza w odnośnej literaturze niemieckiej, wytwarzać dookoła 

sprawy normy atmosferę takiego patosu, że tłumaczenie tych górnych enuncjacji na prosty i zrozumiały 

język zabiera bardzo wiele czasu i co gorsza po to tylko, żeby okazać się w rezultacie miało wydajne” – 

zob. M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966, s. 126. 
23 Podkreślić należy w tym kontekście, że ramy syntetycznego wprowadzenia do problematyki norm 

postępowania przekraczałoby kompleksowe odniesienie się do rozbudowanej dyskusji dotyczącej ich 

statusu ontologicznego, który sprowadzić można by – pozwalając sobie jednak w tym względzie na dość 

istotne uproszczenie – do alternatywy pomiędzy koncepcją lingwistyczną (uznającą normę postępowania 

za wypowiedź) i pozalingwistyczną (ujmującą normę w szczególności jako fakt społeczny czy fakt 

psychologiczny) – zob. szer. K. Opałek, Dwoistość ujęcia normy w nauce prawa, „Państwo i Prawo” 1988, 
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postaci jasno sformułowanego nakazu albo zakazu określonego przyszłego zachowania24. 

Innymi słowy, w toku dalszej analizy za normy postępowania uznawane będą dyrektywy 

stanowcze o charakterze kategorycznym, których adresat nie ma swobody ani w zakresie 

podjęcia określonego postępowania ani co do samego sposobu postępowania25. Takie 

ujęcie normy postępowania kładzie silny akcent na zawarty w niej imperatyw, który 

konsekwentnie uwzględniony winien być również w przyjętej konwencji jej struktury 

syntaktycznej. Między innymi z tego względu zasadnym wydaje się posłużenie się 

strukturą normy postępowania opracowaną przede wszystkim przez Z. Ziembińskiego, 

która wśród jej elementów składowych wyróżnia określenie adresata, zakres 

zastosowania (hipoteza), zakres normowania (dyspozycja) oraz operator normatywny26. 

Ostatni z wymienionych komponentów określa bowiem właśnie wektor imperatywu 

danej normy, wyrażając nakaz albo zakaz normowanego zachowania adresata. Dwa 

pozostałe składniki – zakres zastosowania oraz zakres normowania – oznaczają zaś 

odpowiednio klasę przyszłych zespołów okoliczności, w których adresat ma postąpić w 

 
z. 6, s. 3 i n. Wydaje się przy tym, że zdecydowanie większa popularność pierwszego ze wspomnianych 

ujęć wynika przede wszystkim ze wszechobecnego na gruncie filozofii prawa przekonania, że wypowiedzi 

dyrektywalne wyrażone w tekście prawnym stanowią jakąś postać komunikatów wymienianych pomiędzy 

podmiotami w ramach normalnej aktywności komunikacyjnej, dla której klasycznym wzorcem pozostaje 

sytuacja mowy. Warto w tym kontekście przywołać również koncepcję M. Matczaka – którą można by 

chyba nazwać „zrewidowaną” koncepcją lingwistyczną – a której podstawowe założenie polega na uznaniu 

za metodologicznie niepoprawne rozumienia normy postępowania jako wypowiedzi czy wyrażenia (zob. 

M. Matczak, Imperium…, s. 128 – 141). Autor ten, odwołując się do obecnej w teorii dyskursu konstrukcji 

mikro- i makrostruktur semantycznych, dochodzi do wniosku, że normę prawną rozumieć należy raczej 

jako znaczenie zespołu wypowiedzi, a konkretnie jako „ustrukturyzowane znaczenie zbioru przepisów 

prawnych zawartych w tekście, który decyzją prawodawcy został wskazany jako obowiązujący”. W takim 

ujęciu norma prawna – w przeciwieństwie do przepisu prawnego – ma charakter teoretyczny, a nie 

empiryczny. Innymi słowy o ile przepis prawny jest wypowiedzią sformułowaną w konkretnym miejscu i 

czasie przez określonego autora, o tyle norma prawna nie jest „wypowiadana” w żadnym konkretnym 

miejscu czasoprzestrzeni przez jednolity podmiot. Zaproponowana przez M. Matczaka koncepcja zdaje się 

mieć pewne istotne zalety związane chociażby z minimalizacją problemów wykładniczych wynikających 

z różnoczasowości stanowienia przez ustawodawcę przepisów wysławiających elementy treściowe jednej 

normy prawnej. O ile zdaje się mieć ona mocne podstawy teoretyczne, o tyle na gruncie szczegółowych 

dogmatyk prawa jej aplikacja może wiązać się z pewnymi trudnościami. Rzecz bowiem w tym, że 

utożsamianie normy ze znaczeniem wypowiedzi nie zaś z samą wypowiedzią może utrudnić proces analiz 

normatywnych, a także zaciemnić i tak już często niejasne relacje pomiędzy poszczególnymi normami 

systemu prawa. Z tego też względu na potrzeby rozprawy zastosowanie znajdzie ujęcie lingwistyczne, zaś 

norma pojmowana będzie jako wypowiedź czy też wyrażenie. Zaznaczyć należy przy tym, że w literaturze 

obecne są głosy precyzujące jeszcze to stanowisko i utożsamiające normę postępowania wyłącznie z 

wypowiedzią nie zaś z wyrażeniem językowym (zob. szer. M. Zieliński, Dyrektywy i sposób…, s. 11-14). 

Wydaje się jednak, że dalsze rozważania prowadzone mogą być z powodzeniem bez konieczności składania 

tak szczegółowych deklaracji w przedmiocie statusu ontologicznego normy postępowania. 
24 Z. Ziembiński, Logika…, s. 106; Z. Ziembiński, Analiza…, s. 17; Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy 

i sposób…, s. 22. 
25 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 106-107. 
26 Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy i sposób…, s. 11 i n; zob. też M. Zieliński, Interpretacja jako 

proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972. 
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sposób wyznaczony przez normę, oraz klasę przyszłych zachowań adresata, które objęte 

są zakazem albo nakazem. 

Jak nietrudno się domyślić, zgodnie z dominującym poglądem norma prawna 

stanowi wariant normy postępowania należącej do systemu prawa27. Zwykle przyjmuje 

się, że norma prawna jest to sformułowana językowo norma postępowania, ustanowiona 

przez państwo w następstwie wykonania posiadanej kompetencji normodawczej lub w 

odpowiedni sposób przez nie uznana, określająca w sposób jednoznaczny i stanowczy 

powinność zachowania się określonej osoby lub osób28. Z definicji tej wynika 

jednoznacznie, że to w szczególności kryterium przynależności do systemu prawnego – 

a zatem innymi słowy posiadanie przez normę mocy obowiązującej – stanowi element 

charakterystyczny tego pojęcia. Chodzi przy tym przede wszystkim o tetyczne 

uzasadnienie obowiązywania normy29, sprowadzające się do odpowiedniego, zgodnego 

z przyjętymi regułami, ustanowienia normy przez normodawcę i wprowadzenia jej do 

systemu prawa30. 

Zakodowane w tekście prawnym wypowiedzi dyrektywne – w tym w 

szczególności normy prawne – stanowią podstawowe instrumentarium pozwalające na 

dokonywanie opisu i analizy nawet dalece złożonych sytuacji prawnych. Sytuacje te 

charakteryzowane mogą być poprzez odwołanie do kategorii modalności deontycznej, to 

 
27 Z. Ziembiński, Problemy…, s. 113. Odmiennie, opowiadając się za brakiem wymogu dowolności 

zachowań objętych zakresem zastosowania normy prawnej – a konkretniej rzecz ujmując – normy 

sankcjonowanej: Ł. Pohl, Norma sankcjonowana w prawie karnym jako przykład normy prawnej 

niebędącej normą postępowania, „Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 1, s. 58 i n; 

W. Patryas, Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988, s. 32. 
28 A. Bator, w: Wprowadzenie…, red. A. Bator, Warszawa 2008, s. 115. 
29 Pomocniczo używane jest również aksjologiczne uzasadnienie obowiązywania normy, zakładające jej 

oparcie w społecznie akceptowanym systemie wartości – zob. M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 128. 
30 Osobną kwestią wartą uwagi jest również to, że poza normami explicite wyrażonymi w tekście prawnym, 

nierzadko skłonni jesteśmy uznawać za obowiązujące również ich szeroko pojęte konsekwencje. Co przy 

tym znamienne, o obowiązywaniu norm-konsekwencji nie można wnioskować przy pomocy samych tylko 

środków logicznych. Na gruncie prawoznawstwa, odwołując się w tym zakresie do wiedzy kauzalnej, 

powszechnie akceptuje się przede wszystkim obowiązywanie zakazów oraz nakazów pozostających w 

związku instrumentalnym z normą podstawową, uznaną za obowiązującą w ramach danego systemu 

normatywnego (Z. Ziemba, Z. Ziembiński, Uwagi o wynikaniu…, s. 112 i n. Z. Ziembiński, Teoria prawa, 

Warszawa-Poznań 1977, s. 134). Skoro za celowe uważa się, że w sytuacji, w której podmiot P obowiązany 

jest do realizacji stanu rzeczy R, podczas gdy nie można zrealizować stanu rzeczy R, nie czyniąc C, to 

przyjąć należy, że podmiot P powinien czynić C. Twierdzenie to możliwe jest do sformułowania na gruncie 

nauki prawa przy założeniu o racjonalności, w tym również instrumentalnej, prawodawcy. W takim ujęciu 

pełna treść powinności adresata normy kształtowana jest zatem również implicite i określona może być 

wyłącznie przy jednoczesnej znajomości zarówno całokształtu ustanowionych przez prawodawcę norm, 

jak i ich konsekwencji. Warto zwrócić przy tym uwagę na szczególną własność relacji wynikania norm 

prawnych, sprowadzającą się do tego, że naruszenie normy wynikającej niejako pociąga za sobą naruszenie 

normy podstawowej; jednocześnie zachowanie się zgodne z normą wynikającą nie przesądza jeszcze 

realizacji normy podstawowej przez jej adresata (zob. szer. Z. Ziemba, Z. Ziembiński, Uwagi o 

wynikaniu…, s. 114-116). 
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jest innymi słowy kwalifikacji prawnej zachowań czynionej ze względu na obowiązującą 

normę postępowania31. Z. Ziembiński wskazuje na aż sześć podstawowych modalności 

deontycznych, stwierdzając, że czyn danej osoby może być nakazany, zakazany, 

fakultatywny, dozwolony, indyferentny, a także może być przedmiotem obowiązku32. 

Chcąc kolejno scharakteryzować każdą z nich, trzeba w pierwszej kolejności zauważyć, 

że (1) czyn nakazany to taki, który musi zostać zrealizowany ze względu na daną normę. 

Tego rodzaju imperatyw wysłowiony jest zwykle za pomocą operatorów 

normotwórczych „powinien”, „musi”, itp.33. Jeżeli (2) zachowanie jest zakazane przez 

normę, to danemu kręgowi adresatów nakazuje ona jego zaniechania. Co przy tym dość 

oczywiste, wykluczone jest, ażeby jeden i ten sam czyn był zarazem nakazany i zakazany 

przez dorzecznie sformułowaną normę lub przez wolny od niezgodności wewnętrznej 

zespół norm34. Idąc dalej, wskazać należy, że: (3) postępowanie, które nie jest objęte 

nakazem prawnym wyrażonym w normie, kwalifikowane jest jako fakultatywne, (4) 

zachowania nieobjęte zakazem uważa się za dozwolone, jeżeli zaś dany czyn jest (5) 

zarazem dozwolony i fakultatywny, nazywa się go indyferentnym ze względu na 

konkretną normę względnie zespół norm. Ostatnia z wymienionych wyżej (6) modalność 

obowiązku odnosi się do czynów, które nie są indyferentne, a zatem – innymi słowy – 

które objęte są nakazem albo zakazem wyrażonym przez normę35. Odnosząc się nieco 

szerzej do tej kwalifikacji zachowania ze względu na obowiązująca normę prawną, która 

jawi się jako kluczowa z perspektywy tematu rozprawy – a zatem do modalności 

dozwolenia – zauważyć należy nadto, że zachowanie uznaje się za dozwolone, jeśli jest 

ono nakazane lub indyferentne ze względu na normę lub system norm. Mówiąc inaczej, 

zachowanie dozwolone może być albo objęte obowiązkiem (jeżeli nie jest zakazane, lecz 

jest nakazane) albo indyferentne (jeżeli poza tym, że nie jest objęte zakazem, jest nadto 

fakultatywne)36. 

 
31 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 100; Z. Ziembiński, Logika…, s. 

127. 
32 Z. Ziembiński, Próba uporządkowania podstawowego słownictwa prawniczego, „Studia Logica” 1964, 

t. XV, s. 264-265.; Z. Ziembiński, Logika…, s. 127, Z. Ziembiński, Teoria…, s. 134. 
33 Chodzi przy tym o słowo „musi” w jego interpretacji tetycznej, w której znaczy tyle co: „zrealizowanie 

stanu rzeczy A jest komuś nakazane przez jakąś obowiązującą normę postępowania” – zob. Z. Ziembiński, 

Logika…, s. 122. 
34 Z. Ziembiński, Logika…, s. 127. 
35 Zauważyć należy jednak, że w dyskursie prawniczym stosunkowo często spotkać można przypadki 

posługiwania się pojęciem obowiązku w znaczeniu węższym, obejmującym wyłącznie zbiór zachowań 

nakazanych – Z. Ziembiński, Teoria…, s. 134. 
36 Z. Ziembiński, Logika…, s. 128, rys. 12. 
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Mając w pamięci, że w proponowanym ujęciu norma prawna jest wypowiedzią, 

która określonym podmiotom nakazuje albo zakazuje, aby w określonych 

okolicznościach postąpiły w określony sposób, dojść należy do wniosku, że zakres 

normowania każdej normy prawnej wyznacza treść obowiązku nałożonego na adresata 

normy37. Warto przy tym zwrócić uwagę na dualistyczny charakter samego zakresu 

normowania wynikający z tego, że do zbioru czynów normowanych należą zawsze 

zarówno zachowania nakazane, jak i zakazane ze względu na dana normę. Rzecz bowiem 

w tym, że norma zredagowana w sposób nakazujący wyznacza nie tylko zbiór zachowań, 

które mają zostać spełnione, ale także – w logicznej konsekwencji – zbiór zachowań 

zakazanych polegających na zaniechaniu zachowania nakazanego. Norma zakazująca 

podejmowania w przyszłości pewnych zachowań w sposób pośredni nakazuje z kolei 

zaniechać zachowania objęte zakazem38. Mówiąc inaczej, w odniesieniu do każdej normy 

prawnej zakres normowania zawiera w części pozytywnej klasę przyszłych zachowań 

nakazanych, natomiast w części negatywnej – klasę zachowań zakazanych ze względu na 

tę normę. To zaś, czy norma sformułowana jest jako nakaz albo zakaz, stanowi wyłącznie 

zabieg stylistyczny a rozróżnianie norm nakazujących i zakazujących uznać należy w 

dużej mierze za kwestę redakcyjną39. 

Istnienie obowiązku prawnego związane jest tym samym immanentnie z 

właściwym dla dyrektyw ograniczeniem adresatowi możliwości wyboru zachowania ze 

zbioru wszystkich możliwych do pomyślenia zachowań40. Podkreślić należy jednak, że 

niejako „domyślną” kwalifikacją prawną czynu – modyfikowaną dopiero w przypadku 

objęcia go zakresem normowania którejkolwiek z norm danego systemu – jest jego 

indyferentność. Nie ma przy tym podstaw do różnicowania oceny prawnej przypadków, 

w których przepis w sposób wyraźny stwierdza indyferentność czynu oraz przypadków, 

w których brak jakiejkolwiek wypowiedzi ustawodawcy co do tego czynu41. Innymi 

słowy, tak długo, jak nie wskażemy, ze względu na którą normę systemu prawa dany 

czyn jest nakazany albo zakazany, tak długo czyn ten uważać należy za indyferentny 

 
37 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 13. 
38 Przykładowo norma postępowania mówiącą „A w okolicznościach O powinien czynić C” jednocześnie 

nakazuje swemu adresatowi czynić C oraz zakazuje nie czynić (zaniechać) C – zob. Z. Ziembiński, 

Teoria…, s. 24; S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys…, s. 101. 
39 A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994, s. 80. 
40 Tak w odniesieniu do dyrektyw wyboru konsekwencji – J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, 

Warszawa 1972, s. 222 i n. 
41 Z. Ziembiński, Próba…, s. 265. 
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prawnie. Jak bowiem podkreśla Z. Ziembiński, „wolności nie trzeba dowodzić; dowodzić 

należy, że wolność została przez jakąś normę ograniczona”42. 

Za umowny początek „kariery” normy prawnej na gruncie analiz karnistycznych 

można uznać znamienną wypowiedź A. Zolla, który zauważył, że dopiero prawidłowe, 

konsekwentne opracowanie problematyki normy prawnej w nauce prawa karnego może 

stanowić podstawę do prac nad stworzeniem systemu dogmatycznego nauki o 

przestępstwie43. Podstawowym z punktu widzenia tej gałęzi prawa podziałem norm 

merytorycznych (wysławiających obowiązek określonego postępowania), jest 

powszechnie akceptowane przez przedstawicieli nauki prawa rozróżnienie na normy 

sankcjonowane i sankcjonujące44. Wywodzi się ono z jednego z prezentowanych w teorii 

prawa zapatrywań na strukturę normy prawnej, zgodnie z którym składa się ona w istocie 

z dwóch reguł: reguły określającej powinność zachowania sankcjonowanego oraz reguły 

wyznaczającej powinność zachowania sankcjonującego. Obie te reguły tworzyć miałyby 

swego rodzaju „układ naczyń połączonych”, wyznaczając wzajemnie warunki swego 

stosowania45. Współcześnie sporów nie budzi już jednak, że w istocie mamy do czynienia 

nie z jedną normą merytoryczną o dwoistej naturze, lecz z dwiema samodzielnymi 

normami o odmiennej charakterystyce46. 

Norma sankcjonowana – uznawana zwykle za normę pierwotną, stanowiącą 

podstawowy budulec systemu prawa – wyznacza powinne zachowanie podmiotu, którego 

spełnienie jest zasadniczym celem stanowienia norm prawnych47. Określa ona wzorce 

zachowania aprobowane i zarazem pożądane w danym społeczeństwie czy kulturze 

prawnej. Norma sankcjonująca z kolei nakazuje organom państwa podjęcie określonych 

działań wobec adresata normy sankcjonowanej w przypadku niedochowania przezeń 

obowiązku wyznaczonego przez tę normę48. 

Sam fakt wyróżniania na gruncie teorii prawa dwóch podstawowych odmian norm 

merytorycznych nie byłby jeszcze tak znaczący, gdyby nie istniejąca pomiędzy nimi 

 
42 Z. Ziembiński, Analiza…, s. 168. 
43 A. Zoll, O normie…, s. 69-70. 
44 Rozróżnienie to wprowadzone zostało w prawie niemieckim po raz pierwszy przez A. Thona – zob. szer. 

A Thon, Rechtsnorm und subiejtives Recht, 1878 (przyp. za M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 133, 

przyp. 109). 
45 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s. 344. 
46 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 123-124. 
47 Z. Ziembiński, Podstawowe…, s. 159. 
48 Na gruncie prawa karnego, normą sankcjonującą nazywamy – pozwalając sobie przy tym na dość daleko 

idące uproszczenie – normę, która nakazuje pociągnięcie sprawcy czynu opisywanego w przepisie 

typizującym do odpowiedzialności karnej – zob. W. Wróbel, Struktura…, s. 93. 
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specyficzna więź49. To charakterystyczne sprzężenie zdaje się być przy tym najwyraźniej 

dostrzegalne na gruncie gałęzi prawa cechujących się represyjnością. Z początku 

twierdzono, że jest to relacja o charakterze logicznym, sprowadzająca się do tego, że 

hipoteza normy sankcjonującej stanowi zarazem dyspozycję normy sankcjonowanej50. 

Za trafniejsze uznać należy jednak stanowisko, zgodnie z którym w istocie normy te są 

strukturami sprzężonymi funkcjonalnie w tym sensie, że celem ustanowienia i stosowania 

normy sankcjonującej jest zapewnienie posłuchu dla normy sankcjonowanej51. Nie jest 

bowiem tak, jak czasami zwykło się twierdzić, że dyspozycja normy sankcjonowanej 

stanowi jednocześnie – bez dodatkowych zastrzeżeń – hipotezę normy sankcjonującej. W 

rzeczywistości stwierdzenie naruszenia zakazu stanowiącego treść normy 

sankcjonowanej stanowi zaledwie conditio sine qua non dla aktualizacji normy 

sankcjonującej – w żadnym wypadku nie może być uznane za warunek wystarczający52. 

Widać to doskonale na gruncie regulacji prawnokarnej, w przypadku której zakres 

zastosowania normy sankcjonującej wzbogacony jest zawsze o liczne dodatkowe 

elementy, takie jak chociażby niektóre przesłanki obiektywnej przypisywalności skutku 

czy przesłanki przypisania winy53. Dopiero ich łączne spełnienie przesądza o wystąpieniu 

po stronie organu obowiązku podjęcia stosownej reakcji na popełniony czyn. Normy 

sankcjonujące pełnią zatem funkcję służebną (instrumentalną) wobec norm 

sankcjonowanych, stanowiąc przede wszystkim środek oddziaływania na motywację 

adresatów norm sankcjonowanych i pozwalając na zapewnienie ich przestrzegania54. 

Norma sankcjonowana postrzegana jest w tym ujęciu jako logiczne prius, przesłankę i 

uzasadnienie ustanowienia przez normodawcę normy sankcjonującej55. 

 
49 Pamiętać należy jednak, że – jak wskazuje Z. Ziembiński – niektóre z norm, które zwyczajowo 

nazywamy sankcjonowanymi stanowią w rzeczywistości leges imperfectae i nie są połączone z żadnego 

rodzaju sankcją; Z. Ziembiński, Podstawowe…, s. 159. 
50 J. Lande, Nauka o normie prawnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1956, t. 3, s. 9-

10; J. Lande, Studia z filozofii prawa, Warszawa 1959, s. 926. 
51 Z. Ziembiński, Logiczne…, s. 123. Niekiedy mówi się również w tym kontekście, że pomiędzy 

wspomnianymi normami zachodzi specyficzny związek sankcjonowania, przejawiający się w tym, że 

obowiązywanie normy sankcjonującej przesądza o obowiązywaniu (wyłącznie jednej) normy 

sankcjonowanej; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015, s. 53; zob. też. L. Nowak, 

Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973, s. 91-93. 
52 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 180. 
53 P. Kardas, O relacjach pomiędzy strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego 

strukturami normatywnymi, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, z. 4, s. 60-61. 
54 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys…, s. 34; Z. Ziembiński, Podstawowe…, s. 160. Odnotować należy 

również pogląd przeciwny, odwołujący się do prac H. Kelsena, zgodnie z którym to normy sankcjonujące 

mają charakter pierwotny wobec sankcjonowanych; stanowisko to opiera się na odmiennym pojmowaniu 

istoty prawa, którego prezentacja przekracza jednak ramy niniejszego opracowania – zob. Z. Ziembiński, 

Podstawowe…, s. 160. 
55 A. Zoll, O normie…, s. 72; M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 174. 
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Wydaje się, że podstawowa wątpliwość podnoszona na gruncie nauki prawa 

karnego w odniesieniu do zagadnienia tak zwanych norm sprzężonych, dotyczy tego, czy 

któraś z tych struktur normatywnych jest czymś charakterystycznym dla tej dyscypliny. 

Dość zauważyć, że od czasu gdy karniści zaczęli przejawiać zainteresowanie 

problematyką norm prawnych, wiele wysiłku włożono w próby ustalenia, czy normy 

merytoryczne mają swoje źródło – najlepiej wyłączne – w przepisach karnych. Postawić 

można zatem pytanie, czy któraś ze wspomnianych norm sprzężonych winna być 

uznawana za swego rodzaju „właściwą” normę prawnokarną, a jeśli tak – to która? 

Rozstrzygnięcie tego dylematu pozwoli nie tylko na przełamanie niepewności o 

charakterze terminologicznym – sprowadzających się do tego, czy uprawnione jest w 

ogóle odnoszenie określenia „prawnokarny” do terminów „norma sankcjonowana” i 

„norma sankcjonująca” – ale również warunkować będzie sposób postrzegania szeregu 

kluczowych dla prawa karnego figur dogmatycznych. Upraszczając znacznie poruszane 

zagadnienie, wskazać należałoby na dwa podstawowe warianty odpowiedzi na 

sformułowaną wyżej wątpliwość. 

Z jednej strony – za K. Bindingiem oraz kontynuatorami jego myśli – twierdzić 

można, że prawo karne winno być uznawane wyłącznie za źródło norm 

sankcjonujących56. Autor ten utrzymywał mianowicie, że jedynym adresatem przepisów 

ustawy karnej są organy państwa, które w przypadku wystąpienia zachowań 

naruszających lub zagrażających dobrom prawnym, mają obowiązek podjąć określonego 

rodzaju aktywność. W tym ujęciu normy określające nakazy i zakazy postępowania 

nakierowane na ochronę dóbr prawnych (a zatem, o czym będzie jeszcze mowa, 

przesądzające o bezprawności zachowania) obowiązują niezależnie od przepisu karnego 

– mają własną historię, odrębny moment powstania i utraty obowiązywania57. Co więcej, 

duża ich część to reguły nieskodyfikowane, uznane za należące do systemu prawa – lecz 

nie prawa karnego – w sposób niejako konkludentny58. Powiedzieć można, że na gruncie 

teorii K. Bindinga do rangi aksjomatu urastała teza, zgodnie z którą w przepisie prawa 

karnego zakodowana jest wyłącznie norma sankcjonująca59. 

 
56 K. Binding, Die Normen und ihre Uebertretung, t. 1, Normen und Strafgesetze, Leipzig 1916, s. 30 

(przyp. za M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 167, przyp. 219). 
57 R. Dębski, Jeszcze o normie prawnokarnej, w: Nauki penalne wobec szybkich przemian 

socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I, red. A. Adamski et al., Toruń 

2012, s. 119. 
58 R. Debski, Jeszcze o normie…, s. 119; M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 168. 
59 Warto zauważyć również w tym kontekście, że niektórzy autorzy prezentujący radykalne stanowisko w 

przedmiocie dekodowanych z przepisu karnego norm odrzucają en bloc możliwość stanowienia norm 
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Pogląd pokrewny w literaturze polskiej wyrażony został przez A. Zolla, który w 

swym fundamentalnym opracowaniu „O normie prawnej z punktu widzenia prawa 

karnego”, stwierdził, że „przepis prawa karnego wypowiada (…) wprost jedynie normę 

sankcjonującą zachowanie określone w tym przepisie i ta norma, ściśle rzecz biorąc, 

może być jedynie określana jako norma prawa karnego”60. W rzeczy samej większych 

wątpliwości nie budzi, że w poszczególnych przepisach części szczególnej kodeksu 

karnego zawarty jest operator normatywny odnoszący się do nakazu wymierzenia kary w 

przypadku stwierdzenia popełnienia określonego czynu61, co jest jednoznaczne ze 

zrębowym wysłowieniem normy sankcjonującej w przepisie typizującym. W ujęciu 

prezentowanym przez tego autora przepis karny nie odpowiada jednak na pytanie, jakie 

zachowania są sprzeczne z normą sankcjonowaną, wskazując jedynie, które zachowania 

sprzeczne z ta normą są również karalne62. Norma sankcjonowana, należąca w istocie do 

systemu prawa jako całości, obowiązywać ma bowiem – co do zasady – w całkowitym 

oderwaniu od przepisów prawa karnego. Jak jednak podkreśla A. Zoll, choć w praktyce 

najczęściej jest tak, że norma sankcjonowana zostaje ustanowiona właśnie przez wydanie 

przepisu karnego i z tego przepisu wnioskować należy o jej obowiązywaniu, tym 

niemniej możliwość dekodowania normy sankcjonowanej z przepisu prawa karnego jest 

zawsze zaledwie uboczną właściwością tej gałęzi prawa i nie stanowi jej 

charakterystycznego atrybutu63. 

 Przyjąć można także stanowisko alternatywne, opierające się na założeniu, że 

przepisy ustawy karnej, a w szczególności przepisy typizujące, stanowią materiał 

„pluralny różnorodnie”64 – to jest, innymi słowy, zawierający elementy zrębowe 

przynależące zarówno do struktury normy sankcjonowanej, jak i sankcjonującej65. Pogląd 

ten odwołuje się przede wszystkim do zestawienia treści art. 1 § 1 k.k. i art. 115 § 1 k.k., 

z którego wysnuć można wniosek, że czynem zabronionym, stanowiącym treść normy 

 
sankcjonowanych przez prawo karne, a to z uwagi na subsydiarną rolę tej gałęzi prawa – R. Maurach, H. 

Zipf, Strafrecht AT 1, Heidelberg-Karlsruhe 1977, s. 284 (przyp. za W. Wróbel, Struktura normatywna…, 

s. 99, przyp. 27). 
60 A. Zoll, O normie…, s. 71. 
61 Chodzi o wyrażenie „podlega karze” oraz „odpowiada za” – zob. Ł. Pohl, Struktura…, s. 56. 
62 A. Zoll.., O normie…, s. 73. 
63 A. Zoll, O normie…, s. 72-73. Jak się zatem zdaje, A. Zoll zakłada istnienie jakiegoś rodzaju reguły 

inferencyjnej, pozwalającej na wnioskowanie o obowiązywaniu normy sankcjonowanej z samego tylko 

faktu obowiązywania normy sankcjonującej. Przy takim założeniu norma sankcjonowana wysłowiona jest 

w przepisie karnym implicite – zob. S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza 

teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016, s. 244. 
64 M. Zieliński, Interpretacja jako proces…, s. 71-73. 
65 Tak m. in. K. Buchała, Prawo karne…, s. 106. 
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sankcjonowanej, jest wyłącznie zachowanie o znamionach określonych w ustawie 

karnej66. W tym ujęciu nie dość, że w oparciu o wymienione przepisy (wespół ze 

stosownym przepisem typizującym) zrekonstruowana może zostać zasadnicza część 

normy sankcjonowanej – w tym również operator normatywny zakazu – to nadto źródłem 

(prawnokarnej) normy sankcjonowanej może być wyłącznie ustawa karna67. 

 Ustosunkowując się do zasygnalizowanych wyżej nurtów myśli karnistycznej, w 

pierwszej kolejności zauważyć należy, że teoria czy dogmatyka prawa nie jest w stanie 

udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o proweniencję tak zwanych norm 

sprzężonych. Rzecz bowiem w tym, że pytanie to – tak jak wiele innych stawianych przez 

przedstawicieli nauk prawnych – nie odnosi się do obiektywnie istniejącej 

rzeczywistości, która może zostać odkryta tak jak właściwości chemiczne substancji czy 

prawa rządzące ruchem ciał fizycznych. Nie ulega wszak wątpliwości, że żadnej z 

możliwych do pomyślenia teorii norm prawnych nie sposób potwierdzić empirycznie 

jako prawdziwej, odpowiadającej ontologicznej istocie normy jako rzeczywistego bytu68. 

Sposób ujmowania normy prawnej, a także umiejscowienia poszczególnych jej typów w 

systemie prawa, stanowi wyłącznie przejaw przyjętej konwencji, będąc wypadkową 

szeregu przyjętych założeń wstępnych. Normę prawną, podobnie jak inne konstrukcje o 

charakterze normatywnym, postrzegać należy w kategoriach narzędzia, za pomocą 

którego prawnicy kreują (z mniejszym lub większym powodzeniem) otaczającą ich 

rzeczywistość. Podstawowym kryterium swoistej weryfikacji przydatności wchodzących 

w grę konstrukcji powinna być zatem – jak się zdaje – ich wewnętrzna spójność oraz 

racjonalność, w szczególności o charakterze instrumentalnym. 

Na wstępie zaznaczyć należy, że z uwagi na fundamentalne znaczenie zasady 

nullum crimen sine lege oraz treść art. 42 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej za 

wyłączne źródło norm sankcjonowanych uznany musi być system prawa. Co więcej, 

względy gwarancyjne wymagają, aby norma taka nie tylko miała swe zakotwiczenie w 

akcie prawnym rangi ustawy, ale również by możliwe było wskazanie konkretnych 

 
66 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 173; W. Wróbel, Struktura normatywna…., s. 98-102. Podobnie Ł. 

Pohl, choć autor ten przyjmuje również – przyznać lojalnie należy jednak, że zdaje się w tym poglądzie 

odosobniony – że obowiązywanie normy sankcjonującej wyrażonej w przepisie karnym samo w sobie 

przesądza o obowiązywaniu jednej, i tylko jednej, normy sankcjonowanej – zob. Ł. Pohl, Struktura…, s. 

55-61. 
67 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 173. 
68 Na temat naukowości teorii o charakterze normatywnym – zob. szer. J. Giezek, O możliwości naukowego 

uzasadnienia zmiany modelu odpowiedzialności karnej, „Państwo i Prawo” 2017, nr 2, s. 10-12. 
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przepisów, stanowiących podstawę jej dekodowania69. Nie sposób tym samym przyznać 

statusu źródła norm sankcjonowanych zwyczajowi, zasadom moralnym czy zasadom 

współżycia społecznego. 

Bliższe spojrzenie na zawartość normatywną regulacji karnomaterialnej prowadzi 

do wniosku, że norma sankcjonująca – choć niewątpliwie najbardziej charakterystyczna 

dla prawa karnego jako związana z wymierzaniem kary70 – nie jest zakodowana 

wyłącznie w przepisach ustawy karnej. Wystarczy zauważyć, że podstawowy element 

syntaktyczny tej normy, odnoszący się do jej adresata, nie został wymieniony w żadnym 

z nich71. Ponadto, skoro hipoteza normy sankcjonującej ma zawierać zespół warunków 

koniecznych do aktualizacji obowiązku leżącego po stronie organu, to poza elementami 

zakresu zastosowania dekodowanymi z przepisów karnych, musi ona obejmować 

również wszystkie przesłanki procesowe warunkujące orzekanie w przedmiocie 

sprawstwa. Z przepisu typizującego jesteśmy co prawda w stanie dekodować funktor 

nakazu, podstawowe elementy zakresu zastosowania, a także normowane zachowanie, 

tym niemniej norma sankcjonująca każdorazowo musi zostać uzupełniona o dodatkowe 

warunki wynikające z ustawy procesowej oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych72. 

Podobnie jest w przypadku dyspozycji tej normy – w przepisach części ogólnej i 

szczególnej kodeksu karnego odnaleźć można jedynie pewne podstawowe elementy jej 

zakresu normowania, które każdorazowo uzupełnione muszą zostać o cały szereg 

elementów składowych wysłowionych w przepisach ustawy procesowej73. 

Jeżeli chodzi o drugą ze sprzężonych norm – a zatem normę sankcjonowaną – 

zaryzykować można twierdzenie, że jako wysoce niewskazane jawi się, aby prawo karne 

– jako obszar systemu prawnego o szczególnym, wysoce represyjnym charakterze – 

wysławiało normy sankcjonowane w całkowitym oderwaniu od treści obowiązków 

nakładanych przez normy należące do innych gałęzi prawa. Powyższe zapatrywanie 

wzmacnia również ciesząca się szeroką akceptacją teza o subsydiarności prawa karnego. 

Pamiętać wszak należy, że ustawodawca chroni dobra doniosłe prawnie nie tylko za 

pomocą prawa karnego, lecz posługując się w tym celu różnego rodzaju dostępnymi 

środkami, wynikającymi chociażby z przepisów prawa cywilnego czy administracyjnego. 

Jak wskazuje C. Roxin, dopiero, gdy te ulokowane poza prawem karnym mechanizmy 

 
69 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 173. 
70 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 165. 
71 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady-reguły-wskazówki, Warszawa 2017, s. 102. 
72 W. Wróbel, Struktura normatywna…, s. 96; M. Zieliński, Wykładnia…, s. 120. 
73 W. Wróbel. Struktura normatywna…, s. 95. 
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okażą się niewystarczające, dopuszczalne jest odwołanie się do środków ochrony 

oferowanych przez publiczne ius puniendi74. Wydaje się zatem, że postulować winno się 

takie formułowanie przepisów karnych, ażeby dające się z nich dekodować zręby norm 

sankcjonujących istniały w związku z mającym charakter pierwotny obowiązkiem 

wynikającym z przepisów innej gałęzi prawa. Przyjęcie takiej optyki na rolę prawa 

karnego w żadnej mierze nie powinno być odczytywane jako lekceważące czy 

odbierające jej status pełnowartościowego komponentu systemu prawa75. Pozwoliłoby 

ono – jak się zdaje – na pełniejsze realizowanie funkcji gwarancyjnej systemu prawa 

poprzez zabezpieczenie przed nadmiernym i niekontrolowanym wzrostem jego 

punitywności połączonym z gwałtownym kurczeniem się zbioru zachowań dozwolonych. 

Ujmując tę kwestię nieco inaczej, powiedzieć można, że za zjawisko co do zasady 

niepożądane uznać należy wprowadzanie do systemu prawa normy sankcjonowanej 

poprzez samo tylko uchwalenie przepisu karnego. Zgodzić należy się bowiem, że 

pierwszoplanowym celem prawa karnego nie jest wysławianie norm regulatywnych 

nakierowanych na ochronę dóbr prawnych, lecz sankcjonowanie naruszeń tego rodzaju 

norm76. 

Z pola widzenia nie można jednak tracić tego, że akceptacja kategorycznego 

wymogu wysłowienia normy sankcjonowanej poza przepisami karnymi skutkowałaby 

dość istotnym zawężeniem zbioru zachowań objętych kryminalizacją. Odnalezienie poza 

ustawą karną zrębów norm sankcjonowanych, leżących u podstaw wielu typów czynów 

zabronionych de lege lata wiąże się bowiem z dość istotnymi problemami. Jak zauważa 

T. Kaczmarek, „każdorazowa próba odszukania w innych dziedzinach prawa normy 

leżącej u podstaw zakazu karnego często kończyłaby się fiaskiem bądź prowadziłaby do 

zaskakujących wniosków, np. że u podstaw karalności zabójstwa leży norma wynikająca 

z art. 415 k.c., nakazująca powstrzymanie się od wyrządzania drugiemu człowiekowi 

szkody”77. W rzeczy samej, choć szereg norm sankcjonowanych występujących na 

 
74 Za: S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009, s. 100. 
75 T. Kaczmarek podkreśla, że „ujmowanie norm sankcjonowanych jako niezależnych od ustawy karnej 

określałoby w istocie prawo karne jako jedynie swoisty aneks do pozostałych dziedzin prawa 

obowiązującego” – T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach „wyłączających” bezprawność czynu, „Państwo 

i Prawo” 2008, nr 10, s. 29. 
76 Jak celnie wskazuje W. Wróbel, uznawanie funkcji regulacyjnej za jedną z pełnoprawnych funkcji tej 

gałęzi prawa mogłoby prowadzić do „patologii i nadmiernej penalizacji życia społecznego” – W. Wróbel, 

w: IV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne – Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa, 16 

maja 2007 – Zapis dyskusji, w: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, red. J. Majewski, Toruń 

2008, s. 95. 
77 T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach…, s. 29. 



25 

 

gruncie prawa karnego ma swoje odpowiedniki również w innych dziedzinach prawa, 

tym niemniej w przypadku części obowiązujących zakazów wyłącznym źródłem jest 

ustawa karna78. Problem ten jest chyba najlepiej dostrzegalny w odniesieniu do 

konstrukcji form stadialnych oraz czynów z narażenia dobra prawnego na 

niebezpieczeństwo, a zatem – innymi słowy – zjawiska kryminalizacji zachowań 

znajdujących się na przedpolu naruszenia dobra prawnego79. 

Z pola widzenia nie należy tracić również tego, że normę sankcjonowaną w 

prawie karnym zwykło się wzbogacać o elementy treściowe, które nie tylko nie są znane 

innym gałęziom prawa, ale – co istotne – w ogóle nie przystają do ich specyfiki. W tym 

kontekście wystarczy wskazać na kategorie zamachu na dobro prawne oraz reguł 

postępowania z dobrem prawnym. Nie sposób twierdzić, że wymienione przesłanki 

przekroczenia normy mają taką samą rację bytu na gruncie wszystkich gałęzi prawa, w 

tym również w obszarze regulacji określającej podstawy i granice działalności organów 

państwa. W prawie karnym natomiast elementy te stanowią konieczny składnik normy 

regulatywnej, swego rodzaju dodatkowe sito, pozwalające na zakreślenie granic 

kryminalizacji w sposób racjonalny i proporcjonalny80. 

W praktyce zatem założenie o wyłącznie ogólnosystemowej (pozaprawnokarnej) 

proweniencji norm sankcjonowanych – mające wyraźnie idealizacyjny charakter – nie 

może się ostać. Wydaje się mianowicie, że biorąc pod uwagę kryterium umiejscowienia 

zrębów normy sankcjonowanej w systemie prawa wyróżnić można trzy zasadnicze grupy 

przypadków. Po pierwsze, norma sankcjonowana rzeczywiście może być w pełni 

zakodowana poza przepisem karnym, który w takim wypadku wysławia wyłącznie zrąb 

normy sankcjonującej. Po drugie, norma sankcjonowana dekodowana może być w 

całości, a co najmniej w przeważającej mierze, z przepisu karnego81. Po trzecie natomiast 

– i ta kategoria wydaje się zakresowo najszersza – przepis karny wysławiać może w 

sposób niezupełny zasadnicze elementy wyrażenia normokształtnego, którego treść musi 

 
78 W. Wróbel, Struktura normatywna…., s. 102. W tym kontekście M. Dąbrowska-Kardas przyjmuje, że z 

zestawienia definicji legalnych zawartych w art. 1 § 1 k.k. oraz art. 115 § 1 k.k. wynika, iż wyłącznym 

źródłem normy sankcjonowanej musi być przepis ustawy karnej – zob. M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, 

s. 173. 
79 G. Łabuda, O kształcie norm…, s. 86. 
80 Zob. m.in. G. Łabuda, O kształcie norm…, s. 84-87. 
81 W tym kontekście wskazuje się przede wszystkim na normy, których elementy dekodowane są z art. 13 

k.k. i 18 k.k. 
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jednak zostać uadekwatniona – a zatem mówiąc inaczej, doznać musi stosownego 

ograniczenia – ze względu na regulacje innych dziedzin prawa82. 

Co przy tym istotne, akceptacja takiego stanu rzeczy wcale nie musi wiązać się z 

koniecznością odrzucenia en bloc tezy zakładającej pomocniczą rolę prawa karnego. W 

rzeczy samej subsydiarność tej gałęzi prawa winna rzutować przede wszystkim na zakres 

prawnokarnej ingerencji, będąc podstawą do formułowania kierowanego do prawodawcy 

postulatu, zgodnie z którym unikać winno się takich sytuacji, w których regulacja 

prawnokarna, ustanawiając normy sankcjonowane obce innym gałęziom prawa, jawi się 

jako wyłączny regulator określonej dziedziny stosunków społecznych. Takie stanowisko 

choć do pewnego stopnia koresponduje z niewątpliwie zasługującym na aprobatę 

poglądem, że stanowienie norm sankcjonowanych nie powinno być uznawane za 

dominującą funkcję i samoistny cel prawa karnego83. 

Jak się zdaje, bardziej szczegółowa prezentacja różnorodnych koncepcji i 

stanowisk formułowanych w nauce prawa karnego na temat tak zwanych norm 

sprzężonych nie tylko utraciłaby charakter uwag wstępnych, ale przede wszystkim nie 

jest konieczna z perspektywy dalszej analizy. Zastrzec należy jednak, że szersze uwagi 

dotyczące struktury normy sankcjonowanej i sankcjonującej, a także okoliczności 

warunkujących przekroczenie pierwszej z nich, odnaleźć można również w innych 

fragmentach pracy. 

Biorąc pod uwagę, że w literaturze coraz częściej zwraca się uwagę, że w 

przepisach karnych poza zrębami norm sprzężonych zakodowane są również tak zwane 

normy kompetencyjne84, również to zagadnienie wymaga nieco szerszego komentarza. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w niniejszej pracy pojęcie kompetencji prawnej odnosi 

się do sytuacji, w której podmiot wyposażony jest w uprawnienie do dokonania 

określonej czynności konwencjonalnej ze skutkiem dla osoby trzeciej. Innymi słowy, 

chodzi o specyficzny stosunek prawny pomiędzy dwiema stronami – podmiotem 

 
82 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 255. 
83 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 110. Lojalnie zastrzec należy, że w literaturze pojawiają się również 

głosy, iż większość norm sankcjonowanych w prawie ma swe źródło wyłącznie w przepisach karnych, zaś 

regulatywna funkcja tej dziedziny prawa nie powinna być marginalizowana – zob. G. Łabuda, O kształcie 

norm…, s. 86. 
84 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 181-186. Podobnie: K. Buchała, Prawo…, s. 106 i n. Ł. Pohl 

podnosi, że w przepisie karnym w sposób zrębowy wysłowione są trzy normy – norma sankcjonowana, 

norma sankcjonująca oraz norma nakazująca sądowi uczynienie użytku z przyznanej mu na podstawie 

innych przepisów kompetencji do wymierzenia kary (L. Pohl, Struktura…, s. 61). W. Wróbel przyjmuje z 

kolei, że norma sankcjonująca jest zespołem dwóch norm – kompetencyjnej oraz nakazującej użycie 

kompetencji (W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady temporalne w prawie karnym, Kraków 2003, s. 66-

68). 
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wyposażonym w kompetencję oraz osobą (osobami) podporządkowaną tejże 

kompetencji. W ramach tego stosunku w określonych okolicznościach podmiotowi 

przysługuje kompetencja do dokonania we właściwy sposób czynności konwencjonalnej, 

która na gruncie akceptowanych reguł sensu uznawana jest bądź to za fakt prawotwórczy 

bądź to za fakt, z uwagi na który powstaje, ulega zmianie albo ustaje dany stosunek 

prawny85. Schemat językowy normy prawnej kształtującej tego rodzaju sytuację 

przedstawić można następująco: „jeżeli w określonych okolicznościach W podmiot A 

dokona skutecznie czynności konwencjonalnej C, to podmiot (podmioty) B powinien 

zachować w sposób S”86. Zgodnie z poglądem prezentowanym przez Z. Ziembińskiego 

wypowiedź dyrektywalna o powyższej strukturze nazywana jest normą kompetencyjną, 

w swojej istocie jednak – przynajmniej na gruncie przyjętej przez tego autora konwencji 

– stanowi klasyczną imperatywną normę postępowania nakładającą obowiązek 

określonego zachowania na podmiot podległy kompetencji87. To właśnie ta osoba, nie zaś 

podmiot wyposażony w kompetencję, określana jest przeto mianem adresata normy 

kompetencyjnej. Co jednak istotne, samo sformułowanie zezwolenia na dokonanie 

określonej czynności konwencjonalnej nie jest tożsame z udzieleniem podmiotowi 

kompetencji do dokonania tej czynności88. Istotą rozważanej konstrukcji prawnej jest 

bowiem nałożenie na inny podmiot określonego obowiązku powstającego – bądź też 

aktualizującego się – wskutek uczynienia przez podmiot uprawniony użytku z przyznanej 

mu kompetencji. Jak podsumowuje tę kwestię A. Bator, taki sposób rozumienia 

kompetencji „czyni z nich narzędzie wzajemnych dyspozytywnych gier pomiędzy A i B, 

w których każdy ruch, każdy akt wykonania kompetencji służy determinowaniu pozycji 

prawnej drugiego uczestnika”89. 

Patrząc na tę kwestię z nieco innej strony, wskazać należałoby, że zakres 

zastosowania normy kompetencyjnej współwyznaczany jest przez zachowanie podmiotu 

wyposażonego w kompetencję, sprowadzające się do dokonania przezeń czynności 

konwencjonalnej zgodnie z ustanowionymi przez prawodawcę dyrektywami 

celowościowymi, które w tym wypadku stanowią emanację reguł sensu, nakazujących 

 
85 Z. Ziembiński, Kompetencja…, s. 29. 
86 A. Bator, Kompetencja…, s. 66. 
87 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe…, s. 169; M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 130. Jak zauważa 

W. Wróbel, norma kompetencyjna powinna być w zasadzie uznawana za strukturę złożoną zbudowaną z 

połączenia reguły walidacyjnej, nadającej konkretnej czynności konwencjonalny sens, oraz normy 

merytorycznej – zob. W. Wróbel, Zmiana normatywna…, s. 29. 
88 Z. Ziembiński, Kompetencja…, s. 32. 
89 A. Bator, Kompetencja…, s. 63. 
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uznawać daną czynność psychofizyczną za doniosłą prawnie czynność 

konwencjonalną90. Do jej zakresu normowania należy natomiast zachowanie, którego 

obowiązek podjęcia aktualizuje się po stronie adresata tej normy w przypadku 

skorzystania z kompetencji przez uprawnionego. Norma kompetencyjna wyznacza zatem 

de facto zachowanie dwóch podmiotów, choć tylko jeden z nich uznawany jest za jej 

adresata91. Sama w sobie nie nakłada ona przy tym obowiązku czynienia użytku z 

kompetencji prawnej – dopiero istnienie w systemie prawnym autonomicznej normy 

merytorycznej, formułującej tego typu nakaz adresowany do uprawnionego, połączy 

udzielenie podmiotowi kompetencji z obowiązkiem uczynienia z niej użytku92. 

Próbując odnieść zarysowany powyżej schemat tego rodzaju normy do specyfiki 

prawa karnego, wskazać należałoby w pierwszej kolejności, że na gruncie tej gałęzi 

prawa pierwszoplanowym przedmiotem kompetencji – a zatem czynnością 

konwencjonalną, z której dokonaniem związany jest określony obowiązek po stronie 

adresata normy – jest decyzja procesowa zawierająca prawnokarną ocenę zachowania 

naruszającego normę sankcjonowaną. Innymi słowy, kompetencja w tym wypadku 

dotyczy ustanowienia normy indywidualno-konkretnej określającej sankcje wymierzane 

sprawcy w związku z popełnieniem przezeń czynu zabronionego93. Za adresata 

kompetencji uznać należy przeto, mówiąc najogólniej, organ stosujący prawo, zaś za 

adresata samej normy – obywatela, będącego podmiotem merytorycznej decyzji sądu. 

 Takie ujęcie prawnokarnej normy kompetencyjnej pozwala na podjęcie próby 

powiązania jej z dwiema pozostałymi normami, których zręby zakodowane są w 

przepisach karnych. Jak wspomniano już wcześniej, funkcjonalne sprzężenie normy 

sankcjonowanej i sankcjonującej przejawia się w tym, że w sytuacji naruszenia normy 

sankcjonowanej – przy spełnieniu szeregu dodatkowych warunków – dochodzi do 

aktualizacji obowiązku leżącego po stronie adresata normy sankcjonującej. Powiedzieć 

można zatem, że jednym z elementów zakresu zastosowania normy sankcjonującej jest 

niejako zanegowany zakres normowania normy sankcjonowanej. Spełnienie normy 

sankcjonującej przez organ stosujący prawo prowadzi z kolei do powstania po stronie 

sprawcy przestępstwa obowiązku podporządkowania się wydanemu orzeczeniu. Bez 

większego trudu zauważyć można, że tak ukształtowana sytuacja prawna koresponduje z 

 
90 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 203. 
91 A. Bator, Kompetencja…, s. 68. 
92 Z. Ziembiński, Kompetencja…, s. 31-32. 
93 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe…, s. 164; M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 196. 
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treścią normy kompetencyjnej, nakładającej na swego adresata obowiązek określonego 

zachowania w obliczu dokonania przez podmiot kompetencji stosownej czynności 

konwencjonalnej. Jak się zatem zdaje, zakres normowania normy sankcjonującej stanowi 

jednocześnie kluczowy element zakresu zastosowania normy kompetencyjnej 

adresowanej do podmiotu decyzji sądu94. Na gruncie prawa karnego ścisły związek o 

charakterze funkcjonalnym łączy zatem nie tylko normę sankcjonowaną i sankcjonującą, 

ale również normę sankcjonującą oraz normę kompetencyjną95. O ile bowiem naruszenie 

normy sankcjonowanej niejako „aktywuje” normę sankcjonującą, o tyle norma 

kompetencyjna zapewnia poddanie się przez sprawcę przestępstwa decyzji stosowania 

prawa wydanej na podstawie normy sankcjonującej. Na relację tę spojrzeć można 

również z innej strony. Jak wspomniano, norma kompetencyjna sama w sobie nie obliguje 

do skorzystania z kompetencji prawnej – obowiązywać musi inna norma, nakładająca 

tego rodzaju obowiązek na podmiot kompetencji. Również norma kompetencyjna 

dekodowana z przepisów karnych nie obliguje zatem organu stosującego prawo do 

wydania stosownej decyzji procesowej. Wypowiedź ta – rzecz jasna poza określeniem 

kryteriów ważnego dokonania czynności konwencjonalnej – dotyczy wszak przede 

wszystkim sytuacji prawnej obywatela. To sensem normy sankcjonującej jest właśnie 

powinność podmiotu kompetencji wyrażająca się w nakazie wydania określonej decyzji 

stosowania prawa96. Powiedzieć można tedy, że – w przeciwieństwie do więzi pomiędzy 

normą sankcjonowaną i sankcjonującą – relacja funkcjonalna łącząca nomę 

sankcjonującą i kompetencyjną ma charakter dwustronny. Z jednej bowiem strony norma 

sankcjonująca nakłada na podmiot kompetencji obowiązek wykonania przyznanej mu 

kompetencji, z drugiej zaś strony norma kompetencyjna nakłada na obywatela obowiązek 

poddania się karze orzeczonej zgodnie z treścią normy sankcjonującej. 

Jak się zatem zdaje, warstwę normatywną przepisów karnych charakteryzuje 

funkcjonalne sprzężenie nie dwóch lecz aż trzech rodzajów norm97. Naruszenie normy 

sankcjonowanej aktualizuje bowiem obowiązek podjęcia przez organ stosownej reakcji 

(wydania decyzji procesowej), która z kolei powoduje powstanie obowiązku naruszyciela 

normy sankcjonowanej polegającego na podporządkowaniu się wydanej decyzji. W 

 
94 Zakres zastosowania normy kompetencyjnej wzbogacony jest nadto o warunki ważności czynności 

konwencjonalnej, objętej treścią obowiązku nałożonego przez normę sankcjonującą; M. Dąbrowska-

Kardas, Analiza…, s. 182-183. 
95 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 181-186. 
96 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 182. 
97 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 198. 
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plastyczny sposób podsumowuje tę kwestię M. Dąbrowska-Kardas, stwierdzając, że „w 

ten oto sposób okrąg się domyka i treść tych trzech powiązanych ze sobą funkcjonalnie 

norm konkretyzuje się w powinności skierowanej do określonej osoby, będącej wcześniej 

adresatem generalnej i abstrakcyjnej powinności stanowiącej zakres normowania normy 

sankcjonowanej i zarazem zasadniczy element zakresu zastosowania normy 

sankcjonującej”98. 

 Na marginesie warto odnieść się również do pojawiającej się niekiedy propozycji 

wyróżniania normy, której głównym sensem miało by być wyrażenie dozwolenia na 

określone postępowania jej adresatów. Kwestia ta jest o tyle istotna, że centralna z punktu 

widzenia dalszych rozważań kategoria akceptacji ryzyka względem dóbr prawnych 

wiązana będzie właśnie z szeroko pojętym dozwoleniem. Próbę udzielenia odpowiedzi 

na zarysowaną wyżej wątpliwość poprzedzić należy kilkoma uwagami natury ogólnej. 

Rzecz bowiem w tym, że już wstępna analiza literatury przedmiotu pozwala na 

spostrzeżenie, iż samo pojęcie zezwolenia jest dużo bardziej złożone i wieloznaczne od 

kategorii obowiązku. Wynika to – jak się zdaje – przede wszystkim z niedoskonałości 

języka powszechnego, który nie jest w stanie precyzyjnie oddać wielości modalności 

prawnych polegających w swej istocie na dozwoleniu. O ile prawny sens pojęcia nakazu 

bądź zakazu w dużej mierze pokrywa się z potocznym rozumieniem tych terminów, o 

tyle okazuje się, że w sytuacji, w której podmiot „może” podjąć jakieś zachowanie, 

intuicje językowe wielokrotnie zawodzą99. Trudno przy tym uniknąć wrażenia, że sama 

konstrukcja zezwolenia – a także pokrewne mu do pewnego stopnia pojęcie uprawnienia 

– skrojone zostały przede wszystkim na miarę potrzeb prawa prywatnego oraz sfery 

podstawowych praw i wolności obywatelskich. Charakterystyka tych dziedzin prawa i 

właściwych im stosunków prawnych wywarła potężny wpływ na rozumienie tych 

terminów, mimo że – jak stwierdza K. Opałek – uprawnienia w sensie cywilistycznym 

nie są „odgrodzone chińskim murem” od uprawnień występujących w dziedzinie prawa 

administracyjnego czy karnego100. Warto uświadomić sobie nadto, że posługiwanie się 

terminem „uprawnienie” – rozumianym jako możność podjęcia określonego zachowania 

– przez przedstawicieli różnych szczegółowych nauk prawa w odmiennych kontekstach 

 
98 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 196. 
99 Z. Ziembiński wskazuje co najmniej kilka odmiennych znaczeń samego słowa „może” w zależności od 

przyjętej jego interpretacji. W tym miejscu warto wskazać zwłaszcza dwa z nich, które odgrywają kluczową 

rolę z perspektywy rozważań prawnych. Pierwsze odnosi się do dozwolenia na podjęcie pewnego 

zachowania (względnie wskazuje na jego indyferentność prawną), drugie oznacza kompetencję do 

dokonania określonej czynności prawnej – Z. Ziembiński, Logika…, s. 123-124. 
100 K. Opałek, Prawo podmiotowe, Warszawa 1957, s. 487-489. 
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i znaczeniach doprowadziło do spontanicznego wykształcenia się wielu pozornie 

bliskoznacznych pojęć o odmiennych sensach. W efekcie w języku prawniczym 

równolegle funkcjonują takie kategorie jak „uprawnienie”, „prawo” (w sensie 

podmiotowym), „zezwolenie”, „norma zezwalająca”, „kompetencja” czy „norma 

kompetencyjna”, a ich wzajemne relacje – pomimo licznych prób uporządkowania tej 

rozbudowanej aparatury pojęciowej – wciąż budzą sporo wątpliwości. Mówiąc inaczej, 

na gruncie tekstu prawnego wyróżnić można cały szereg bardzo zróżnicowanych 

kontekstów w których przepisy głoszą, że ktoś „może” lub komuś „wolno” zachować się 

w określony sposób101. 

Tylko niektóre z wchodzących w grę wariantów znaczeniowych mogą być 

związane z oddziaływaniem zawartej w przepisie treści normatywnej na zakres 

odpowiedzialności karnej osoby, której przepis prawa zezwala na określone zachowanie. 

Chodzić będzie w szczególności o sytuacje, w których (1) nie obowiązuje norma 

zakazująca określonego zachowania, (2) uchylona zostaje norma zakazująca lub (3) 

następuje modyfikacja zakresu zastosowania lub normowania normy zakazującej102. 

Właśnie w tych przypadkach „ubrane” w stosowną konstrukcję normatywną dozwolenie 

ma potencjał do współkształtowania zakresu zachowań, które uznajemy za nakazane lub 

zakazane ze względu na system norm prawnych. 

W kontekście dotychczasowych uwag dotyczących zawartości treściowej normy 

prawnej – przy akceptacji przyjętych w pracy założeń – nieuchronnie nasuwa się 

 
101 Zob. szer. K. Świrydowicz, S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, O nieporozumieniach 

dotyczących tzw. „norm zezwalających”, „Państwo i Prawo” 1975, z. 7, s. 58 i n. oraz Z. Ziembiński, 

Kompetencja i norma kompetencyjna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, z. 4, s. 31. 
102 W przypadkach, gdy przepis zezwalający związany jest z ograniczeniem zakresu zastosowania lub 

zakresu normowania normy zakazującej sformułowanej w sposób charakteryzujący się większym 

zasięgiem ogólności, owa korektura odbywa się poprzez uadekwatnienie określonych w sposób ogólniejszy 

obowiązków (Z. Ziembiński, Problemy podstawowe…, s. 175). Z jednej strony może nastąpić to poprzez 

ograniczenie zakresu zastosowania normy sankcjonowanej – a zatem poprzez zawężenie zbioru sytuacji 

faktycznych, w których aktualizuje się obowiązek wyrażony w tej normie – z drugiej zaś strony, zakres 

zastosowania normy może nie ulec zmianie, a jedynie treść obowiązku zostać zmodyfikowana. Jako 

przykład rozpatrzyć można normę sankcjonowaną o treści: „wszystkie podmioty należące do zbioru A nie 

mogą zabić żadnego zwierzęcia”. Treść tej normy może zostać zmodyfikowana na dwa sposoby, które 

scharakteryzowalibyśmy jako zezwolenie. Z jednej strony, ograniczeniu ulec może klasa sytuacji, w 

których aktualizuje się obowiązek objęty normą, a zatem zmodyfikowany może zostać zbiór adresatów lub 

okoliczności w ten sposób, że norma przyjmuje przykładowy kształt: „wszystkie podmioty należące do 

zbioru A, które nadto nie są myśliwymi, nie mogą zabić żadnego zwierzęcia”. W wypadku takiej korekty 

zmniejszona zostaje klasa podmiotów, na które nałożony jest obowiązek nieczynienia, a zatem – mówiąc 

inaczej – części pierwotnych adresatów normy sankcjonowanej (w tym wypadku myśliwym) zezwala się 

na podjęcie normowanego postępowania. Z drugiej zaś strony, zmianie może ulec sama treść obowiązku 

poprzez nadanie normie sankcjonowanej przykładowego kształtu: „wszystkie podmioty należące do zbioru 

A nie mogą zabić żadnego zwierzęcia za pomocą broni palnej”. W tym wariancie wszystkim adresatom 

rozważanej normy sankcjonowanej zezwala się na określone zachowanie, które naruszałoby tę normę w jej 

pierwotnym kształcie. 
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spostrzeżenie, że nie istnieje samoistna wypowiedź normatywna, którą nazwać można by 

normą zezwalającą. Istotą każdej normy postępowania, w tym również normy prawnej, 

jest bowiem nałożenie na adresata określonego obowiązku w postaci nakazu albo zakazu 

konkretnego postępowania. Bezpośrednią konsekwencją takiego rozumienia normy jest 

niemożność wyróżniania norm, których wyłącznym sensem byłoby zezwolenie na 

podejmowanie określonych zachowań. Mówiąc inaczej, zezwolenie jako modalność 

prawna jest konstrukcją wtórną, sprowadzalną do normy merytorycznej albo ich 

zespołu103. 

Stwierdzenie to nie jest rzecz jasna jednoznaczne z negacją występowania takich 

fragmentów tekstów prawnych, których główną a być może nawet jedyną rolą jest 

wyrażanie dozwolenia (w sensie deskryptywnym) na aktywność określonego rodzaju. W 

rzeczy samej, w aktach prawnych napotkać można stosunkowo liczne przepisy 

przewidujące niejako wyjątki od generalnego zakazu104. Mówiąc konkretniej, chodzi o 

sytuacje, w których przepis wysławia normę zakazującą określonego postępowania, 

podczas gdy inny stanowi, że jej wybranym adresatom w pewnych okolicznościach 

„wolno” czynić to, co podlega ogólnemu zakazowi. Budzącą się w tym kontekście 

wątpliwość – dotyczącą zawartości normatywnej takich przepisów – rozwiać można, 

odwołując się do stosowanej przez ustawodawcę techniki redagowania tekstu prawnego 

polegającej na treściowym rozczłonkowaniu norm. W odróżnieniu od rozczłonkowania 

syntaktycznego technika ta nie polega na rozbiciu konstrukcji normy i umieszczeniu jej 

poszczególnych elementów składowych w różnych przepisach aktu prawnego105. 

Rozczłonkowanie treściowe sprowadza się do zamieszczenia w akcie prawnym 

modyfikatora treści normy wysłowionej w przepisie centralnym, z którego jesteśmy w 

stanie wyinterpretować zupełną pod względem syntaktycznym normę postępowania106. 

Owym modyfikatorem jest właśnie przepis prawa, który uadekwatnia treść normy 

zakodowanej w przepisie centralnym, nie wyrażając jednak żadnej samoistnej normy 

prawnej – rzecz bowiem w tym, że zawarte w nim elementy nabierają sensu jedynie w 

odniesieniu do normy wyrażonej w przepisie centralnym107. Tego rodzaju 

uadekwatnianie merytorycznie108 zakresów norm następuje w fazie rekonstrukcyjnej 

 
103 W. Wróbel, Zmiana normatywna…, s. 31. 
104 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys…, s. 176. 
105 M. Zieliński, Wykładnia…, s. 102. 
106 A. Bator, Wprowadzenie…, s. 138; M. Zieliński, Wykładnia…, s. 111. 
107 A. Choduń, Lex specialis…, s. 220. 
108 M. Zieliński, Interpretacja jako proces…, s. 65. 
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wykładni, kiedy to odtworzeniu podlegają wyrażenia normokształtne dekodowane z 

różnokształtnych przepisów109. Warto przy tym zauważyć, że sposób redagowania aktów 

prawnych nierzadko istotnie komplikuje przeprowadzenie poprawnej rekonstrukcji 

wyrażenia normokształtnego, uwzględniającego treść wszystkich przepisów 

modyfikujących, albowiem w wyjątku „może być uczyniony wyłom przez ustanowienie 

obowiązku pewnego rodzaju działań w poprzednio wyłączonej dziedzinie, w tym zaś 

wyjątku może inny przepis czynić nowy wyjątek”110. Dopiero zatem pełna rekonstrukcja 

treści normy uwzględniająca wszystkie modyfikatory treściowe – przewidziane nieraz w 

sposób kaskadowy – pozwala na odkrycie owego zamierzonego przez ustawodawcę 

„stanu równowagi” w postaci ukształtowanego w określony sposób obowiązku. 

Istnienie przepisów, które nazwalibyśmy uprawniającymi czy zezwalającymi, 

samo w sobie nie przesądza o konieczności wyróżniania analogicznych odmian norm. Na 

potrzeby opisu nawet bardzo zróżnicowanych sytuacji prawnych, których istota 

sprowadza się do tego, że „A ma prawo czynić Z”, z powodzeniem można bowiem 

odwoływać się do samych tylko norm prawnych mających postać nakazu albo zakazu. 

Twierdzenie to zachowuje swą aktualność również w odniesieniu do norm 

merytorycznych występujących w obszarze prawa karnego, pozwalając na uniknięcie 

każdorazowego pogrążania się w wieloznaczności terminu „zezwolenie” oraz jemu 

pokrewnych – z tym jednak zastrzeżeniem, że omawiana konstrukcja cechować będzie 

się niewątpliwie większą doniosłością w przypadku normy sankcjonowanej. Norma 

sankcjonująca zawsze przybiera postać nakazu, a zatem innymi słowy – przy akceptacji 

założenia, zgodnie z którym modalność dozwolenia obejmuje wszystkie zachowania 

niezakazane – normowane przez nią zachowania już z samej istoty uznać należy za objęte 

zezwoleniem. 

Na zakończenie tej części uwag wstępnych wskazać należy, że centralne 

znaczenie normy prawnej w toku badań dogmatycznoprawnych zdaje się być dostrzegane 

w szczególności przez derywacyjną koncepcję wykładni, która – jak podkreśla się w 

literaturze – ma charakter w dużej mierze zintegrowany i stanowi swoiste „dobro 

wspólne” prawoznawstwa111. Jako że w toku rozważań zawartych w pracy 

 
109 M. Zieliński, Wykładnia…, s. 254. 
110 Wspomniany autor zauważa, że ta technika legislacyjna przypomina postępowanie polegające na 

„rzucaniu na jedną lub drugą szalkę wagi coraz to drobniejszych odważników, aż do osiągnięcia 

pożądanego stanu równowagi” – zob. Z. Ziembiński, Logiczne…, s. 136-138. 
111 Z. Ziembiński, Logiczne problemy prawoznawstwa, Warszawa 1966, s. 208 i n.; M. Zieliński, 

Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 2006, z. 3, s. 94. 



34 

 

niejednokrotnie przyjdzie odwoływać się do pojęcia normy prawnej, jej struktury oraz 

zawartości treściowej, niniejsze opracowanie oparte zostało właśnie na tej koncepcji 

wykładni. 

 

1.2.2. Paradygmat zamachu na dobro prawne 

 

 Choć wśród przedstawicieli dogmatyki prawa karnego coraz częściej wyrażane 

jest przekonanie, że dobro prawne112 jest jednym z centralnych pojęć nauki prawa 

karnego, rezonującym na wszystkich płaszczyznach prawnokarnego wartościowania, to 

jednak z perspektywy rozważań zawartych w pracy najistotniejszy wydaje się fakt, że 

najczęściej pojawia się ono w związku z próbami wyznaczenia granic publicznego ius 

puniendi113. W rzeczy samej, już od dawna dobro prawne postrzegane jest jako jeden z 

czynników wyznaczających granice kryminalizacji114. Dość zauważyć, że obecnie 

większych wątpliwości nie budzi twierdzenie, że – z jednej strony – podstawowym celem 

prawa karnego jest ochrona dóbr prawnych przed ich ewentualnymi naruszeniami, a 

jednocześnie – z drugiej strony – właśnie w dobru prawnym doszukiwać należy się 

uzasadnienia dla uznawania określonych kategorii zachowań za zasługujące na karę115. 

Jak celnie zauważa T. Kaczmarek, „niezależnie bowiem od różnicy zdań co do określania 

i objaśniania podstaw stanowienia zakazu bądź nakazu – jedno wydaje się pewne, że 

samo pojęcie kryminalizacji bez jego odniesienia do dobra prawnego, dla którego 

określone czyny stanowią zagrożenie, bądź naruszenie – zawisłoby w próżni”116. 

 
112 Pojęcie dobra prawnego na grunt analiz karnistycznych wprowadzone zostało za sprawą przedstawiciela 

nauki niemieckiej, F. Birnbauma (F. Birnabum, Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Bergriffe 

des Verbrechens mit besonderer Rücksicht auf dęn Begriff den Ehrenkränkung, Archiv des Criminalrechts, 

Neue Folge 1834, s. 149 i n.) – zob. D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego…, s. 21-22. 
113 Zob. S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 18-19; M. Prengel, Dobro prawne – centralne pojęcie 

dla prawa karnego, „Jurysta” 2002, nr 5, s. 5 i n.; H.J. Hirsch, W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu 

dobra prawnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, z. 1, s. 2; D. Gruszecka, Ochrona 

dobra prawnego…, s. 19; M. Filipczak, Nauka o dobru prawnym i jej rola w badaniu konstytucyjności 

regulacji prawa karnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, nr 102, s. 23-24 – oraz wskazana tam 

literatura. Na nieprzydatność kategorii dobra prawnego dla realizacji wspomnianego celu wskazywali 

przede wszystkim przedstawiciele nauki niemieckiej – zob. H.J. Hirsch, W kwestii…, s. 4 i n.; D. Gruszecka, 

Ochrona dobra prawnego…, s. 41 i n. (oraz tam powołana literatura). 
114 Zob. L. Gardocki, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990, s. 45-52. 
115 T. Kaczmarek, Dobro prawne i społeczna szkodliwość czynu, w: System Prawa Karnego, t. 3. Nauka o 

przestępstwie. Zasady odpowiedzialności karnej, red. R. Dębski, Warszawa 2017, s. 256 i n.; D. Gruszecka, 

Ochrona dobra prawnego…, s. 20; S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 66; M. Cieślak, Polskie 

prawo…, s. 25. 
116 T. Kaczmarek, Paradygmat naruszenia…, s. 148. 
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 Jako że zawarte w pracy rozważania niemal w całości relatywizowane będą do 

dobra prawnego, warto zauważyć, że podstawową trudnością w operowaniu tą 

konstrukcją dogmatyczną jest fakt, iż w zasadzie nie jest możliwe sformułowanie 

definicji tego pojęcia, która byłaby satysfakcjonująca pod względem precyzji językowej. 

Zazwyczaj w tym kontekście wskazuje się, że dobro prawne oznacza tyle co chroniona 

przez prawo wartość, stan rzeczy pozytywnie wartościowany na gruncie społecznie 

akceptowanych ocen – co jednak dalekie jest od ścisłości i jednoznaczności117. 

Wspomniane trudności definicyjne zdają się wynikać z faktu, że – jak trafnie zauważa S. 

Tarapata – dobro prawne stanowi w istocie wytwór procedury modelowania, mówiąc 

konkretniej: jest przykładem modelu-wzoru mającego wyraźnie postulatywny 

charakter118. Już sam charakter tej instytucji sprawia zatem, że nie jesteśmy w stanie 

opisać rzeczywistego zjawiska będącego dobrem prawnym, albowiem nie istnieje obiekt, 

który – niejako w analogii do wzorców miar i wag – stanowiłby jego idealny model. 

Dobro prawne ma zatem charakter bardzo plastyczny, wymaga skonstruowania niejako 

„od zera” poprzez określenie kryteriów, które pozwolą na wyróżnienie takich stanów 

rzeczy, które chcielibyśmy nazywać takim mianem. Oczywiście kryteria te mają 

wyraźnie instrumentalną podbudowę w tym sensie, że w dużej mierze nakierowane są na 

zapewnienie operatywności konstrukcji dobra prawnego w procesie stanowienia i 

stosowania prawa karnego oraz umożliwienie tej instytucji dogmatycznej realizacji 

przypisywanych jej funkcji. I tak w nauce prawa karnego przez pojęcie dobra prawnego 

rozumie się ściśle określony, rozpoznawalny (łatwo uchwytny), ceniony w danym 

społeczeństwie (dodatnio wartościowany na gruncie ocen społecznych) stan rzeczy, 

którego prawnokarna ochrona spełnia konstytucyjny test proporcjonalności, a zatem 

mieści się w ramach konstytucyjnie dopuszczalnego celu, jest konieczna i adekwatna119. 

 
117 Dobro prawne straciło na określoności przede wszystkim w związku z obserwowanym od jakiegoś czasu 

zjawiskiem „kreowania” coraz to nowych dóbr prawnych, przede wszystkim o charakterze kolektywnym. 

Proces ten, jak to się niekiedy określa, prowadzi do dematerializacji, swoistego „uduchowienia” kategorii 

dobra prawnego, co w istotny sposób obniża jej użyteczność z perspektywy analiz karnistycznych. Jak 

celnie zauważa D. Gruszecka, „(…) uniwersalne dobra prawne, przez ich nader mglisty i ogólnikowy 

sposób formułowania, pozbawiły pojęcie dobra prawnego jakichkolwiek wyraźnych konturów”. Zob. D. 

Gruszecka, Ochrona dobra prawnego…, s. 24-26; H.J. Hirsch, W kwestii…, s. 12 i n.; J. Giezek, w: M. 

Bojarski, Z. Sienkiewicz, J. Giezek, Prawo karne…, s. 103-104. 
118 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 92. Na temat modelowania pojęć w prawie karnym oraz 

modeli nieosobowych w dogmatycznej strukturze przestępstwa zobacz w szczególności: M. 

Rodzynkiewicz, Modelowanie pojęć…, s. 27 i n. 
119 S. Tarapata, Dobro…, s. 98. Na temat konieczności stosowania konstytucyjnego testu proporcjonalności 

w procesie dokonywania wyboru dóbr społecznych, które mają stać się przedmiotem prawnokarnej ochrony 

(dobrem prawnym w rozumieniu prawa karnego) – zob. S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 58 i 

n. 
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Dopiero tak rozumiane dobro prawne ma potencjał do wypełnienia przypisywanej mu 

funkcji gwarancyjnej oraz roli w zakresie racjonalizacji polityki kryminalnej. 

 Wydaje się, że dla dalszych rozważań najistotniejsze będzie spostrzeżenie, iż w 

obrębie analizy karnistycznej dobro prawne oddziałuje zarówno na płaszczyźnie normy 

sankcjonowanej, jak i normy sankcjonującej. Mówiąc konkretniej: wspomniana 

konstrukcja dogmatyczna w procesie wykładni przepisów karnych pełni rolę instrumentu 

pozwalającego na uadekwatnianie imperatywu płynącego z obu rzeczonych norm120. Na 

gruncie normy sankcjonującej takiemu uadekwatnieniu służy przede wszystkim 

komponent w postaci karygodności, co wynika z faktu, że rodzaj i charakter dobra 

prawnego, będącego przedmiotem zamachu, jest czynnikiem, który w dużym stopniu 

rzutuje na ocenę stopnia społecznej szkodliwości konkretnego czynu – w tym również na 

możliwość stwierdzenia, że jej natężenie nie przekracza poziomu znikomości121. 

Zauważyć należy jednak, że w ostatnim czasie coraz częściej formułowana jest teza, iż 

główną sferą oddziaływania dobra prawnego jest raczej płaszczyzna bezprawności, a 

zatem – jeżeli chcieć przenieść się na grunt struktur normatywnych dekodowanych z 

przepisów karnych – płaszczyzna normy sankcjonowanej122. Ten zasługujący na aprobatę 

pogląd zakłada, że imperatyw normy sankcjonowanej każdorazowo musi być 

relatywizowany do dobra prawnego, a owa swoista relacja – przyjmująca kształt kategorii 

ujmowanej zbiorczo jako zamach (atak) na dobro prawne – urasta do jednej przesłanek 

przekroczenia normy sankcjonowanej w prawie karnym123. Rzecz w tym, że treść normy 

sankcjonowanej nie wyczerpuje się w samym tylko aspekcie teleologicznym, 

akcentującym wolę ustawodawcy, ażeby adresaci normy postępowali w określony 

sposób. Jako co najmniej równie istotny jawi się aspekt aksjologiczny normy, stanowiący 

sąd prawodawcy wyrażający ujemną ocenę zachowań prowadzących do zniszczenia 

dobra prawnego lub narażenia go na społecznie nieakceptowane niebezpieczeństwo. 

Dopiero łączne uwzględnienie obu tych aspektów odzwierciedla pełny sens normy 

 
120 W. Wróbel, Pojęcie „dobra prawnego”…, s. 623. 
121 Zob. T. Kaczmarek, Dobro prawne…, s. 308; W. Wróbel, Pojęcie „dobra prawnego”…, s. 623. 
122 Zob. w szczególności: S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 265 i n.; A. Zoll, O normie…, s. 11 

i n. 
123 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 167. Ze względu na fakt, że w polskim prawie karnym typy czynów 

zabronionych są konstruowane w sposób niejednolity (mowa w szczególności o swoistym dualizmie typów 

materialnych i formalnych), również znamię normy sankcjonowanej powiązane z dobrem prawnym 

podlega silnemu zróżnicowaniu. Naturalnie pewien wyłom w tej teorii (przynajmniej prima facie) czynią 

tak zwane przestępstwa z narażenia na abstrakcyjne niebezpieczeństwo. W literaturze podnosi się, że w 

takich wypadkach charakter zamachu na dobro prawne ma już samo naruszenie reguły ostrożności zawartej 

w opisie typu – zob. szer. S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 270 i n. 



37 

 

sankcjonowanej oraz pozwala na rekonstrukcję rzeczywistych granic pola 

kryminalizacji124. Mówiąc inaczej, dla stwierdzenia przekroczenia normy 

sankcjonowanej w prawie karnym nie jest wystarczające ani poprzestanie na ocenie 

samego zachowania podlegającego wartościowaniu ani skupienie się wyłącznie na dobru 

prawnym chronionym przez daną normę. To swoista relacja pomiędzy wspomnianymi 

elementami – której istotą jest naruszenie dobra prawnego lub narażanie go na 

niebezpieczeństwo przez potencjalnego sprawcę – stanowi czynnik uadekwatniający 

imperatyw płynący z normy sankcjonowanej, a zarazem rację wprowadzenia obowiązku, 

którego przekroczenie sankcjonowane jest przez prawo karne. Jawi się ona przy tym jako 

kluczowa z perspektywy tematyki poruszanej w rozprawie, która koncentrować będzie 

się właśnie na prawnokarnych konsekwencjach akceptacji – ujmowanej zarówno z 

perspektywy społecznej, jak i indywidualnej – niebezpieczeństwa kreowanego przez 

potencjalnego sprawcę względem dóbr prawnych. Nieodzowne staje się tym samym 

rozważenie, jaki jest przedmiot owej akceptacji, a zatem – innymi słowy – co na dobrą 

sprawę kryje się pod hasłem „niebezpieczeństwo dla dobra prawnego”. 

 Choć, jak wskazuje się w literaturze, nie ma większego sensu konstruowanie 

swego rodzaju „ogólnej teorii zagrożeń”, która miałaby być użyteczna dla dziedzin nauki 

o zróżnicowanej charakterystyce, to jednak na gruncie prawa karnego – właśnie ze 

względu na jego zorientowanie ku ochronie dóbr prawnych – nie sposób uciec od pytania 

o istotę niebezpieczeństwa125. Odpowiedź na nie ma na celu doprecyzowanie, przed czym 

normy prawa karnego mają za zadanie chronić poszczególne dobra prawne. W kontekście 

tematu pracy jako istotne jawi się natomiast nie tylko to, czym na dobrą sprawę jest 

niebezpieczeństwo, ale zwłaszcza to, gdzie przebiegają granice jego prawnokarnej 

relewancji. Już teraz warto zasygnalizować, że kwestia ta niejednokrotnie powróci w toku 

rozważań o charakterze szczegółowym. 

 Podstawową trudnością – jak to zwykle bywa w takich sytuacjach – jest 

wieloznaczność analizowanego pojęcia, na którą już przed wieloma laty wskazywał M. 

Cieślak126. Posługując się dużym uproszczeniem, można powiedzieć, że 

„niebezpieczeństwo” oznaczać może tyle co – z jednej strony – stan rzeczy 

 
124 A. Zoll, O normie prawnej…, s. 76-82. 
125 Zob. L. Nowak, Zagadka punktu wyjścia, w: Umysł a rzeczywistość, „Poznańskie Studia z Filozofii 

Humanistyki” 1999, t. 5, s. 63-64; G. Łabuda, Przyczynek do koncepcji niebezpieczeństwa w prawie 

karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 2, s. 77-78. 
126 M. Cieślak, Pojęcie niebezpieczeństwa w prawie karnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego” 1955, nr 1, s. 152 i n. 



38 

 

przedstawiający zagrożenie dla jakiegoś przedmiotu („niebezpieczeństwo-stan”) oraz – z 

drugiej strony – ocena formułowana w odniesieniu do określonego stanu rzeczy ze 

względu na posiadane przez niego cechy („niebezpieczeństwo-ocena”)127. Sprawę 

komplikuje na dodatek nieuchwytny charakter niebezpieczeństwa, którego immanentną 

cechą jest niepewność. Niebezpieczeństwo to bowiem zawsze wyłącznie pewien 

potencjał (możliwość), konstrukcja nabudowana na rachunku prawdopodobieństwa i 

leżąca w płaszczyźnie ocen probabilistycznych128. Jest ono przeto dostrzegalne wyłącznie 

z perspektywy ex ante, albowiem ex post można mówić już nie o prawdopodobieństwie, 

lecz o pewności wystąpienia określonego przebiegu przyczynowego. Wątpliwości nie 

ulega natomiast, że „wszelkie zjawisko niebezpieczne jest nim tylko w odniesieniu do 

jakiegoś przedmiotu zagrożonego”129. Niebezpieczeństwo zawsze kryje w sobie element 

ujemnej oceny, która płynie z dodatniego wartościowania zagrożonego przedmiotu (na 

gruncie prawnokarnym: z faktu zagrożenia dobru prawnemu). Z tego względu istotą 

niebezpieczeństwa zdaje się być właśnie możliwość wystąpienia szkody rozumianej jako 

naruszenie czyichś szeroko pojętych interesów130. W prawie karnym tym swoistym 

punktem odniesienia dla rachunku prawdopodobieństwa, wspomnianym „naruszeniem 

interesów”, jest naruszenie dobra prawnego131. 

Kwestią wymagającą ustosunkowania się jest także wzajemna relacja pojęć 

„niebezpieczeństwo” oraz „ryzyko”. W literaturze spotkać można głosy opowiadające się 

za rozróżnianiem obu terminów, zaś stanowisko to opiera się na założeniu, że 

niebezpieczeństwo odnosi się do układu sytuacyjnego, w którym istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutku ujemnego, podczas gdy o ryzyku mówić 

można, gdy w danej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo nastąpienia różnych skutków, 

z których jeden ma charakter dodatni inny zaś ujemny. Z tym zastrzeżeniem, że – jak 

podnosi A. Spotowski – „o ryzyku mówimy tylko wówczas, gdy sytuację taką sprowadził 

swym zachowaniem człowiek dążąc do osiągnięcia skutku dodatniego”132. Mówiąc 

 
127 Zob. D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego…, s. 79. 
128 M. Cieślak, Pojęcie niebezpieczeństwa…, s. 160; G. Łabuda, Przyczynek do koncepcji…, s. 91. 
129 M. Cieślak, Pojęcie niebezpieczeństwa…, s. 158. 
130 M. Cieślak, Pojęcie niebezpieczeństwa…, s. 157. 
131 G. Łabuda, Przyczynek do koncepcji…, s. 95. W kwestii naruszenia dobra prawnego zob. D. Gruszecka, 

Ochrona dobra prawnego…, 62 i n. 
132 Zob. szer. A. Spotowski, Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990, s. 300-302; M. 

Bojarski, Jeszcze raz w sprawie istoty dozwolonego ryzyka, w: Państwo – kara – polityka kryminalna. 

Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora 

Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Warszawa 2006, s. 82-83. Zasadność takiego zawężenia kwestionuje 

m.in. J. Giezek, albowiem wykluczałoby ono rozpatrywanie ryzyka w kontekście czynów znamiennych 

umyślnością – zob. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 128 i n.; G. Łabuda, Przyczynek do koncepcji…, s. 94. 
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inaczej, ryzyko miałoby występować w przypadku, gdy zmierzając do osiągnięcia skutku 

wartościowanego dodatnio, podmiot doprowadził do sytuacji, w której prawdopodobne 

jest zarówno wystąpienie skutku dodatniego, jak i ujemnego. Wydaje się, że 

wprowadzanie takiego podziału nie jest konieczne, a w gruncie rzeczy zasadza się na 

pewnym nieporozumieniu. Alternatywą dla możliwego (prawdopodobnego) 

negatywnego skutku jest bowiem zawsze określony stan rzeczy oceniany pozytywnie, 

przybierający postać braku naruszenia dobra prawnego133. Ujęcie to czyni nadto 

bezprzedmiotowym mówienie o ryzyku w kontekście typów znamiennych umyślnością, 

co nie wydaje się uzasadnione134. Ze względu na ograniczoną przydatność wspomnianego 

rozróżnienia oba wspomniane pojęcia uznawane będą za synonimiczne, jak się zdaje bez 

uszczerbku dla precyzji i klarowności prezentowanych w pracy rozważań. 

 Nie wdając się w polemiki dotyczące charakteru niebezpieczeństwa – a zatem 

tego, czy niebezpieczeństwo ma charakter obiektywny (stan) czy raczej subiektywny 

(ocena) – wskazać należy, że jeżeli zaakceptujemy tezę, że niebezpieczeństwo w gruncie 

rzeczy sprowadzalne jest do istniejącego w danej sytuacji faktycznej 

prawdopodobieństwa wystąpienia określonego stanu rzeczy – „wzbogaconego” niejako 

ujemną oceną wiązaną ze stanem naruszenia dobra prawnego – to dojść musimy do 

wniosku, że rozstrzygnięcie, czy in concreto mamy do czynienia z prawnokarnie 

relewantnym niebezpieczeństwem czy nie, zawsze ma charakter ocenny135. Wszak nawet 

jeśli znane jest matematyczne prawdopodobieństwo naruszenia dobra prawnego (choć 

takie sytuacje właściwie nie zdarzają się), to mimo wszystko konieczne jest dokonanie 

oceny, czy taki stopień prawdopodobieństwa jawi się jako wystarczający, aby mówić o 

 
133 Zob. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 128. 
134 J. Giezek i G. Łabuda kwestionują zasadność proponowanego przez A. Spotowskiego zawężania pojęcia 

ryzyka wyłącznie do przypadków dążenia przez potencjalnego sprawcę do osiągnięcia dodatnie 

wartościowanego skutku , albowiem wykluczałoby ono rozpatrywanie kategorii ryzyka w kontekście 

typów czynów znamiennych umyślnością – zob. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 128 i n.; G. Łabuda, 

Przyczynek do koncepcji…, s. 94. 
135 Z tego też względu w najnowszej literaturze przyjmuje się raczej subiektywną perspektywę na istotę 

niebezpieczeństwa – zob. D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego…, s. 85; G. Łabuda, Przyczynek do 

koncepcji…, s. 85. Jak wskazuje A. Spotowski, niebezpieczność (cecha stanu rzeczy) określana jest w 

procesie ocen wartościujących, występując jednocześnie w zjawiskach obiektywnych, które bytują 

niezależnie od subiektywnych ocen. W zasadzie nikt nie kwestionuje zatem obiektywności (realności) 

sytuacji, która kwalifikowana jest jako niebezpieczna. Każde niebezpieczeństwo – nawet ujmowane w 

kategoriach oceny – ma materialny substrat, a jest nim właśnie określona sytuacja faktyczna. G. Łabuda 

podsumowuje tę kwestię w następujący sposób: „Przydawana przez podmiot ocena (w toku procesu 

poznania obiektywnej rzeczywistości) powoduje, że pojęcie niebezpieczeństwa „doznaje” subiektywizacji. 

Innymi słowy, zjawisko jako substrat niebezpieczeństwo, pretendując do określenia go mianem 

niebezpieczeństwa, musi zostać poddane ocenie. Procedura „filtrowania” zjawisk przez pryzmat oceny, 

przenosi je do bytów subiektywnych” – zob. A. Spotowski, Funkcja niebezpieczeństwa…, s. 24-25; G. 

Łabuda, Przyczynek do koncepcji…, s. 85, 96. 
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niebezpieczeństwie naruszenia dobra136. Jeżeli natomiast przyjmiemy – jak czynią to 

niektórzy autorzy – że niebezpieczeństwo zachodzi zawsze wówczas, gdy 

wartościowanemu zachowaniu towarzyszy jakiekolwiek (zarówno znikome, jak i 

graniczące z pewnością) prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych następstw, to i 

tak konieczne będzie wytyczenie granicy pomiędzy niebezpieczeństwem prawnokarnie 

istotnym a irrelewantnym137. W praktyce zatem zarówno etap szacowania 

prawdopodobieństwa naruszenia dobra prawnego, jak i kwalifikowania go jako 

(prawnokarnie relewantne) niebezpieczeństwo, daleki jest od obiektywizmu. Czynione w 

tym zakresie oceny mogą być bowiem co prawda nawet dalece zobiektywizowane – ze 

względu na przyjęte kryteria ich dokonywania – w zasadzie nigdy nie będą jednak w pełni 

obiektywne (jednolite)138. 

 Co oczywiste, takie postawienie sprawy nie tylko nie wyjaśnia wszelkich 

wątpliwości związanych z adekwatnym sposobem postrzegania niebezpieczeństwa w 

prawie karnym, lecz raczej otwiera drogę do formułowania kolejnych pytań, z których na 

pierwszy plan wysuwa się kwestia podmiotu (a może podmiotów?) dokonującego 

wspomnianych ocen, a także kryteriów ich dokonywania. Wątpliwości nie budzi jedynie, 

że zachodzące w obrębie prawa karnego procesy ocenne odnoszące się do kategorii 

niebezpieczeństwa wobec dóbr prawnych mają niezwykle złożony charakter, a także – co 

szczególnie istotne z perspektywy tematu pracy – nie mogą abstrahować od ocen 

społecznych mających za przedmiot ryzyko. 

Wyjść należy od ustalenia, do czego konkretnie niebezpieczeństwo ma być 

relatywizowane, a zatem od ocen, które – przy jednoczesnym uwzględnieniu społecznie 

akceptowanej hierarchii wartości – prowadzą prawodawcę do wniosku, że dany stan 

 
136 W literaturze wskazuje się, że konieczność wytyczenia jakiejś – z natury rzeczy ocennej – granicy 

pomiędzy prawdopodobieństwem jeszcze „bezpiecznym” a już „niebezpiecznym” wynika zaś z faktu, że 

pozbawione praktycznej użyteczności jest określanie mianem niebezpieczeństwa jakiegokolwiek natężenia 

prawdopodobieństwa naruszenia dobra prawnego. Przy takim podejściu niechybnie zmuszeni bylibyśmy 

twierdzić, że niebezpieczeństwo naruszenia konkretnego dobra prawnego istnieje w zasadzie zawsze. Jak 

podsumowuje tę kwestię M. Cieślak, „w sensie praktycznym i w sensie prawnym niebezpieczeństwem 

będzie więc tylko znaczne prawdopodobieństwo naruszenia jakichś interesów”. Autor w innym miejscu 

dodaje nadto: „W praktycznym sensie mówimy o niebezpieczeństwie wtedy, gdy prawdopodobieństwo 

nastąpienia ujemnie ocenionego faktu jest tak wysokie, że przez normalnie oceniającego człowieka musi 

być wzięte poważnie w rachubę” – zob. M. Cieślak, Pojęcie niebezpieczeństwa…, s. 160-161. 
137 Przykładowo J. Giezek wskazuje, że z ryzykiem negatywnego skutku mamy do czynienia, gdy 

wartościowanemu zachowaniu towarzyszy jakiekolwiek prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych 

następstw. Autor podkreśla jednak, że „zupełnie inny problem stanowi kwestia dopuszczalności ryzyka”, 

dając wyraz temu, że nawet tego rodzaju szerokie rozumienie ryzyka wymaga ostatecznie wytyczenia 

granicy pomiędzy ryzykiem nadmiernym (prawnokarnie relewantnym) a adekwatnym – zob. J. Giezek, 

Przyczynowość…, s. 128-130. 
138 Zob. G. Łabuda, Przyczynek do koncepcji…, s. 84-85. 
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rzeczy uznany winien być za cenny i objęty prawnokarną ochroną. Kolejnym etapem jest 

określenie zakresu tej ochrony, następujące poprzez dokonywaną przez prawodawcę 

ocenę tego, jakie natężenie prawdopodobieństwa naruszenia danego dobra uznane winno 

być za niebezpieczeństwo prawnokarnie relewantne (nadmierne), z tym zastrzeżeniem, 

że w odniesieniu do różnych dóbr, ocena ta może różnić się nawet znacznie. W skrajnych 

wypadkach ustawodawca może albo dojść do przekonania, że ów próg umiejscowiony 

jest bardzo nisko – w tym sensie, że wystarczy relatywnie niskie prawdopodobieństwo 

naruszenia dobra prawnego, aby daną kategorię zachowań uznać za znamienną 

(nadmiernym) niebezpieczeństwem – albo wprost przeciwnie, że dla uruchomienia 

prawnokarnego instrumentarium konieczne jest istnienie prawdopodobieństwa 

graniczącego z pewnością. Co ważne, i tym razem ocena prawodawcy nie może być 

zawieszona w próżni, lecz winna uwzględniać oceny społeczne odnoszące się do 

tolerowanego poziomu niebezpieczeństwa względem poszczególnych dóbr. 

Czym innym jest z kolei ocena formułowana w procesie stosowania prawa przez 

podmiot dokonujący wykładni norm dekodowanych z przepisów karnych. O ile oceny 

dokonywane przez prawodawcę warunkują objęcie kryminalizacją określonych 

zachowań, z którymi wiąże się pewne prawdopodobieństwo naruszenia dóbr prawnych, 

a także określają jej granice, o tyle organ stosujący prawo przede wszystkim ma za 

zadanie w pierwszej kolejności zrekonstruować stosowną normę, mającą zastosowanie 

do potencjalnego sprawcy, a następnie w ramach procesu subsumpcji ocenić natężenie 

niebezpieczeństwa w realiach konkretnego stanu faktycznego. Wydaje się przy tym, że 

procesy te mają pewien punkt styczny. Rzecz w tym, że prawodawca w warstwie 

deskryptywnej tekstu prawnego „koduje” zakaz/nakaz karny z uwzględnieniem 

sformułowanych uprzednio ocen mających za przedmiot niebezpieczeństwo względem 

dobra prawnego, natomiast podmiot stosujący prawo (interpretator), chcąc 

„zdekodować” jego pełną treść, zmuszony jest – jak się zdaje – zrekonstruować także 

oceny prawodawcy odnoszące się do ryzyka. 

Z powyższych uwag płynie wniosek, że centralna dla pracy kategoria akceptacji 

ryzyka (względnie niebezpieczeństwa) oznacza akceptację określonego stopnia 

prawdopodobieństwa naruszenia dóbr prawnych zachodzącego w związku z czynem 

potencjalnego sprawcy. Co przy tym kluczowe, akceptacja określonego poziomu 

niebezpieczeństwa względem dóbr prawnych przesądza zarazem o kręgu akceptowanych 

zachowań znamiennych ryzykiem, gdyż niebezpieczeństwo samo w sobie ani nie istnieje 
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w oderwaniu od swego materialnego substratu (wartościowanego zachowania), ani nie 

ma zdolności do wywołania szkody (naruszenia dobra prawnego). Jest ono wyłącznie 

stanem przejściowym, swoistym łącznikiem pomiędzy zachowaniem a szkodą139. Na 

marginesie warto również zauważyć, że choć niejednokrotnie mowa będzie o akceptacji 

naruszenia dobra prawnego, to co do zasady będzie to pewne uproszczenie. Patrząc z 

perspektywy ex ante, czyn potencjalnego sprawcy wiąże się bowiem wyłącznie z 

określonym poziomem niebezpieczeństwa naruszenia dobra prawnego, które dopiero 

później przeradza się albo w jego naruszenie albo w brak naruszenia – tertium non 

datur140. W istocie zatem, o ile nie mówimy o dokonywanym post factum akcie akceptacji 

zaistniałego już naruszenia, to przedmiotem akceptacji ukierunkowanej na przyszłość 

może być co najwyżej prawdopodobieństwo wystąpienia ujemnego skutku, które – 

chciałoby się powiedzieć: zaledwie – graniczy z pewnością. Jako że rozumiana w opisany 

wyżej sposób akceptacja ryzyka względem dóbr prawnych zdaje się najsilniej 

oddziaływać na płaszczyznę bezprawności, przedstawienie zwięzłej charakterystyki 

również tej podstawowej kategorii dogmatycznej jawi się jako nieodzowne. 

 

1.2.3. Charakterystyka bezprawności jako jednej z płaszczyzn prawnokarnego 

wartościowania 

 

 Spośród co najmniej kilku wchodzących w grę konkurencyjnych koncepcji 

ujmowania dogmatycznej struktury przestępstwa na potrzeby rozprawy przyjęto pogląd, 

zgodnie z którym przestępstwem jest zachowanie, które jest czynem141, jest bezprawne 

(a zatem narusza normę sankcjonowaną), jest karalne (a zatem w związku z jego 

zaistnieniem aktualizuje się obowiązek statuowany normą sankcjonującą), jest karygodne 

(a zatem społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy) oraz zawinione (a zatem 

zarzucalne). Każdy z pięciu elementów wewnętrznej struktury przestępstwa stanowi przy 

 
139 G. Łabuda, Przyczynek do koncepcji…, s. 87. 
140 Rację mają autorzy podkreślający, że związek niebezpieczeństwa i naruszenia dobra prawnego jest 

zawsze jedynie możliwy, co oznacza, że stan niebezpieczeństwa nie musi koniecznie prowadzić do 

naruszenia. Nawet jeżeli in concreto prawdopodobieństwo naruszenia dobra prawnego graniczy z 

pewnością, to zanim ono rzeczywiście wystąpi, można mówić jedynie o prawdopodobieństwie, nie zaś o 

pewności – zob. G. Łabuda, Przyczynek do koncepcji…, s. 89; T. Kaczmarek, Społeczne niebezpieczeństwo 

czynu…., s. 25. 
141 Na temat czynu jako odrębnej płaszczyzny wartościowania zob. m.in. M. Rodzynkiewicz, Treść pojęcia 

czynu w prawie karnym jako efekt procedury modelowania, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga 

ku czci Profesora Kazimierza Buchały, red. Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Kraków 1994, 

s. 211 i n. 
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tym odrębną, co do zasady niezależną od pozostałych perspektywę badania przedmiotu 

prawnokarnego wartościowania (tzw. struktura wieloaspektowa). Z tym jedynie 

zastrzeżeniem, że bezprawność każdorazowo musi stanowić prius karalności, co oznacza 

– innymi słowy – że koniecznym warunkiem badania karalności czynu jest uprzednie 

stwierdzenie jego bezprawności142. 

Jak sygnalizowano już wcześniej, bezprawność – rozumiana jako niezgodność z 

prawem zachowania potencjalnego sprawcy – zdaje się być właśnie tą płaszczyzną 

prawnokarnego wartościowania, która w toku omawiania poruszanych w pracy zagadnień 

będzie eksploatowana w największym stopniu. W gruncie rzeczy bowiem, główna oś 

rozważań koncentrować będzie się na próbie zrekonstruowania granicy pomiędzy tym co 

bezprawne, a tym, co legalne, przy uwzględnieniu kryterium akceptacji zagrożenia 

kreowanego względem dóbr prawnych. Mając świadomość, że tematyka bezprawności 

stanowi ciągły przedmiot dyskusji i kontrowersji, których rozstrzygnięcie – o ile jest ono 

w ogóle możliwe – wymagałoby osobnego opracowania monograficznego, za wskazane 

uznać należy ustosunkowanie się wyłącznie do kluczowych momentów tej kategorii 

dogmatycznej. Jak się zdaje, będzie to wymagało przede wszystkim udzielenia 

odpowiedzi na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, czy bezprawność konstytuowana 

jest wyłącznie przez elementy o charakterze przedmiotowym, czy również przez 

komponenty subiektywne, a także – po drugie – czy bezprawność ma charakter 

„ogólnosystemowy” czy raczej „sektorowy”, a zatem wykazujący pewne swoistości w 

obszarze poszczególnych gałęzi prawa. 

 Rozpoczynając od problemu dotyczącego wyboru pomiędzy bezprawnością 

obiektywną a nasyconą elementami subiektywnymi, wskazać należy – nie podejmując się 

jednak rozstrzygnięcia istniejącego w tym zakresie sporu, a jedynie ograniczając do 

podzielenia argumentów jednej ze stron – że w pracy opowiedziano się za drugą z 

wymienionych ewentualności. Rzecz w tym, że trudno bez poważnych zastrzeżeń 

zgodzić się z podstawową tezą zwolenników czysto przedmiotowego bezprawia, że 

strona podmiotowa wartościowanego czynu – jako okoliczność irrelewantna z punktu 

widzenia ujemnej oceny przesądzającej o jego niezgodności z prawem – nie ma żadnego 

znaczenia dla możliwości przekroczenia obowiązku wynikającego z normy 

sankcjonowanej. Nie sprawia wszak większego problemu odnalezienie w polskim 

 
142 A. Zoll, Karalność i karygodność…, s. 104-108; S. Tarapata, Dobro prawne w kontekście zasady nullum 

crimen sine lege, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 127. Co do innych 

poglądów na dogmatyczną strukturę przestępstwa zob. szer.: P. Kardas, O relacjach…, s. 25 i n. 
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ustawodawstwie karnym takich czynów, których bezprawność uzależniona jest właśnie 

od określonej motywacji towarzyszącej sprawcy – co więcej, im bardziej kryminalizacja 

wysuwa się na przedpole naruszenia dobra prawnego, tym większe znaczenie dla jej 

uzasadnienia ma element subiektywny143. W tym zakresie podzielić należy w pełni 

zapatrywanie J. Giezka, że przedmiotowe ujmowanie bezprawności w wielu sytuacjach 

prowadzi do swoistej „amputacji” integralnej części ocenianego zachowania, bez którego 

traci ono ten sens, ze względu na który staje się zabronione. W istocie, nie wydaje się 

wskazane ani całkowite abstrahowanie od elementów subiektywnych bezprawia, ani 

uznawanie ich za obligatoryjny składnik ujemnej oceny czynu144. 

 Powyższe uwagi – a także poczynione wcześnie założenia odnoszące się do 

zawartości normatywnej przepisów karnych – sugerują zarazem, jaka odpowiedź 

udzielona zostanie na drugie z postawionych wcześniej pytań, dotyczące konkurencji 

pomiędzy monistycznym i pluralistycznym („sektorowym”) ujmowaniem bezprawności. 

Dopuszczanie na potrzeby prawa karnego „wzbogacania” bezprawności o elementy 

subiektywne, związane ze świadomością sprawcy i treścią jego woli, samo w sobie 

przemawia za wyodrębnianiem tak zwanej bezprawności kryminalnej, która na tle 

bezprawności powiązanej z innymi gałęziami prawa cechuje się pewnymi istotnymi 

swoistościami. Dość zauważyć, że poza prawem karnym rzadko kiedy przekroczenie 

obowiązku prawnego uzależnione jest od stwierdzenia wystąpienia określonej treści 

przeżyć psychicznych podmiotu, co prowadzi do wniosku, że „bezprawności rozumianej 

jako sprzeczność z całym porządkiem prawnym inaczej niż obiektywnie po prostu ująć 

się nie da”145. Z pola widzenia nie należy tracić również tego – jak wspominano już 

wcześniej – że normę sankcjonowaną w prawie karnym, wiązaną właśnie z płaszczyzną 

bezprawności, zwykło się wzbogacać jeszcze o inne elementy treściowe, które nie tylko 

nie są znane innym gałęziom prawa, ale – co istotne – w ogóle nie przystają do ich 

 
143 W tym zakresie wystarczy wskazać na sposób, w jaki skonstruowane zostały formy stadialne usiłowania 

i przygotowania, a także niesprawcze formy popełnienia przestępstwa, które uzależnione są od określonego 

ukształtowania płaszczyzny intelektualnej oraz wolicjonalnej. Teza, zgodnie z którą w wymienionych 

przypadkach warunkiem wystarczającym dla stwierdzenia bezprawności zachowań jest ich przedmiotowy 

aspekt, prowadziłaby do jeszcze szerszego zakreślenia granic bezprawia i objęcie nim również takich 

zachowań, które nie wiążą się z ujemną społeczną oceną. W istocie bowiem, w tych wypadkach to właśnie 

aspekt podmiotowy uzupełnia charakterystykę zachowania, od której uzależniony jest ujemny ładunek 

czynu, i jako taki nie może on zostać potraktowany za irrelewantny z punktu widzenia rekonstrukcji treści 

bezprawności. 
144 Zob. szer.: J. Giezek, Świadomość sprawcy…, s. 279-301 oraz powołana tam literatura; M. Królikowski, 

Okoliczności wyłączające bezprawność jako konstrukcja sprawiedliwości korygującej, „Czasopismo Prawa 

Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 2, s. 16. 
145 J. Giezek, Świadomość sprawcy…, s. 283. 



45 

 

specyfiki. W tym kontekście wystarczy wskazać na kategorie zamachu na dobro prawne 

oraz reguł postępowania z dobrem prawnym. Nie sposób twierdzić, że wymienione 

przesłanki przekroczenia normy mają taką samą rację bytu na gruncie wszystkich gałęzi 

prawa, w tym również w obszarze regulacji określającej podstawy i granice działalności 

organów państwa. W prawie karnym natomiast elementy te stanowią konieczny składnik 

normy regulatywnej, swego rodzaju dodatkowe sito, pozwalające na zakreślenie granic 

kryminalizacji w sposób racjonalny i proporcjonalny146. Stanowią one nadto podstawę do 

wyróżniania w obszarze regulacji prawnokarnej tak zwanej bezprawności formalnej 

(wynikającej z niezgodności zachowania z określonym w normie sankcjonowanej 

wzorem postępowania) oraz bezprawności materialnej (wartościującej), która zakłada 

ocenę wartościowanego zachowania przez pryzmat celu ustanowienia danej normy147. 

Zgodzić należy się przeto z Z. Jędrzejewskim, który zauważa, że prawo karne uwzględnia 

oceny płynące z innych części porządku prawnego, ale nie bez pewnych modyfikacji: 

„Gdyby prawo karne akceptowało bez zastrzeżeń oceny innych gałęzi, nadwyrężyłoby to 

jego funkcję. Jedność lub niesprzeczność porządku prawnego nie wiąże się z 

koniecznością przyjęcia jednolitego pojęcia bezprawności, które rozmywa się w swojej 

ogólności, bądź musi sztucznie wtłaczać do innych gałęzi kryteria oceny przyjęte w gałęzi 

wyjściowej”148. 

Mając na uwadze fakt, że problematyka poruszana w pracy oscyluje wokół 

zagadnień związanych z określaniem granic bezprawia, kwestią wymagającą nieco 

szerszego komentarza jest problematyka tak zwanych okoliczności „wyłączających” 

bezprawność, nazywanych również za W. Wolterem kontratypami149. Celem 

 
146 Zob. G. Łabuda, O kształcie norm…, s. 84-87. 
147 A. Zoll, O normie…, s. 94; W. Wróbel, Relacyjne…, s. 16-18; M. Królikowski, Okoliczności wyłączające 

bezprawność…, s. 10-16. S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 266-267; K. Lipiński, Wzorce 

osobowe w prawie karnym, Warszawa 2020, s. 24. 
148 Z. Jędrzejewski, Bezprawność jako element…, s. 84-85. 
149 W. Wolter, Prawo…, s. 190; Warto zauważyć, że w literaturze kwestionowana była fortunność 

mówienia o „wyłączaniu” bezprawności przez kontratypy. Jak wskazuje T. Kaczmarek, czasownik 

„wyłączać”, użyty w tym kontekście sugeruje, że bezprawność zachowania co prawda wystąpiła, jednak 

została następnie uchylona z uwagi na wystąpienie sytuacji kontratypowej, „podczas gdy z istoty swojej 

czyny takie od samego początku pozbawione są bezprawności karnej z tego właśnie względu, że stanowią 

one urzeczywistnienie uprawnienia (zezwolenia) bądź obowiązku prawnego, i jako takie uchylają nie tyle 

bezprawność, co – ściślej mówiąc – wyłączają możliwość jej przyjęcia”. Szerzej na temat kontrowersji 

terminologicznych związanych z posługiwaniem się pojęciem „wyłączania bezprawności” – zob. T. 

Kaczmarek, O tzw. okolicznościach wyłączających…, s. 25. Co ciekawe, na trafność spostrzeżenia T. 

Kaczmarka swego czasu zwracał uwagę również A. Zoll, który podkreślał, że „określenie kontratypów jako 

okoliczności wyłączających bezprawność jest niezręczne, gdyż sugeruje pierwotność bezprawności i 

dopiero jej usunięcie w wyniku zaistnienia kontratypu”. Przyznać trzeba, że twierdzenie to jawi się jako co 

najmniej zaskakujące w ustach zwolennika wyodrębniania pierwotnej i wtórnej legalności czynu – zob. A. 

Zoll, W sprawie…, s. 111, przyp. 9. 
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oczyszczenia przedpola dla dalszych rozważań wskazać należy, że w doktrynie prawa 

karnego od lat toczony jest spór – w ostatnim czasie nieco mniej ożywiony – dotyczący 

tego, w jaki sposób dochodzi do „wyłączenia” bezprawność czynu150. Jego główną oś 

zdaje się stanowić wątpliwość, którą podsumować można następującym pytaniem: czy w 

sytuacjach kontratypowych dochodzi do naruszenia obowiązku statuowanego przez 

normę sankcjonowaną? 

Okoliczności „wyłączające” bezprawność postrzegane są zazwyczaj albo jako 

podstawa uadekwatniania normy sankcjonowanej – a zatem stosownego zawężania jej 

zakresów – albo jako podstawa usprawiedliwienia jej przekroczenia151. Pierwszy z 

poglądów – co dość oczywiste – skutkuje przyjęciem, że czyn popełniony w sytuacji 

kontratypowej w ogóle nie przekracza normy sankcjonowanej152. Stanowisko opozycyjne 

zakłada natomiast, że wartościowane zachowanie co prawda narusza wysłowiony w 

normie obowiązek, jednak przekroczenie to uznać należy za usprawiedliwione. W tym 

drugim przypadku zazwyczaj uznaje się nadto za uzasadnione wyodrębnianie w ramach 

ogólnej kategorii legalności tak zwanej legalności pierwotnej i wtórnej, co miałoby służyć 

rozróżnieniu zachowań, które w ogóle nie naruszają normy sankcjonowanej (legalność 

pierwotna), oraz tych, które co prawda stanowią jej naruszenie, lecz naruszenie 

niebezprawne – a to z uwagi na wystąpienie sytuacji kontratypowej (legalność wtórna)153. 

Wśród przedstawicieli nauki polskiej za najbardziej zagorzałego zwolennika 

„rozwarstwienia” legalności można chyba uznać A. Zolla154. W swych pracach 

wielokrotnie podkreślał on potrzebę odmiennej oceny prawnej sytuacji kontratypowych 

oraz przypadków, w których – z uwagi na przestrzeganie przez potencjalnego sprawcę 

reguł postępowania z dobrem prawnym lub brak zamachu na owe dobro – w ogóle nie 

następuje realizacja znamion typu czynu zabronionego. Mówiąc inaczej, A. Zoll 

konsekwentnie przyjmuje, że do przekroczenia normy sankcjonowanej dochodzi dopiero 

 
150 Chyba najlepiej rozpoznawalnym przejawem tego sporu jest polemika pomiędzy A. Zollem a T. 

Kaczmarkiem na łamach czasopisma „Państwo i Prawo” (T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach…, s. 21-

33; A. Zoll, W sprawie kontratypów, „Państwo i Prawo” 2009, nr 4, s. 108-114; T. Kaczmarek, O 

kontratypach raz jeszcze, „Państwo i Prawo” 2009, z. 7, s. 91-99), a także zapis dyskusji, która odbyła się 

podczas IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, poświęconego zagadnieniu okoliczności 

wyłączających bezprawność czynu (Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, red. J. Majewski, Toruń 

2008). 
151 J. Majewski, Czy idea tak zwanej wtórnej legalności się broni?, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 

2017, nr 43, s. 406. 
152 T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach wyłączających…, s. 27. 
153 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 121 i n. 
154 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 86 i n.; A. Zoll, O normie…, s. 90-91; A. Zoll, W sprawie 

kontratypów, „Państwo i Prawo” 2009, nr 4, s. 108-114. 
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po spełnieniu dwóch podstawowych warunków w postaci (1) naruszenia wynikających z 

wiedzy i doświadczenia reguł postępowania z dobrem prawnym oraz (2) dopuszczenia 

się ataku na dobro chronione prawem155. W efekcie, każdorazowo gdy zachowanie 

(pozornie) odpowiada ustawowemu opisowi wynikającemu z przepisu typizującego, lecz 

nie zostały spełnione wspominane kryteria, czyn już ze swojej istoty nie narusza normy 

sankcjonowanej leżącej u podstaw danego typu i kwalifikowany być winien jako 

prawnokarnie irrelewantny, a konkretniej – jako pierwotnie legalny. „Pierwotność” 

zgodności zachowania z prawem ma oznaczać, że chodzi wyłącznie o zachowania 

nieprzekraczające normy sankcjonowanej156. 

W ujęciu A. Zolla kategoria kontratypów w ogóle nie znajduje zastosowania do 

zachowań legalnych w sposób pierwotny, a jedynie do takich, które stanowią 

wartościowany negatywnie „typowy” atak na dobro prawne157. Obejmuje ona tylko te 

czyny, które co prawda stanowią przekroczenie normy sankcjonowanej – a zatem mają 

charakter ataku na dobro prawne wywołanego wskutek naruszenia reguł ostrożności – 

jednak nie mogą zostać uznane za bezprawne, a to z uwagi na „dodatni rachunek zysków 

i strat” stojący za daną okolicznością kontratypową. Podstawą wszystkich kontratypów 

ma być bowiem kolizja dóbr – poświęcanego i chronionego – jako że zaatakowanie dobra 

tylko wtedy może zostać uznane za uzasadnione społecznie, gdy atak ten służy 

zachowaniu innego dobra prawnego158. Jeżeli chodzi o zawartość normatywną, w tym 

ujęciu przepisy statuujące kontratypy wysławiają „wypowiedzi zezwalające” (nie jest 

przy tym do końca jasne, czy chodzi o normy prawne czy wypowiedzi dyrektywalne 

innego rodzaju)159, powiązane z odpowiednią normą zakazującą, stanowiącą prius dla 

zezwolenia na naruszenie dobra prawnego160. Zezwolenie traktowane jest przeto jako 

samodzielny element porządku prawnego, który „nie może być wtapiany w treść norm 

zakazujących lub nakazujących”161. Innymi słowy, stanowisko to zakłada, że okoliczność 

 
155 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 171 i n. 
156 Tak: J. Majewski, Czy idea…, s. 407. 
157 A. Zoll, W sprawie…, s. 111. 
158 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 103. 
159 Określenie to budzi skojarzenia ze „zdaniami zezwalającymi” (Erlaubnissätze), o których H.J. Rudophi 

pisał w kontekście normatywnych podstaw tradycyjnego ujęcia okoliczności usprawiedliwiających w 

prawie karnym. Zdania te podług charakterystyki autora „przywracają ograniczoną poprzez generalizujące 

zakazy i nakazy ogólną wolność działania obywateli”. Ostatecznie jednak posługuje się on kategorią normy 

zezwalającej – zob. H.J. Rudolphi, Okoliczności usprawiedliwiające w prawie karnym, w: Teoretyczne 

problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, red. T. Kaczmarek, 

Wrocław 1990, s. 73 i n. 
160 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 122. 
161 A. Zoll, W sprawie…, s. 123. 
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kontratypowa nie stanowi swoistej korekty zakazu wynikającego z normy 

sankcjonowanej, lecz wyłącznie – oddziałujące na innej płaszczyźnie – 

usprawiedliwienie jego naruszenia162. 

Nieco inną kwestią – choć ściśle związaną z dyskusją nad mechanizmem, w 

którym następuje „wyłączenie” bezprawności zachowań podjętych w warunkach 

kontratypowych – jest budząca wiele kontrowersji problematyka dopuszczalności 

postrzegania kontratypów w kategoriach negatywnych znamion typu163. Trzeba 

przyznać, że osobie, która nie miała możliwości śledzenia na bieżąco najbardziej 

ożywionych dyskusji nad korzyściami i rzekomymi zagrożeniami płynącymi ze strony 

tak zwanej teorii znamion negatywnych, z trudem przychodzi zrozumienie racji stojących 

za – dostrzegalnym w opracowaniach niektórych autorów – odrzucaniem a limine 

wszystkich tych koncepcji, które choćby w pewnym zakresie korespondują z jej 

założeniami164. Przywołanie wspomnianej koncepcji jest przy tym o tyle istotne, że 

zapoznając się z literaturą przedmiotu można odnieść wrażenie, iż koronnym 

argumentem przeciwko porzucaniu idei wtórnej legalności miałoby być to, że w 

przeciwnym wypadku zostajemy niejako skazani na „zło konieczne” w postaci teorii 

znamion negatywnych165. 

 
162 A. Zoll, W sprawie…, s. 110. 
163 Podobnie w wątpliwość podawano zasadność posługiwania się nazwą „kontratyp”, sugerującą, że 

znamię charakteryzujące zezwolenie związane z kontratypem, jest niejako przeciwstawne wobec typu 

(czynu zabronionego). Odwołując się do założeń teorii znamion negatywnych, J. Giezek w tym kontekście 

podkreśla, że – po pierwsze – za chybione uznać należy nazywanie „kontratypem” jednego ze znamion 

typu (zanegowanego znamienia zezwolenia), które jako element ustawowej określoności nie może zarazem 

stanowić jego przeciwieństwa – J. Giezek, „Zezwolenie” na naruszenie…, s. 146-147. 
164 Jak zauważył J. Giezek, można odnieść wrażenie, że akceptacja teorii znamion negatywnych 

poczytywana jest niekiedy jako coś wstydliwego, czy wręcz zakrawającego na „szerzenie herezji” – J. 

Giezek, „Zezwolenie” na naruszenie…, s. 133, 140. 
165 Teoria ta zakłada przede wszystkim, że ustawowy opis typu podstawowego jest wzbogacony przez ujęte 

w sposób negatywny znamiona modyfikujące występujące w typie zmodyfikowanym, podczas gdy typ 

zmodyfikowany zawiera wszystkie wyrażone wprost znamiona typu podstawowego oraz – ujęte tym razem 

w sposób pozytywny – znamiona modyfikujące, co oznacza, że pomiędzy typem podstawowym a 

zmodyfikowanym zachodzi stosunek wykluczania, nie zaś podporządkowania (W. Wolter, Reguły 

wyłączania wielości ocen wprawie karnym, Warszawa 1961, s. 34 i n.; P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy 

w prawie karnym, Warszawa 2011, s. 312; taki sposób postrzegania relacji typ podstawowy – typ 

zmodyfikowany jest aprobowany również przez niektórych autorów sceptycznie nastawionych do teorii 

znamion negatywnych jako takiej – zob. A. Zoll. Stosunek kontratypów…, s. 88; Ł. Pohl, Struktura…, s. 

184). W zakresie interesującym z punktu widzenia prowadzonej analizy teoria znamion negatywnych 

przyjmuje, że w skład ustawowego opisu typu czynu zabronionego wchodzą nie tylko znamiona, które w 

tradycyjnym ujęciu uzasadniają bezprawność, ale również zanegowane znamiona sytuacji bezprawność 

„wyłączających” (Z. Jędrzejewski, Teoria negatywnych znamion czynu zabronionego, w: Refleksje o 

prawie, państwie i społeczeństwie, red. A. Turska, Warszawa 2005, s. 122). Nietrudno zauważyć, że 

przybranie takiego punktu widzenia sprawia, iż traci sens rozróżnianie kategorii czynu zabronionego – a 

zatem realizującego znamiona typu – oraz czynu bezprawnego. Ustawowa określoność staje się niejako 

synonimem (formalnej) bezprawności, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia tradycyjnej 

trójelementowej struktury przestępstwa w strukturę dwuelementową (J. Giezek, „Zezwolenie” na 
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W literaturze przedmiotu podniesiono liczne argumenty przeciwko 

proponowanemu przez A. Zolla „rozszczepianiu” kategorii legalności. W tym kontekście 

T. Kaczmarek wskazuje, że czyny popełnione w sytuacji kontratypowej, ze swej istoty 

„od samego początku pozbawione są bezprawności karnej z tego właśnie względu, że 

stanowią one urzeczywistnienie uprawnienia (zezwolenia) bądź obowiązku prawnego, i 

jako takie uchylają nie tyle bezprawność, co – ściślej mówiąc – wyłączają możliwość jej 

przyjęcia”166. Jak zauważa autor, w tego rodzaju sytuacji dochodzi do „wykluczenia” 

zachowania spod zakresu normy sankcjonowanej, jako że ze względu na sens porządku 

prawnego oraz wymóg jego wewnętrznej niesprzeczności „ex definitione to, co jest 

prawem dozwolone, nie może być równocześnie zakazane”167. Idąc dalej tym tropem, 

konfrontując ideę wtórnej legalności z podstawowymi założeniami dotyczącymi 

procesów tworzenia i stosowania prawa oraz jego analizy systematycznej, J. Majewski 

podnosi, że koncepcji tej nie sposób pogodzić ani z tezą o racjonalności 

(prakseologicznej) prawodawcy ani z przypisywaną normom prawnym funkcją 

pragmatyczną168. Aksjomat o racjonalności prawodawcy zakłada między innymi, iż 

ustanowiony przezeń system norm prawnych wyznacza adresatom taki sposób 

zachowania się, który w sposób efektywny prowadzi do osiągnięcia pożądanych przez 

prawodawcę stanów rzeczy169. Za nieracjonalne uznać należy tymczasem ustanawianie 

norm prawnych, które w określonym kontekście sytuacyjnym – w przypadku wystąpienia 

sytuacji kontratypowej – co prawda znajdują zastosowanie, jednak zezwala się na ich 

przekroczenie. Normy takie siłą rzeczy bowiem nie mogą pełnić żadnej funkcji 

motywacyjnej, przez co z perspektywy realizacji przyświecających prawodawcy celów 

ich obowiązywanie jawi się jako za pozbawione większego sensu170. Z krytyką spotkał 

się również podstawowy argument podnoszony przez zwolenników kwalifikowania 

 
naruszenie…, s. 141). Choć ramy rozprawy przekracza dokładna analiza przywołanej teorii i wysuwanych 

przeciwko niej argumentów, wskazać należy, że teoria znamion negatywnych, kierując się pewnymi 

intuicjami, niejako przeczuwała normatywny sens poszczególnych konstrukcji dogmatycznych z tym, że 

czyniła to nie na płaszczyźnie norm – jeszcze wówczas słabo zbadanej – lecz na płaszczyźnie przepisów 

prawnych. Do podobnych wniosków dochodzi W. Patryas, stwierdzając, że „koncepcję W. Woltera należy 

(…) uznać za niezwykle oryginalną antycypację rozwiązań dostępnych na gruncie zakładanej tu, a 

kiełkującej dopiero w owym czasie, koncepcji teoretycznoprawnej” (W. Patryas, Interpretacja…, s. 31). 

Zdaje się, że właśnie ten brak przeniesienia prowadzonych rozważań dogmatycznych na poziom struktur 

normatywnych skutkował licznymi nieporozumieniami i znacznym oporem, z którym spotkała się 

wspomniana koncepcja. 
166 T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach wyłączających…, s. 25. 
167 T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach wyłączających…, s. 27. 
168 J. Majewski, Czy idea…, s. 408-409. 
169 L. Nowak, Interpretacja…, s. 55; Z. Ziembiński, Problemy…, s. 272; T. Kaczmarek, Społeczne 

niebezpieczeństwo czynu i jego bezprawność jako dwie cechy przestępstwa, Wrocław 1966, s. 49. 
170 J. Majewski, Czy idea…, s. 415. 
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legalności jako pierwotnej i wtórnej, który sprowadzić można do stwierdzenia, że 

zachowanie podjęte w sytuacji kontratypowej stanowi typowy atak na dobro prawne i jest 

oceniane tak samo negatywnie jak zachowanie niekontratypowe171. Opiera się on na 

założeniu, że działanie w granicach kontratypu z punktu widzenia celu normy 

sankcjonowanej prowadzi do jego zniweczenia w takim samym stopniu co zachowanie 

niekontratypowe (co musiałoby zarazem oznaczać, że aksjologiczny aspekt tej normy 

naruszony zostaje niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z sytuacja kontratypową 

czy nie)172. Takie ujmowanie sensu kontratypów nieuchronnie prowadzi do pytania, na 

jakiej zasadzie winniśmy różnicować zachowania charakteryzujące się pierwotną i 

wtórną legalnością. Co właściwie miałoby sprawiać, że w jednym przypadku mamy do 

czynienia z zamachem na dobro prawne, podczas, gdy w innym, pod wieloma względami 

podobnym, atak na dobro w ogóle nie następuje? W tym kontekście można posłużyć się 

następującym przykładem: choć zapewne uznamy za trudne do zaakceptowania 

stwierdzenie, iż lekarz, który wykonuje ratujący życie zabieg, realizuje znamiona 

jakiegoś typu czynu zabronionego173, to jednak czy jako podobnie nieintuicyjny nie jawi 

się wniosek, że osoba ratująca komuś życie w sytuacji obrony koniecznej dopuszcza się 

popełnienia czynu zabronionego? Nikt przecież nie poda w wątpliwość tego, że obie 

wspomniane sytuacje – których istotą jest ratowanie czyjegoś życia – nie tylko mają 

 
171 Ulubioną ilustracją analizowanego zagadnienia, kreśloną przez rzeczników wtórnej legalności – choć 

jak trafnie zauważa J. Giezek, niepozbawioną demagogii – jest stwierdzenie, że efektem porzucenia 

rozdziału pomiędzy legalnością pierwotną i wtórną jest stawianie znaku równości między prawnokarną 

oceną zabicia komara a oceną zabicia człowieka w obronie koniecznej. Przykład ten sformułowany został 

na gruncie literatury niemieckiej przez H. Welzla, zaś wśród przedstawicieli nauki polskiej szczególnie 

chętnie wykorzystywany był przez A. Zolla (zob. A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 73; A. Zoll, W 

sprawie…, s. 110). Argument ów, jakkolwiek niezwykle sugestywny, zakładając zestawienie dwóch, w 

rzeczywistości nieprzystających do siebie kategorii zachowań, stanowi istotne nadużycie. Zasadza się on 

wszak na porównaniu sytuacji, w której niewątpliwie doszło do naruszenia wysoko wartościowanego dobra 

w postaci życia ludzkiego (zabicie człowieka w obronie koniecznej), z sytuacją, w której o żadnym, choćby 

potencjalnym ataku na jakiekolwiek dobro prawne nie może być mowy (zabicie komara). Idąc tym tropem 

J. Giezek stwierdza, że równie dobrze można by zapytać, „czy zabójstwo w obronie koniecznej jest z punktu 

widzenia prawa karnego oceniane tak samo, jak np. wyjście na spacer, przeczytanie książki czy zjedzenie 

śniadania”. Rzecz w tym, że odpowiedź na to pytanie – z uwagi na łatwo dostrzegalną różnicę jakościową 

pomiędzy członami porównania – nie mówi w zasadzie nic o zasadności różnicowania wspomnianych 

„odmian” legalności. Nikomu nie przyszłoby wszak do głowy, ażeby oceniać zwykłe zachowania dnia 

codziennego przez pryzmat norm prawa karnego. Dużo sensowniejsze byłoby natomiast zestawienie 

zachowania podjętego w sytuacji kontratypowej z takim, które według zwolenników omawianego poglądu 

charakteryzuje się pierwotną legalnością – przykładowo z przeprowadzeniem zabiegu lekarskiego zgodnie 

z zasadami sztuki czy spowodowaniem przez zawodowego boksera uszczerbku na zdrowiu przeciwnika. 

W takich przypadkach oceny zachowań, uwzględniającej ich społeczny kontekst, nie dokonalibyśmy już z 

podobną łatwością. Jeżeli chodzi o poruszane zagadnienia, to na szczególną uwagę zasługuje polemika J. 

Giezka ze zwolennikami wyróżniania wtórnej legalności, w ramach której autor „rozebrał na czynniki 

pierwsze” podstawowe argumenty podnoszone przez oponentów – zob. J. Giezek, „Zezwolenie” na 

naruszenie…, s. 136, 140 i n. 
172 M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 32. 
173 Zob. A. Zoll, Odpowiedzialność…, s. 11. 
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jednoznacznie pozytywny wydźwięk, ale można je wręcz uznać za społecznie pożądane. 

Uwagę na ten problem zwraca T. Kaczmarek, wskazując, że „podstawową ułomnością 

zabiegów kreowania (pośród czynów prawnokarnie istotnych) zachowań «pierwotnie» 

oraz «wtórnie» legalnych jest brak, jak dotąd, przekonującego określenia, co miałoby od 

strony jakościowej te zachowania od siebie wyróżnić”174. Za wielce symptomatyczną 

można również uznać wypowiedź J. Majewskiego w ramach dyskusji podczas IV 

Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego: „Pan profesor Wróbel celnie spytał: A skąd 

mamy wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z pierwotną legalnością, kiedy zaś z wtórną? 

Ja Włodku (…), podobnie jak ty, nie wiem, ale wiem, jak się dowiedzieć. Trzeba po 

prostu spytać pana profesora Zolla, który nam, niedowiarkom, za każdym razem powie, 

czy dana okoliczność legalizuje zachowanie się już «pierwotnie» czy dopiero 

«wtórnie»”175. W istocie, gdy idzie o dekretowanie, kiedy mamy do czynienia z typowym 

atakiem na dobro prawne, który zostaje usprawiedliwiony ze względu na sytuację 

kontratypową (legalność wtórna), a kiedy zniesiona zostaje już „typowość” ataku 

(legalność pierwotna), trudno uniknąć wrażenia pewnej dowolności, sugerującej, że 

podział ten stanowi wyłącznie wyraz pewnej konwencji, nie zaś pochodną rzeczywistych 

różnic zachodzącą pomiędzy rozważanymi wariantami sytuacyjnymi. 

Stając przed zakreśloną wcześniej alternatywą, sprowadzającą się do wyboru 

pomiędzy wiązaniem kontratypów ze sferą tak zwanej legalności wtórnej albo 

przyjęciem, że w sytuacji kontratypowej w ogóle nie dochodzi do przekroczenia normy 

sankcjonowanej, wydaje się – zwłaszcza wobec zaaprobowanego w pracy zapatrywania 

na zawartość normatywną przepisów karnych – że więcej przemawia za drugim z 

wymienionych wariantów. Podzielając wszystkie przytoczone dotychczas argumenty 

przeciwników rozdziału legalności pierwotnej i wtórnej, wskazać można dalsze 

okoliczności, które potwierdzają, że normatywny sens przepisów statuujących 

okoliczności kontratypowe polega na treściowej modyfikacji (uadekwatnieniu) normy 

sankcjonowanej w prawie karnym. 

Przede wszystkim, wyróżnianie wtórnej legalności czynu – przynajmniej w ujęciu 

proponowanym przez A. Zolla – prowadzi do pojęciowego rozerwania kategorii 

bezprawności oraz naruszenia normy sankcjonowanej. Jak stwierdza autor, „wypełnienie 

 
174 T. Kaczmarek, O kontratypach…, s. 96. Zob. też: W. Wróbel – Zapis dyskusji, w: Okoliczności 

wyłączające…, red. J. Majewski, Toruń 2008, s. 96-102. 
175 J. Majewski, Zapis dyskusji, w: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV 

Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2008, s. 113. 
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kontratypu sprawia, że czyn naruszający normę sankcjonowaną nie może być uznany za 

bezprawny”, co jest równoznaczne z przyjęciem, że nie każde przekroczenie normy 

sankcjonowanej cechuje się bezprawnością176. Pogląd ten zakłada przeto, że granica 

pomiędzy bezprawnością a legalnością zachowań nie wiedzie po linii wyznaczonej przez 

przekroczenie normy sankcjonowanej, lecz jest przesunięta w taki sposób, że niektóre 

czyny naruszające normę sankcjonowaną nie są zarazem bezprawne. W gruncie rzeczy 

zatem sama sprzeczność zachowania z normą sankcjonowaną niewiele jeszcze mówi o 

jego prawnokarnej ocenie. Każdorazowo bowiem rozważyć należy jeszcze, czy 

zaktualizowane zostały przesłanki którejś z okoliczności kontratypowych, zaś ten etap 

wartościowania następuje już po weryfikacji (nie)przekroczenia normy sankcjonowanej. 

Co istotne, w literaturze wskazuje się, że taka konstrukcja obarczona jest poważną, wręcz 

dyskwalifikującą „skazą genetyczną”. Jak trafnie zauważa bowiem J. Majewski, 

twierdzenia o legalnym przekroczeniu normy sankcjonowanej nie sposób pogodzić z 

zasadniczo niepodlegającym uchyleniu, podstawowym założeniem współtworzącym 

model racjonalnego prawodawcy, zgodnie z którym jeżeli dana norma obowiązuje, to ma 

być ona spełniana177. 

Trudno w tym kontekście nie zastanowić się również, w jakiej relacji miałaby 

pozostawać związana z kontratypem „wypowiedź zezwalająca” względem sprzężenia 

normy sankcjonowanej i sankcjonującej (z tym zastrzeżeniem, że nie może być ona 

utożsamiana z samoistną normą zezwalającą, albowiem – jak wskazano już wcześniej – 

ujmowanie normy prawnej wyłącznie w kategoriach wypowiedzi nakazującej albo 

zakazującej uniemożliwia wyróżniania tego typu wypowiedzi dyrektywnej). Wobec 

faktu, że na gruncie koncepcji A. Zolla wypowiedź zezwalająca w żaden sposób nie 

wpływa na możliwość stwierdzenia przekroczenia normy sankcjonowanej, dojść trzeba 

do wniosku, że musi być ona istotna z punktu widzenia przesłanek zawartych w hipotezie 

normy sankcjonującej178. Skoro podstawowym kryterium aktualizacji obowiązku 

określonego w normie sankcjonującej jest naruszenie normy sankcjonowanej, 

poniechanie uwzględnienia w hipotezie normy sankcjonującej warunku w postaci braku 

wynikającego z kontratypu zezwolenia musiałoby skutkować obowiązkiem wymierzenia 

 
176 A. Zoll, W sprawie…, s. 111. 
177 J. Majewski, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne, Warszawa 2013, 

s. 68. 
178 Co ciekawe, zdaje się, że ten kierunek rozważań popiera również A. Zoll – Zapis dyskusji, w: 

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. 

J. Majewski, Toruń 2008, s. 108. 
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kary sprawcy działającemu w sytuacji kontratypowej. O ile wypowiedź zezwalająca nie 

miałaby stanowić elementu całkowicie zewnętrznego wobec sprzężenia normy 

sankcjonowanej i sankcjonującej179, wymóg braku okoliczności kontratypowej w ujęciu 

proponowanym przez zwolenników legalności pierwotnej i wtórnej musi – jak się zdaje 

– współkształtować hipotezę drugiej z wymienionych norm, nawet jeśli nie miałby to być 

jego jedyny normatywny sens180. W konsekwencji, jeden z elementów hipotezy normy 

sankcjonującej – mówiąc konkretniej: zanegowane kontratypy – uznawany byłby za 

przesłankę bezprawności czynu, cała reszta zaś (przynajmniej co do zasady) za przesłanki 

jego karalności181. Alternatywnie przyjąć można by, że w takim ujęciu właśnie poprzez 

powiązanie kontratypów z normą sankcjonującą „wyłączają” one nie bezprawność lecz 

karalność czynu182. 

Oba warianty jawią się jako mało intuicyjne. Z jednej strony, przesunięcie 

elementów przesądzających o bezprawności do normy sankcjonującej powoduje, że 

bezprawność przestaje być utożsamiana z naruszeniem obowiązków wynikających z 

norm sankcjonowanych. Jeżeli bezprawność rozumieć mamy jako niezgodność 

zachowania z prawem – co wydaje się szerzej niekwestionowane – to naruszenie 

stanowiących jądro systemu prawa reguł regulatywnych wyznaczających wzorce 

zachowań winno przesądzać o bezprawności wartościowanego zachowania. Nie chodzi 

przy tym rzecz jasna o „proste” naruszenie nakazu lub zakazu płynącego z tej normy, lecz 

o takie jej przekroczenie, które mieści się w ochronnym celu tej normy183. Z drugiej 

natomiast strony, przyjęcie, że kontratypy wyłączają karalność czynu wymagałoby nie 

tylko stosownej interwencji ustawodawcy184, ale także modyfikacji spojrzenia na szereg 

 
179 Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na oryginalną koncepcję M. Królikowskiego, zakładającą, że 

zmiana sposobu wartościowania zachowania kontratypowego wynika z rozstrzygnięcia kolizji zasad 

konstytucyjnych przybierających postać norm optymalizujących. „Jest to jakby powtórny proces 

rozstrzygnięcia kolizji norm optymalizujących, które ze względu na dookreślenie sytuacji funkcjonowania 

zakazu wymagają korekty abstrakcyjnego rozstrzygnięcia wprowadzającego syntetyczny opis czynu 

zabronionego. Norma, która wyraża kontratyp – zezwolenie znoszące bezprawność karną – jest w związku 

z tym „zewnętrzna” wobec struktury przestępstwa. Ogranicza zakres zastosowania normy sankcjonowanej 

i sankcjonującej, przełamując zakaz przez powtórne, równie relewantne wartościowanie ustawodawcy” – 

zob. M. Królikowski, Okoliczności wyłączające…., s. 21-24. 
180 Por. Ł. Pohl, Struktura…, s. 179-201; M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 41 i n. 
181 J. Majewski, Prawnokarne…, s. 89-90; T. Szymon, Dobro…, s. 278, M. Bielski, Obiektywna 

przypisywalność…, s. 112. 
182 Zob. szer. koncepcja M. Bielskiego o kontratypach jako okolicznościach wyłączających karalność czynu 

omówiona w rozdziale 4.2.3.1. 
183 W. Wróbel, Relacyjne i wartościujące ujęcie bezprawności w prawie karnym, „Przegląd Prawa 

Karnego” 1993, nr 8, s. 16-18; S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 266-267; K. Lipiński, Wzorce 

osobowe…, s. 24. 
184 De lege lata art. 29 k.k. posługuje się pojęciem okoliczności wyłączającej bezprawność, a nie karalność 

czynu. 
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zagadnień szczegółowych – takich jak chociażby możliwość stosowania obrony 

koniecznej wobec czynów kontratypowych185. 

 Tym samym dojść należy do wniosku, że elementy normatywne tworzące 

okoliczności kontratypowe uadekwatniają normę sankcjonowaną w sposób prowadzący 

do stosownego ograniczenia jej zakresów. Łatwo zauważyć, że takie postrzeganie 

normatywnej roli kontratypów w pewnym stopniu koresponduje z podkreślanym przez 

W. Woltera ich „brakiem samodzielności” oraz nadrzędną funkcją w postaci korektury 

ujętego w sposób ogólny typu186. Niesamodzielność kontratypów oznacza przy tym tylko 

i aż tyle, że nie wyrażają one samoistnej normy prawnej, a ich pełen normatywny sens 

ujawnia się dopiero w odniesieniu do wyinterpretowanych z tekstu prawnego zrębów 

normy sankcjonowanej. Taka konstatacja niewątpliwie budzi również skojarzenia ze 

wspomnianą już wcześniej techniką redagowania tekstu prawnego polegającą na 

treściowym rozczłonkowaniu norm. Przypomnieć można, że w odróżnieniu od 

rozczłonkowania syntaktycznego technika ta nie polega na rozbiciu konstrukcji normy i 

umieszczeniu jej poszczególnych elementów – a zatem zwrotów określających adresata, 

okoliczności, funktor normatywny oraz nakazane albo zakazane zachowanie – w różnych 

przepisach aktu prawnego187. Rozczłonkowanie treściowe sprowadza się do 

zamieszczenia w akcie prawnym modyfikatora treści wysłowionej w przepisie 

centralnym normy postępowania zupełnej pod względem syntaktycznym188. Rolą 

modyfikatora, który sam w sobie nie wyraża żadnej samoistnej normy prawnej, jest 

merytoryczne uadekwatnienie treści wyrażenia normokształtnego zakodowanego w 

przepisie centralnym. Powiedzieć można, że zawarte w nim elementy – niejako 

wyciągnięte przed nawias – nabierają sensu jedynie w odniesieniu do wyrażenia 

normokształtnego zawartego w przepisie centralnym189. 

 Akceptacja powyższej tezy aktualizuje potrzebę doprecyzowania, który z 

zakresów normy sankcjonowanej – jej hipoteza czy dyspozycja – ulega zawężeniu ze 

względu na konstrukcję kontratypów. Kwestia ta omówiona zostanie w sposób 

szczegółowy w części dotyczącej społecznej akceptowalności zachowań. W ramach 

uwag wstępnych wystarczy podkreślić, że kluczową i najdalej idącą konsekwencją 

 
185 M. Bielski, Koncepcja kontratypów jako okoliczności wyłączających karalność, „Czasopismo Prawa 

Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 2, s. 50; S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 355-356. 
186 W. Wolter, Prawo karne, s. 186-187. 
187 M. Zieliński, Wykładnia…, s. 102. 
188 A. Bator, Wprowadzenie…, s. 138; M. Zieliński, Wykładnia…, s. 111. 
189 A. Choduń, Lex specialis…, s. 220. 
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wyrażonego w pracy poglądu jest twierdzenie, iż w sytuacji kontratypowej nie dochodzi 

do przekroczenia przez potencjalnego sprawcę normy sankcjonowanej w prawie karnym. 

Jedynie na marginesie wskazać można przy tym, że w najnowszej literaturze zazwyczaj 

przyjmuje się, iż kontratypy nie charakteryzują samego czynu, lecz są 

„współokreśleniami sytuacji adresata, a więc sytuacji, w której norma ma zastosowanie”. 

W takim ujęciu okoliczności kontratypowe uadekwatniają zakres zastosowania normy 

sankcjonowanej, co oznacza – innymi słowy – że w przypadku wystąpienia okoliczności 

kontratypowej wyrażony w normie obowiązek w ogóle nie powstaje190. 

Na zakończenie uwag dotyczących tak zwanych okoliczności „wyłączających” 

bezprawność zauważyć wypada, że wyrażony w pracy pogląd co do charakteru tej 

instytucji w zasadzie wyklucza możliwość sensownego posługiwania się pojęciem 

„kontratyp”191. Wszelako konstrukcja, do której miałby odnosić się ten termin, w żadnym 

wypadku nie może być uznana za przeciwieństwo typu, lecz wyłącznie za element 

współkształtujący leżącą u jego podstaw normę sankcjonowaną. Co więcej, trudno 

znaleźć uzasadnienie – poza pewnym zrozumiałym sentymentem – dla używania tej 

nazwy w stosunku do wybranych tylko elementów uadekwatniających tę normę. Mówiąc 

inaczej: na dobrą sprawę w kategoriach kontratypu postrzegać winniśmy każdy element 

 
190 W. Patryas, Interpretacja…, s. 30. Ł. Pohl, Struktura…, s. 185; K. Siwek, Aspekt formalny kontratypu 

obrony koniecznej, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 5, s. 81-85 (zob. też krytyczne uwagi, odnoszące się jednak 

nie do samej tezy, lecz sposobu, w jakiej została ona podniesiona: M. Iwański, M. Małecki, S. Tarapata, 

W. Zontek, Dlaczego rozważania o „aspekcie formalnym kontratypu obrony koniecznej” są 

bezprzedmiotowe (na marginesie artykułu Kamila Siwka), „Przegląd Sądowy” 2020, nr 10-11, s. 135 i n.). 

Choć oczywiście okoliczność ta nie może w żadnym wypadku zostać potraktowana za argument 

rozstrzygający, niemniej warto nadmienić, że wśród teoretyków prawa popularnością cieszy się pogląd, że 

przepisy statuujące okoliczności wyłączające bezprawność czynu stanowią modelową egzemplifikację 

przepisów modyfikujących (uadekwatniających treściowo) zakres zastosowania normy sankcjonowanej 

(zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 118-119; Z. Ziembiński, Problemy podstawowe…, s. 288). S. 

Tarapata, rozważając możliwość powiązania zanegowanych okoliczności zezwalających na naruszenie lub 

narażenie dobra prawnego z którymś z zakresów normy sankcjonowanej, stwierdza, że element ten winien 

zostać umiejscowiony w hipotezie normy sankcjonowanej a to między innymi z uwagi na fakt, że zespół 

okoliczności kontratypowych nie wpływa w żaden sposób na treść imperatywu zawartego w normie 

sankcjonowanej. Rzecz bowiem w tym, że „zezwolenie na naruszenie lub narażenie dobra prawnego nie 

określa wzoru powinnego postępowania. Statuuje ono jedynie prawo przysługujące konkretnej osobie do 

podjęcia określonych czynności. Oczywiste przy tym jest, że uprawnienie to nie jest połączone z żadnym 

obowiązkiem skorzystania z tego prawa, jak to ma miejsce np. na gruncie norm kompetencyjnych. Oznacza 

to, że podmiot, który przykładowo w danych okolicznościach faktycznych dysponuje prawem do podjęcia 

czynności związanych z zastosowaniem obrony koniecznej, wcale takich działań defensywnych 

podejmować nie musi” (zob. S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 364-365). 
191 Zastanawiać może, dlaczego W. Wolter, który na pewnym etapie zaakceptował stosowanie teorii 

znamion negatywnych do okoliczności wyłączających bezprawność, obstawał również przy posługiwaniu 

się nazwą „kontratyp”, która – jak sam wskazywał – zakłada pozostawanie w kontrze do typu. Jak zauważa 

J. Giezek, „można się co najwyżej domyślać, że W. Wolter – nie chcąc rozstawać się z nazwą, której był 

autorem – wolał chyba nie dostrzec pewnej, co najmniej terminologicznej, niekonsekwencji w nazywaniu 

kontratypem tego, co wedle teorii znamion negatywnych stanowić miałoby negatywne znamię typu” – J. 

Giezek, „Zezwolenie” na naruszenie…, s. 142, przyp. 26. 
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treściowo modyfikujący normę sankcjonowaną – na płaszczyźnie normatywnej 

okoliczności „wyłączające” bezprawność niczym nie różnią się od innych tego rodzaju 

zmiennych192. Mimo wszystko wydaje się, że na potrzeby dalszej analizy można pozostać 

przy tradycyjnej konwencji terminologicznej, która na dobre zagościła w dyskursie 

karnistycznym, pamiętając jednak o poczynionych wobec niej zastrzeżeniach. 

Proponowanie nowej siatki pojęciowej może tylko niepotrzebnie zaciemnić istotę 

zagadnienia, przynosząc więcej szkód niż korzyści. Zwłaszcza, że pojawiającą się w 

literaturze alternatywą jest pojęcie zezwolenia na naruszenie bądź stworzenie zagrożenia 

dla dobra prawnego193, nazbyt podobne do kluczowej dla rozprawy kategorii zgody 

dysponenta dobra prawnego na zachowanie ryzykowne. 

 

*** 

 

Dotychczasowe rozważania teoretycznoprawne i dogmatyczne – w zamyśle 

będące przede wszystkim prezentacją założeń wstępnych oraz ustaleń definicyjnych, 

stanowiącą punkt wyjścia dla bardziej szczegółowej analizy – same w sobie pozwalają 

na poczynienie kilku spostrzeżeń natury ogólnej. Przede wszystkim kompleksowe 

omówienie problematyki prawnokarnych konsekwencji akceptacji niebezpieczeństwa 

naruszenia społecznie uznanych wartości wymaga nie tylko spojrzenia na tę kategorię 

przez pryzmat poszczególnych elementów dogmatycznej struktury przestępstwa, ale 

także poprzez konstrukcję norm sprzężonych, których zręby dekodowane są z przepisów 

karnych. Na gruncie rozważań karnistycznych obie te perspektywy nie wykluczają się 

bowiem, lecz są komplementarne względem siebie, uzupełniając się wzajemnie się i 

oferując zróżnicowane narzędzia analizy. Warto także podkreślić – jakkolwiek 

stwierdzenie to prima facie może wydać się rozczarowujące – że znakomita większość 

przyjętych w pracy założeń jest w zasadzie wyłącznie wyrazem pewnej konwencji i nie 

może pretendować do miana jedynego słusznego sposobu rozstrzygnięcia wybranych 

problemów podstawowych prawa karnego. Z tego względu również i dalsze rozważania, 

będąc mniej lub bardziej bezpośrednią konsekwencją zaprezentowanych założeń 

bazowych, stanowić będą propozycję, która choć – co oczywiste – ma za zadanie jak 

najlepiej oddać istotę analizowanych zagadnień, to jednak jest tylko jedną z możliwych 

 
192 Podobnie, choć w kontekście teorii znamion negatywnych – J. Giezek, „Zezwolenie” na naruszenie…, 

s. 146-147. 
193 J. Giezek, „Zezwolenie” na naruszenie…, s. 144; T. Kaczmarek, O kontratypach…, s. 98-99. 
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do pomyślenia koncepcji. Mimo że ktoś mógłby poczytywać powyższe stwierdzenie jako 

wyraz pewnej słabości – czy wręcz bezradności – zamanifestowany już na samym 

początku właściwych rozważań, tym niemniej warto uświadomić sobie, że jest ono 

pochodną charakteru samego prawoznawstwa i pozostaje adekwatne w odniesieniu do 

większości analiz karnistycznych. Pamiętać należy, że zadaniem tej dziedziny wiedzy nie 

jest opisanie zastanej rzeczywistości, lecz stworzenie możliwie spójnego systemu 

normatywnego, pozwalającego na realizację podstawowego celu prawa, którym jest 

regulowanie stosunków międzyludzkich oraz ochronę społecznie doniosłych wartości. 

Na nieporozumieniu zasadzałoby się tym samym twierdzenie, że w grę wchodzi tylko 

jedna jego wizja. 
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2. Społeczna akceptacja zachowań ryzykownych oraz jej 

prawnokarne konsekwencje 

 

2.1. Uwagi wprowadzające 

 

W literaturze przedmiotu już po wielokroć powtórzono spostrzeżenie, że z 

każdym zachowaniem się człowieka związane jest pewne niebezpieczeństwo dla dóbr 

doniosłych prawnie, jawiące się jako co prawda niepożądany, lecz nieunikniony efekt 

uboczny ludzkiej aktywności. W ślad za Z. Jędrzejewskim powtórzyć można, że „całe 

życie społeczne polega na użyciu i zużyciu dóbr prawnych, tak jak ostatecznie całe życie 

jest jednocześnie stałym tego życia zużyciem”194. Rzecz jasna, okoliczność ta nie 

przeszkadza nam w podejmowaniu szeregu obiektywnie niebezpiecznych zachowań, 

które z jakichś przyczyn jawią się jako mniej lub bardziej społecznie opłacalne. Wydaje 

się, że w odniesieniu do wielu sfer aktywności nie tylko nie przywiązujemy większej 

wagi do związanego z nimi niebezpieczeństwa, ale wręcz nie uświadamiamy sobie ich 

faktycznej ryzykowności. Można powiedzieć, że na tyle oswoiliśmy się z ciągłym stanem 

zagrożenia dla dóbr prawnych, niejako wkalkulowanym w każdą ludzką działalność, że 

wykazujemy tendencje – przynajmniej w pewnym zakresie – do niedostrzegania go w 

naszym życiu codziennym. Nawet jeżeli w stosunku do określonych układów 

faktycznych twierdzi się, że nie niosą one żadnego zagrożenia dla dóbr prawnych, to 

zazwyczaj takie stwierdzenie należy traktować w kategoriach skrótu myślowego. Szeroko 

rozumiane, absolutne bezpieczeństwo dla określonego dobra w praktyce bowiem w 

zasadzie się nie zdarza195. Oczywiście nie jest również tak, że jako społeczeństwo 

lekceważymy wszelkie oznaki niebezpieczeństwa wobec dóbr prawnych, nawet tych 

najwyżej wartościowanych. W tym zakresie poszukujemy raczej złotego środka, leżącego 

gdzieś pomiędzy zupełną nonszalancją w sposobie obchodzenia się z dobrami a ścisłym 

zakazem ich naruszania. Każda ze skrajności prowadziłaby bowiem do trudnego do 

zaakceptowania stanu rzeczy, w którym albo nagminnie dochodziłoby do unicestwiania 

dóbr prawnych albo – jak przed laty określił to H. Welzel – stałyby się one muzealnymi 

 
194 Z. Jędrzejewski, Bezprawność…, s. 235. 
195 J. Majewski, Prawnokarne…, s. 67. Wszakże nawet wypicie szklanki wody wiąże się z 

niebezpieczeństwem zakrztuszenia się (a nawet uduszenia), wyjście na spacer może zakończyć się 

potrąceniem przez rowerzystę, a wyjście do sklepu – zakażeniem groźną chorobą przenoszoną drogą 

kropelkową. 
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eksponatami, którym bez pełnienia swej podstawowej funkcji nie pozostałoby nic innego, 

jak tylko „bezowocnie skostnieć”196. 

Próg akceptacji ryzyka różnić będzie się w zależności od tego, z jakiej 

perspektywy – w szczególności: z punktu widzenia jakiego systemu normatywnego – 

dokonywana będzie jego ocena. Mówiąc konkretniej, na gruncie systemu prawnego 

niebezpieczeństwo dla dóbr prawnych nabiera doniosłości dopiero wtedy, gdy osiąga 

określony poziom natężenia197. Truizmem jest wszak stwierdzenie, że nie wszystkie 

przejawy możliwych do pomyślenia zachowań ryzykownych mogą zostać unormowane 

i poddane prawnej reglamentacji. Właściwość ta jest chyba najlepiej dostrzegalna w 

przypadku regulacji prawnokarnej, a to przede wszystkim ze względu na jej specyficzny, 

dalece represyjny charakter oraz subsydiarność tej gałęzi prawa. Wydaje się, że na 

potrzeby rozważań prawnokarnych – przy uwzględnieniu sensu i znaczenia ludzkiej 

aktywności – dające się pomyśleć zachowania można podzielić na takie, które (1) wiążą 

się z pomijalnym poziomem ryzyka dla dóbr prawnych, (2) wiążą się z ryzykiem, które 

pod pewnymi warunkami gotowi jesteśmy zaakceptować, oraz (3) wiążą się z ryzykiem, 

które zawsze jawi się jako nieakceptowalne198. Zdawać należy sobie jednak sprawę, że 

prawo karne samo w sobie nie dostarczy zamkniętego zestawu kryteriów pozwalających 

na przeprowadzenie tego podziału, gdyż opiera się on przede wszystkim na ocenach 

społecznych mających za przedmiot ryzyko naruszenia społecznie doniosłych wartości. 

Jednym z podstawowych wyzwań stojących przed nauką i praktyką prawa karnego jest 

wsłuchanie się w społeczny odbiór ryzyka i podjęcie próby zrekonstruowania zakresu 

zachowań uznawanych za nadmiernie ryzykowne w stopniu, który uzasadnia 

obwarowanie ich sankcją karną. Warto przy tym pamiętać, że cechą charakterystyczną 

życia społecznego są nieustanne konflikty pomiędzy interesami poszczególnych 

jednostek, a także pomiędzy interesem jednostki a interesem zbiorowości. Okoliczność 

ta nie może pozostawać bez znaczenia dla czynionej na potrzeby prawa karnego oceny 

akceptowalności grożącego dobrom prawnym niebezpieczeństwa, gdyż podstawową rolą 

prawa jest właśnie rozwiązywanie tych konfliktów, a precyzyjniej rzecz ujmując – 

zapewnienie instrumentarium umożliwiającego osiągnięcie swego rodzaju konsensusu 

 
196 H. Welzel, Studien zum System des Strafrechts, „Zeitschrift fr die gesamte Strafrechtswissenschaft” 

1939, t. 58, s. 558 (cyt. za J. Giezek, Naruszenie obowiązku…, s. 65). 
197 Zob. M. Cieślak, Pojęcie niebezpieczeństwa…, s. 160-161; J. Giezek, Przyczynowość…, s. 128-130. 
198 Por. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 127. Jeżeli chodzi o oceny prawnokarne, to dla przykładu do 

pierwszej kategorii zaliczymy chociażby wyjście na spacer czy jedzenie posiłku, do drugiej 

przeprowadzenie ratującego życie zabiegu chirurgicznego, a do trzeciej strzelanie dla zabawy z broni palnej 

w terenie zabudowanym. 
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pomiędzy potrzebą ochrony różnych kolidujących dóbr. W tym kontekście w literaturze 

wskazuje się, że w celu ustalenia progu rozgraniczającego dopuszczalne i nadmierne 

ryzyko, odwołać należy się przede wszystkim do społecznej oceny kolidujących 

wartości199. Z pola widzenia nie należy przy tym tracić tego, że w przypadku regulacji 

prawnokarnej, mamy do czynienia z aż trzema kolidującymi interesami: 

pokrzywdzonego, społeczeństwa, a także (potencjalnego) sprawcy. W zakresie istotnym 

z punktu widzenia regulacji prawnokarnej linia demarkacyjna wydzielająca społecznie 

akceptowalne ryzyko dla dóbr prawnych, stanowi przeto wypadkową licznych, niezwykle 

zróżnicowanych i często pozostających w sprzeczności interesów oraz oczekiwań. 

Choć nie sposób uniknąć pytania, w jakim właściwie celu nauka prawa karnego 

miałaby zajmować się kwestią społecznej tolerancji względem zachowań ryzykownych, 

to jednak udzielenie na nie odpowiedzi nie powinno sprawiać większych trudności. Skoro 

określoną kategorię zachowań powszechnie uważa się za nadmiernie ryzykowną, to dość 

oczywisty jest wniosek, że z perspektywy społecznej jawi się ona jako niepożądana, a 

zatem – co za tym idzie – zasadne jest podjęcie kroków zmierzających do jej 

wyeliminowania. Uwzględnienie licznych argumentów o charakterze aksjologicznym i 

prakseologicznym może ostatecznie doprowadzić do powzięcia przekonania, że 

adekwatną i najbardziej efektywną reakcją na tego rodzaju zachowanie jest uznanie go za 

czyn zabroniony pod groźbą kary. Wykroczenie poza granice społecznie akceptowanego 

ryzyka postrzegać można tym samym – jak się zdaje – w kategoriach najbardziej 

ogólnego, wstępnego warunku kryminalizacji, którego spełnienie co prawda nie 

przesądza jeszcze o możliwości objęcia danej kategorii zachowań zakazem prawnym, 

lecz stanowi konieczny punkt wyjścia dla dalszych ocen200. Mówiąc inaczej, związane z 

wartościowaną aktywnością nadmierne ryzyko dla dóbr prawnych stanowi de facto jeden 

z podstawowych czynników legitymizujących ograniczanie praw i wolności jednostki za 

pomocą norm prawa karnego. 

 

2.2. Społeczna nieakceptowalność ryzyka jako element konstytucyjnego standardu 

kryminalizacji 

 

 
199 M. Bielski, Naruszenie…, s. 35. 
200 Por. L. Gardocki, Zagadnienia…, s. 157 i n. oraz 204-205. 
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Już te uwagi natury ogólnej sugerują, że na nadmierną ryzykowność zachowań – 

skoro ma ona uzasadniać wkroczenie państwa w sferę praw i wolności jednostki – 

winniśmy w pierwszej kolejności spojrzeć przez pryzmat regulacji konstytucyjnej 

określającej standard, który w demokratycznym państwie prawa ma zastosowanie do 

wszystkich tego rodzaju ograniczeń, w tym również wynikających z uznania za 

bezprawne i zagrożenia karą określonych kategorii zachowań. Choć bowiem prawo 

karania jest niechybnie jednym z elementów składających się na suwerenność państwa, 

to jednak Konstytucja stwierdza jasno, że nie może być ono wykonywane sposób 

dowolny201. W tym kontekście jako szczególnie istotny jawi się art. 31 ust. 3 Konstytucji, 

statuujący tak zwaną zasadę proporcjonalności, która – jak wskazuje się w literaturze – 

stanowi podstawowy mechanizm konstytucyjny służący wyznaczaniu granic prawa 

karania202. Przewiduje on, że wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z 

konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, 

gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo 

wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą przy tym naruszać istoty wolności 

i praw. 

 Na zasadę proporcjonalności, która w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

z czasem przybrała formę swoistego testu proporcjonalności, składają się trzy 

szczegółowe zasady: zasada przydatności (racjonalności instrumentalnej), zasada 

konieczności oraz zasada proporcjonalności sensu stricto203. Ujmowane łącznie 

przewidują one, że wszelkie ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych muszą – po 

pierwsze – umożliwiać efektywną realizację założonego przez prawodawcę, 

konstytucyjnie dopuszczalnego celu, po drugie – muszą być konieczne w tym sensie, że 

ów cel nie może zostać skutecznie osiągnięty przy pomocy środka cechującego się 

mniejszą uciążliwością dla jednostki, a także – po trzecie – muszą przynosić efekty 

pozostające w odpowiedniej proporcji do ciężarów nakładanych na jednostkę204. 

 
201 E. Plebanek, Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady 

proporcjonalności, w: w: Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 

2010, s. 127. 
202 K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, „Czasopismo Prawa Karnego i 

Nauk Penalnych” 1999, z. 2, s. 33 i n. 
203 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 60; A. Łabno, Istota zasady proporcjonalności, w: w: 

Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010, s. 24; wyrok TK z 

1.06.1999, SK 20/98, OTK 1999, nr 5, poz. 93; wyrok TK z 18.04.2000, SK 23/98, OTK 2000, nr 3, poz. 

93; uchwała składu siedmiu sędziów SN z 22.01.2003, I KZP 36/02, OSNKW 2003, nr 1-2, poz. 2. 
204 Wyrok TK z 11.12.2008, K 12/08, OTK-A 2008, nr 10, poz. 176, s. 1869. 
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Jednocześnie przyjmuje się jednolicie, że ingerencja prawnokarna stanowi najdalej idący 

środek pozostający w arsenale państwa, po który sięgać można dopiero wówczas, gdy 

inne narzędzia okażą się nieskuteczne. Zasada proporcjonalności stanowi przeto 

normatywną podstawę zasady subsydiarności prawa karnego205. 

 W zakresie istotnym z punktu widzenia dalszych rozważań twierdzi się, że 

zgodnie z zasadą proporcjonalności ingerencja w sferę konstytucyjnych praw i wolności 

polegająca na kryminalizacji określonych kategorii zachowań jest dopuszczalna tylko o 

tyle, o ile następuje w celu ochrony dóbr prawnych przed ewentualnymi zagrożeniami206. 

Ażeby konkretna wartość mogła zostać objęta ochroną, musi mieścić się w ramach 

konstytucyjnie dopuszczanych celów określonych w art. 31 ust. Konstytucji, z tym 

zastrzeżeniem, że enigmatyczny sposób sformułowania tego przepisu – 

charakterystyczny dla wielu unormowań konstytucyjnych – sprawia, iż niekiedy w 

literaturze wskazuje się wręcz, że zawarte w nim wyliczenie nie ma charakteru 

zamkniętego207. Zwłaszcza posłużenie się klauzulą porządku publicznego gwarantuje 

daleko idącą elastyczność prawodawcy w zakresie wyboru celów ograniczania praw i 

wolności. Pojęcie to ze swej istoty ma bowiem dalece niedookreśloną treść i oznacza – 

ujmując tę kwestię w sposób nad wyraz syntetyczny – stan, który umożliwia normalne 

(bezpieczne, spokojne) funkcjonowanie społeczeństwa i państwa. Konkretny zakres 

prawnokarnej ochrony dóbr prawnych uwarunkowany jest z kolei – z jednej strony – 

statusem prawa karnego jako ultima ratio, a nadto – z drugiej strony – wymogiem 

racjonalności aksjologicznej. Powyższe oznacza, że zarówno sam wybór dóbr (wartości) 

społecznych, które mają stać się przedmiotem ochrony prawa karnego wskutek 

ustanowienia prawnokarnie relewantnych nakazów i zakazów, a także – co ważne – 

zakres i sposób tej ochrony, muszą spełniać konstytucyjny test proporcjonalności208. 

 
205 E. Plebanek, Karygodność…, s. 126. 
206 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 63; K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności…, s. 41; T. 

Dukiet-Nagórska, Uwagi o znaczeniu zasady proporcjonalności dla stanowienia prawa, w: Pozbawienie 

wolności – funkcje i koszty. Księga jubileuszowa Prof. T. Szymanowskiego, red. A. Rzepliński, I. 

Rzeplińska, M. Niełączna, P. Wiktorska, Warszawa 2013, s. 59. 
207 Zob. S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 57-58. 
208 Warto w tym kontekście zauważyć, że gdy idzie o możliwość posłużenia się zasadą proporcjonalności 

w celu precyzyjnego wyznaczenia nieprzekraczalnych dla prawa karnego granic, w szczególności J. Giezek 

zachowuje daleko idący sceptycyzm. Zgodnie z poglądem zaprezentowanym przez tego autora podczas 

wystąpienia w ramach XI Zjazdu Katedr Prawa Karnego (pt. „W poszukiwaniu podstaw odpowiedzialności 

we współczesnym prawie karnym oraz możliwości ich naukowego uzasadnienia”), ogólny – żeby nie 

powiedzieć ogólnikowy – sposób ujęcia zasady proporcjonalności powoduje, że w praktyce nie może ona 

w sposób efektywny pełnić roli swoistego „filtra” pozwalającego na rzeczywistą limitację regulacji 

prawnokarnej. Ostatecznie bowiem to od ocen społecznych oraz powszechnie akceptowanej hierarchii 

wartości – a zatem elementów leżących zarówno poza samą zasadą proporcjonalności, jak i poza systemem 

prawnym – zależy to, jakie stany rzeczy uznane zostaną za zasługujące na prawnokarną ochronę. 
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 Jak zauważa się w literaturze, „zasada proporcjonalności w ścisłym tego słowa 

znaczeniu oznacza akceptację istnienia uporządkowanego systemu aksjologicznego z 

hierarchią dóbr i ustaleniem ich pierwszeństwa w razie kolizji”209. Dokonanie oceny tego, 

czy poświęcenie jednego dobra (na skutek prawnokarnej ingerencji prawodawcy) w celu 

ochrony i realizacji innego pozostaje w odpowiedniej proporcji do wartości dobra 

objętego ochroną, jest wszak możliwe tylko wówczas, gdy istnieje jednolity punkt 

odniesienia w postaci określonej hierarchii kolidujących wartości. O tym, które dobra 

mają tak wysoką wartość społeczną, że zasługują na prawnokarną ochronę – a zatem o 

konkretnym kształcie hierarchii wartości będącej podstawą dokonywanej oceny – nie 

przesądza jednak ani prawo karne, ani nawet sam ustawodawca. Ujmując tę kwestię 

niejako z drugiej strony, można powiedzieć, że normy dekodowane z przepisów karnych 

nie stwarzają określonej hierarchii wartości, a jedynie mogą być podstawą jej częściowej 

rekonstrukcji. Podkreślić należy bowiem, że probierzem racjonalności aksjologicznej 

stanowiącej jeden z warunków dopuszczalności (proporcjonalności) prawnokarnej 

ingerencji jest ucieleśniony w konstytucyjnej aksjologii społecznie aprobowany system 

wartości. 

 Powyższe oznacza, że ustawodawca nie jest władny rozstrzygać występujących w 

realiach życia społecznego kolizji wartości w sposób całkowicie dowolny. Ocena 

proporcjonalności poświęcenia praw i wolności jednostki w imię ochrony konkretnych 

dóbr prawnych musi opierać się na ocenach społecznych dotyczących wyceny 

poszczególnych dóbr, ich charakteru i wagi. Pamiętać wszak należy, że wartości 

pozostające w obszarze zainteresowania prawa, rozumiane jako społecznie doniosłe, 

pozytywnie wartościowane stany rzeczy, są w pierwszej kolejności elementem 

rzeczywistości przednormatywnej. Jak ujmuje to S. Tarapata, „dobra społeczne mają (…) 

swe źródło poza światem normatywnym, wkraczając doń dopiero wtedy, gdy 

ustawodawca o tym zdecyduje, wydając odpowiedni akt prawotwórczy”210. Podstawą 

testu proporcjonalności musi być przeto społeczna nieakceptowalność grożącego 

konkretnemu dobru naruszenia będącego wynikiem wartościowanej aktywności. Dopiero 

gdy w świetle ocen społecznych niebezpieczeństwo naruszenia dobra (w tym 

prawdopodobieństwo jego nastąpienia oraz rozległość ewentualnego uszczerbku) jawi się 

jako nadmierne, ustawodawca jest legitymowany do rozważenia prawnokarnej 

 
209 E. Plebanek, Karygodność…, s. 129. 
210 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 58. 
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ingerencji, mającej na celu ochronę zagrożonej wartości. W przeciwnym razie 

ewentualne ograniczenie praw i wolności wskutek aktu kryminalizacji nie spełni warunku 

proporcjonalności sensu stricto, wymagającego zachowania odpowiedniej proporcji 

pomiędzy wagą i stopniem ingerencji w dobro poświęcane a wagą i stopniem realizacji 

dobra chronionego. Ze względu na subsydiarność instrumentarium oferowanego przez 

prawo karne dopiero odpowiednio wysoki stopień społecznej nieakceptowalności ryzyka 

może uzasadnić kryminalizację określonej kategorii zachowań niebezpiecznych. 

Pamiętać należy bowiem – jak podkreślał W. Wolter – że „w prawie karnym zarówno po 

stronie ochrony, jak i po stronie ofiary na rzecz tej ochrony wchodzą w grę najcenniejsze 

dobra, które jako przedmioty ochrony muszą się wylegitymować swoją wartością 

społeczną, potrzebującą tej właśnie ochrony, jako dobra poświęcone na rzecz tej ochrony 

muszą wykazać konieczność stania się tą ofiarą dla potrzeb społecznych”211. 

 Z pola widzenia nie należy tracić również tego, że zasada proporcjonalności ma 

zastosowanie nie tylko na etapie stanowienia prawa, lecz zachowuje swą doniosłość także 

w procesie jego wykładni. Rzecz w tym, że prawidłowa wykładnia prawa winna służyć 

realizacji konstytucyjnie chronionych wartości, co wymaga z kolei, aby ustawa była 

interpretowana w sposób, który nie niweczy zamierzonego przez ustawodawcę celu 

odpowiadającego zasadzie proporcjonalności212. O tym, jak daleko idące są 

konsekwencje powyższej tezy na gruncie prawa karnego, świadczy wypowiedź E. 

Plebanek, w której stwierdza ona, że zasada proporcjonalności jest swoistą klauzulą 

generalną, która wzbogaca warstwę normatywną regulacji prawnokarnej poprzez 

wprowadzenie do opisu poszczególnych typów dodatkowych elementów takich jak 

naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnie chronionym, oznaczające atak na dobro 

prawne lub narażenie go na niebezpieczeństwo naruszenia. To właśnie z zasady 

proporcjonalności wynika konieczność każdorazowego zbadania występowania tych 

elementów dla każdego wartościowanego czynu, gdyż – w ocenie autorki – wskazują one, 

czy doszło do przełamania aspektu aksjologicznego normy sankcjonowanej. Jak 

podkreśla przy tym E. Plebanek, „ustawa karna nie musi za każdym razem w każdym 

opisie wyliczać ich jako cech tworzących typ, ponieważ robi to za nią ustawa 

zasadnicza”213. Nie przesądzając na razie, czy w istocie to reguły postępowania z dobrem 

 
211 W. Wolter, Granice i zakres prawa karania, „Państwo i Prawo” 1957, z. 2, s. 235. 
212 T. Dukiet-Nagórska, Znaczenie zasady proporcjonalności dla wykładni przepisów prawnokarnych, w: 

Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010, s. 170. 
213 E. Plebanek, Karygodność…, s. 131. 
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prawnym są tym elementem, który wzbogaca pod względem aksjologicznym normę 

sankcjonowaną w prawie karnym, uświadomić należy sobie przede wszystkim, że 

konstytucyjny wymóg proporcjonalności prawnokarnej ingerencji oddziałuje także na 

poziomie wykładni znamion poszczególnych typów czynów zabronionych. In concreto 

może to oznaczać nawet konieczność uwzględniania w procesie wykładni takich 

zmiennych, które nie mają bezpośredniego zakotwiczenia w przepisach karnych, lecz 

wynikają wprost z zasady (klauzuli) proporcjonalności. 

Poczynione dotychczas spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że właśnie poprzez 

konstytucyjną zasadę proporcjonalności, określającą najbardziej ogólny standard 

kryminalizacji zachowań, do systemu prawnego wprowadzona zostaje kategoria 

społecznej akceptacji ryzyka wobec dóbr prawnych. Mówiąc konkretniej: nadmierne, 

społecznie nieakceptowalne ryzyko stanowi podstawowe kryterium weryfikacji 

dopuszczalności prawnokarnej ingerencji ustawodawcy, której nieodłączną 

konsekwencją jest wkroczenie w sferę podstawowych praw i wolności jednostki. Jako 

kluczowa jawi się przy tym teza, że klauzula proporcjonalności nie ma jedynie charakteru 

kierowanej do ustawodawcy dyrektywy, mającej zastosowanie wyłącznie w procesie 

stanowienia prawa, lecz stanowi zarazem normatywną podstawę do rekonstruowania 

dyrektywy interpretacyjnej, nakazującej uwzględnianie kryterium społecznej 

(nie)akceptowalności ryzyka w procesie dekodowania norm, których zręby zawarte są w 

przepisach karnych. Powyższe ustalenia otwierają drzwi dla dalszej analizy, która w 

pierwszej kolejności koncentrować będzie się właśnie na tym, w jaki sposób 

rozpatrywana kategoria materializuje się na gruncie dyskursu dyrektywalnego 

zachodzącego w obrębie prawa karnego. 

 

2.3. Społeczna akceptacja wobec zachowań ryzykownych a struktury normatywne 

dekodowane z przepisów karnych 

 

Dostrzeżenie prawnokarnej doniosłości ocen społecznych związanych z 

ryzykownością przejawów ludzkiej działalności, pociąga za sobą konieczność 

rozważenia całego szeregu problemów szczegółowych, koncentrujących się przede 

wszystkim wokół oddziaływania wspomnianej kategorii na dekodowane z przepisów 

karnych struktury normatywne. Pamiętać należy bowiem, że kluczowe dla prawa karnego 

momenty, a zatem przypisywanie sprawstwa przestępstwa oraz posługiwanie się karą 
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kryminalną, zawsze następują za pośrednictwem jakiegoś rodzaju struktury 

normatywnej214. W dalszej kolejności omówiona zostanie również relacja, w której 

społeczna akceptacja ryzyka pozostaje względem poszczególnych elementów tradycyjnie 

wyróżnianych w ramach dogmatycznej struktury przestępstwa. Taka kolejność analizy 

wynika z faktu, że zgodnie z przyjętymi w pracy założeniami to raczej normatywna 

zawartość przepisów rzutuje na kształt poszczególnych konstrukcji dogmatycznych niż 

vice versa. 

 

2.3.1. Społeczna akceptacja ryzyka jako element kształtujący treść normy 

sankcjonowanej w prawie karnym 

 

Posługując się daleko idącym uproszczeniem, można powiedzieć, że treścią 

normy sankcjonowanej w prawie karnym jest zgeneralizowany wzór postępowania 

określający, w jaki sposób winien zachować się podmiot, do którego jest ona adresowana. 

Oczywiście takie stwierdzenie stanowi jedynie punkt wyjścia dla bardziej szczegółowej 

analizy zwartości treściowej tej struktury normatywnej – podobnie jak przepis karny, w 

którym wysłowiona jest w sposób zrębowy norma sankcjonowana, stanowi zaledwie 

punkt wyjścia w procesie jej dekodowania. Obecnie właściwie nie budzi wątpliwości 

również to, że treść normy sankcjonowanej nie wyczerpuje się w samym tylko aspekcie 

teleologicznym, akcentującym wolę ustawodawcy, ażeby adresaci normy postępowali w 

określony sposób. Jako co najmniej równie istotny jawi się wspomniany już aspekt 

aksjologiczny normy, związany z dokonywanym przez prawodawcę wartościowaniem 

wyrażającym się w ujemnej ocenie zachowań prowadzących do zniszczenia dobra 

prawnego lub narażenia go na społecznie nieakceptowane niebezpieczeństwo. Dopiero 

łączne uwzględnienie obu tych aspektów odzwierciedla pełen sens normy 

sankcjonowanej. A. Zoll ujmuje tę kwestię w sposób następujący: „Norma prawna, 

rozumiana jako powinność zarówno w sensie aksjologicznym jak i teleologicznym, nie 

daje żadnych podstaw do opierania negatywnej oceny wyłącznie na stwierdzeniu braku 

posłuchu dla normy. Ten brak posłuchu jest w ocenie czynu czymś wtórnym, pierwotnym 

elementem jest ujemna ocena czynu oparta na ustaleniu stosunku tego czynu do dóbr 

mających społeczną wartość. Ujemna wartość czynu wyraża się przede wszystkim w 

 
214 Zob. W. Wróbel, Struktura normatywna przepisu prawa karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 1993, z. 3, s. 93. 



67 

 

przekraczającym ramy społecznej tolerancji zagrożenia dobra, a nie w 

niepodporządkowaniu się woli ustawodawcy”215. 

Nawiązując do wcześniejszych uwag odnoszących się do konstytucyjnego 

standardu kryminalizacji, wskazać należy, że z treści art. 31 ust. 3 Konstytucji można 

wyprowadzić wymóg materialnego ujęcia obowiązku sankcjonowanego przez prawo 

karne. Wynika on z faktu, że racją prawnokarnej ingerencji ustawodawcy może być 

wyłącznie ochrona społecznie uznanych wartości. Każda norma sankcjonowana w prawie 

karnym musi być przeto relatywizowana do dobra prawnego i pozostawiać poza 

zakresem oddziaływania wszelkie te przejawy aktywności ludzkiej, które nie zagrażają 

dobrom prawnym – chociażby nawet formalnie odpowiadały wzorcowi wyrażonemu w 

normie. Mówiąc inaczej, sprowadzanie bezprawności wyłącznie do jej formalnego 

aspektu nie licuje z zasadą proporcjonalności, a tak pojmowane prawo karne przestaje 

być instrumentem ochrony społecznie doniosłych dóbr, tracąc tym samym sens 

przypisywany mu w demokratycznym państwie prawa216. 

Trudno w tym kontekście uniknąć pytania o to, jakiemu konkretnie czynnikowi 

przypisać należy funkcję „aksjologicznego uadekwatniania” treści normy 

sankcjonowanej. Choć kwestia ta budzi sporo kontrowersji wśród przedstawicieli 

doktryny, to jednak powszechnie przyjmuje się, że musi to być kategoria relatywizowana 

do dobra prawnego, stanowiącego podstawowy punkt odniesienia dla każdej normy 

sankcjonowanej w prawie karnym. Zwykle wskazuje się przy tym na dwie podstawowe 

konstrukcje, za pomocą których możliwe jest wyznaczenie kręgu zachowań 

normowanych normą sankcjonowaną. Z jednej strony twierdzi się mianowicie, że taką 

rolę pełnić winien warunek naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym217, z 

drugiej zaś strony – że to raczej stworzenie przez potencjalnego sprawcę nadmiernego, 

społecznie nieakceptowalnego niebezpieczeństwa (ryzyka) dla dobra prawnego, 

 
215 Zob. A. Zoll, O normie prawnej…, s. 76-82. 
216 Zob. E. Plebanek, Karygodność jako element…, s. 130-131; E. Plebanek, O obronie koniecznej i innych 

kontratypach w świetle zasady proporcjonalności, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2006, 

z. 1, s. 72-73. 
217 Zauważyć należy w tym kontekście, że pewne kontrowersje budzi już sama nomenklatura związana ze 

wspomnianą instytucją. Różni autorzy posługują się – często w sposób synonimiczny – pojęciami takimi 

jak reguły ostrożności, normy ostrożności, reguły staranności czy też reguły obchodzenia się z dobrem 

prawnym. Nie wdając się w spory terminologiczne, stwierdzić należy, że na potrzeby pracy pojęcie reguł 

postępowania z dobrem prawnym oraz reguł ostrożności niekiedy będzie używane wymiennie, co w żaden 

sposób nie powinno wpłynąć na klarowność przedstawionej argumentacji. Por. M. Byczyk, Normy 

ostrożności…, s. 14. 
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przesądzać winno o ujemnej ocenie zachowania218. Co ciekawe, przedstawiciele doktryny 

zwykle dostrzegają prawnokarną doniosłość obu wymienionych kategorii, różniąc się 

przede wszystkim sposobem ujmowania relacji pomiędzy nimi, a także przyznawaniem 

prymatu jednej z nich. Spotkać można przykładowo twierdzenie, zgodnie z którym z 

przekroczeniem normy sankcjonowanej mamy do czynienia wyłącznie w przypadku, gdy 

spełnione są jednocześnie warunki w postaci stworzenia zagrożenia dla dobra prawnego 

oraz naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym219. Niektórzy przyjmują 

natomiast, że naruszenie przez potencjalnego sprawcę reguł postępowania samo w sobie 

przesądza o nadmiernej ryzykowności wartościowanego zachowania220, inni zaś, że 

dopiero istotne naruszenie reguły (względnie naruszenie istotnej reguły) pozwala na tego 

rodzaju wniosek221. Rozważając, jakie jest właściwe kryterium uadekwatniające normę 

sankcjonowaną pod względem aksjologicznym stajemy przeto – jak się zdaje – przed 

następującą alternatywą: albo rolę tę przypisać możemy regułom postępowania z dobrem 

prawnym albo społecznej akceptacji względem zachowań generujących 

niebezpieczeństwo dla dóbr prawnych. 

Powstrzymując się na razie od próby sformułowania własnego poglądu w tej 

kwestii, w pierwszej kolejności powiedzieć należy kilka słów na temat samej figury reguł 

postępowania z dobrem prawnym. Przede wszystkim, trudno nie dostrzec błyskotliwej 

„kariery” tej konstrukcji teoretycznoprawnej na gruncie rozważań karnistycznych. Z 

uwagi na fakt, że o niezachowaniu wymaganej w danych okolicznościach ostrożności w 

 
218 J. Giezek, w: VIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne „Nieumyślność” Warszawa, 18 maja 2011 r. – 

zapis dyskusji, w: Nieumyślność. Pokłosie VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, 

Toruń 2012, ,s. 89. Konkurencja pomiędzy wymienionymi kryteriami dostrzegalna jest najwyraźniej w 

odniesieniu do przestępstw materialnych, w przypadku których spore kontrowersje budzi to, czy 

„właściwym” kryterium obiektywnego przypisania skutku jest przekroczenie reguł postępowania z dobrem 

prawnym czy raczej stworzenie nieakceptowalnego ryzyka wystąpienia skutku przestępnego. 
219 „Przedmiotem sądu wartościującego (ujemnego) zawartego w normie prawnej jest czyn zagrażający lub 

naruszający dobra prawne, niezgodny z wykształconymi przez wiedzę i doświadczenie regułami 

postępowania z tym dobrem” – A. Zoll, O normie…, s. 80. „Jeżeli więc czyn nie był skierowany przeciwko 

dobru prawnemu lub nie doszło do naruszenia reguły postępowania z dobrem, to musi on być traktowany 

na równi z zachowaniami, które nie były objęte zakazem lub nakazem zawartym w normie prawnej” – W. 

Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 172. 
220 A co najmniej stanowi podstawę ujemnego wartościowania czynu – zob. K. Buchała, Prawo karne…, s. 

266. 
221 Spotkać można się również z określeniami takimi jak „kwalifikowane zachowanie nieostrożne”, 

„naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym, które jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia 

ocen społecznych”, „karygodne naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym” – M. Małecki, Z 

problematyki obiektywnego przypisania skutku (przypadek płonącego anioła), „Czasopismo Prawa 

Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 2, s. 52; S. Tarapata, Głos w sprawie „niebezprawnego naruszenia 

reguł postępowania z dobrem prawnym” (o przypadku tzw. „płonącego anioła”), „Czasopismo Prawa 

Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 2, s. 34-36; A. Barczak-Oplustil, Glosa do postanowienia SN z 

15.02.2012 r., II KK 193/11, s. 156-157. Zob. też postanowienie SN z 15.02.2012 r., II KK 193/11 

(OSNKW 2012/9, poz. 89). 
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ustawie karnej mowa wyłącznie w kontekście czynów zabronionych znamiennych 

nieumyślnością, pierwotnie ograniczano jej rolę wyłącznie do tej kategorii przestępstw. 

Z czasem dostrzeżono jednak, że – występując u podstaw czynów zabronionych 

niezależnie od sposobu ukształtowania ich strony podmiotowej – konstrukcja naruszenia 

reguł postępowania z dobrem prawnym obejmuje również typy charakteryzujące się 

umyślnością222. Co więcej, choć tradycyjnie naruszenie reguł postrzegane było w 

kategoriach szczegółowego kryterium obiektywnego przypisania skutku – a tym samym 

odnoszone było wyłącznie do typów materialnych – w doktrynie coraz częściej spotkać 

można głosy poszerzające zakres oddziaływania tej konstrukcji również o typy 

formalne223. Mówiąc inaczej, instytucja pierwotnie wiązana wyłącznie z nieumyślnymi 

przestępstwami skutkowymi, w chwili obecnej uznawana jest za narzędzie o dużo 

bardziej uniwersalnym charakterze. 

Reguły postępowania z dobrem prawnym – a raczej warunek naruszenia owych 

reguł przez adresata normy – postrzegane są powszechnie przez przedstawicieli nauki 

prawa karnego jako konstrukcja ograniczająca zakres odpowiedzialności karnej224. 

Zgodnie z poglądem, który zdaje się dominować w literaturze karnistycznej, regułom tym 

można przypisywać niejako podwójną rolę. Z jednej strony, wskazuje się, że stanowią 

one jeden z elementów ustawowej określoności czynów zabronionych – a mówiąc 

konkretniej: znamię strony przedmiotowej typu – zazwyczaj zawarty w przepisie 

typizującym w sposób milczący225. Z drugiej strony, rola reguł podkreślana jest również 

 
222 Ł. Pohl, Niezachowanie wymaganej ostrożności – znamię typu czynu zabronionego czy odrębny element 

w strukturze przestępstwa, w: Nieumyślność: pokłosie VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. 

J. Majewski, Toruń 2012, s. 78 i n.; Ł. Pohl, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. 

Zagadnienia ogólne, Poznań 2007, s. 99; A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 

1982, s. 35 i n.; J. Giezek, Przyczynowość i przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994, s. 96 i n.; 

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, M. Bojarski red., Warszawa 2020, s. 150-151. 
223 Zob. w szczególności M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 207 i n.; M. Byczyk, Normy ostrożności.., s. 

400 i n.; odmiennie: J. Majewski, Prawnokarne…, s. 84. 
224 Teza ta w silny sposób kwestionowana była w literaturze niemieckiej (zob. J. Giezek, Naruszenie 

obowiązku ostrożności jako przesłanka urzeczywistnienia znamion przestępstwa nieumyślnego, „Państwo i 

Prawo” 1992, z. 1, s. 67 i n.). W literaturze polskiej stanowisko krytyczne wobec akcentowania roli figury 

naruszenia reguł naruszenia reguł ostrożności i jej wpływu na zakres odpowiedzialności karnej zajął w 

szczególności J. Majewski (zob. J. Majewski, Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu. 

Zagadnienia węzłowe, Kraków 1997, s. 79 i n.). 
225 J. Giezek, Kilka uwag o ujęciu nieumyślności w nowym kodeksie karnym, „Nowa Kodyfikacja Prawa 

Karnego” 1998, nr 2, s. 15 i n.; M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 191; S. Tarapata, Dobro 

prawne w strukturze…, s. 282; M. Byczyk, Normy ostrożności w prawie karnym, s. 459; K. Buchała, 

Prawo…, s. 266. Przywołać należy także pogląd – zdecydowanie mniejszościowy – zgodnie z którym 

reguły postępowania z dobrem prawnym nie mają charakteru znamienia typu czynu zabronionego, lecz 

stanowią niezależny, samodzielny element w strukturze przestępstwa. Taki sposób postrzegania reguł 

ostrożności zdaje się być konsekwencją uznawania ich za tak zwany wstępny warunek normowania normy 

sankcjonowanej, a zatem element niejako zewnętrzny względem tej normy i predefiniujący jej treść. Ł. 

Pohl twierdzi mianowicie: „(…) reguły ostrożności są z formalnoprawnego punktu widzenia pierwotnym 
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w kontekście ustalania (uadekwatniania) treści normy sankcjonowanej, leżącej u podstaw 

danego typu czynu zabronionego. Jak zauważa S. Tarapata: „(…) zasady postępowania z 

dobrem prawnym ustalone w danych okolicznościach współkształtują treść zakazu i 

nakazu zawartego w normie sankcjonowanej. W celu bowiem uadekwatnienia zakresu 

polecenia zawartego w omawianej strukturze normatywnej należy uwzględnić możliwe 

do zidentyfikowania reguły postępowania. Miejsce wspomnianych zasad ostrożności 

znajduje się zatem w dyspozycji normy sankcjonowanej”226. Oznacza to, że zachowanie 

związane z faktycznym naruszeniem dobra prawnego względnie narażeniem go na 

niebezpieczeństwo, które nie naruszyło obowiązujących w danych okolicznościach reguł 

postępowania z tym dobrem – co do zasady – ani nie stanowi czynu zabronionego, ani 

tym bardziej nie może zostać uznane za sprzeczne z normą sankcjonowaną227. 

Warto w tym kontekście zwrócić również uwagę na następujące stwierdzenie K. 

Buchały odnoszące się do omawianej kwestii: „Wprowadzenie ich [zasad ostrożnego 

zachowania – przyp A.L.] do ustawowej określoności czynu następuje poprzez 

ustanowienie zgeneralizowanego obowiązku ostrożnego zachowania się (…). Rzecz 

przedstawia się identycznie w wypadku dekodowania normy sankcjonowanej, której 

treścią jest zachowanie wymaganego w danej dziedzinie obowiązku ostrożnego 

postępowania, tak aby nie spowodować ujemnego skutku”228. Łatwo zauważyć, że autor 

ten – co niewątpliwie zasługuje na aprobatę – odnosi reguły ostrożności do obu 

 
materiałem normatywnym w stosunku do zbioru norm sankcjonowanych w prawie karnym. A skoro tak, 

to rola zawartej w tych normach figury naruszenia reguł ostrożności odpowiada w istocie funkcjom, jakie 

w ogólnej teorii prawa przypisuje się tzw. wstępnym warunkom normowania normą określonego 

zachowania”. Stanowisko takie opiera się na założeniu, że co prawda wymóg naruszenia reguł 

postępowania z dobrem prawnym ogranicza treściowo normę sankcjonowaną w prawie karnym, nie 

następuje to jednak poprzez uszczegółowienie opisu normowanego zachowania. Mówiąc inaczej, 

przekroczenie reguł postępowania z dobrem nie przybiera postaci dodatkowego elementu wzbogacającego 

hipotezę tej normy. W tym ujęciu zatem reguły postępowania z dobrem prawnym w ogóle nie stanowią 

elementu składowego normy sankcjonowanej, lecz pozostają usytuowane niejako poza samą normą. Za 

znamienną w tym kontekście uznać można następującą wypowiedź Ł. Pohla: „Przekroczenie tych reguł 

sprawia (…), że zachowanie niezgodne z tymi regułami uzyskuje status zachowania społecznie 

nieakceptowalnego, które – z racji spełnienia warunku wstępnego normowania – można poddawać 

dalszemu prawno-karnemu wartościowaniu pod kątem uznania go za czyn zabroniony i w dalszej 

kolejności za przestępstwo”. Zob. szer.: Ł. Pohl, Struktura…, s. 101; Ł. Pohl, Niezachowanie wymaganej 

ostrożności – znamię typu czynu zabronionego czy odrębny element w strukturze przestępstwa?, w: 

Nieumyślność. Pokłosie VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2012, s. 81 

i n.; Zob. też: M. Byczyk, Normy ostrożności…, s. 429 i n. 
226 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 280. Zob. też m.in. M. Bielski, Obiektywna 

przypisywalność…, s. 183. 
227 Przypomnieć należy, że istotny wyłom od tego wymogu stanowi konstrukcja usiłowania nieudolnego, 

która w swej warstwie przedmiotowej charakteryzuje się tym, iż sprawca ani nie naruszył reguły 

postępowania z dobrem prawnym, ani nie dopuścił się faktycznego zamachu na dobro prawne – zob. A. 

Zoll, Okoliczności…, s. 35. 
228 K. Buchała, Prawo…, s. 266. 
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wspomnianych płaszczyzn: płaszczyzny ustawowej określoności oraz płaszczyzny 

normatywnej. Przywołane stwierdzenie budzić musi jednak pewną wątpliwość co do 

swojej precyzyjności. Jeśli bowiem reguły ostrożności uznaje się za jedno ze znamion 

typu czynu zabronionego – co stwierdza K. Buchała w pierwszym fragmencie 

przytoczonej wypowiedzi – to muszą one zarazem stanowić element składowy zakresu 

normowania normy sankcjonowanej, dookreślający treść obowiązku wyznaczanego 

przez tę normę. W takim wypadku treścią normy sankcjonowanej, a zatem wyrażonym w 

niej obowiązkiem, byłby zakaz podejmowania postępowania opisanego w przepisie 

typizującym (względnie nakaz jego zaniechania), z tym zastrzeżeniem, że zakaz ten 

(względnie nakaz zaniechania) dotyczy wyłącznie zachowań naruszających reguły 

ostrożności. W żadnym wypadku zatem ani tak ukształtowana norma sankcjonowana ani 

– co należy podkreślić – reguła postępowania z dobrem prawnym, wbrew temu, co zdaje 

się twierdzić przywołany autor, samoistnie nie wyznacza generalnego nakazu ostrożnego 

postępowania w danej dziedzinie stosunków społecznych. Norma sankcjonowana jedynie 

nakazuje poniechania określonych czynów, zaś konstrukcja reguł postępowania z dobrem 

prawnym uzupełnia charakterystykę normowanego zachowania, czyli – innymi słowy – 

dookreśla, jakie zachowania są akceptowane z punktu widzenia poziomu 

niebezpieczeństwa kreowanego względem dobra. Jak ujmuje to M. Dąbrowska-Kardas: 

„Pomiędzy tymi dyrektywami a zakresem zastosowania i zakresem normowania norm 

prawnych istnieje (…) relacja tego typu, że zawężają one granice normy, pozostawiając 

poza jej zakresem to wszystko, co dana reguła postępowania z dobrem uznaje za 

społecznie adekwatne. Tym samym pośrednio wskazują one adresatowi normy, jak 

należy postępować, by postąpić optymalnie z punktu widzenia realizacji obowiązku 

będącego treścią normy”229. Innymi słowy, przestrzeganie reguł ostrożności 

„gwarantować ma spełnienie określonej w normie powinności, a tym samym 

zadośćuczynienie określonemu w niej obowiązkowi”230. Podkreślić należy jednak, że 

reguła postępowania z dobrem prawnym w gruncie rzeczy ma charakter techniczny i 

sama w sobie nie stanowi samoistnego – niejako konkurencyjnego względem normy 

sankcjonowanej – źródła obowiązku. 

Reguły postępowania z dobrem prawnym stanowią przykład dyrektyw 

celowościowych (technicznych), a zatem – innymi słowy – wyrażeń dyrektywalnych o 

 
229 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna…, s. 212. 
230 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna…, s. 213. 
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charakterze hipotetycznym. Jako że podstawowym zadaniem tej kategorii dyrektyw jest 

wskazanie adresatowi właściwego środka do osiągnięcia określonego celu, są to 

wyrażenia o silnym zabarwieniu prakseologicznym. Co jednak istotne, w przypadku 

dyrektywy celowościowej powinność wyznaczana jest w sposób warunkowy i aktualizuje 

się dopiero wówczas, gdy adresat chce spowodować określony stan rzeczy w określonych 

okolicznościach231. Powiedzieć można, że co prawda dyrektywy techniczne wyznaczają 

swemu adresatowi obowiązek, lecz jest to wyłącznie obowiązek instrumentalny. O ile 

zatem dyrektywy celowościowe same w sobie wskazują jedynie sposób osiągnięcia 

pewnego celu, nie przesądzając przy tym, czy faktycznie ma on zostać zrealizowany, o 

tyle odrębna wypowiedź dyrektywalna – mówiąc konkretniej: norma postępowania – 

może nakazywać podmiotowi osiągnięcie tego stanu rzeczy232. Wzajemną relację normy 

prawnej i dyrektyw celowościowych, zazwyczaj charakteryzuje przeto swoiste 

sprzężenie o wyraźnie instrumentalnym zabarwieniu. 

To sprzężenie zdaje się być szczególnie dostrzegalne właśnie pomiędzy normą 

sankcjonowaną w prawie karnym a skorelowanymi z nią regułami postępowania z 

dobrem prawnym. Jak zasygnalizowano już wcześniej, podstawowym sensem reguł 

ostrożności jest wskazywanie adresatom norm sankcjonowanych, w jaki sposób 

postępować, ażeby nie naruszyć obowiązków wyznaczanych przez te normy. Powyższą 

relację przedstawić można na przykładzie normy prawnej N1 nakazującej adresatom 

poniechania zachowań prowadzących do spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej 

osoby. Norma ta nakazuje swym adresatom osiągnięcie celu w postaci takiego wykonania 

zachowania, aby nie spowodowało ono uszczerbku na zdrowiu innych osób – z tym 

oczywistym zastrzeżeniem, że chodzi wyłącznie o brak uszczerbku wywołanego 

postępowaniem adresata ten normy. Nie mówi ona przy tym właściwie nic na temat tego, 

jakich konkretnie zachowań poniechać mają podmioty, do których jest kierowana. Jeżeli 

adresaci wspomnianej normy prawnej, zostaliby „wyposażeni” wyłącznie w wiedzę o 

przytoczonej wyżej treści normy, to osiągnięcie zakreślonego przez nią celu byłoby dla 

nich istotnie utrudnione. Nie jest wszak możliwe w pełni skuteczne unikanie zachowań, 

prowadzących kauzalnie do określonego skutku, jeżeli nie znamy reguł rządzących 

 
231 Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy…, s. 57. 
232 Jak zauważa w tym kontekście M. Dąbrowska-Kardas, „w prawie mamy najczęściej do czynienia 

właśnie z taką sytuacją, że normy nakazują dążenie do osiągnięcia określonego stanu rzeczy, zaś dyrektywy 

celowościowe konkretyzują ten nakaz poprzez wskazanie zachowania powinnego dla jego osiągnięcia”. W 

zakresie teoretycznoprawnej charakterystyki dyrektyw celowościowych zob. szer.: M. Dąbrowska-Kardas, 

Analiza dyrektywalna…, s. 200-203. 
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owymi powiązaniami. Dopiero zatem znajomość reguł zbudowanych według schematu 

„jeżeli chcesz osiągnąć cel C, to w okolicznościach O podejmij zachowanie Z 

(ewentualnie: nie podejmuj zachowania Z)” umożliwiłaby efektywne zrealizowanie stanu 

rzeczy określonego przez wspomnianą normę. Zjawisko to wydaje się jeszcze bardziej 

jaskrawe w przypadku normy N2 zakazującej zachowań wiążących się nie z naruszeniem 

konkretnego dobra prawnego, lecz wyłącznie ze sprowadzeniem bezpośredniego 

niebezpieczeństwa jego naruszenia. O ile adresat normy N1 wie, że unikać ma takich 

zachowań, które w perspektywie prowadzą do rzeczywistej, obserwowalnej zmiany w 

świecie zewnętrznym, o tyle sytuacja adresata normy N2 wydaje się jeszcze trudniejsza. 

Ma on wszak za zadanie poniechać zachowań wywołujących – niewątpliwie dużo mniej 

uchwytny i niedookreślony – stan zagrożenia dobra prawnego. Norma N2 nie daje przy 

tym żadnych wskazówek co do tego, jakie kategorie zachowań wiążą się z tego rodzaju 

niebezpieczeństwem, a jakie już nie. Ponownie to właśnie reguły ostrożności mają za 

zadanie udzielić odpowiedzi na pytanie, jakich konkretnie zachowań unikać ma adresat 

normy sankcjonowanej. Nieco trywializując, powiedzieć można zatem, że reguły 

postępowania z dobrem prawnym stanowią swego rodzaju „instrukcję obsługi” dobra 

prawnego, pozwalającą na obchodzenie się z nim w sposób powszechnie uznawany za 

akceptowalny i niewiążący się z nadmiernym ryzykiem jego zniweczenia. 

Norma sankcjonowana uzupełniona o treść wynikającą ze stosownych reguł 

postępowania z dobrem prawnym przyjmuje charakterystyczny kształt. W odniesieniu do 

normy statuującej obowiązki gwaranta M. Majewski pisze, że „rozwarstwia się” ona 

jakby na dwa elementy: wypowiedź dyrektywalną „G powinien zapewnić 

bezpieczeństwo dobru D” oraz „Aby zapewnić bezpieczeństwo dobru D, G powinien 

wedle posiadanej wiedzy wykonać czyn C”233. Jeżeli wyrażony przez normę obowiązek 

odnieść do figury reguł ostrożności, to dojść należałoby do wniosku, że nakazuje ona 

realizowanie dyrektyw celowościowych wskazujących, w jaki sposób postępować, nie 

wywołując nieakceptowalnego niebezpieczeństwa dla dobra prawnego chronionego 

przez daną normę. Perspektywę tę potwierdza chociażby następująca wypowiedź J. 

Majewskiego: „Przeto gwarant wypełnia rzeczoną normę zawsze i tylko wtedy, gdy 

realizuje czyn wyznaczony przez odpowiednią dyrektywę techniczną, która w danych 

 
233 M. Majewski, Prawnokarne…, s. 75. 
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okolicznościach z ta normą jest sprzężona. Natomiast gwarant przekracza tę normę w 

każdym przypadku, w którym nie realizuje czynu wyznaczonego przez tę dyrektywę”234. 

Warto zauważyć, że reguły postępowania z dobrem prawnym – co wydaje się 

cechą wszystkich dyrektyw technicznych – wsparte są na ocenach o silnym zabarwieniu 

prakseologicznym, a zatem na ocenach celowościowych235. Ich podstawą jest ustalenie, 

że dany sposób postępowania jest dodatnio wartościowany ze względów utylitarnych, a 

zatem może być uznany za środek maksymalizujący (a co najmniej zwiększający) 

prawdopodobieństwo osiągnięcia danego celu. Mówiąc prościej, dane zachowanie jest 

wartościowane dodatnio, ponieważ jest skuteczne. Jako zupełnie obojętne jawi się 

tymczasem to, w jaki sposób założony cel, a także prowadzący doń środek, zostałby 

oceniony z moralno-etycznego punktu widzenia. Jeżeli zatem celem jest spowodowanie 

śmierci człowieka, to – patrząc z perspektywy czysto instrumentalnej – z pozytywną 

oceną musi spotkać się każde zachowanie, które maksymalizuje (zwiększa) 

prawdopodobieństwo wywołania skutku śmiertelnego. Bez znaczenia pozostaje przy 

tym, czy zabicie człowieka w określonych okolicznościach na gruncie danego systemu 

etycznego uznane winno zostać za neutralne, naganne czy wprost przeciwnie. 

Z podobnym – do pewnego stopnia – stanem rzeczy mamy do czynienia w 

przypadku reguł postępowania z dobrem prawnym. Reguły te, z uwagi na ich 

zrelatywizowanie do określonego celu wyznaczanego przez sprzężone z nimi normy 

sankcjonowane, mają wszak przede wszystkim charakter zasad skutecznego (czy wręcz 

sprawnego) działania236. Innymi słowy, wskazują one, jak osiągnąć zakreślony przez 

normę cel w postaci zachowania dobra prawnego przed nieakceptowalnym ryzykiem jego 

naruszenia237. Jak się jednak zdaje, specyfika relacji pomiędzy normą sankcjonowaną a 

regułami postępowania z dobrem prawnym nie wyczerpuje się jedynie w tego rodzaju 

wyraźnie pragmatycznym powiązaniu. Trudno wszak nie zauważyć, że realizacja stanu 

rzeczy wskazanego przez normę sankcjonowaną jawi się nie tylko jako pożądana – ze 

względu na leżącą u jej podstaw ocenę zasadniczą – ale zostaje narzucona adresatowi 

normy wyrażającej imperatyw o charakterze bezwzględnym. Rzecz w tym, że dążenie do 

wynikającego z normy sankcjonowanej celu przy pomocy adekwatnych (skutecznych) 

środków wskazanych przez sprzężone z nią reguły postępowania z dobrem prawnym, 

 
234 M. Majewski, Prawnokarne…, s. 76. 
235 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 100-101. 
236 J. Majewski, Prawnokarne…, s. 75. 
237 Por. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 101. 
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stanowi obowiązek każdego adresata tej normy. Jak się zatem zdaje, sprzężenie pomiędzy 

normą sankcjonowaną w prawie karnym a regułami postępowania z dobrem prawnym 

ma w istocie charakter dwukierunkowy. Powiedzieć można bowiem, że – z jednej strony 

– norma sankcjonowana stanowi aksjologiczne uzasadnienie skorelowanej z nią reguły 

(reguł) postępowania z dobrem prawnym, podczas gdy – z drugiej strony – reguła ta pełni 

rolę instrumentalnej (technicznej) podbudowy samej normy238. 

Powyższe spostrzeżenia unaoczniają pewną podstawową kwestię. Choć 

wielokrotnie stwierdzono, że reguły postępowania z dobrem prawnym konkretyzują treść 

wyznaczanego normą sankcjonowaną obowiązku – będąc w istocie dodatkową treścią 

niejako uzupełniającą samą normę – to jednak reguły ostrożności nie stanowią materiału 

o charakterze pierwotnym, który wyznaczałby w sposób samoistny zakres zachowań 

objętych społeczną tolerancją239. Ujmując tę kwestię nieco inaczej, powiedzieć można, 

że reguły postępowania z dobrem prawnym – lub szerzej: dyrektywy celowościowe – nie 

odkrywają przed nami jakiejś ukrytej „wiedzy tajemnej” o świecie, o rządzących nim 

prawach kauzalnych oraz granicach społecznej tolerancji ryzyka. Wprost przeciwnie – 

muszą one opierać się na pewnym kwantum wiedzy o prawach przyrody, 

prawidłowościach rządzących relacjami w danym społeczeństwie, a także dominujących 

ocenach wyrażanych przez członków tej społeczności w odniesieniu do katalogu 

podstawowych dóbr i wartości oraz zachowań im zagrażających. Taka właściwość reguł 

postępowania z dobrem prawnym wynika już z samej ich teoretycznoprawnej 

charakterystyki. Dyrektywa celowościowa – a zatem również reguła ostrożności – opiera 

się bowiem na szczególnego rodzaju założeniu w postaci zdania anankastycznego, 

stanowiącego wypowiedź informującą o skutkach określonych zachowań względnie o 

prawdopodobieństwie wystąpienia tych skutków w danym układzie faktycznym240. 

 
238 Por. M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna…, s. 213, J. Giezek, Przyczynowość…, s. 103-104 

oraz J. Majewski, Prawnokarne…, s. 75. 
239 Trafnie ujmuje to M. Bielski: „Ustalenie granicy między dozwolonym a nadmiernym ryzykiem jest 

zarazem ustaleniem granicy między zachowaniami bezprawnymi, a mieszczącymi się w zakresie porządku 

prawnego. Może być bowiem tak, że zachowanie człowieka będzie zachowaniem wypełniającym znamiona 

typu czynu zabronionego, jednak z uwagi na fakt, że nie narusza społecznie akceptowanych granic ryzyka 

w postępowaniu z dobrem prawnym, nie będzie mogło zostać uznane za bezprawne. Wyznaczenie granic 

dozwolonego społecznie ryzyka jest czynnością pierwotną wobec wtórnego określenia reguł postępowania 

z dobrem prawnym. Najpierw określamy granice dozwolonego ryzyka, a do nich dostosowujemy reguły 

postępowania chroniące dane dobro. Jeśli zmienia się zakres możliwości zaaprobowania przez 

społeczeństwo prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego skutku na większy lub mniejszy muszą 

zmienić się równocześnie oczekiwania, co do standardów wymaganej ostrożności od poszczególnych 

podmiotów” – M. Bielski, Naruszenie reguł…, s. 32-33. 
240 Podkreślić należy jednak, że o ile zdanie anankastyczne jest wypowiedzią stwierdzającą istnienie 

pewnych prawidłowości niezależnie od tego, czy określone zachowania cechuje się dowolnością, czy też 
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Zdanie anankastyczne cechuje wartość logiczna, co oznacza, że może ono zostać uznane 

za prawdziwe albo fałszywe. Weryfikacja prawdziwości takiego zdania musi zaś siłą 

rzeczy następować właśnie przez odwołanie do doświadczenia empirycznego, wiedzy o 

powiązaniach kauzalnych, a także – co istotne – do licznych założeń o charakterze 

ocennym241. Mówiąc prościej: ażeby móc sformułować sensowne reguły celowościowe, 

najpierw musimy dysponować określoną wiedzą o świecie, w tym również o „świecie” 

ocen. 

Wobec powyższych uwag zastanowić należy się, jak na dobrą sprawę 

ukształtowana jest relacja pomiędzy kategorią społecznie akceptowanego ryzyka a 

regułami postępowania z dobrem prawnym. W tym kontekście na pierwszy plan wysuwa 

się następujące spostrzeżenie: jeżeli reguły postępowania z dobrem prawnym pokazują 

sposób uniknięcia nadmiernego narażania dóbr prawnych na niebezpieczeństwo, to ich 

formułowanie nie jest możliwe bez ustalenia, jak właściwie rozumiemy nadmierne 

niebezpieczeństwo dla dóbr prawnych. Nie jest wszak możliwe formułowanie żadnych 

dyrektyw celowościowych bez uprzedniego doprecyzowania celu, którego realizacji mają 

one służyć. Posłużmy się w tym miejscu ponownie przykładem normy N1 nakazującej 

adresatom poniechania zachowań prowadzących do spowodowania uszczerbku na 

zdrowiu innej osoby. Dopiero mając wiedzę o tym, jakie zmiany w świecie zewnętrznym 

uznajemy za uszczerbek na zdrowiu (a także – rzecz jasna – zdając sobie sprawę z 

istniejących w otaczającym nas świecie powiązań kauzalnych) jesteśmy w stanie 

stwierdzić, w jaki sposób należy zachowywać się w określonych okolicznościach, ażeby 

uniknąć wywołania tak określonego skutku. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do 

normy N2 zakazującej zachowań wiążących się ze sprowadzeniem społecznie 

nieakceptowalnego niebezpieczeństwa naruszenia dobra prawnego. Bez wcześniejszego 

ustalenia, jaki stan rzeczy uznajemy za tego rodzaju nieakceptowalne niebezpieczeństwo, 

jest przecież niemożliwością sformułowanie jakichkolwiek reguł o charakterze 

celowościowym, których przestrzeganie pozwoliłoby go skutecznie uniknąć. Jako dość 

oczywiste jawi się w tym kontekście stwierdzenie, że ani dyrektywa celowościowa, ani 

leżące u jej podstaw zdanie anankastyczne, same w sobie nie definiują stanów rzeczy, 

których dotyczą. Odnosząc tę uwagę do kategorii reguł postępowania z dobrem prawnym, 

zauważyć należy, że mając przede wszystkim charakter techniczny, nie są one zdatne do 

 
nie, podczas gdy dyrektywa celowościowa z założenia dotyczy jedynie czynów dowolnych – Z. 

Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy…, s. 58. 
241 Por. Z. Ziembiński, M. Zieliński, Dyrektywy…, s. 58. 
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samoistnego wyznaczania zakresu zachowań związanych ze społeczną akceptacją. 

Podkreślić należy bowiem raz jeszcze, że podstawą reguły ostrożności jest wypowiedź o 

określonym przebiegu przyczynowym, łączącym zachowanie i określoną zmianę w 

świecie zewnętrznym – nie zaś sąd wartościujący oparty na ocenie zasadniczej. Dojść 

należy w efekcie do wniosku, że to nie reguły ostrożności wyznaczają zakres społecznej 

tolerancji, lecz odwrotnie: to uprzednie określenie zakresu zachowań cieszących się 

społeczną akceptacją pozwala na formułowanie sensownych i zarazem efektywnych z 

punktu widzenia normy sankcjonowanej reguł ostrożności242. 

Również spojrzenie na strukturę oraz istotę reguły postępowania z dobrem 

prawnym wspiera tezę, że dopiero dwa wspomniane elementy – znajomość zakresu 

społecznej tolerancji dla zachowań ryzykownych oraz wiedza o przebiegach 

przyczynowych – umożliwiają konstruowanie efektywnych reguł ostrożności. Sama 

reguła ostrożności (jako wariant dyrektywy celowościowej) składa się bowiem z dwóch 

części składowych: poprzednika (wskazującego cel) oraz następnika (określającego, jakie 

zachowanie należy podjąć dla osiągnięcia tego celu). O ile zatem poprzednik reguły 

ostrożności dookreślany jest właśnie przez element ocenny w postaci społecznej 

akceptacji zachowań stwarzających niebezpieczeństwo dla określonych dóbr, o tyle 

następnik opiera się na zgromadzonym doświadczeniu kauzalnym i wiedzy o prawach 

przyczynowych. 

Poczynione dotychczas spostrzeżenia w pełni uzasadniają tezę, że w 

rzeczywistości to nie reguły ostrożności, lecz społeczna akceptacja zachowań 

ryzykownych, stanowi czynnik, który w sposób pierwotny wzbogaca normę 

sankcjonowaną w prawie karnym pod względem aksjologicznym. Mówiąc obrazowo, to 

właśnie społeczna akceptacja ryzyka zacieśnia granice normy sankcjonowanej, dookreśla 

jej treść, pozostawiając poza oddziaływaniem normy zachowania niewiążące się z 

nadmiernym ryzykiem dla dóbr prawnych (i jako takie leżące poza obszarem 

zainteresowania prawa karnego). Jak podsumowuje tę kwestię T. Kaczmarek, „racjonalny 

ustawodawca w każdym wypadku obejmować może działaniem nakazów i zakazów tylko 

takie zachowania społecznie niepożądane, które prowadzą do naruszenia lub narażenia 

dobra prawnego w stopniu przekraczającym próg społecznej akceptacji, bądź tolerancji 

dla zachowań ryzykownych”243. 

 
242 Zob. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 145; M. Bielski, Naruszenie…, s. 36-37. 
243 T. Kaczmarek, Paradygmat naruszenia…, s. 148. 
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Na zakończenie tej części rozważań warto zauważyć, że społeczna akceptacja 

ryzyka na płaszczyźnie normatywnej pełni bardziej złożoną rolę, niż mogłoby się to 

prima facie wydawać. Po pierwsze – na co wskazywano już wielokrotnie – wspomniana 

kategoria współkształtuje dyspozycję normy sankcjonowanej, stanowiąc swoiste 

kryterium brzegowe domykające niejako treść wyrażonego w normie obowiązku. Takie 

postawienie sprawy prowadzi do wniosku, że społeczna nieakceptowalność ryzyka ma w 

istocie charakter figury, która na gruncie analiz teoretycznoprawnych nazywana jest 

wstępnym warunkiem normowania. Taki status przyznawany jest kryteriom, które – 

podobnie jak społeczna (nie)akceptacja ryzyka – precyzują, jakie zachowania z całego 

spektrum ludzkiej aktywności mogą stanowić przedmiot normowania normy 

sankcjonowanej w prawie karnym244. Choć wstępne warunki normowania w zasadzie nie 

stanowią pełnoprawnego elementu normy merytorycznej – w tym sensie, że nie stanowią 

one samoistnego znamienia normy lecz, jak pisze Ł. Pohl, „postulat definicyjny” pojęcia 

jej przekroczenia245 – to jednak mają kluczowy wpływ na ostateczny kształt dekodowanej 

 
244 Ł Pohl, Struktura…, s. 68 i n. W teorii prawa możliwość przekroczenia normy przez jej adresata 

powszechnie uzależnia się od spełnienia dwóch podstawowych wymogów stawianych podejmowanemu 

zachowaniu – jego dowolności i wykonalności. Kryteria te uznawane są przeto za wstępne warunki 

normowania. Mówiąc konkretniej, ażeby zachowanie człowieka mogło stać się przedmiotem obowiązku, 

z jednej strony musi być ono możliwe do wykonania zarówno ze względów logicznych, jak i empirycznych, 

a z drugiej strony, jego podjęcie musi zależeć o woli adresata normy (zob. Z. Ziembiński, Analiza…, s. 53-

54). Jak wskazuje Z. Ziembiński – a za nim znakomita większość przedstawicieli nauki prawa zajmujących 

się tematyką norm – „norma postępowania jest wyrażeniem sformułowanym dorzecznie wtedy i tylko 

wtedy, gdy wskazuje komuś obowiązek jakiegoś zachowania się, które jest możliwe do podjęcia i jest 

zachowaniem dowolnym” (Z. Ziembiński, Problemy…, s. 47). Rzecz bowiem w tym, że skoro 

pierwszoplanowym celem ustalania norm prawnych ma być kształtowanie postępowania ich adresatów, 

jako sensowne i prakseologicznie racjonalne jawi się formułowanie wyłącznie takich norm, które dotyczą 

zachowań, na które możliwe jest wywarcie wpływu (Z. Ziembiński, Problemy…, s. 122; Z. Ziembiński, 

Analiza…, s. 50-51). Odnotować należy przy tym głos Ł. Pohla, który stoi na stanowisku, że możliwe jest 

naruszenie normy sankcjonowanej również zachowaniem niedowolnym. Autor ten argumentuje tym 

samym, że norma prawna nie stanowi normy postępowania, lecz jedynie normę zachowania (Ł. Pohl, 

Struktura…, s. 81 i n.; Ł. Pohl, Norma sankcjonowana jako…, s. 61 i n.). Figura wstępnych warunków 

normowania koresponduje ze sformułowaną przez L. Nowaka teorią racjonalnego stanowienia norm. Na 

gruncie tej teorii racjonalny normodawca stanowi tylko normy trafne empirycznie, co oznacza, że 

„stanowienie normy jest racjonalne dopiero wtedy, gdy czynność ustanowienia tej normy zwiększa 

prawdopodobieństwo jej spełnienia, a nadto, gdy prawdopodobieństwo to jest dostatecznie wysokie”. Jako 

przykład normy nieracjonalnej autor podaje obowiązującą swego czasu normę zawartą w regulaminie 

polskiego przedsiębiorstwa lotniczego „Lot”, zgodnie z którą „nie wolno nikomu wysiadać ani usiłować 

wejść do samolotu znajdującego się w powietrzu. Rzecz w tym, że podobnie nieracjonalne jest stanowienie 

normy, która z jakichś względów nie jest w ogóle możliwa do wypełnienia przez jej adresata, co normy, 

której prawdopodobieństwo naruszenia jest subminimalne, wskutek czego fakt jej ustanowienia nie wpływa 

bynajmniej na większą skuteczność osiągania zamierzonych przez normodawcę rezultatów (zob. szer.: L. 

Nowak, Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa, Poznań 1968, s. 123 i n.). Na marginesie 

warto zauważyć, że Ł. Pohl formułuje tezę, że to reguły ostrożności – nie zaś społeczna tolerancja ryzyka 

– pełnią rolę wstępnych warunków normowania. Pogląd ten opiera się na założeniu, podanym jednak w 

wątpliwość w toku dotychczasowych rozważań, zgodnie z którym reguły ostrożności wyznaczają zakres 

społecznie akceptowanych sposobów postępowania z dobrem prawnym – zob. Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 

59-60. 
245 Ł. Pohl, Struktura…, s. 80. 
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normy prawnej. W przypadku poniechania uwzględnienia tej zmiennej w procesie 

wykładni znamienia czynnościowego, dyspozycja normy sankcjonowanej zostałaby 

bowiem zdekodowana w sposób nazbyt szeroki246. 

W konsekwencji – po drugie – odwołanie się do społecznej akceptacji ryzyka w 

toku zabiegów wykładniczych pozwala na ustalenie konkretnej treści normy 

sankcjonowanej w prawie karnym, co następuje poprzez sformułowanie stosownych 

reguł postępowania z dobrem prawnym sprzężonych z rzeczona normą. Innymi słowy, 

dopiero znajomość progu społecznej akceptacji ryzyka pozwala na zrekonstruowanie 

jednoznacznej treści obowiązku nałożonego na adresata danej normy, uwzględniającego 

standard ostrożności mający zastosowanie w konkretnych warunkach. 

 Po trzecie, pewne oddziaływanie społecznej akceptacji ryzyka jest dostrzegalne 

także na gruncie hipotezy normy sankcjonowanej247. Dzieje się tak, gdy określona 

kategoria zachowań w pewnych okolicznościach faktycznych (załóżmy, że w przypadku 

wystąpienia okoliczności X) nigdy nie jawi się jako nadmiernie ryzykowna. Takie 

sytuacje nie należą do rzadkości, albowiem próg społecznej akceptacji ryzyka – o czym 

będzie jeszcze mowa – uzależniony jest od wielu zmiennych, w tym również od 

charakterystyki kontekstu sytuacyjnego wartościowanego zachowania. Jako że w 

opisanym wyżej wypadku obowiązek wynikający z konkretnej normy sankcjonowanej 

nie znajdzie zastosowania w kontekście sytuacyjnym obejmującym okoliczność X, dojść 

należy do wniosku, że okoliczność ta – a konkretnie jej brak – współkształtuje zakres 

zastosowania tej normy. Mówiąc inaczej: hipoteza normy sankcjonowanej może zostać 

uadekwatniona ze względu na społeczną akceptowalność ryzyka, które w konkretnych 

okolicznościach związane jest z wartościowaną aktywnością, co skutkuje ograniczeniem 

zbioru stanów faktycznych, w których dochodzi do aktualizacji wyrażonego w normie 

obowiązku. W niektórych przypadkach zatem społeczna akceptacja zachowań 

ryzykownych może przesądzać także o tym, czy obowiązek o określonej treści – 

wzbogacony konkretnymi dyrektywami technicznymi (regułami ostrożności) – w ogóle 

znajdzie zastosowanie w określonym stanie faktycznym. 

 

 
246 Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 60. 
247 Zob. w szczególności: S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 312. 
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2.3.2. Rola reguł postępowania z dobrem prawnym w procesie dekodowania treści 

normy sankcjonowanej w prawie karnym 

 

Z dotychczasowych uwag można wysnuć wniosek, że na gruncie analiz 

karnistycznych jako niewskazane jawi się zarówno nadmierne „fetyszyzowanie” reguł 

postępowania z dobrem prawnym, jak i całkowite odrzucanie tej konstrukcji 

teoretycznej248. Przede wszystkim – jakkolwiek może wydać się to rozczarowujące – 

reguły ostrożności nie są instrumentem, który samoistnie określa zakres zachowań 

normowanych przez normę sankcjonowaną. Konstatacja ta jest o tyle 

niesatysfakcjonująca, że reguły mogłyby potencjalnie stanowić stosunkowo 

jednoznaczny i prosty w obsłudze mechanizm pozwalający na dookreślenie zawartości 

treściowej ujętego w sposób szeroki ustawowego opisu typu. Tym niemniej, jak starano 

się wykazać, rolę kryterium stanowiącego niejako linię demarkacyjną pomiędzy 

zachowaniami prawnokarnie irrelewantnymi a tymi będącymi potencjalnym 

przedmiotem normowania, pełnią ramy społecznej akceptacji wobec niebezpieczeństwa 

grożącego dobrom prawnym. To właśnie społeczna nieadekwatność (nieakceptowalna 

ryzykowność) pewnych zachowań w pierwszej kolejności przemawia za tym, aby zostały 

one objęte obowiązkiem (nakazem albo zakazem) wynikającym z normy 

sankcjonowanej. Twierdzenia te nie dostarczają jednak podstaw do kwestionowania 

przydatności figury reguł ostrożności na gruncie analiz karnistycznych czy też do 

całkowitej rezygnacji z posługiwania się nią w procesie dekodowania normy 

sankcjonowanej249. Pamiętać należy bowiem, że reguły te wykazują ścisły związek z 

normą sankcjonowaną dekodowaną z przepisów karnych, przejawiający się w 

treściowym uadekwatnianiu obowiązku w niej wyrażonego. Reguły ostrożności zostają 

tym samym niejako inkorporowane do treści tej normy, stanowiąc w istocie jedno ze 

znamion jej dyspozycji. 

Pozostawiając na moment na uboczu rozważania prawne, zauważyć można, że 

konstrukcja reguł ostrożności zdaje się odpowiadać temu, w jaki sposób funkcjonuje 

człowiek, wchodząc w interakcję z dobrami doniosłymi społecznie250. Uczestnictwo w 

określonym kręgu wspólnotowym i kulturowym wiąże się ze stopniowym przyswajaniem 

i (przynajmniej częściową) internalizacją akceptowanych przez daną zbiorowość 

 
248 S. Tarapata, Przypisanie…, s. 194. 
249 Zob. A. Spotowski, Funkcja niebezpieczeństwa…, s. 50-51. 
250 Por. M. Bielski, Naruszenie reguł…, s. 42 i n. 
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wartości, norm i wzorów zachowań. Internalizacja społecznej rzeczywistości polega na 

coraz pełniejszym rozumieniu świata i zasad dzielenia go z innymi, a także przyjmowaniu 

wspólnej perspektywy i definicji określonych, społecznie doniosłych sytuacji oraz 

zjawisk251. Ten nieprzerwany proces socjalizacji, a zatem – mówiąc prościej – proces 

uczenia się życia pośród innych ludzi, skutkuje rzeczywistym włączaniem jednostki w 

strukturę społeczeństwa, któremu towarzyszy postępujące rozumienie innych członków 

społeczności, a także rozpoznawanie i rozumienie znaczenia nadawanego przez nich 

poszczególnym aspektom społecznej rzeczywistości. Jednym z istotnych elementów, 

które jako jednostki należące do zbiorowości przyswajamy i niejako „uznajemy za 

własne”, są oceny odnoszące się do tego, co na gruncie przyjętego w danej społeczności 

systemu wartości jest potępiane, a co aprobowane czy wręcz pożądane. To właśnie 

swoisty konglomerat przekonań, wartości i ocen „uwspólnionych” w ramach danej 

społeczności umożliwia stwierdzenie, jakie stany rzeczy cieszą się społeczną akceptacją 

(lub co najmniej wynikającym z tolerowania pewnych zagrożeń przyzwoleniem), a jakie 

uważane są za niepożądane. Pozwalają one – innymi słowy – na względnie precyzyjne 

ustalenie, jakie dobra uznawane są za społecznie wartościowe i doniosłe, a także jaki jest 

poziom dozwolonego ryzyka dla tych dóbr. Z drugiej strony, wraz z upływem czasu 

gromadzimy coraz to większe doświadczenie i wiedzę, które pozwalają nam na pełniejsze 

rozumienie zachodzących wokół nas procesów – zarówno w świecie przyrody, jak i w 

ramach społeczeństw czy w relacjach pomiędzy poszczególnymi ich członkami. 

Informacje gromadzone są przy tym nie tylko na poziomie poszczególnych jednostek, ale 

także na poziomie ich mniejszych lub większych grup. Część posiadanych przez jednostki 

informacji na temat powiązań kauzalnych i obiektywnych prawidłowości zachodzących 

w świecie, nie wynika wszak z ich osobistego doświadczenia, lecz stanowi swego rodzaju 

„dobro wspólne” przynależne większej grupie. 

Jak wspomniano już wcześniej, choć nie jesteśmy w stanie w sposób precyzyjny 

określić poziomu akceptowanego społecznie niebezpieczeństwa dla dóbr prawnych, tym 

niemniej każdy z nas intuicyjnie wyczuwa pewne granice akceptowalnego 

niebezpieczeństwa, które bądź to jest nie do uniknięcia w toku codziennych czynności, 

bądź to wiąże się z wymiernymi korzyściami społecznymi. Od najmłodszych lat uczymy 

się przecież, jakie są konsekwencje naszych działań, a także jakie konkretne zachowania 

 
251 Uwagi na temat procesu socjalizacji za: A. Zduniak, Socjalizacja w kontekście nowoczesnego 

społeczeństwa, „Zeszyty Naukowe KUL” 2013, nr 1, s. 48. 
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cieszą się aprobatą członków społeczeństwa. Trudno w tym kontekście uniknąć wrażenia, 

że sposób, w jaki diagnozujemy poziom grożącego dobrom niebezpieczeństwa, a także 

oceniamy jego dopuszczalność, w wymiarze doświadczeń jednostkowych ma charakter 

– jeśli można tak powiedzieć – wielce kazuistyczny. Choć nie potrafimy na poziomie 

pewnego uogólnienia wyznaczyć granicy, po której przekroczeniu ryzyko dla danego 

dobra uznajemy za nadmierne, to jednak bez większego trudu jesteśmy w stanie 

wymienić szereg sytuacji czy konkretnych zachowań, które wiążą się z takim właśnie 

ryzykiem. Podobnie, każdą sytuację jesteśmy w stanie ocenić pod kątem tego, czy wiąże 

się ona z nadmiernym ryzykiem wobec dobra czy nie – jakkolwiek w tym zakresie można 

spodziewać się pewnych rozbieżności. Mówiąc inaczej, wydaje się, że najdalszym 

uszczegółowieniem kategorii nadmiernego niebezpieczeństwa względem społecznie 

doniosłych dóbr, jakie jesteśmy w stanie przedstawić, jest – z natury rzeczy 

niewyczerpujący – katalog zachowań generujących takiego rodzaju niebezpieczeństwo. 

Znajomość szczegółowych kategorii zachowań związanych z nadmiernym ryzykiem 

naruszenia dobra prawnego pozwala nam z kolei na formułowanie na podstawie 

zgromadzonego doświadczenia oraz dostępnej wiedzy o prawidłowościach kauzalnych 

dyrektyw celowościowych nakierowanych na przeciwdziałanie temu niebezpieczeństwu, 

wskazujących in concreto sposób postępowania pożądany z punktu widzenia ochrony 

zagrożonego dobra. W istocie z regułami postępowania z dobrem prawnym spotykamy 

się – przeważnie chyba nieświadomie – każdego dnia podczas podejmowania 

niezliczonych czynności immanentnie związanych z pewnym zagrożeniem dla dóbr 

prawnych. W tym sensie trudno uniknąć wrażenia, że negowanie znaczenia tej 

konstrukcji byłoby przysłowiowym wylewaniem dziecka z kąpielą. Tego typu reguły są 

bowiem nie tylko wszechobecne, ale także wykorzystywane przez nas w sposób 

intuicyjny252. 

Zazwyczaj w danej sytuacji w grę wchodzi co najmniej kilka konkurencyjnych, 

równie skutecznych sposobów zmniejszenia natężenia niebezpieczeństwa do 

akceptowalnego poziomu, co prowadzi do formułowania nie jednej, lecz wielu 

alternatywnych reguł postępowania z dobrem prawnym, aktualizujących się w konkretnej 

sytuacji. Jak ujmuje tę kwestię J. Giezek: „Wymaganej ostrożności w prawie nigdy nie 

da się (…) ująć od strony pozytywnej, w postaci reguły wyznaczającej ściśle 

obowiązujące i jedynie dopuszczalne w określonych warunkach zachowanie. Każda 

 
252 M. Bielski, Naruszenie reguł…, s. 43. 
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próba pozytywnego, a przy tym dostatecznie skonkretyzowanego opisania ostrożności 

jako zewnętrznego, właściwego w danej sytuacji zachowania, musi bowiem prowadzić 

do sformułowania wielu konkurencyjnych obowiązków, z których można i zarazem 

wystarczy spełnić tylko jeden”253. Powyższe oznacza, że niedostosowanie się do 

wypracowanej dzięki doświadczeniu kauzalnemu reguły ostrożności (w tym również 

świadoma rezygnacja z jej wykorzystania) samo w sobie nie przesądza jeszcze o 

przekroczeniu normy sankcjonowanej. Może się bowiem okazać, że w grę wchodziła 

również inna reguła postępowania z dobrem prawnym, która równie skutecznie 

pozwalała utrzymać ryzyko w społecznie akceptowanych granicach, zaś postępowanie 

stosownie do jej wskazań wyklucza uznanie wartościowanego zachowania za bezprawne. 

Trafność powyższego stwierdzenia może budzić pewne wątpliwości – w 

szczególności w odniesieniu do reguł ostrożności, które zostały ujęte w różnego rodzaju 

dokumentach czy aktach prawnych, i jako takie mają charakter sformalizowany. Pojawia 

się bowiem pytanie, w jaki sposób pogodzić tezę o braku bezwzględnie wiążącego 

charakteru reguł ostrożności z tym, że niektóre z nich zostały skodyfikowane i zdają się 

jednoznacznie przesądzać, jakie zachowania należy uznawać za społecznie adekwatne. 

W tym kontekście w pierwszej kolejności zauważyć należy, że dyrektywy techniczne 

zwykle zaliczane są do zbiorczej kategorii sformalizowanych reguł postępowania z 

dobrem prawnym niezależnie od miejsca ich „skodyfikowania”. Przykładowo K. Buchała 

przyjmuje, że tego rodzaju reguły określone są „w ustawach (np. kodeks drogowy), 

aktach niższego rzędu, tj. rozporządzeniach, zarządzeniach (np. dotyczących obsługi 

źródeł promieniowania rentgenowskiego lub zjonizowanego) lub nawet okólnikach, 

regulaminach (np. regulamin obsługi określonych maszyn, regulamin polowania) czy 

nawet wskazówkach, dołączonych do obsługi sprzętu domowego, urządzeń 

elektronicznych itp.”254. Nietrudno dostrzec, że nie wszystkie zawarte w wymienionych 

dokumentach reguły formułowane są z myślą o dookreśleniu treści obowiązku 

 
253 J. Giezek, Naruszenie obowiązku…, s. 70-71. Zauważony przez J. Giezka problem, sprowadza się do 

tego, że obowiązku potencjalnego sprawcy w zasadzie nie da się skonkretyzować od strony pozytywnej 

poprzez wskazanie powinnego ostrożnego sposobu postępowania (jako że zawsze w grę wchodzi co 

najmniej kilka konkurencyjnych reguł ostrożności). W efekcie treść obowiązku musiałaby być 

sformułowana w sposób alternatywny, zaś wybór konkretnego sposobu postępowania zostałby 

pozostawiony adresatowi. Taka konstrukcja nie odpowiada istocie normy prawnej, która ustanawia 

imperatyw o charakterze bezwzględnym. Problem ten nie powstaje jednak, gdy obowiązek wyrażony w 

normie ujmiemy w formułę zakazu. W takim wypadku treścią obowiązku będzie zakaz podejmowania 

wszystkich zachowań naruszających cały komplet reguł ostrożności mających zastosowanie do 

potencjalnego sprawcy (innymi słowy: alternatywę zastąpi koniunkcja). Zob. również: F. Ch. Schroeder, 

Die Fahrlässigkeit als Erkennbarkeit der Tatbestandsverwirklichung, „Juristen Zeitung" 1989, s. 776 i n. 
254 K. Buchała, Prawo karne…, s. 267. 
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nakładanego na adresatów normą sankcjonowaną w prawie karnym. Przykładowo, 

niektóre z nich – chociażby te wysłowione w różnego rodzaju instrukcjach obsługi – mają 

przede wszystkim za zadanie uchronić podmioty od ewentualnej odpowiedzialności 

cywilnej, chociażby w ramach reżimu odpowiedzialności gwarancyjnej255. 

Po wtóre, spisane dyrektywy mające charakter reguł ostrożności ujęte są 

zazwyczaj bardzo ogólnikowo i odnoszą się do określonej kategorii przypadków 

interakcji z dobrem prawnym, nie uwzględniając wszystkich możliwych do pomyślenia 

wariantów rzeczywistego kontekstu sytuacyjnego. W istocie dotyczą one sztucznie 

wyizolowanych stanów faktycznych, obejmujących zwykle tylko jedno źródło 

niebezpieczeństwa wobec dobra prawnego256. Z pola widzenia tracić nie można tego, że 

sytuacje atypowe – w realiach dnia codziennego niestanowiące wcale rzadkości – mogą 

wymagać przedsięwzięcia nietypowych środków. Sformalizowane reguły ostrożności 

formułowane są natomiast stosownie do przeciętnego stopnia ryzyka związanego z 

danym ludzkim zachowaniem i zalecają taki sposób postępowania, który autor danej 

reguły uznaje za co do zasady efektywny środek do osiągnięcia celu w postaci utrzymania 

ryzyka dla dobra prawnego w akceptowalnych granicach. W literaturze nierzadko zwraca 

się uwagę na fakt, że w skrajnych przypadkach zachowanie zgodne ze spisaną regułą 

postepowania może nawet okazać się w sposób oczywisty nieostrożne i jako takie będzie 

generować nieakceptowalne niebezpieczeństwo dla dobra prawnego257. Już to 

spostrzeżenie pozwala wysnuć wniosek, że zbytnim uproszczeniem byłoby stwierdzenie, 

iż zachowania zgodne ze sformalizowanymi (skodyfikowanymi) regułami ostrożności są 

społecznie akceptowalne, zaś ich naruszenie wiąże się zawsze z przekroczeniem progu 

 
255 Dla przykładu – zaryzykować można twierdzenie, że w instrukcji dołączonej do każdego samochodu 

zawarta jest dyrektywa, zgodnie z którą przed rozpoczęciem korzystania z pojazdu konieczne jest 

zapoznanie się z instrukcją obsługi. W sytuacji, w której użytkownik samochodu – poniechawszy tego 

obowiązku – z jakichś zupełnie niezależnych względów spowodował wypadek, niedorzecznością byłoby 

wszak twierdzenie, że sprawca naruszył wyrażoną w instrukcji obsługi regułę ostrożności związaną z 

użytkowaniem pojazdu mechanicznego. Rolą tej dyrektywy nie jest bowiem określenie sposobu społecznie 

akceptowalnego obchodzenia się z dobrem prawnym, lecz raczej określenie standardu staranności 

doniosłego na gruncie stosunków cywilnoprawnych pomiędzy posiadaczem samochodu a jego sprzedawcą 

lub producentem. 
256 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 85 i n. 
257 W tym kontekście można przywołać przykład zasad ruchu drogowego, które jako dozwoloną prędkość 

poza obszarem zabudowanym wskazują 90 km/h. Trudno mieć jednak wątpliwości co do tego, że w 

konkretnym stanie faktycznym – przykładowo: podczas przejazdu przez las po oblodzonej jezdni w trakcie 

nocnej śnieżycy – prędkość ta jawić będzie się jako oczywiście nadmierna i generująca nieakceptowane 

niebezpieczeństwo naruszenia szeregu dóbr prawnych. Wydaje się, że wyjątkowo również przekroczenie 

dozwolonej prędkości może zostać in concreto uznane za nieprzekraczające granic nadmiernego 

niebezpieczeństwa – chociażby w przypadku, gdy tego rodzaju manewr wymuszony jest zachowaniem 

innego uczestnika ruchu drogowego i służy uniknięciu kolizji. 
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społecznej tolerancji258. Jak trafnie zauważa, M. Bielski, abstrakcyjnie ujęte reguły 

postępowania z dobrem prawnym muszą każdorazowo zostać skonkretyzowane przez 

uwzględnienie wszystkich relewantnych elementów analizowanego zdarzenia259. 

Dopiero uwzględnienie realiów konkretnego stanu faktycznego pozwala bowiem na 

uznanie określonego zachowania za minimalizujące zagrożenie dla dóbr prawnych. 

Nie do uniknięcia wydaje się tym samym kazuistyczny charakter reguł 

pozstępowania z dobrem prawnym, a także fakt, że bardzo często muszą być one 

formułowane ad hoc w odniesieniu do konkretnych sytuacji faktycznych. Przy 

uwzględnieniu teoretycznoprawnej charakterystyki dyrektyw celowościowych taki stan 

rzeczy nie powinien dziwić. Powtórzyć należy bowiem raz jeszcze, że reguły 

postępowania z dobrem prawnym nie wyznaczają zakresu zachowań społecznie 

adekwatnych, lecz stanowią na dobrą sprawę „instrukcję” osiągania określonego celu, 

która – dla maksymalizacji swej skuteczności – winna uwzględniać specyfikę 

konkretnego kontekstu sytuacyjnego. Tymczasem sformalizowane reguły ostrożności 

zazwyczaj nie odnoszą się do złożonych kontekstów sytuacyjnych, w których mamy do 

czynienia z większą liczbą źródeł niebezpieczeństwa lub z okolicznościami rzutującymi 

na stopień efektywności standardowego (typowego) środka realizacji określonego celu. 

Jest to całkiem zrozumiałe – niemożliwością byłoby wszak wypracowanie na 

płaszczyźnie czysto abstrakcyjnej tak wielu reguł, aby dotyczyły one każdego 

wchodzącego w grę stanu faktycznego. Reguły odnoszące się do przypadku typowego 

zwykle wymagają zatem stosownej modyfikacji poprzez uwzględnienie zmiennych, które 

współkształtują dany kontekst sytuacyjny w zakresie wpływającym na ocenę 

celowościową leżącą u podstaw tego typu reguły. 

W literaturze stosunkowo często wskazuje się na poszlakową (względnie 

wskaźnikową czy pomocniczą) rolę wszystkich – również skodyfikowanych – reguł 

ostrożności, z których naruszeniem „można wiązać co najwyżej swoiste domniemanie, 

że w ten sposób zrealizowane zostały znamiona czynu zabronionego”260. Teza ta, co do 

zasady zasługująca na aprobatę, wymaga pewnego wysubtelnienia. Otóż wydaje się, że 

ażeby możliwie precyzyjnie scharakteryzować oddziaływanie reguł ostrożności na 

płaszczyźnie normy sankcjonowanej, konieczne jest rozróżnienie takich reguł 

 
258 R. Dębski, Pozaustawowe…, s. 161; K. Lipiński, Wzorce osobowe…, s. 277. 
259 M. Bielski, Naruszenie reguł…, s. 38. 
260 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 117; zob. też S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 309; 

postanowienie SN z 15.02.2012, II KK 193/11. Por. M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 192-

193. 
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ostrożności, które odnoszą się do niezłożonych, typowych sytuacji, od reguł 

uwzględniających wszystkie elementy konkretnego kontekstu sytuacyjnego wpływające 

na ocenę ryzyka grożącego dobrom prawnym. O ile przekroczenie tych pierwszych co do 

zasady nie będzie przesądzało, że doszło do naruszenia wyrażonego w normie 

sankcjonowanej obowiązku, o tyle rzecz ma się zgoła odmiennie w drugim przypadku. 

Konkretyzując powyższy pogląd – mając w szczególności na uwadze 

teoretycznoprawną charakterystykę reguł ostrożności rozumianych jako dyrektywy 

celowościowe sprzężone z normą sankcjonowaną – wskazać należy, że norma 

sankcjonowana, stanowiąca efekt końcowy procesu wykładni tekstu prawnego, nakłada 

na swych adresatów obowiązek postępowania zgodnego z regułą ostrożności, mającą 

zastosowanie w konkretnym stanie faktycznym i uwzględniającą wszystkie jego aspekty. 

Innymi słowy, właśnie za pomocą konstrukcji reguł ostrożności norma sankcjonowana w 

odniesieniu do konkretnego kontekstu sytuacyjnego określa, w jaki sposób powinien 

zachować się jej adresat, ażeby uniknąć wygenerowania społecznie nieakceptowalnego 

zagrożenia dla objętego ochroną dobra prawnego. W takim wypadku reguła ostrożności, 

a mówiąc konkretniej: jej naruszenie, nie może mieć wyłącznie charakteru poszlakowego 

czy wskaźnikowego, albowiem jest równoznaczne z naruszeniem obowiązku 

wyznaczanego przez normę. Tego samego powiedzieć nie można jednak o mających 

zgeneralizowany charakter regułach odnoszących się do prostych, typowych sytuacji 

faktycznych. W istocie bowiem stanowią one swego rodzaju wskazówki pozwalające na 

zrekonstruowanie konkretnej reguły ostrożności, która znajdzie zastosowanie w danym 

przypadku. Oczywiście w wypadku nieskomplikowanych stanów faktycznych może 

zdarzyć się również tak, że adekwatną regułą postępowania z dobrem prawnym okaże się 

reguła o charakterze prostym i to właśnie ona będzie pozostawała w swoistym sprzężeniu 

z normą sankcjonowaną. 

Próbując w sposób syntetyczny podsumować powyższe uwagi, wskazać należy, 

że czym innym są reguły ostrożności sensu stricto – a więc mające zastosowanie w 

konkretnym przypadku dyrektywy celowościowe sprzężone z normą sankcjonowaną i 

uzupełniające treściowo jej dyspozycję – a czym innym reguły ostrożności sensu largo 

rozumiane jako pewnego rodzaju instrument wspomagający proces dekodowania normy 

sankcjonowanej i wyznaczania zakresu zachowań normowanych. Zgoła odmiennie 

kształtują się również konsekwencje prawne ich przekroczenia. Reguła postępowania z 

dobrem prawnym, wchodząca w skład gotowego produktu procesu wykładni w postaci 
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kompletnej normy sankcjonowanej nie będzie mogła mieć charaktery jedynie 

wskaźnikowego, a to z uwagi na fakt, że zostanie ona wyznaczona w oparciu o kryterium 

społecznej akceptacji ryzyka odniesione do konkretnej sytuacji faktycznej261. Nic nie stoi 

natomiast na przeszkodzie, ażeby zgeneralizowane reguły ostrożności sensu largo 

postrzegać jako swego rodzaju mechanizm pomocniczy: wskazówkę 

uprawdopodabniającą (nie zaś przesądzającą) fakt stworzenia przez potencjalnego 

sprawcę społecznie nieakceptowalnego ryzyka naruszenia dobra prawnego oraz – w 

efekcie – niedochowania przezeń obowiązku wyznaczanego przez normę 

sankcjonowaną. 

 

2.3.3. Przejawy społecznej (nie)akceptacji ryzyka na płaszczyźnie normy 

sankcjonującej 

 

 Pomimo że dotychczasowe rozważania dotyczyły niemal wyłącznie 

oddziaływania społecznej akceptacji ryzyka na płaszczyźnie normy sankcjonowanej, to 

jednak kategoria ta zdaje się rezonować również na gruncie drugiej ze sprzężonych norm, 

a zatem normy sankcjonującej. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że struktura normy 

sankcjonującej obejmuje również elementy, które w sposób bezpośredni uzależnione są 

od ocen społecznych mających za przedmiot ryzyko względem dóbr prawnych. Chodzi 

przede wszystkim o instytucję społecznej szkodliwości czynu, który na płaszczyźnie 

normatywnej przejawia się – z jednej strony – w postaci wymogu karygodności czynu, 

od którego uzależniona jest aktualizacja obowiązku wyrażonego w normie 

sankcjonującej, a także – z drugiej strony – jako czynnik, który poprzez dyrektywy 

wymiaru kary konkretyzuje treść tego obowiązku. Takie spostrzeżenie prowadzi do 

wniosku, że od społecznego postrzegania ryzyka w pewnym zakresie uzależniona jest 

zarówno hipoteza, jak i dyspozycja, normy sankcjonującej. O ile bowiem karygodność 

stanowi składnik zakresu zastosowania tej normy, o tyle dyrektywy wymiaru kary 

współkształtują jej zakres normowania262. 

Jako że relacja pomiędzy społeczną (nie)akceptacją ryzyka a społeczną 

szkodliwością czynu omówiona zostanie szczegółowo w dalszej części pracy, w tym 

miejscu podkreślone zostaną jedynie kwestie o charakterze podstawowym. Przede 

 
261 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 310-312. 
262 Zob. P. Kardas, O relacjach…, s. 42-43, 61. 
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wszystkim zaznaczyć należy, że wartościowanie, które dokonywane jest w obszarze 

normy sankcjonującej – również to czynione przez pryzmat ocen społecznych 

dotyczących ryzyka – odnosi się do konkretnego obiektu w postaci czynu potencjalnego 

sprawcy. Na tym etapie prawnokarnego wartościowania ocenie podlega zatem nie sam 

fakt przekroczenia normy sankcjonowanej, lecz zaistniały w rzeczywistości konkretny 

akt stanowiący jej przekroczenie, o którym wiemy już, że należy do kategorii zachowań 

charakteryzujących się społecznie nieakceptowalnym ryzykiem dla dóbr prawnych. Taka 

cecha poddawanego ocenie zachowania nie przesądza jednak jeszcze, że ów jednostkowy 

obiekt rzeczywiście posiada wszystkie właściwości istotne z perspektywy modelu 

przypisania sprawstwa czynu przestępnego. Mówiąc inaczej: to, że co do zasady dana 

kategoria zachowań wiąże się z ryzykiem przekraczającym próg społecznej akceptacji, 

nie oznacza automatycznie, że tak samo ocenione winno zostać zachowanie 

potencjalnego sprawcy. Konieczna jawi się tym samym swoista weryfikacja tej 

generalno-abstrakcyjnej oceny na poziomie zindywidualizowanego czynu263. Kluczowy 

jest przy tym fakt, że na gruncie normy sankcjonującej nie mamy już do czynienia z 

jedynie potencjalnym ryzykiem dla dóbr prawnych, lecz z ryzykiem, które rzeczywiście 

zaistniało. Oznacza to, że dysponujemy wiedzą jaki uszczerbek został faktycznie 

wyrządzony dobru prawnemu, a nie zaledwie – jak ma to miejsce w przypadku 

wartościowania przez pryzmat normy sankcjonowanej – jaki uszczerbek z większym lub 

mniejszym prawdopodobieństwem może zostać wyrządzony. W zasadzie zatem 

odniesienie kategorii społecznej (nie)akceptowalności ryzyka do normy sankcjonującej 

będzie sprowadzało się nie do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakie są granice 

społecznej akceptacji ryzyka, lecz do próby ustalenia – po pierwsze – czy na gruncie ocen 

społecznych konkretny czyn jawi się jako nadmiernie ryzykowny, a także – po drugie – 

jaki jest stopień tej „nadmierności”. 

 

2.4. Społeczna akceptacja wobec zachowań ryzykownych a dogmatyczna struktura 

przestępstwa 

 

Wypowiedzi dyrektywalne występujące w obszarze regulacji prawnokarnej mają 

to do siebie, że w sposób pośredni rzutują również na kształt instytucji konstruowanych 

 
263 Zob. T. Kaczmarek, Materialna treść przestępstwa jako problem kodyfikacyjny, w: Rozważania o prawie 

karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, red. 

A. Szwarc, Poznań 1999, s. 179. 
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w sferze rozważań dogmatycznych, które bazują na treści obowiązujących przepisów 

karnych. Skoro właściwym budulcem przepisów są właśnie normy prawne, to w zasadzie 

nic dziwnego, że cechy i własności norm przenikają także na wyższe „piętra” analizy 

prawnej. Ta swoista wzajemna „przekładalność” struktur normatywnych i konstrukcji 

dogmatycznych jest szczególnie wyraźnie dostrzegalna w obszarze nauki o przestępstwie, 

mówiąc konkretniej, w odniesieniu do jej centralnego konstruktu w postaci dogmatycznej 

struktury przestępstwa. Zgodnie z dominującym poglądem, poszczególne elementy 

konstytuujące przestępstwo są bowiem przyporządkowane do poszczególnych norm 

dekodowanych z przepisów karnych264. Poczynienie ustalenia, że kryterium społecznej 

akceptacji zachowań ryzykownych rzutuje na kształt i treść struktur normatywnych 

dekodowanych z przepisów karnych, pozwala tym samym mniemać, że z dużym 

prawdopodobieństwem oddziaływanie wspomnianej kategorii dostrzegalne będzie także 

na gruncie analizy dogmatycznoprawnej. 

 

2.4.1. Nadmierna ryzykowność zachowania – element ustawowej określoności czy 

przesłanka bezprawności? 

 

Rozpoczynając tę część rozważań warto przypomnieć, że zasygnalizowany 

wcześniej dwoisty charakter normy sankcjonowanej w prawie karnym – obejmujący jej 

aspekt teleologiczny i aksjologiczny – rzutuje również na charakterystykę samej 

bezprawności. W literaturze przedmiotu wskazuje się mianowicie na potrzebę niejako 

„podwójnego” rozumienia tej kategorii dogmatycznej265. Z jednej strony, oznaczać ma 

ona sprzeczność zachowania z ustanowionym przez prawodawcę zakazem lub nakazem 

(bezprawność formalna), a z drugiej strony – niezgodność z prawem, uwzględniającą cel 

uchwalenia danej normy (bezprawność materialna)266. Łatwo dostrzec, że pierwsza 

perspektywa w sposób wyraźny koresponduje z aspektem teleologicznym normy 

sankcjonowanej, druga zaś – z jej aspektem aksjologicznym. 

W istocie zgodzić należy się, że bezprawność nie wyczerpuje się ani w czystej 

relacji sprzeczności zachowania z zakazem prawnym, ani w określonym wartościowaniu 

 
264 Największe kontrowersje w tym zakresie budzi z jednej strony to, jakie typy norm możemy dekodować 

z przepisów karnych, a z drugiej strony, w jaki konkretnie sposób poszczególne elementy dogmatycznej 

struktury przestępstwa przyporządkować do poszczególnych zakresów owych norm – zob. P. Kardas, O 

relacjach…, s. 48. 
265 Por. R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje…, s. 326 i n. 
266 W. Wróbel, Relacyjne…, s. 16. 
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tego zachowania dokonanym przez pryzmat celu ochronnego normy. Mówiąc inaczej: 

nie każde zachowanie odpowiadające prima facie ustawowemu opisowi typu może zostać 

uznane za bezprawne w obu wymienionych sensach, zaś wymierzone w dobro prawne 

zachowanie, które nie stanowi naruszenia elementu teleologicznego normy, może zostać 

ocenione ujemnie wyłącznie na gruncie innego systemu normatywnego niż system 

prawny267. Przymiot bezprawności – przynajmniej na gruncie prawa karnego – uzyskuje 

bowiem dopiero takie naruszenie normy, które przyjmuje postać ataku na dobro objęte 

przez ustawodawcę ochroną prawną268. Pamiętać należy przy tym, że ujęta w sposób 

zgeneralizowany kategoria zamachu (ataku) na dobro prawne sama w sobie jest 

niezwykle zróżnicowana, w szczególności nie musi koniecznie wiązać się z jego 

faktycznym naruszeniem. Ustawodawca coraz częściej decyduje się bowiem na istotne 

rozszerzenie pola kryminalizacji i objęcie nim również – niejednokrotnie bardzo 

rozległego – przedpola naruszenia dobra prawnego269. Chcąc oddać istotę powyższych 

uwag, stwierdzić należałoby, że prawnokarnie relewantna bezprawność jest czymś więcej 

niż prostym przekroczeniem rozumianego w sposób literalny zakazu albo nakazu 

statuowanego przez normę sankcjonowaną, leżącą u podstaw danego typu. Odkrycie 

pełnego sensu normy sankcjonowanej wymaga wzbogacenia czystego imperatywu o 

dodatkową, materialną treść relatywizowaną do kategorii dobra prawnego270. 

 
267 „Nie znaczy to, że tylko ujemna ocena czynu zawarta w aspekcie aksjologicznym normy wyczerpuje 

pojęcie bezprawności. Dopiero naruszenie elementu teleologicznego zawartego w normie czyni z 

zachowania szkodliwego (ujemnie ocenionego) zachowanie bezprawne” – A. Zoll, O normie prawnej…, s. 

83-84. 
268 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 267. 
269 D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczną, Warszawa 

2012, s. 13. 
270 Zgodzić należy się w tym kontekście z autorami, którzy wskazują, że akceptacja materialnego 

rozumienia bezprawności stanowi koncesję na rzecz pluralistycznego jej ujęcia. Trudno byłoby wszak 

zaakceptować ewentualne konsekwencje przyjęcia, że odniesienie treści normy do kategorii dobra 

prawnego pozostaje aktualne również w innych gałęziach prawa, w tym w prawie administracyjnym czy 

podatkowym. Jak zauważa W. Wróbel: „Wydaje się (…), że taki system »celowościowego« 

uadekwatniania norm prawnych, bez względu na adresata tych norm, a także dziedzinę prawa, w jakich one 

funkcjonują, nie jest do pogodzenia z zasadą pewności prawa i ochrony zaufania obywatela do 

stanowionego prawa”. Autor ten dodaje również: „Ostatecznie więc należałoby przyjąć, że dla stwierdzenia 

bezprawności prawnokarnie »relewantnej«, konieczne jest ustalenie formalnej sprzeczności z nakazem lub 

zakazem interpretowanym z obszaru całego systemu prawa (i w tym sensie »bezprawność« ma charakter 

monistyczny nie gałęziowy), a także »zagrożenia dla dobra prawnego« stojącego u podstaw danej normy 

sankcjonowanej, co wszak warunkowałoby wyłącznie przyjęcie bezprawności w obszarze szeroko 

rozumianego prawa karnego (represyjnego)” – W. Wróbel, Pojęcie „dobra prawnego” w wykładni 

przepisów prawa karnego, w: Aktualne problemy prawa karnego. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 

70 urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009, s. 625-626. Zob. też: W. Wrobel, 

Relacyjne i wartościujące…, s. 16-18; G. Łabuda, O kształcie norm charakteryzujących bezprawność i 

karalność przestępstw z narażenia na niebezpieczeństwo, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2004, t. 

XV, s. 84. 
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Skoro – jak wynika z przeprowadzonej dotychczas analizy – czynnikiem 

uadekwatniającym normę sankcjonowaną pod względem aksjologicznym jest właśnie 

społeczna akceptacja wobec zachowań znamiennych ryzykiem względem dóbr 

prawnych, to zasadnym wydaje się przyjęcie, że na gruncie dogmatycznej struktury 

przestępstwa element ten rzutuje na bezprawność czynu poddawanego prawnokarnemu 

wartościowaniu. Co jednak istotne, patrząc z perspektywy podstawowych założeń nauki 

o przestępstwie, to nie społeczna tolerancja dla ryzyka, lecz nadmierna ryzykowność 

zachowania – przekraczająca granice społecznej akceptacji – kształtuje ten składnik 

dogmatycznej struktury przestępstwa. To oczywiste spostrzeżenie wynika z faktu, że 

elementy konstrukcyjne przestępstwa składają się niejako na treść definicji tego pojęcia, 

które ze swej istoty nie odnosi się do społecznie aprobowanych przejawów ludzkiej 

aktywności. O materialnej bezprawności czynu przesądza przeto jego nadmierna – z 

punktu widzenia ocen społecznych – ryzykowność. 

Wiążąc nadmierne ryzyko względem dóbr prawnych z bezprawnością, trudno 

uniknąć pytania o to, w jaki sposób wspomniane kryterium odnosi się do płaszczyzny 

ustawowej określoności czynu. Spojrzenie na tę kwestię uzależnione jest przede 

wszystkim od tego, jak postrzegać będziemy wzajemną relację ustawowej określoności 

oraz bezprawności. Dość zauważyć, że choć klasyczne belingowskie ujęcie 

dogmatycznej struktury przestępstwa opierało się na tezie o rozdzielności istoty czynu 

oraz bezprawności – zakładając przy tym, że drugi z wymienionych elementów zostaje 

niejako „nabudowany” na pierwszym – współcześnie coraz rzadziej akcentuje się pełną 

rozłączność obu „pięter” konstrukcji przestępstwa. Przykładowo A. Zoll w 

zaproponowanej przed laty koncepcji wieloaspektowej struktury przestępstwa nie 

wyróżnia odrębnego składnika, który dotyczyłby sfery typizacji. W jego ujęciu 

poszczególne kategorie znamion konstytuujących ustawową określoność zostają 

przyporządkowane do różnych płaszczyzn prawnokarnego wartościowania: znamiona 

przesądzające o przekroczeniu normy sankcjonowanej przynależą do płaszczyzny 

bezprawności, pozostałe zaś – do sfery karalności271. Pogląd o niezasadności wyróżnianiu 

w ramach dogmatycznej struktury przestępstwa sfery typizacji jako odrębnej płaszczyzny 

prawnokarnego wartościowania – stanowiącej samoistny składnik tej struktury – w pełni 

zasługuje na aprobatę. Można bowiem powiedzieć, że na gruncie dogmatycznym 

znaczenie komponentów konstytuujących ustawową określoność jest podwójne. Podczas 

 
271 A. Zoll, Karalność i karygodność…, s. 104. 
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gdy elementy ustawowego opisu typu łącznie tworzą jego deskryptywną charakterystykę 

(pozwalającą na zakwalifikowanie wybranych zachowań do kategorii czynów 

zabronionych jako przestępstwo), poszczególne składniki tego opisu przynależą 

jednocześnie do różnych płaszczyzn prawnokarnego wartościowania stanowiących 

poszczególne elementy dogmatycznej struktury przestępstwa. Ustawowa określoność jest 

przeto odrębnym od dogmatycznej struktury przestępstwa konstruktem dogmatycznym. 

Mając w pamięci ustalenia co do roli społecznej nieakceptowalności ryzyka na 

gruncie normy sankcjonowanej – a konkretnie jej statusu jako (leżącego poza strukturą 

normy) wstępnego warunku normowania – przypomnieć należy, że w konstrukcji normy 

sankcjonowanej naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym stanowi emanację 

warunku nadmiernej ryzykowności zachowania. Chodzi przy tym wyłącznie o reguły 

ostrożności sensu stricto, a zatem takie, które uwzględniają występujący in concreto próg 

społecznej akceptacji wobec ryzyka i mają zastosowanie w konkretnej sytuacji 

faktycznej272. To właśnie tego rodzaju reguły, jako wypowiedzi dyrektywalne sprzężone 

z dyspozycją normy sankcjonowanej, współtworzą model-wzór normowanego 

zachowania, stanowiąc zarazem składnik strony przedmiotowej każdego typu273. Na 

gruncie dogmatycznym rola reguł postępowania z dobrem prawnym jest zatem złożona. 

Z jednej strony, naruszenie reguł ostrożności niewątpliwie przynależy do sfery typizacji 

w tym sensie, że element ten współtworzy opis (charakterystykę) każdego typu. Mówiąc 

konkretniej, precyzuje ono zawartość treściową znamienia czynnościowego (zaś w 

przypadku przestępstw materialnych stanowiąc zarazem podstawę obiektywnego 

przypisania skutku). Na tym jednak ich znaczenie się nie kończy. Z drugiej strony 

bowiem, w ramach dogmatycznej struktury przestępstwa – która, jak wskazano, nie 

przewiduje odrębnego składnika w postaci „typowości” czynu – naruszenie reguł stanowi 

kryterium, pozwalające na stwierdzenie materialnej bezprawności zachowania. Właśnie 

poprzez naruszenie reguł ostrożności sensu stricto realizuje się bowiem warunek 

stworzenia społecznie nieakceptowalnego ryzyka dla dobra prawnego. Mówiąc inaczej: 

przekroczenie reguły ostrożności sensu stricto równoznaczne jest ze stworzeniem przez 

potencjalnego sprawcę społecznie nieakceptowanego ryzyka dla dóbr prawnych, co 

przesądza zarazem o bezprawności (materialnej) zachowania. Zgodność 

 
272 Zob. szer. rozdział 2.3.2. 
273 J. Giezek, Kilka uwag o ujęciu nieumyślności w nowym kodeksie karnym, „Nowa Kodyfikacja Prawa 

Karnego” 1998, nr 2, s. 15 i n.; M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 191; S. Tarapata, Dobro 

prawne w strukturze…, s. 282; M. Byczyk, Normy ostrożności w prawie karnym, s. 459; K. Buchała, 

Prawo…, s. 266. 
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wartościowanego zachowania ze wspomnianymi regułami sprawia z kolei, że wiąże się 

ono z ryzykiem mieszczącym się w granicach społecznej tolerancji i jako takie ani nie 

odpowiada modelowi-wzorowi w postaci opisu typu, ani nie nosi cechy bezprawności 

(materialnej)274. 

 

2.4.2. Społecznie nieakceptowalne ryzyko wobec dóbr prawnych a społeczna 

szkodliwość czynu 

 

Społecznie nieakceptowalne ryzyko wobec dóbr prawnych – przynajmniej w 

sferze werbalnej – zdaje się wykazywać silne związki z inną jeszcze płaszczyzną 

prawnokarnego wartościowania, a mianowicie ze społeczną szkodliwością czynu. Nie 

należy jednak ulegać pokusie nadmiernego upraszczania tej relacji poprzez banalnie 

brzmiące stwierdzenie, że ryzyko przekraczające granice społecznej tolerancji musi 

zarazem przesądzać o społecznej szkodliwości poddawanego ocenie zachowania. Daleko 

posuniętą ostrożność w tym zakresie winno się zachować zwłaszcza wobec faktu, że w 

prawie karnym pojęcie społecznej szkodliwości występuje w dwóch, całkowicie 

odmiennych znaczeniach275. 

 Z jednej strony, przybiera ono kształt jednej z fundamentalnych zasad prawa 

karnego wyrażanej paremią nullum crimen sine periculo sociali. W tym ujęciu ma ono 

charakter kierowanego do ustawodawcy nakazu optymalizacyjnego, którego treścią jest 

obowiązek obejmowania zakresem kryminalizacji wyłącznie takich zachowań, które 

niosą za sobą zagrożenie dla dóbr uznawanych powszechnie za wartościowe276. 

Odwołując się do wypowiedzi A. Krukowskiego, można powiedzieć, że „społeczne 

niebezpieczeństwo stanowi warunek konieczny, uzasadnienie i nieodzowną przesłankę 

uznania pewnej kategorii typowych zachowań za ustawowo zabronione”277. Warto przy 

tym podkreślić, że idea kryminalizacji czynów społecznie szkodliwych nie jest czymś 

nowym, a postulat ten spotkać można już w pracach autorów epoki oświecenia278. Z 

drugiej zaś strony, społeczna szkodliwość czynu – co istotne: znamienna natężeniem 

 
274 Jak stwierdzał H. Welzel, nie ma wątpliwości co do tego, że zachowanie społecznie adekwatne nie 

realizuje znamion istoty czynu – Z. Jędrzejewski, Bezprawność…, s. 236. 
275 M. Dąbrowska-Kardas, O dwóch znaczeniach pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu, 

„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1997, z. 1, 20. 
276 M. Dąbrowska-Kardas, O dwóch znaczeniach…, s. 22-23. 
277 A. Krukowski, Społeczna treść przestępstwa. Studium z zakresu polityki kryminalnej, Warszawa 1973, 

s. 146. 
278 L. Gardocki, Zagadnienia teorii…, s. 166.  
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przekraczającym próg znikomości – postrzegana jest powszechnie w kategoriach jednego 

z elementów składających się na dogmatyczną strukturę przestępstwa i określana jest 

mianem karygodności279. Ta tak zwana materialna cecha przestępstwa, wynikająca 

wprost z treści art. 1 § 2 k.k., stanowi jedną z komplementarnych perspektyw 

wartościowania zachowania potencjalnego sprawcy, akcentująca przede wszystkim 

własności indywidualizujące konkretny czyn280. 

 Niedostateczne akcentowanie powyższej dystynkcji, a także brak jednolitej siatki 

pojęciowej, zdają się być głównym źródłem obecnych w literaturze licznych sporów i 

nieporozumień dotyczących roli społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym. 

Niejednokrotnie bowiem można odnieść wrażenie, że autorzy przeplatają obie opisane 

perspektywy – generalną i konkretną – co utrudnia uchwycenie istoty analizowanych 

konstrukcji. W celu zachowania klarowności wywodu, a także by zdystansować się od 

sporów terminologicznych mających wyraźnie ideologiczne tło – dotyczących przede 

wszystkim posługiwania się pojęciem społecznego niebezpieczeństwa kojarzonym z 

okresu socjalizmu281 – w pracy mowa będzie odpowiednio o społecznej szkodliwości in 

abstracto oraz społecznej szkodliwości in concreto. 

 Jak wspomniano już wyżej, społeczna szkodliwość może być rozpatrywana na 

płaszczyźnie generalno-abstrakcyjnej jako kierowany do ustawodawcy postulat 

kryminalizacji wyłącznie takich kategorii zachowań, które in abstracto charakteryzują 

się ujemnym ładunkiem. Co dość oczywiste, w takim ujęciu w sposób konieczny musi 

być ona powiązana z normą sankcjonowaną, gdyż na gruncie aprobowanych w pracy 

założeń to właśnie ta struktura normatywna wyznacza pole kryminalizacji. W literaturze 

wyrażono pogląd, że społeczna szkodliwość czynu in abstracto stanowi w istocie 

zakotwiczony w zasadzie demokratycznego państwa prawnego oraz zasadzie 

proporcjonalności warunek wstępny uznawania określonych kategorii zachowań za 

zabronione jako przestępstwo282. Podkreślić należy przy tym, że również w tym ujęciu 

 
279 A. Zoll, Karalność i karygodność…, s. 106 i n. 
280 T. Kaczmarek, O elementach wyznaczających treść społecznej szkodliwości czynu zabronionego i jej 

stopień (ekspozycja problemów spornych), w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa 

karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-

Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011, s. 63. 
281 Zob. m.in. T. Kaczmarek, O próbach reinterpretacji pojęcia społecznej szkodliwości czynu w okresie 

zmian ustrojowych (na marginesie książki Roberta Zawłockiego), w: Węzłowe problemy prawa karnego, 

kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. 

V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiwicz, Warszawa 2010, s. 121 i n. 
282 J. Kulesza, Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako warunek kryminalizacji, „Nowa Kodyfikacja Prawa 

Karnego” 2017, t. 43, s. 331; M. Dąbrowska-Kardas, O dwóch znaczeniach…, s. 29-30. 
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społeczna szkodliwość podlega stopniowaniu283. Choć wiele zachowań możemy uznawać 

za społecznie szkodliwe i godzące w jakieś dobra, to jednak dopiero odpowiednie 

natężenie tej cechy stanowi dostateczne usprawiedliwienie dla podjęcia decyzji o ich 

kryminalizacji. Akceptacja tezy odmiennej prowadziłaby do dewaluacji zasady nullum 

crimen sine periculo sociali i znacznego osłabienia jej praktycznego wymiaru 

gwarancyjnego. 

 Powyższa teza o roli społecznej szkodliwości ujmowanej in abstracto pociąga za 

sobą daleko idące konsekwencje. Po pierwsze, stwierdzenie jej istnienia uznać należy za 

przesłankę inicjującą proces kryminalizacji wybranych klas zachowań, a zatem – innymi 

słowy – konieczny warunek objęcia ich przez prawodawcę ustawowymi zakazami albo 

nakazami284. Po drugie, uszczegółowieniem powyższego postulatu jest niewątpliwie 

kierowany do ustawodawcy nakaz konstruowania opisów typów czynów zabronionych 

w sposób, który uwzględnia i akcentuje te cechy rozpatrywanych zachowań, które już na 

płaszczyźnie generalno-abstrakcyjnej przesądzają o ich społecznej szkodliwości. Jak 

zauważa T. Kaczmarek, „czyny ludzkie ocenione z punktu widzenia ich społecznego 

niebezpieczeństwa dostarczają jedynie substratu dla typizacji czynu, typizacja zaś czynu 

wydobywa to, co w sposób najbardziej charakterystyczny przesądza tę ujemną ocenę”285. 

Mechanizm typizacji jest zatem w pewnym sensie podporządkowany społecznej 

szkodliwości, albowiem jego wytwór w postaci ustawowego opisu typu winien zawierać 

wszystkie te elementy charakterystyki zachowania, które konstytuują jego ujemną 

wartość społeczną. W tym również wymóg naruszenia stosownych reguł ostrożności286. 

 Po trzecie wreszcie – jak się zdaje – zasada społecznej szkodliwości w ujęciu 

abstrakcyjnym może być podstawą do formułowania dyrektywy interpretacyjnej, mającej 

zastosowanie w toku wykładni normy sankcjonowanej287. Rzecz bowiem w tym, że choć 

zakazy i nakazy sankcjonowane przez prawo karne mają obejmować wyłącznie takie 

grupy zachowań, które in abstracto charakteryzują się społeczną szkodliwością, to jednak 

ułomności języka nie pozwalają na sformułowanie w sposób idealnie precyzyjny ich 

 
283 Zob. J. Kulesza, Społeczne niebezpieczeństwo czynu…, s. 345. Odmiennie: M. Dąbrowska-Kardas, O 

dwóch znaczeniach…, s. 23-25. 
284 T. Kaczmarek, Społeczne niebezpieczeństwo czynu i jego bezprawność jako dwie cechy przestępstwa, 

Wrocław 1966, s. 60. Na temat pojęcia kryminalizacji zob.: L. Gardocki, Zagadnienia teorii…, s. 7. 
285 T. Kaczmarek, Typizacja czynów społecznie niebezpiecznych…, s. 109. 
286 K. Buchała, Z rozważań…, s. 24; J. Kulesza, Społeczne niebezpieczeństwo…, s. 336. 
287 W literaturze zwykle wskazuje się, że klauzule generalne – w tym również mająca taki charakter zasada 

społecznej szkodliwości czynu – nie pełnią roli dyrektywalnej w procesie wykładni – zob. M. Budyn-Kulk, 

M. Kulik, Społeczna szkodliwość czynu jako klauzula generalna w prawie karnym, „Acta Universitatis 

Mariae Curie-Sklodowska” 2016, nr 2, s. 254, przyp. 24. 
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zgeneralizowanych wzorców. Mówiąc inaczej, warstwa deskryptywna przepisów 

karnych co do zasady kreśli opis typu zbyt szeroko, obejmując również takie klasy 

zachowań, które in abstracto nie są nośnikiem społecznej szkodliwości. Posługując się 

określeniem W. Woltera, powiedzieć można, że w tym sensie opis typu „strzela poza cel”. 

Słabość ta musi zostać zniwelowana na poziomie dyrektywnym interpretacji tekstu 

prawnego, właśnie poprzez uwzględnienie elementów wzbogacających treściowo normę 

sankcjonowaną, co ostatecznie skutkuje pozostawieniem poza polem jej oddziaływania 

wszystkich tych zachowań, które na płaszczyźnie generalno-abstrakcyjnej społecznie 

szkodliwe nie są. Tego rodzaju zabieg interpretacyjny uzasadnić można następująco: 

skoro warunkiem kryminalizacji jest istniejąca in abstracto społeczna szkodliwość 

zachowań, to racjonalny interpretator tekstu prawnego winien przyjąć, że leżąca u 

podstaw danego typu czynu zabronionego norma sankcjonowana – wyznaczająca wszak 

pole kryminalizacji – w zamyśle normodawcy dotyczyć ma wyłącznie klasy takich 

zachowań, które nie tylko odpowiadają ustawowemu opisowi, ale również jawią się jako 

społecznie szkodliwe w powyższym sensie288. 

W tym miejscu dochodzimy wreszcie do problemu relacji pomiędzy społeczną 

szkodliwością w ujęciu generalno-abstrakcyjnym a społeczną nieakceptowalnością 

ryzyka. Czy nie jest w istocie tak, że cecha w postaci społecznej szkodliwości in abstracto 

charakteryzuje właśnie takie kategorie zachowań, które wiążą się ze społecznie 

nieakceptowanym ryzykiem dla dóbr prawnych? Na podstawie dotychczasowych 

spostrzeżeń można odnieść wrażenie, że tak właśnie jest, co musiałoby oznaczać, że w 

gruncie rzeczy mamy do czynienia z dwoma etykietami tego samego zjawiska. 

Chcąc wskazać, jaka jest istota społecznej szkodliwości w ujęciu abstrakcyjnym, 

w literaturze wskazuje się czasami, że jedynym warunkiem uznania pewnej klasy 

zachowań za społecznie szkodliwe jest godzenie przez nie w dobra prawne289. W tym 

sensie pojęcie społecznej szkodliwości in abstracto zamykałoby się w pewnej relacji 

 
288 Podobnie: Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 267. 
289 J. Kulesza, Społeczne niebezpieczeństwo…, s. 345; J. Warylewski, Społeczna szkodliwość czynu…, s. 

10. K. Buchała przyjmował natomiast, że przedmiotem odniesienia dla społecznej szkodliwości (według 

ówczesnej nomenklatury – społecznego niebezpieczeństwa) czynu jest „układ stosunków społecznych, 

politycznych i gospodarczych, cały porządek społeczno-prawny, w którego skład wchodzi system wartości 

nie tylko materialnych, zachodzące między nimi relacje, w tym także normy moralne i społeczne, które nie 

zawsze dają się odnieść tylko do jednej wartości społecznej (moralnej) lub nawet sensownie powiązać z 

ostro zarysowanym kręgiem wartości, a które określają reguły współżycia ludzi między sobą, zasady 

współżycia społecznego integrujące jednostki i grupy społeczne w całość nazwaną społeczeństwem”. Takie 

rozumienie uznać należy jednak za zbyt szerokie, niedookreślone i podatne na nadużycia – zob. K. Buchała, 

Z rozważań nad społecznym niebezpieczeństwem czynu, „Studia Iuridica” 1991, nr 19, s. 18. 
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wartościowanego zachowania do dóbr prawnych – relacji polegającej na ich naruszeniu 

albo narażeniu na niebezpieczeństwo290. Wydaje się jednak, że samo godzenie w dobra 

prawne nie jest okolicznością, która w dostatecznym stopniu legitymizuje decyzję o 

kryminalizacji określonych zachowań. Na kartach tej pracy już wielokrotnie powtórzono 

stwierdzenie, że nie każdy zamach na dobro prawne może stać się przedmiotem 

prawnokarnego wartościowania. Życie ludzkie zakłada bowiem nieustanne wchodzenie 

w interakcje z różnorodnymi dobrami prawnym, a także ich używanie i zużywanie. 

Permanentna eksploatacja dóbr, prowadząca do ich stopniowej i skądinąd zupełnie 

naturalnej destrukcji, jest zatem koniecznym skutkiem ubocznym ludzkiej aktywności i 

jako taka nie może sama w sobie usprawiedliwiać wprowadzania zakazów i nakazów 

sankcjonowanych przez normy prawa karnego. W tym kontekście warto przywołać 

pogląd prezentowany przez W. Wróbla i A. Zolla, który zakłada, że istotą społecznej 

szkodliwości czynu jest nie tylko zaatakowanie dobra prawnego chronionego przez 

normę sankcjonowaną, ale również naruszenie reguły postepowania z dobrem prawnym. 

Co istotne, oba te elementy muszą wystąpić łącznie291. A. Zoll rozwija tę myśl, 

stwierdzając: „Zachowanie społecznie niebezpieczne to zachowanie zagrażające dobrom 

ważnym dla społeczeństwa i dlatego pozostającym pod ochrona prawa. Zagrożenie dla 

dobra prawnego nie wyczerpuje materialnego elementu przestępstwa. Dobra prawne 

uczestniczą w obrocie społecznym i są tym samym narażane na niebezpieczeństwo. 

Konieczne jest więc przyjęcie marginesu społecznej tolerancji dla zachowań 

zagrażających dobrom społecznym. Ten margines wyznaczają oparte na naszej wiedzy i 

doświadczeniu reguły postępowania z dobrem. Społecznie niebezpiecznym 

zachowaniem może być tylko takie, które zagraża dobru prawnemu przez naruszenie 

określonej reguły postępowania z tym dobrem”292. 

Trudno zaprzeczyć, że wskazane wyżej elementy – atak na dobro prawne oraz 

naruszenie reguł ostrożności – brzmią nad wyraz znajomo: pamiętać wszak należy, że 

reguły postępowania z dobrem prawnym stanowią ujętą w ustawowym opisie typu 

konkretyzację zgeneralizowanej kategorii społecznej akceptacji ryzyka, przesądzającą 

zarazem o materialnej bezprawności wartościowanego zachowania. Jednocześnie 

zauważyć należy, że społeczna szkodliwość in abstracto nie ma charakteru samoistnego 

w tym sensie, że ocena szkodliwości – a więc cechy danej kategorii czynów – musi 

 
290 M. Cieślak, Pojęcia i funkcje „społecznego niebezpieczeństwa czynu”…, s. 58-60. 
291 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 305. 
292 A. Zoll, Materialne określenie przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 2, s. 7. 
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opierać się na jakichś kryteriach, mówiąc prościej: musi z czegoś wynikać. Poczynione 

dotychczas spostrzeżenia (a w szczególności powiązanie społecznej szkodliwości in 

abstracto z naruszeniem reguł ostrożności) pozwalają na postawienie tezy, że społeczna 

szkodliwość w ujęciu abstrakcyjnym nie stanowi jakiejś nowej jakości, lecz powiązana 

jest – niejako na zasadzie sprzężenia zwrotnego – ze społecznie nieakceptowalnym 

ryzykiem. Mówiąc konkretniej: określone kategorie zachowań jawią się jako społecznie 

szkodliwe właśnie ze względu na charakteryzującą je społecznie nieakceptowaną 

ryzykowność (względnie – ujmując tę kwestię niejako z drugiej strony – ryzyko jest 

nieakceptowalne, gdyż społecznie nieopłacalne, a więc – z perspektywy społecznej – 

szkodliwe). Tak rozumiana społeczna szkodliwość klasy zachowań staje się na dobrą 

sprawę synonimem materialnej bezprawności, zaś uwzględnienie reguł ostrożności w 

procesie wykładni normy sankcjonowanej sprawia, że norma ta w swoim pełnym 

kształcie obejmuje tylko i wyłącznie takie klasy zachowań, które jawią się jako 

nadmiernie ryzykowne – i tym samym społecznie szkodliwe w ujęciu abstrakcyjnym – 

dzięki czemu w pełni zrealizowany zostaje postulat nullum crimen sine periculo 

sociali293. 

Społeczna szkodliwość czynu in concreto pełni z kolei rolę jednej z płaszczyzn 

prawnokarnego wartościowania zindywidualizowanego zachowania potencjalnego 

sprawcy. Fakt zrealizowania przez fragment ludzkiej aktywności znamion ustawowej 

określoności oznacza bowiem tylko i aż tyle, że mamy do czynienia z zachowaniem, które 

co do zasady charakteryzuje się ryzykiem wobec dóbr prawnych przekraczającym granice 

społecznej akceptacji. Okoliczność ta nie przesądza automatycznie, że z perspektywy 

ocen społecznych ten konkretny czyn wartościowany jest ujemnie w stopniu 

uzasadniającym uznanie go za czyn przestępny. Pamiętać wszak należy, że dopiero 

karygodność – a zatem charakteryzująca dany czyn społeczna szkodliwość 

przekraczająca poziom znikomości – stanowi jeden z elementów konstrukcyjnych 

dogmatycznej struktury przestępstwa. Można powiedzieć, że sąd wartościujący czyniony 

na płaszczyźnie generalno-abstrakcyjnej, stanowiący uzasadnienie dla kryminalizacji 

określonych kategorii zachowań i uznania ich za bezprawne, musi następnie zostać 

niejako zweryfikowany już w odniesieniu do zindywidualizowanego obiektu 

prawnokarnego wartościowania294. O ile pierwsza z tych ocen oparta jest na cechach 

 
293 Zob. Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 266. 
294 Zob. E. Plebanek, Karygodność jako element…, s. 133-134. 
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wspólnych danej kategorii zachowań, o tyle druga koncentruje się na właściwościach 

konkretnego fragmentu rzeczywistości. W obu przypadkach bowiem – siłą rzeczy – 

odmienny jest przedmiot wartościowania. Społeczna szkodliwość zachowań w ujęciu 

abstrakcyjnym jest sądem z natury rzeczy prospektywnym, dotyczącym pewnego 

wyobrażenia o rodzajowo określonych zachowaniach, ich charakterystyce i 

konsekwencjach, podczas gdy w ujęciu konkretnym dokonywanej retrospektywnie – a 

więc z perspektywy ex post – ocenie poddawane jest zdarzenie, które faktycznie miało 

miejsce. U podłoża obu tych wartościowań zawsze leżą jednak oceny społeczne 

uwzględniane odpowiednio przez ustawodawcę oraz sąd orzekający w konkretnej 

sprawie. Właściwości indywidualizujące czyn rzutujące na jego społeczną szkodliwość 

in concreto nabierają przy tym znaczenia na gruncie normy sankcjonującej, gdyż właśnie 

ta struktura normatywna w swoim zakresie zastosowania zawiera pozostające poza normą 

sankcjonowaną elementy przesądzające o przestępności czynu295. Karygodność stanowi 

tymczasem jeden z warunków, od których uzależnione jest „uruchomienie” reakcji karnej 

w stosunku do wybranych czynów noszących cechę bezprawności. Co więcej, społeczna 

szkodliwość konkretnego czynu – a mówiąc precyzyjniej: jej stopień – jest czynnikiem, 

który ze względu na sposób sformułowania art. 53 § 1 k.k., współdecyduje o tym, jaka 

kara ostatecznie zostanie wymierzona sprawcy. 

 Wśród przedstawicieli nauki prawa karnego wciąż jeszcze brak zgody co do tego, 

jakie okoliczności rzutują na stopień społecznej szkodliwości in concreto. Tradycyjnie 

największe kontrowersje budziła możliwość uwzględniania na tej płaszczyźnie 

prawnokarnego wartościowania zmiennych, które odnoszą się do charakterystyki 

sprawcy, nie zaś samego czynu, a wątpliwości te w istotnej części rozwiane zostały przez 

treść art. 115 § 2 k.k. Choć bowiem co prawda przepis ten przesądził o przedmiotowo-

podmiotowym ujęciu społecznej szkodliwości czynu, tym niemniej wciąż nie jest jasne, 

jakie konkretnie czynniki in concreto kształtują tę cechę czynu zabronionego296. Jak się 

zdaje, w chwili obecnej najpoważniejsze kontrowersje dotyczą tego, czy na społeczną 

szkodliwość czynu mogą wpływać wyłącznie takie okoliczności, które odpowiadają 

poszczególnym znamionom ustawowego opisu typu czynu zabronionego – a zatem 

zostały wyrażone wprost w zespole znamion typu – czy również elementy stanu 

faktycznego składające się na charakterystykę i kontekst zindywidualizowanego czynu. 

 
295 P. Kardas, O relacjach…, s. 60-61. E. Plebanek dodaje: „karygodność jest bowiem oceną zachowania 

sprzecznego z normą (a nie oceną sprzeczności)” – E. Plebanek, Karygodność jako element…, s. 130. 
296 Zob. m.in. R. Zawłocki, Pojęcie…, s. 185-189 oraz literatura tam powołana. 
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Wydaje się, że przychylić należy się do drugiej z powyższych ewentualności. Dość 

oczywiste jest wszak, że opis typu stanowi pewną generalizację, która koncentruje się na 

typowo występujących elementach danej kategorii zachowań. W odniesieniu do 

konkretnego czynu, osadzonego w określonym kontekście sytuacyjnym, wyróżnić może 

zaś cały zbiór charakteryzujących go okoliczności przedmiotowo-podmiotowych 

bezpośrednio związanych z wartościowanym zachowaniem lecz wykraczających poza 

opis typu. Sztucznością razi twierdzenie, że tego rodzaju zmienne nawet w najmniejszym 

stopniu nie mogą wpływać na społeczną ocenę wartościowanego czynu297. 

Warto przy tym zauważyć, że bardzo trudno wskazać jeden wiodący pogląd co do 

tego, jakie winno być podstawowe kryterium, za pomocą którego dokonywać należy 

oceny karygodności czynu. Na wymienione w art. 115 § 2 k.k. okoliczności możemy 

bowiem spoglądać z różnych perspektyw, co ostatecznie doprowadzi do zróżnicowanych 

ocen tego samego przedmiotu wartościowania. W tym kontekście wskazać można 

chociażby kryterium interesów społeczeństwa, kryterium dobra prawnego, kryterium 

obiektywnej antyspołeczności czynu czy wreszcie kryterium sprawiedliwej odpłaty298. 

Podstawową różnicą występująca pomiędzy tymi koncepcjami jest wybór zmiennej, która 

stanowić będzie swoisty pryzmat, przez który w procesie stosowania prawa patrzy się na 

konkretny czyn. 

Z perspektywy rozważań dotyczących społecznej akceptacji ryzyka wobec dóbr 

prawnych kluczowe wydaje się spostrzeżenie, że społeczna szkodliwość czynu in 

concreto – analogicznie do społecznej szkodliwości czynu w ujęciu abstrakcyjnym – jest 

uzależniona od wartości i ocen społecznych. Jak jednak wskazuje się w literaturze, 

„zbytnim uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że ocena stopnia społecznej szkodliwości 

zarówno ustawowego typu, jaki konkretnego już przestępstwa opiera się na tych samych 

przesłankach i kryteriach”299. Kryteria te w istocie są w dużej mierze podobne, lecz nie 

identyczne, co wynika z faktu, że – jak wspomniano – w obu przypadkach są one 

„odnoszone do zupełnie innych przedmiotów, dokonywane są przez inne podmioty, dla 

odmiennych celów”300. Wydaje się, że społeczna akceptacja ryzyka w rozumieniu 

przyjętym w tej pracy jest tylko jednym z aspektów składających się na ocenę stopnia 

społecznej szkodliwości in concreto. Teza ta wymaga pewnego doprecyzowania. Rzecz 

 
297 Zob. szer.: T. Kaczmarek, O elementach wyznaczających…, s. 72-73. Por. R. Zawłocki, Pojęcie…, s. 

212 i n. 
298 R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje…, s. 219 i n. 
299 E. Plebanek, Karygodność jako element…, s. 133. 
300 E. Plebanek, Karygodność jako element…, s. 133. 
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w tym, że do tej pory mowa była o społecznej akceptacji ryzyka względem dobra 

prawnego stanowiącego przedmiot ochrony danej normy. Choć tak rozumiana społeczna 

akceptacja ryzyka niewątpliwie jest czynnikiem rzutującym na ocenę istnienia i stopnia 

społecznej szkodliwości in concreto, to jednak wiele okoliczności, które uwzględniane 

są w procesie tej oceny, nie rzutuje na ocenę stopnia społecznej nieakceptowalności 

zaistniałego naruszenia dobra chronionego (względnie kwantum niebezpieczeństwa 

naruszenia wywołanego przez czyn). Tak będzie chociażby w przypadku, gdy 

wartościowany czyn – przykładowo: polegający na zgwałceniu – miał miejsce na oczach 

nieletniego301. Czynnik ten niewątpliwie wpłynie na ocenę społecznej ujemności czynu, 

chociaż raczej nie będzie to efektem zwiększonego natężenia społecznej 

nieakceptowalności ryzyka dla dobra w postaci wolności seksualnej, lecz nastąpi ze 

względu na – jednoznacznie negatywny – szerszy społeczny wydźwięk takiego 

zachowania. Wydaje się przeto, że w wypadku społecznej szkodliwości in concreto 

substratem oceny jest społeczna nieakceptowalność czynu rozumiana w sposób szeroki, 

odnoszona nie tylko do przedmiotu ochrony, ale również innych społecznie uznanych 

wartości, które zostały naruszone przez jednostkowe zachowanie sprawcy. 

 

2.5. Błąd co do nadmiernej ryzykowności zachowania 

 

Interesującym zagadnieniem dotyczącym społecznej akceptacji wobec zachowań 

ryzykownych, które niewątpliwie zasługuje na odrębne omówienie, jest problematyka 

błędu. Jakkolwiek już przed laty zauważono, że nadmierna ryzykowność zachowań 

widziana przez pryzmat ocen społecznych oraz kategorie jej pokrewne mogą być 

przedmiotem prawnokarnie relewantnego błędu, tym niemniej wciąż wiele kontrowersji 

budzi to, w jaki sposób postrzegać należy jego charakter oraz wpływ na 

odpowiedzialność karną potencjalnego sprawcy. Warto przy tym zauważyć, że jest to 

problem o tyle złożony – i stanowiący tym większe wyzwanie dla prawnika – że 

usytuowany gdzieś na styku psychologii, socjologii oraz prawa. 

W celu uporządkowania podstawowej siatki terminologicznej, wskazać należy, że 

w pracy błąd rozumiany jest w sposób nieodbiegający od klasycznego ujęcia a zatem jako 

rozbieżność pomiędzy rzeczywistością a jej obrazem odbitym w świadomości 

 
301 Zob. P. Daniluk, Ocena społecznej szkodliwości czynu, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 6, s. 132. 
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sprawcy302. Jednocześnie z uwagi na specyficzny przedmiot rozpatrywanego tu błędu na 

pierwszy plan wysuwać będzie się przede wszystkim jedna z tradycyjnie wyróżnianych 

jego „postaci”, a mianowicie występująca u potencjalnego sprawcy nieświadomość 

określonego wycinka rzeczywistości. Naturalnie stwierdzenie to jest dosyć istotnym 

uproszczeniem, albowiem – jak trafnie zauważa J. Giezek – „w miejsce nieświadomości 

czyli pewnego braku, a zarazem niezbędnego warunku błędu wchodzi mylne 

wyobrażenie, które ten brak wypełnia (w zakresie objętym błędem)”303. Innymi słowy, 

błędem jest nie sam tylko deficyt informacji o świecie zewnętrznym (nieświadomość), 

ale nabudowane na nim mylne wyobrażenie o rzeczywistości. Kładzenie akcentu na 

element nieświadomości postrzegać należy przeto jako zabieg, który w żadnym wypadku 

nie neguje tezy o jednolicie pojmowanej istocie błędu, a jedynie ma za zadanie uczynić 

dalszą analizę bardziej przejrzystą. 

W literaturze mowa zwykle o dwóch rodzajach błędu, które wykazują bliski 

związek ze społeczną akceptacją ryzyka. Z jednej strony, chodzi o nieświadomość 

nadmiernej ryzykowności zachowania (w dawniejszej nomenklaturze: społecznego 

niebezpieczeństwa czynu)304, a z drugiej strony, o nieświadomość niezachowania 

wymaganej w danych okolicznościach ostrożności305. W pierwszej kolejności zastanowić 

należy się przeto, co jest rzeczywistym przedmiotem błędu w obu wymienionych 

przypadkach, a przede wszystkim, czy stanowią one jakąś odrębną jakość, czy są to raczej 

dwie strony tego samego zjawiska. Odpowiedź na tak postawione pytanie, ułatwi – jak 

się zdaje – poczynienie bardziej szczegółowych ustaleń, dotyczących charakteru 

prawnego tego rodzaju błędów i ich miejsca w modelu prawnokarnego przypisania 

sprawstwa przestępstwa. 

Mając w pamięci wyrażone wcześniej tezy dotyczące relacji pomiędzy 

sformalizowanym zakazem a nadmierną ryzykownością poszczególnych kategorii 

zachowań widzianą z perspektywy ocen społecznych, wskazać należy, że pełny sens 

bezprawności oddaje dopiero kumulacja obu wspomnianych elementów. Taki stan rzeczy 

 
302 W. Wolter, Funkcja błędu…, s. 8; J. Giezek, Kilka uwag o istocie błędu, „Acta Universitatis 

Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1985, nr 20, s. 118. 
303 J. Giezek, Kilka uwag…, s. 121. 
304 Zob. W. Wolter, Funkcja błędu…, s. 178 i n.; Z. Ćwiąkalski, Błąd co do bezprawności czynu w polskim 

prawie karnym (zagadnienia teorii i praktyki), Kraków 1991, s .113 i n. 
305 Ł. Pohl, Niezachowanie wymaganej ostrożności…, s. 84; Ł. Pohl, Błąd co do okoliczności stanowiącej 

znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (Zagadnienia ogólne), Poznań 2013, s. 51. Warto 

przy tym zauważyć, że powołany autor, akceptując odmienne założenia niż przyjęte w tej pracy, dochodzi 

do wniosku, że nieświadomość naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym – uznawanych przezeń 

za wstępny warunek normowania – winna być traktowana na analogicznych zasadach jak błąd co do prawa. 
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musi oddziaływać na problematykę błędu. Potencjalnie oba wymienione składniki 

bezprawności mogą wszak nie zostać uświadomione przez potencjalnego sprawcę, co nie 

powinno pozostać bez wpływu na ponoszenie przezeń odpowiedzialności karnej. 

Naturalnie z punktu widzenia oceny prawnej najciekawsze są takie przypadki, w których 

w świadomości sprawcy „brakuje” odbicia tylko jednego z wymienionych składników 

bezprawności. Stajemy wówczas przed pytaniem, czy uświadomienie sobie przez 

sprawcę istnienia wyłącznie drugiego z nich samo w sobie pozwala na przyjęcie, że w 

istocie jest on świadom bezprawności określonego zachowania. 

 O ile w literaturze większych wątpliwości nie budzi to, że ze świadomości 

nadmiernej ryzykowności zachowania nie sposób wnioskować o świadomości istnienia 

formalnego zakazu, o tyle sytuacja przeciwna jawi się jako dużo mniej oczywista. W. 

Wolter, przyjmował mianowicie, że w sytuacji, gdy sprawca uświadamia sobie fakt 

obowiązywania zakazu karnego, to nawet jeśli nie widzi on w czynach objętych zakazem 

niczego społecznie nieakceptowalnego, to jednak „zdaje sobie sprawę z tego, bo tę 

świadomość wobec znajomości zakazu posiadać musi, że zakazem karnym objęte są 

zawsze czyny społecznie szkodliwe w ocenie tych, którzy decydują o zakazie”306. 

Opierając się na takim założeniu, autor dochodził do wniosku, że świadomość 

obowiązywania zakazu „pociąga za sobą świadomość społecznej szkodliwości, czyli 

zachodzi tu implikacja zwykła (ekstensywna)”307. W podobnym duchu wypowiada się Z. 

Ćwiąkalski, stwierdzając, że świadomość bezprawności zachowania jest nierozłącznie 

związana ze społecznym niebezpieczeństwem czynu, rozumianym jako racja dla 

ustanowienia danego typu czynu zabronionego: „skoro więc społeczne 

niebezpieczeństwo czynu było tu argumentem wprowadzenia bezprawności, świadomość 

bezprawności nie wymaga odrębnej świadomości społecznego niebezpieczeństwa 

czynu”308. 

 Powyższe zapatrywania zdają się mieć jeden podstawowy mankament, a 

mianowicie pomijają fakt, że rola społecznej nieakceptowalności zachowań 

ryzykownych nie sprowadza się wyłącznie do zapewnienia uzasadnienia dla ustanawiania 

zakazów karnych. Pamiętać należy bowiem, że stanowi ona zarazem czynnik, który na 

płaszczyźnie normatywnej dookreśla zawartość treściową obowiązku wynikającego z 

 
306 W. Wolter, Funkcja błędu…, s. 195. 
307 W. Wolter, Funkcja błędu…, s. 196. Por. M. Cieślak, Nieświadomość prawno-społecznej charakterystyki 

czynu w ujęciu projektu kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1963, z. 7, s. 110-111; T. Kaczmarek, 

Społeczne niebezpieczeństwo…, s. 51. 
308 Z. Ćwiąkalski, Błąd…, s. 118. 
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normy sankcjonowanej. Jak wskazywano już wcześniej, sam fakt wprowadzenia 

sformalizowanego zakazu nie przesądza jeszcze, że wszystkie zachowania mieszczące 

się w jego warstwie deskryptywnej, przybierającej postać ustawowego opisu typu, można 

uznać za materialnie bezprawne. Dopiero kryterium nadmiernej ryzykowności zachowań 

pozwala na zracjonalizowanie treści zakazu poprzez stosowne uadekwatnienie normy 

sankcjonowanej, której zręby dekodowane są z przepisu karnego. Mówiąc inaczej, z 

samej zgodności zachowania z opisem typu nie sposób wnioskować o jego bezprawności 

w obu wymienionych sensach. Spostrzeżenie to prowadzi do wniosku, że ewentualne 

nieuświadamianie sobie granic społecznej akceptacji ryzyka nawet przy świadomości 

obowiązywania zakazu może skutkować tym, iż istniejące w świadomości potencjalnego 

sprawcy odbicie pełnej treści nałożonego nań obowiązku (uwzględniającej zarówno jego 

aspekt formalny, jak i materialny) nie odpowiada rzeczywistości, a zatem – innymi słowy 

– że znajduje się on pod wpływem błędu. 

Stwierdzić należy przeto, że może być tak, iż sprawca – mając wiedzę o 

obowiązywaniu sformalizowanego zakazu – nie jest świadom tego, jak kształtuje się krąg 

społecznie akceptowanych zachowań znamiennych ryzykiem, co w konsekwencji 

oznacza, że nie jest on w stanie prawidłowo zrekonstruować granic adresowanego doń 

prawnego obowiązku. W efekcie – siłą rzeczy – sprawca nie wie (a jest to nieświadomość 

wtórna wobec nieświadomości granic ciążącego nań obowiązku) w jaki sposób zachować 

się, ażeby nie przekroczyć normy sankcjonowanej. Do pomyślenia jest jednak także taka 

sytuacja, w której choć sprawca wie, jakie zachowania formalnie bezprawne wiążą się ze 

społecznie nieakceptowalnym ryzykiem, to jednak błądzi co do technicznej warstwy 

powinnego postępowania. Mówiąc prościej: możemy albo nie wiedzieć, jaki poziom 

niebezpieczeństwa jest nieakceptowalny i z tego względu zachować się w sposób 

obiektywnie nieostrożny, albo znać próg społecznej tolerancji ryzyka, lecz błędnie 

wybrać sposób postępowania, który w naszym mniemaniu winien utrzymać ryzyko w 

społecznie tolerowanych granicach. Choć oba wspomniane warianty mają charakter 

prawnokarnie relewantnego błędu, to jednak ocena prawna wymienionych sytuacji 

wymaga pewnego różnicowania. 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że wobec poczynionych wcześniej 

uwag nieświadomości nadmiernej ryzykowności zachowań, a zatem – innymi słowy – 

błędowi co do zakresu społecznej tolerancji ryzyka, najbliżej jest do konstrukcji błędu co 

do prawa. Tego rodzaju błąd wystąpi wówczas, gdy sprawca wie, że określone 
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zachowanie objęte zakazem karnym może wywołać niebezpieczeństwo o określonym 

natężeniu, błędnie przyjmując przy tym, że jego stopień jest powszechnie 

akceptowany309. Dla przykładu: potencjalny sprawca jest świadom przestępnego 

charakteru zachowań korupcyjnych, jednak nie zdaje sobie z prawy z tego, że postrzegane 

w taki sposób – a zatem uważane za społecznie nieakceptowalne – jest również 

sfinansowanie osobie pełniącej funkcję publiczną zagranicznego wyjazdu w ramach 

wdzięczności za pomyślnie załatwioną sprawę urzędową. Drugi z wymienionych 

przypadków – nazywany zwykle błędem co do reguł postępowania z dobrem prawnym 

lub nieświadomością niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach 

– odnosi się do takich sytuacji, w których sprawca zdaje sobie sprawę z bezprawności 

(zarówno w sensie formalnym, jak i materialnym) określonych zachowań, jednak nie 

uświadamia sobie tego, że swoim postępowaniem narusza regułę ostrożności, mającą 

zastosowanie w danych okolicznościach. W tym kontekście powołać można się na 

przykład kierowcy, który prowadzi pojazd mechaniczny, nie wiedząc, że leki, które 

przyjmuje, powodują silne halucynacje i zmiany w motoryce. W tym wypadku 

przedmiotem pierwotnego błędu sprawcy nie jest ocena prawna jego zachowania, lecz 

występowanie w otaczającej go rzeczywistości okoliczności przesądzających o 

wywołaniu nadmiernego niebezpieczeństwa dla dobra prawnego. Mówiąc inaczej, 

sprawca nie uświadamia sobie, że zachował się w sposób nieostrożny i dopuścił się 

zamachu na dobro prawne, a to ze względu na brak odbicia w jego świadomości tych 

okoliczności stanu faktycznego, które przesądzają o aktualizacji określonej reguły 

ostrożności. Sytuację tę zakwalifikować należy zakwalifikować jako błąd co do 

okoliczności stanowiącej znamię typu czynu zabronionego, który w każdym wypadku 

wyłączy sprawstwo czynu znamiennego umyślnością310. 

 
309 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 461. 
310 W tym kontekście trudno zgodzić się z P. Zakrzewskim, który uzależnia wybór relewantnego 

unormowania błędu co do reguł postępowania z dobrem prawnym od tego, czy reguły te zostały wpisane 

w znamiona typu, czy też nie. Autor przyjmuje mianowicie, że w sytuacji, „gdy reguły postępowania z 

dobrem prawnym zostają wpisane w znamiona bądź jako znamię samoistne, bądź jako znamię czynności 

czasownikowej, relewantne staje się wówczas unormowanie błędu co do znamion czynu zabronionego (…), 

zaś gdy reguły te nie zostały wpisane w znamiona czynu zabronionego, zasadne jest odwołanie się do 

unormowania błędu co do znaczenia prawnego zachowania realizującego znamiona czynu zabronionego z 

art. 30 k.k.”. Nie wydaje się trafne różnicowanie charakteru błędu co do reguł ostrożności w zależności od 

kwestii li tylko technicznej, jaką jest „wpisanie w znamiona”, oznaczające – o ile dobrze odczytałam myśl 

wyrażoną przez autora – odwołanie do reguł zawarte w ustawowym opisie typu. Figura reguł ostrożności 

ma jednolity charakter i również błąd jej dotyczący winien być postrzegany jednolicie. Zob. P. Zakrzewski, 

Stopniowanie winy w prawie karnym, Warszawa 2016, s. 382. 
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Naturalnie zupełnie inną kwestią jest ewentualne usprawiedliwienie opisanych 

wyżej błędów de lege lata, stosownie do unormowania art. 28 § 1 k.k. i 30 k.k., 

pociągające za sobą wyłączenie winy sprawcy. Jak się zdaje, w szczególności 

usprawiedliwienie błędu mającego za przedmiot zakres społecznej tolerancji wobec 

zachowań ryzykownych – zgodnie z prezentowanym tu poglądem rozpatrywanego przez 

pryzmat błędu co do prawa – w praktyce napotyka istotne trudności i jedynie w 

odosobnionych przypadkach może prowadzić do zniesienia przestępności czynu. Można 

jedynie mniemać, że doniosłość tej kategorii prawnokarnie relewantnego błędu będzie 

rosła wraz z postępującymi zmianami w strukturze etnicznej społeczeństwa polskiego 

związanymi z narastającym kryzysem migracyjnym oraz masowym napływem ludności 

z pochodzącej z kręgów kulturowych dalece różniących się od naszego. 

 

2.6. Zakres zachowań społecznie akceptowalnych i kryteria jego wyznaczania 

 

W praktyce newralgicznym punktem koncepcji przypisywania społecznej 

akceptacji wobec zachowań ryzykownych roli czynnika kształtującego treść normy 

sankcjonowanej w prawie karnym są istotne trudności towarzyszące próbom możliwie 

precyzyjnego wyznaczenia zakresu tej kategorii. Taki stan rzeczy zdaje się mieć co 

najmniej kilka przyczyn. 

Po pierwsze, niebezpieczeństwo (ryzyko) to kategoria abstrakcyjna, niemająca 

swego materialnego desygnatu, odnosząca się zjawiska, które czerpie swój sens przede 

wszystkim z potencjalnego ujemnego skutku. Na gruncie rozważań karnistycznych o 

niebezpieczeństwie mówimy wówczas, gdy – oceniwszy możliwość zniweczenia dobra 

prawnego (a co najmniej wywołania w nim pewnych strat) – prognozujemy określony 

stopień prawdopodobieństwa wystąpienia takiego stanu rzeczy. Niebezpieczeństwo jest 

zatem pojęciem wysoce ocennym, cechującym się znacznym cieniem semantycznym311. 

Po drugie, choć niebezpieczeństwo jest kategorią stopniowalną, tym niemniej to, 

w jaki postrzegamy rzeczywistość, nie pozwala nam na określenie owego stopnia w 

sposób zmatematyzowany. Mówiąc prościej: nie jesteśmy w stanie skonstruować 

jakiegoś rodzaju formuły czy wzoru matematycznego, które po wprowadzeniu doń 

określonych zmiennych, wyznaczałyby akceptowalny poziom niebezpieczeństwa wobec 

danego dobra oraz skorelowany z nim poziom wymaganej w danych okolicznościach 

 
311 Por. A. Spotowski, Funkcja niebezpieczeństwa…, s. 66. 
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ostrożności312. Wskazują na to również określenia, jakie zwykle łączymy z 

rzeczownikiem „niebezpieczeństwo” – może być ono przykładowo duże, małe, poważne, 

ogromne, większe, mniejsze, niewielkie, czy wreszcie nadmierne. Wszystkie 

wymienione przymiotniki nie tylko cechuje znaczna nieostrość, ale również często 

występują one w stopniu wyższym, co wskazuje, że jednym z podstawowych sposobów 

charakteryzowania niebezpieczeństwa jest porównywanie układów faktycznych pod 

kątem stwierdzanego w ich przypadku ryzyka dla dóbr313. Jak się zatem zdaje, nasze 

możliwości określania poziomu niebezpieczeństwa w sposób zgeneralizowany – czy to 

realnie grożącego czy akceptowanego – są bardzo ograniczone. Choć możemy 

powiedzieć przykładowo, iż umiarkowane ryzyko dla danego dobra uznajemy za 

akceptowalne, a wysokie ryzyko jawi się nam jako nadmierne, tym niemniej tego rodzaju 

stwierdzenie w istocie niesie w sobie niewiele treści. W szczególności nie dostarcza ono 

informacji o tym, jakie konkretnie zachowania wiążą się z takim niebezpieczeństwem, 

które jest jeszcze akceptowalne, a jakie już nie. 

Po trzecie, próg akceptacji wobec ryzyka nie jest stały, lecz cechuje się 

zmiennością zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Nietrudno wszak dostrzec, że nawet 

sposób postępowania z tak wysoko wartościowanymi dobrami jak zdrowie i życie ludzkie 

na przestrzeni wieków zmienił się radykalnie. Również współcześnie pomiędzy różnymi 

kręgami kulturowymi istnieje zauważalne zróżnicowanie poziomu dopuszczalnego 

niebezpieczeństwa także dla najistotniejszych dóbr. Co więcej, wydaje się, że z uwagi na 

charakterystykę wielu współczesnych społeczeństw, które cechują się daleko idącym 

pluralizmem aksjologicznym i kulturowym, z istotnymi trudnościami może wiązać się 

znalezienie wspólnego mianownika w zakresie akceptowanych sposobów interakcji z 

określonymi dobrami. „Pluralizm aksjologiczny jest immanentną cechą 

demokratycznego, współczesnego społeczeństwa”314. Warto w tym kontekście 

 
312 Można w tym kontekście – za W. Mąciorem – przywołać pogląd A. Bachracha, zgodnie z którym 

„wartość postępowania” oceniana przez pryzmat wymaganego w danych okolicznościach poziomu 

ostrożności określana jest przez „stosunek prawdopodobieństwa do środków przeciwdziałania” według 

wzoru P = 
𝑠

𝑝
, gdzie s oznacza wartość środków ostrożności, zaś p stopień prawdopodobieństwa naruszenia 

dobra prawnego. Jakkolwiek być może powyższa formuła trafnie oddaje wzajemne zależności pomiędzy 

zaproponowanymi przez autora zmiennymi, tym niemniej trudno się nie zgodzić, że ma ona znikomą 

praktyczną użyteczność. Wydaje się wręcz, że wszystkie próby podobnego „zmatematyzowania” analiz 

dotyczących ryzyka i wymaganej ostrożności kreują wyłącznie pozory matematycznej ścisłości. Wszędzie 

tam, gdzie odwołujemy się do ocen i wartościowania, pogodzić musimy się z niejednokrotnie 

rozczarowującym brakiem precyzji – zob. W. Mącior, Problem przestępstw nieumyślnych na tle aktualnych 

wymagań teorii i praktyki, Kraków 1968, s. 42-43. 
313 Zob. G. Łabuda, Przyczynek do koncepcji…, s. 93. 
314 D. Szenkowski, Pluralizm wartości a wola i racjonalność ustawodawcy – konflikt aksjologiczny w 

systemie i stosowaniu prawa, „Dialogi Polityczne” 2010, nr 13, s. 181. 
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przytoczyć in extenso następującą wypowiedź A. Zduniak: „Idealnym celem socjalizacji, 

możliwym do wyobrażenia, choć w praktyce nierealnym, byłaby całkowita internalizacja 

przekazywanych wartości, norm i wzorów zachowań wyrażająca się nie tyle w tym, że 

jednostka przestrzega określonych zasad ze względu na to, że wymaga tego od niej 

otoczenie społeczne, lecz raczej w tym, że w ogóle nie przychodzi jej do głowy, że można 

by postąpić inaczej. W społeczeństwie nowoczesnym tego rodzaju cel nie jest możliwy 

do realizacji, jest ono bowiem społeczeństwem alternatyw. Jednostka może zdecydować 

się na wybranie określonego stylu życia i postępowanie według określonych zasad, ale 

zawsze ma do wyboru również inne style życia i odmienne zasady. Rozmaitość modeli 

życia, postaw, poglądów i wyznawanych wartości była obca społecznościom 

tradycyjnym, w których wpływy rodziny, środowiska sąsiedzkiego, wspólnot religijnych 

i struktur władzy uzupełniały się i wzmacniały nawzajem. We współczesnym 

społeczeństwie jednostka spotyka się ze sprzecznymi wymogami, jakie kierują wobec 

niej poszczególne sfery rzeczywistości społecznej, w jakich partycypuje”315. Powyższe 

spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że ocena tego, jakie zachowania charakteryzują się 

(nadmierną) ryzykownością, a jakie dają się zaakceptować, może różnić się znacznie 

nawet w ramach jednej społeczności. Tym samym, nie można wykluczyć, że choć 

dowolnie wyselekcjonowana grupa osób (pochodzących nawet z różnych kręgów 

kulturowych) gotowa byłaby zgodzić się z ogólnym twierdzeniem o nieakceptowalności 

wysokiego prawdopodobieństwa naruszenia określonego dobra, to jednak w 

rzeczywistości każda z nich jako nadmiernie ryzykowne postrzegałaby zachowania 

wiążące się w istocie z różnym in concreto poziomem niebezpieczeństwa. 

Po czwarte, choć mogłoby się zdawać, że odwołanie do dobra prawnego 

gwarantuje względną pewność przynajmniej co do punktu odniesienia dla oceny ryzyka, 

to jednak jest to poczucie bardzo zwodnicze. Wbrew pozorom bowiem – jak była o tym 

mowa w ramach uwag wstępnych – pojęcie dobra prawnego jest wysoce niedookreślone 

i istnieje wiele alternatywnych sposobów wypełnienia go treścią, przez co jawi się ono 

jako kategoria „rozciągliwa” i stosunkowo łatwo „manipulowalna” 316. Wydaje się wręcz, 

że gdyby puścić wodze fantazji można by w zasadzie bez końca obmyślać nowe, 

zasługujące na ochronę „dobra”, pozornie legitymizując tym samym coraz to dalszy 

rozrost regulacji prawnokarnych. Taka zauważalna tendencja prowadzi do stopniowej 

 
315 A. Zduniak, Socjalizacja…, s. 52. 
316 L. Gardocki, Zagadnienia teorii…, s. 163. 
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„dematerializacji” dóbr prawnych, a także ich postępującej „depersonalizacji”, 

polegającej na oddalaniu się od interesów poszczególnych jednostek i kreowaniu 

znacznej liczby dóbr kolektywnych317. D. Gruszecka zauważa przy tym, że to właśnie w 

szczególności uniwersalne (ponadindywidualne) dobra prawne „przez ich nader mglisty 

i ogólnikowy sposób formułowania, pozbawiły pojęcie dobra prawnego jakichkolwiek 

wyraźnych konturów318. Wspomniana konstrukcja podatna jest na inne jeszcze 

nadużycia, w szczególności na konstruowanie tak zwanych dóbr z przedpola. 

Charakteryzują się one tym, że „ochroną karną zostają objęte zamiast dóbr prawnych czy 

instytucji, którym przynależą określone funkcje, już same faktyczne warunki 

funkcjonowania i trwałości tych dóbr oraz instytucji jako autonomiczne dobra z 

przedpola”319. Wydaje się, że działa tu swoisty mechanizm psychologicznych, polegający 

na tym, że nazwanie jakiejś wartości czy jakiegoś stanu rzeczy dobrem prawnym – 

jakkolwiek nieuchwytne czy abstrakcyjne by one nie były – skutkuje niejako 

automatycznym zwiększeniem się ich społecznej „wyceny” i uznaniem za potencjalny 

samoistny przedmiot prawnokarnej ochrony. Efekt ten widać szczególności w stosunku 

do takich wartości jak moralność publiczna, zdrowie publiczne, obyczajność, obrót 

gospodarczy czy bezpieczeństwo w komunikacji. Choć wszystkie one uznawane są 

powszechnie za dobra chronione przez prawo karne, to jednak w praktyce trudno 

powiedzieć, jaki na dobrą sprawę jest faktyczny przedmiot tej ochrony. 

Zdawać by się prima facie mogło, że z uwagi na tak daleko idące trudności 

związane z szacowaniem niebezpieczeństwa względem wartości uznawanych – mniej lub 

bardziej trafnie – za społecznie doniosłe, a także – co kluczowe – określaniem poziomu 

jego akceptowalności, na niepowodzenie skazane jest posługiwanie się zarówno figurą 

nadmiernego, społecznie nieakceptowalnego niebezpieczeństwa wobec dóbr prawnych, 

jak i służebnymi względem niej regułami postępowania z dobrem prawnym. Należy mieć 

jednak świadomość, że na gruncie nauk prawnych nie jest możliwe osiągnięcie 

jednoznaczności i precyzji, która pozwoliłaby na zalgorytmizowanie procesu wykładni i 

stosowania prawa w sposób, który ograniczyłby do minimum ewentualne wątpliwości, 

pojawiające się w toku rekonstruowania z przepisów normy prawnej w jej pełnym 

kształcie. Na tę cechę prawa już przed laty zwracał uwagę W. Mącior: „Zapewne praktyka 

oczekuje od teorii bardziej jednoznacznych i precyzyjnych dyrektyw, ale są to 

 
317 D. Gruszecka, Ochrona dobra…, s. 26 i n. 
318 D. Gruszecka, Ochrona dobra…, s.26. 
319 D. Gruszecka, Ochrona dobra…, s. 34. 
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oczekiwania również zrozumiałe, jak i nieziszczalne. Zrozumiałe dlatego, że chodzi 

przecież o niezmiernie ważne i delikatne zagadnienie wymiaru sprawiedliwości, który 

swoimi sankcjami dotyka najwyższych wartości człowieka. Nieziszczalne zaś dlatego, że 

wszędzie tam, gdzie występują oceny i wartości, z natury rzeczy pojawić muszą się 

również wątpliwości, chwiejności i rozbieżności. Z tych też powodów doktryna prawa 

karnego nie jest w stanie podsunąć (…) praktyce takich rozwiązań, które by cechowała 

immanentna logice czy matematyce ścisłość i niezawodność”320. Jedyne, co pozostaje 

teorii i dogmatyce prawa, to ciągłe próby udoskonalania istniejącej siatki pojęciowej, a 

także weryfikacja wypracowanych dotychczas konstrukcji, ich użyteczności oraz 

sposobów aplikacji. Jako konieczne jawi się w szczególności zbadanie, jakie warunki 

musi spełnić zachowanie znamienne ryzykiem, ażeby mogło zasługiwać na społeczną 

akceptację, a także jakie kryteria służyć mogą do wyznaczania w sposób możliwie 

jednoznaczny zakresu prawnokarnie relewantnego niebezpieczeństwa wobec dóbr 

prawnych. Rzecz w tym, że skoro właściwie z każdym przejawem aktywności człowieka 

związany jest jakiś stopień ryzyka, to z perspektywy analizy karnistycznej kategoria ta 

pozbawiona jakiegokolwiek kwantyfikatora byłaby w zasadzie bezużyteczna. Chodzić 

będzie zatem przede wszystkim o rozgraniczenie ryzyka nadmiernego od tego, które 

uznać można za dozwolone czy normalne. 

W pierwszej kolejności przypomnieć należy, że prawodawca nie jest uprawniony 

do samoistnego „tworzenia” społecznie doniosłych dóbr. Dopiero sięgnięcie do 

pozaprawnej sfery ocen społecznych, tworzącej swego rodzaju społeczne i aksjologiczne 

„podłoże norm prawa karnego”321, pozwala na stwierdzenie, ochrona jakich wartości 

uzasadnia unormowanie określonych kategorii zachowań pod groźbą kary. W 

przeciwnym razie zakaz karny stałby się wartością samą w sobie, samospełniającą się 

przepowiednią legitymizującą prawnokarną ingerencję wyłącznie wolą ustawodawcy. 

Ustawodawca nie jest przeto uprawniony do dowolnego dekretowania dóbr prawnych, 

lecz winien jedynie sankcjonować naruszanie takich wartości, których doniosłość wynika 

ze społecznych preferencji aksjologicznych322. 

Idąc dalej, nietrudno zauważyć, że kluczową rolę przy wyznaczaniu zakresu 

społecznej tolerancji zachowań ryzykownych musi odgrywać ich społeczny sens i cel323. 

 
320 W. Mącior, Problem przestępstw…, s. 43. 
321 T. Kaczmarek, Typizacja czynów…, s. 8. 
322 Zob. szer. rozdział 1.2.2. 
323 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 132-133. 
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Wydaje się wręcz, że kryterium to może stanowić swego rodzaju wstępny test, 

weryfikujący potrzebę dalszego badania wartościowanej aktywności. Rzecz bowiem w 

tym, że jeśli określone zachowanie jawi się jako społecznie niepożądane z samej swej 

istoty, to nie jest możliwe zaakceptowanie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla dóbr 

prawnych, które się z nim wiąże. Wyraźnie podkreślić należy jednak, że – jak wskazuje 

J. Giezek – „nie chodzi tutaj ani o motywy czy pobudki działania sprawcy, ani również o 

jego subiektywnie zabarwiony zamiar, lecz raczej o znaczenie jakie na podstawie wiedzy 

i doświadczenia oraz znajomości obiektywnych faktów zwykliśmy przypisywać 

określonego rodzaju czynnościom”324. 

Wiele definicji niebezpieczeństwa formułowanych na potrzeby prawa karnego 

odwołuje się do kryterium prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego skutku na 

dobrach prawnych, które – jako kategoria mierzalna – mogłoby potencjalnie pełnić rolę 

instrumentu służącego do wyznaczania granic zachowań wiążących się z akceptowalnym 

niebezpieczeństwem dla społecznie doniosłych dóbr. Doprecyzować należy przy tym, że 

mowa wyłącznie o obiektywnie rozpoznawalnym325 z perspektywy ex ante 

prawdopodobieństwie wystąpienia uszczerbku na dobru prawnym326. Samo 

prawdopodobieństwo – co często pozostaje niedostrzegane – jest jednak pojęciem dalece 

niejasnym i wieloznacznym, co znacznie ogranicza jego przydatność jako narzędzia 

służącego precyzyjnemu wytyczeniu linii demarkacyjnej pomiędzy zachowaniami 

tolerowanymi oraz społecznie nieadekwatnymi. Choć można założyć, że w sposób 

intuicyjny każdy rozumie, jaka jest istota prawdopodobieństwa, w stopniu 

umożliwiającym posługiwanie się tym kryterium, tym niemniej nie należy tracić z pola 

widzenia tego, iż w nauce odnaleźć można co najmniej kilka jego ujęć. W szczególności 

rozróżniać należy prawdopodobieństwo w sensie matematycznym, statystycznym oraz 

szacunkowym. O ile w przypadku dwóch pierwszych koncepcji miara 

prawdopodobieństwa ma charakter zobiektywizowany i oparta jest na możliwej do 

 
324 Dla zobrazowania swego – trafnego skądinąd spostrzeżenia – autor przywołuje przykład kierowcy, który 

zachowując wszelkie reguły ostrożności wymagane w ruchu drogowym, podróżuje samochodem do 

miejsca, w którym zamierza kogoś zabić. Rzecz w tym, że wartościowana aktywność w postaci jazdy 

samochodem oceniana musi być z perspektywy zobiektywizowanego społecznego sensu i celu tej 

czynności – jaką jest przemieszczanie się pomiędzy miejscami – nie zaś przez pryzmat przestępnego, 

społecznie niepożądanego zamiaru kierowcy – J. Giezek, Przyczynowość…, s. 132-133. 
325 Obiektywna rozpoznawalność (przewidywalność) szeroko pojętego skutku ma to o siebie, że zostaje 

zrelatywizowana do wzorca osobowego określającego granice powinności, w tym wypadku w zakresie 

przewidywania – zob. szer. K. Lipiński, Wzorce…, s. 250 i n. oraz K. Lipiński, O dwóch odmianach 

wzorców osobowych w prawie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 2, s. 61 

i n. 
326 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 82-85; K. Lipiński, Wzorce…, s. 240 i n. 
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zweryfikowania wiedzy o prawidłowościach rządzących występowaniem określonych 

zdarzeń losowych, o tyle w przypadku ostatniego – jak zauważa K. Buchała – brak 

solidnej podstawy do klasyfikacji zbioru zdarzeń, na podstawie których formułowana jest 

ocena szansy wystąpienia określonego stanu rzeczy327. Jednocześnie trudno nie 

zauważyć, że zdarzenia społeczne wiążące się z ryzykiem wystąpienia ujemnie 

wartościowanych skutków z natury rzeczy nie tylko nie poddają się wyczerpującemu 

skatalogowaniu, a również pełna wiedza statystyczna na ich temat jest znacznie 

ograniczona. Bez większych obaw o popełnienie błędu powiedzieć można wręcz, że w 

stosunku do znakomitej większości podejmowanych przez ludzi zachowań 

przeprowadzenie badań, które dostarczyłyby szczegółowych informacji statystycznych, 

po prostu nie jest możliwe. W przypadku zachowań wchodzących w spektrum 

zainteresowania prawa karnego to właśnie prawdopodobieństwo szacunkowe odgrywać 

musi przeto zdecydowanie największą rolę. Podkreślić należy przy tym, że 

prawdopodobieństwo szacunkowe zawsze ma charakter intuicyjny i nie stanowi wyniku 

działań matematycznych, lecz wprost przeciwnie – jest ono subiektywnym osądem 

nabudowanym na posiadanym przez podmiot oceniający zasobie informacji na temat 

zdarzeń rodzajowo zbliżonych do zdarzenia badanego328. Zazwyczaj ocena ta przejawia 

się w pozbawionym matematycznej precyzji stwierdzeniu, że prawdopodobieństwo 

nastąpienia określonego stanu rzeczy jawi się jako niskie, umiarkowane, wysokie, itp. 

W tym kontekście wypada zwrócić uwagę na poważne mankamenty związane z 

uzależnianiem oceny społecznej adekwatności zachowań od prawdopodobieństwa 

określanego wyłącznie w tego rodzaju ogólnikowy sposób. Wydaje się wręcz, że 

definiowanie pojęcia nieakceptowalnego niebezpieczeństwa wobec dobra prawnego 

poprzez odwołanie do – przykładowo – wysokiego prawdopodobieństwa naruszenia 

owego dobra obarczone jest błędem ignotum per ignotum. W efekcie dochodzimy 

bowiem do konstrukcji, w ramach której zakres jednej kategorii ocennej definiowany jest 

przez odwołanie do kategorii równie nieuchwytnej i niedookreślonej. Dla przykładu: 

trudno mieć wątpliwość co do tego, że stwierdzenie, zgodnie z którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutku śmiertelnego w związku z udziałem w bójce z 

 
327 K. Buchała, Bezprawność przestępstw nieumyślnych…, s. 183. Wartość prawdopodobieństwa 

matematycznego oparta jest na znajomości całego zbioru zdarzeń identycznych oraz warunków, w których 

dochodzi do ich wystąpienia, zaś prawdopodobieństwa statystycznego na znajomości możliwie 

największego zbioru zdarzeń nieidentycznych lecz cechujących się jak największą jednorodnością – zob. 

A. Spotowski, Funkcja niebezpieczeństwa…, s. 39-40. 
328 K. Buchała, Bezprawność przestępstw nieumyślnych…, s. 183-184; A. Spotowski, Funkcja 

niebezpieczeństwa…, s. 42-43. 
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użyciem niebezpiecznego narzędzi jest niskie, niewiele mówi zarówno o poziomie 

niebezpieczeństwa grożącego dobrom uczestników bójki, jak i o jego ewentualnej 

społecznej adekwatności. 

Na marginesie warto również zauważyć, że szacunki dotyczące poziomu 

prawdopodobieństwa – w tym również wyrażonego wartością liczbową – obarczone są 

dużym marginesem błędu, co stanowi wynik wykorzystywania heurystyk 

upraszczających złożoność procesu szacowania, a także podatności człowieka do 

ulegania licznym błędom poznawczym329. Zawodność ludzkiego rozumowania widoczna 

jest w szczególności w przypadku formułowania oceny już po zaistnieniu analizowanej 

sytuacji faktycznej. Wynika to z silnej tendencji do nieświadomego uwzględniania 

rzeczywistego biegu zdarzeń podczas szacowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia 

czynionego z perspektywy ex ante. Warto mieć świadomość, że wspomniane zjawisko – 

nazywane „błędem skupienia się na skutkach”330 – silnie rzutuje na sposób następczego 

szacowania stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia skutku przestępnego (chociażby w 

toku procesu karnego). 

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że w odniesieniu do różnych dóbr gotowi 

jesteśmy uznawać za nadmiernie ryzykowne zachowania wiążące się nieraz z bardzo 

zróżnicowanym prawdopodobieństwem ich naruszenia. Bez nomen omen ryzyka 

poważniejszego błędu stwierdzić można przecież, że w przypadku dóbr najwyżej 

wycenianych – takich jak życie czy zdrowie – za nieakceptowalne uznajemy już 

stosunkowo niewielkie prawdopodobieństwo ich naruszenia, podczas gdy wobec innych 

dóbr taki poziom prawdopodobieństwa jawić będzie się jako społecznie adekwatny. 

Innymi słowy, pomiędzy akceptowanym poziomem prawdopodobieństwa wystąpienia 

skutku ujemnego a wagą konkretnego dobra co do zasady występuje zależność odwrotnie 

proporcjonalna: im wyżej wyceniamy dane dobro, tym niższy stopień 

prawdopodobieństwa jego naruszenia skłonni jesteśmy zaaprobować331. 

Jeżeli mowa o prawdopodobieństwie pojmowanym w kategoriach cechy 

prawnokarnie relewantnego niebezpieczeństwa, to z pola widzenia nie należy tracić 

również tego, że wartościowane zachowanie może wiązać się nie tylko z określonym 

stopniem prawdopodobieństwa zaistnienia ujemnego skutku, ale jednocześnie również z 

 
329 Chodzi w szczególności o heurystykę dostępności, reprezentatywności oraz zakotwiczenia i 

dostosowania – zob. szer.: D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012, 

s. 161 i n., 175 i n., 201 i n. 
330 D. Kahneman, Pułapki…, s. 273-274. 
331 Zob. A. Spotowski, Funkcja niebezpieczeństwa…, s. 47-48. 
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możliwością wystąpienia pewnej korzyści. Nie należą przecież do rzadkości sytuacje, w 

których człowiek, dążąc do osiągnięcia pozytywnie wartościowanych efektów, swoim 

zachowaniem doprowadza do skutku w postaci naruszenia dobra prawnego. Trudno w 

tym kontekście mieć wątpliwości co do tego, że stopień prawdopodobieństwa 

wystąpienia skutku dodatniego związanego z podjętym zachowaniem winien rzutować 

na ocenę społecznej akceptowalności niebezpieczeństwa wywołanego względem dóbr 

prawnych. Co więcej, wszechstronna ocena danego układu faktycznego nie powinna 

ograniczać się wyłącznie do zbadania stopnia prawdopodobieństwa zaistnienia – 

alternatywnie – skutku ujemnego albo wartościowanego dodatnio, ale winna uwzględniać 

również wagę i skalę samych skutków. Ocena taka musi przeto brać pod uwagę z jednej 

strony wartość i rodzaj zagrożonego dobra prawnego oraz stopień (zakres) jego 

potencjalnego naruszenia, a z drugiej strony doniosłość ewentualnych korzyści 

wiążących się z wartościowanym zachowaniem. Dopiero całościowa ocena stopnia 

prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych szkód oraz korzyści, a także ich 

rozmiarów, zbliża nas do odpowiedzi na pytanie o społeczną opłacalność zachowań 

poddawanych analizie332. 

To właśnie kryterium opłacalności uznawane jest zazwyczaj (przynajmniej w 

odniesieniu do systemów demokratycznych) za swoisty papierek lakmusowy wskazujący 

na społeczną akceptację określonych kategorii zachowań, a w szerszym kontekście 

pozwalający na dekodowanie rzeczywistej treści normy sankcjonowanej333. Jako dość 

oczywista jawi się wszak konstatacja, że byłoby czymś nieracjonalnym dozwalanie na 

takie zachowania, które niosą realne niebezpieczeństwo względem doniosłych społecznie 

dóbr prawnych, a zarazem nie wiążą się z wymiernymi korzyściami, które mogłyby 

niejako rekompensować grożące negatywne skutki oraz związane z nimi koszty. Wydaje 

się, że choć co do zasady można zaakceptować tezę o społecznej opłacalności zachowań 

jako swego rodzaju teście umożliwiającym ustalenie zakresu tolerancji dla zachowań 

ryzykownych, to jednak należy obwarować ją kilkoma istotnymi zastrzeżeniami. 

Przede wszystkim trzeba mieć świadomości, że nie chodzi o opłacalność w sensie 

czysto ekonomicznym, a przeprowadzany rachunek zysków i strat nie może opierać się 

wyłącznie na kryterium fiskalnym. W gruncie rzeczy bowiem jedynie niewielka część 

dóbr prawnych prezentuje wartość, którą można wyrazić w pieniądzu. W odniesieniu do 

 
332 A. Spotowski, Funkcja niebezpieczeństwa…, s. 304-305. 
333 Zob. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 133-136; J. Majewski, Prawnokarne…, s. 72-73; M. Bielski, 

Naruszenie…, s. 34-26. 
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reszty dóbr tego rodzaju próby muszą prowadzić do efektów wręcz absurdalnych. 

Sztucznością raziłoby chociażby dokonywanie „wyceny” wolności osobistej, która w 

kręgu kulturowym cywilizacji zachodniej sama w sobie stanowi wysoko cenioną wartość 

i dobro objęte ochroną prawną. Warto uzmysłowić sobie przy tym, że właśnie wolność – 

choć zdajemy się dość łatwo o tym zapominać – jest dobrem bardzo często wchodzącym 

w kolizję z innymi społecznie doniosłymi wartościami. Naruszenie czyjejś wolności nie 

wiąże się z żadnym namacalnym uszczerbkiem na dobrach tej osoby, co – niestety – 

sprzyja pomijaniu tego dobra (a co najmniej umniejszaniu jego znaczenia) podczas oceny 

społecznej opłacalności określonych zachowań. Zauważyć należy również, że ta 

społeczna „zyskowność” pewnych aktywności pojmowana musi być w bardzo szeroki 

sposób. Przyjęcie czysto utylitarystycznej perspektywy oceny opłacalności 

doprowadziłoby bowiem do tego, że wiele cieszących się aprobatą rodzajów aktywności 

znalazłoby się poza zakresem społecznej tolerancji. 

Zastanowić można się w tym kontekście chociażby, jaki jest zysk wynikający z 

uprawiania całej gamy sportów wyczynowych, dla przykładu wspinaczki wysokogórskiej 

albo udziału w wyścigach samochodowych. Nie ma wszak wątpliwości, że pierwsza z 

wymienionych dyscyplin wiąże się z bardzo wysoką śmiertelnością. Dość zauważyć, że 

w przypadku niektórych ośmiotysięczników wypadki śmiertelne występują w przypadku 

aż 1/3 prób zdobycia szczytu334. Jeżeli natomiast uwzględnić wszystkie przypadki 

wystąpienia u himalaistów jakiegoś rodzaju uszczerbku na zdrowiu, czy nawet samego 

rozstroju zdrowia, to zapewne okazałoby się, że ryzykowność tego typu aktywności sięga 

niemal 100 %. Pamiętać należy również o wysokich kosztach związanych z akcjami 

ratunkowymi podejmowanymi w najwyższych partiach gór, które nie tylko pochłaniają 

ogromne ilości środków, ale również sprowadzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla 

życia i zdrowia samych ratowników. Co się natomiast tyczy wyścigów samochodowych, 

to co prawda nie wiążą się one z aż tak wysoką śmiertelnością, jednak w tym wypadku 

„doliczyć” należy chociażby koszty związane z zanieczyszczeniem środowiska. Wobec 

powyższych uwag wydaje się, że społeczna opłacalność uprawiania niektórych sportów 

wyczynowych jest trudna do uchwycenia – tym niemniej, mimo wszystkich ujemnych 

 
334 Za „najniebezpieczniejszy” szczyt świata uważa się położony w Nepalu szczyt Annapurna, w którego 

przypadku śmiertelność sięga aż 34 % – A. Kalator, Oto najtrudniejsze szczyty świata: poznaj góry, o 

zdobyciu których marzą najbardziej doświadczeni wspinacze, https://www.e-

horyzont.pl/blog/najtrudniejsze-szczyty-swiata (dostęp: 9.09.2021). 
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skutków wynikających z ich uprawiania brak głosów opowiadających się za zakazaniem 

podejmowania tego typu aktywności, a także wspierania jej i finasowania. 

Nasuwa się w tym kontekście wniosek o ogólniejszym charakterze, że rachunek 

zysków i strat przeprowadzany na potrzeby wyznaczania zakresu zachowań cieszących 

się społeczną tolerancją jest bardzo silnie uwarunkowany przyjętymi w danym kręgu 

kulturowym i akceptowanymi przez normodawcę preferencjami aksjologicznymi335. To 

właśnie ze względu na te preferencje niejednokrotnie konieczne okazuje się dokonanie 

korekty oceny społecznej opłacalności takich zachowań, których „rentowność” przy 

zastosowaniu wyłącznie podejścia zekonomizowanego podać można w uzasadnioną 

wątpliwość. Sport jest doskonałym przykładem wspomnianego zjawiska. Okazuje się 

bowiem, że kultura fizyczna – przynajmniej w kulturze świata zachodniego – jest 

wartością wycenianą nad wyraz wysoko, zaś nadanie określonej aktywności, nawet 

bardzo ryzykownej, ram dyscypliny sportowej, sprawia, że jej ocena społeczna i prawna 

zmienia się diametralnie. Choć, jak wskazano wyżej, trudno zaprzeczyć, że wiele 

zachowań podejmowanych w związku z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych 

pociąga za sobą doniosłe koszty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, tym niemniej 

uwzględnienie ich aksjologicznego wymiaru wynikającego z postrzegania sportu jako 

ważnego elementu szeroko pojętej kultury – wpływającego na kształtowanie społecznie 

pożądanych postaw – prowadzi do stosownej modyfikacji ich pierwotnej oceny. 

Przedstawiona wyżej propozycja kryteriów służących wyznaczaniu zakresu 

zachowań społecznie tolerowanych może pozostawiać poczucie pewnego niedosytu, co 

jest – niestety – nie do uniknięcia. Jak podkreślano już wcześniej, nauka prawa karnego 

pozbawiona jest niezawodnych narzędzi i jednoznacznych kryteriów, przy pomocy 

których z chirurgiczną precyzją moglibyśmy wykroić z całego spektrum ludzkich 

zachowań te, które jawią się jako społecznie niepożądane i jako takie mogą zostać objęte 

stosownymi nakazami i zakazami wynikającymi z norm sankcjonowanych w prawie 

karnym. Wydaje się jednak, że nie powinno się postrzegać tej cechy prawa w kategoriach 

jakiejś ułomności czy jego słabej strony. Niewątpliwie utrudnia ona adresatom norm 

uporządkowanie i stabilizację obrazu otaczającego ich świata poprzez zakwalifikowanie 

 
335 Por. J. Majewski, Prawnokarne…, s. 72-73. W tym kontekście J. Giezek zwraca uwagę na „historyczną 

legitymację” określonych kategorii zachowań ryzykownych, która według niektórych autorów stanowi 

kryterium uzupełniające bilans związanych z nimi zysków i strat. Wydaje się, że aspekt ten przemawia 

właśnie za koniecznością badania opłacalności zachowań ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych w 

danym systemie preferencji aksjologicznych, mających wszak – między innymi – uzasadnienie historyczne 

– zob. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 142-143. 
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możliwych do pomyślenia zachowań ze względu na obowiązujące normy prawne, ale 

jednocześnie – czego nie należy tracić z pola widzenia – zapewnia elastyczność systemu 

prawnego. Oparcie się wyłącznie na zestawie sztywnych, zmatematyzowanych kryteriów 

– o ile w ogóle byłoby możliwe – wiązałoby się natomiast z wysokim ryzykiem 

oderwania ocen prawnych od ocen faktycznie aprobowanych w danym kręgu kulturowym 

i pozbawiłoby system prawa karnego jego społecznej adekwatności. 

 

2.7. Czynniki „modyfikujące” poziom społecznej akceptacji wobec zachowań 

ryzykownych 

 

Z przeprowadzonych wyżej analiz jasno wynika, że próg społecznej akceptacji 

ryzyka nie ma jednolitego charakteru. W praktyce stosunkowo często zdarza się, że choć 

określoną kategorię zachowań co do zasady ocenilibyśmy jako nadmiernie ryzykowną, 

to jednak w konkretnych okolicznościach jawi się ona jako akceptowalna albo nawet jako 

społecznie pożądana. W tym sensie można powiedzieć, że w grę wchodzą pewne czynniki 

„modyfikujące” próg społecznej akceptacji ryzyka. Warto jednak zdawać sobie sprawę, 

że takie stwierdzenie stanowi dość istotne uproszczenie, albowiem ocena społecznej 

opłacalności wartościowanej aktywności w dużej mierze zależy od kontekstu 

sytuacyjnego, w którym jest ona podejmowana. Dzieje się tak przede wszystkim z tego 

względu, że w konkretnych okolicznościach faktycznych zachowanie potencjalnego 

sprawcy może zyskać zupełnie nowy sens – na gruncie ocen społecznych związany z 

jednoznacznie pozytywną oceną – co sprawi, że jako społeczeństwo będziemy wstanie 

zaakceptować wyższy stopień grożącego dobrom prawnym niebezpieczeństwa niż to ma 

zwykle miejsce. Taki stan rzeczy nie polega jednak na rzeczywistej modyfikacji progu 

społecznej akceptacji ryzyka, która musiałaby oznaczać, że zmianie nie uległ żaden 

element kontekstu sytuacyjnego, a jedynie – z jakiegoś względu – przesunięta została 

granica pomiędzy ryzykiem akceptowalnym a nadmiernym. Chodzi raczej o 

dostrzeżenie, że w różnych warunkach próg społecznej akceptacji ryzyka związany z 

identycznym rodzajem aktywności może być usytuowany na różnym poziomie. Co 

ciekawe, na gruncie analiz prawnokarnych można odnaleźć co najmniej kilka instytucji 

wykazujących związek z tak rozumianą „modyfikacją” granic społecznej akceptacji 

ryzyka. 
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2.7.1. Społeczna akceptowalność zachowań ryzykownych a tak zwane okoliczności 

kontratypowe 

 

Akceptując tezę, zgodnie z którą zachowania generujące społecznie akceptowalne 

ryzyko wobec dóbr prawnych nie mogą stanowić podstawy pociągnięcia jednostki do 

odpowiedzialności karnej, trudno uniknąć pytania o to, w jakim stosunku pozostają one 

względem tak zwanych zachowań kontratypowych. Na wstępie przypomnieć należy, że 

zgodnie z communis opinio kontratypy – nazywane również okolicznościami 

„wyłączającymi” bezprawność – na zasadzie wyjątku wykluczają możliwość przypisania 

odpowiedzialności karnej potencjalnemu sprawcy, a to z uwagi na szczególne 

uwarunkowania układu sytuacyjnego, które usprawiedliwiają podjęcie zachowania 

naruszającego dobro prawne. W literaturze mówi się w tym kontekście, że „kontratypy 

są opisem typowej sytuacji usprawiedliwiającej”336. Takie ujęcie sytuuje tę konstrukcję 

na płaszczyźnie bezprawności nie zaś w sferze ustawowej typizacji czynu. Mówiąc 

inaczej, stwierdzając wystąpienie okoliczności kontratypowej zwykło się przyjmować, że 

czyn potencjalnego sprawcy odpowiada co prawda ustawowemu opisowi typu, jednak 

właśnie z uwagi na wystąpienie kontratypu pozbawiony jest przy tym cechy 

bezprawności. 

Na daleko idące podobieństwo okoliczności kontratypowych oraz kategorii 

społecznie akceptowanego ryzyka nieczęsto zwraca się uwagę w polskiej literaturze 

karnistycznej. Po części wynika to zapewne z tradycyjnego zapatrywania zakładającego 

nader oczywistą konieczność wyodrębniania kategorii okoliczności „wyłączających” 

bezprawność, pozwalających na korekturę zakresu odpowiedzialności karnej w tych 

sytuacjach, gdy – jak to ujmował W. Wolter – „typ czynu jako formalizacja bezprawia z 

powodu swej abstrakcyjności strzelił poza cel, uchwycił zdarzenia, które społecznie 

szkodliwe nie są”337. Bliższe spojrzenie na istotę tak zwanych kontratypów oraz 

społecznie akceptowanego ryzyka wobec dóbr prawnych pozwala podać w wątpliwość 

zasadność przeciwstawiania sobie obu tych konstrukcji. O ich swoistym pokrewieństwie 

świadczyć może chociażby fakt, że niektóre z okoliczności ujmowanych tradycyjnie w 

kategoriach kontratypów – przykładowo „zgoda pokrzywdzonego” – ulegają swego 

rodzaju „przepołowieniu” w tym sensie, że raz uznawane są za czynnik wykluczający 

 
336 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo…, s. 340. 
337 W. Wolter, Prawo…, s. 187. 
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realizację znamion typu a raz za okoliczność wyłączającą bezprawność338. Również samo 

ryzyko wobec dóbr prawnych uważane jest powszechnie za kategorię heteronomiczną, 

co przejawia się w rozróżnianiu tak zwanego ryzyka dnia codziennego (ryzyka zwykłego) 

– dekompletującego realizację znamion typu – oraz okoliczności kontratypowej ryzyka 

nowatorstwa. 

Przede wszystkim uświadomić należy sobie, że zarówno w przypadku zachowań 

wiążących się ze społecznie akceptowanym ryzykiem dla dóbr prawnych, jak i zachowań 

kontratypowych, mamy do czynienia z przejawami aktywności ludzkiej, które 

charakteryzuje społecznie aprobowany sens. Gdyby nie on, zapewne rozważalibyśmy 

raczej objęcie ich kryminalizacją niż pozostawienie poza jej granicami. Konstrukcyjną 

podstawą obu konstrukcji jest przy tym kolizja doniosłych prawnie interesów, zaś 

normatywnym sensem – stworzenie ram dla jej rozwiązania339. Choć gdy idzie o 

kontratypy, kolizja ta jawi się co prawda jako bardziej jaskrawa, tym niemniej – jak 

wspominano już wcześniej – bez większego trudu dostrzec możną ją w przypadku 

wszystkich zachowań ryzykownych. W efekcie, i w jednym i drugim wypadku dochodzi 

do poświęcenia jednego z kolidujących dóbr. Wystarczy zauważyć, że obrona konieczna 

zbudowana jest na kolizji interesu napastnika i interesu w ochronie dobra będącego 

przedmiotem jego zamachu, podczas gdy – dla przykładu – funkcjonowanie ruchu 

drogowego związane jest z konkurencją pomiędzy dobrami w postaci życia i zdrowia 

jego uczestników (czy szerzej rzecz ujmując: bezpieczeństwem w komunikacji) a 

szeregiem interesów uzależnionych od możliwości szybkiego przemieszczania się na 

duże odległości. Prima facie wydawać by się mogło, że sytuacje kontratypowe są bardziej 

charakterystyczne z tego względu, że w przeciwieństwie do zachowań podejmowanych 

w ramach dozwolonego ryzyka zazwyczaj cechuje je pewna wyjątkowość. O ile bowiem 

społecznie akceptowane ryzyko odnosi się zwykle wyłącznie do sytuacji związanych z 

normalnym funkcjonowaniem jednostek w otaczającej je rzeczywistości (doskonałym 

przykładem jest właśnie ruch drogowy), o tyle kontratypy obejmują takie układy 

faktyczne, które wymagają ochrony określonych dóbr w związku z sytuacją do pewnego 

stopnia nadzwyczajną, taką jak bezprawny zamach czy bezpośrednie niebezpieczeństwo 

niedające się odwrócić bez narażenia jakichś interesów. Warto jednak podkreślić, że choć 

 
338 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 160; J. Giezek, „Zezwolenie”…, s. 139. 
339 Zaznaczyć należy, że kanwę dla dalszych rozważań dotyczących relacji pomiędzy społecznie 

akceptowanym ryzykiem a okolicznościami kontratypowymi stanowić będą w szczególności uwagi J. 

Giezka, sformułowane przezeń w pracy „Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym” – zob. 

szer. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 156-164. 
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różnica ta widoczna jest w przypadku klasycznych kontratypów obrony koniecznej oraz 

stanu wyższej konieczności, zaciera się jednak, gdy pod uwagę weźmie się chociażby 

kontratypy uregulowane w części szczególnej kodeksu karnego. Dla przykładu: 

unormowany w art. 213 k.k. kontratyp dozwolonej krytyki dotyczy wszak typowych 

sytuacji występujących w życiu społecznym. Wydaje się zatem, że wspomniana 

(pozorna) odmienność – nawet jeśli dostrzegalna w pewnych układach sytuacyjnych – 

nie stanowi istotnej różnicy jakościowej pomiędzy okolicznościami kontratypowymi a 

społecznie akceptowanym ryzykiem. 

 Jako że zarówno w przypadku zachowań podjętych w warunkach kontratypu, jak 

i zachowań niekontratypowych cieszących się społeczną akceptacją, dochodzi do 

poświęcenia jednego z kolidujących dóbr prawnych, w obu wypadkach konieczne 

okazuje się przeprowadzenie bilansu potencjalnych zysków i strat z nimi związanych. 

Pozwala on na ocenę społecznej opłacalności wchodzących w grę sposobów 

postępowania i wybór tego zachowania, które jawi się jako uzasadnione w określonym 

układzie faktycznym. W obu przypadkach to właśnie pozytywny wynik bilansu stanowi 

usprawiedliwienie dla podjęcia znamiennych ryzykiem zachowań. Trudno w tym 

kontekście nie zadać pytania o to, na czym na dobrą sprawę polega różnica pomiędzy 

kalkulacją czynioną w odniesieniu do zachowania kontratypowego oraz zachowania 

podejmowanego w ramach dozwolonego ryzyka. Wydaje się, że różnica ta polega przede 

wszystkim – jeśli nie wyłącznie – na tym, iż w przypadku kontratypów ustawowych, 

dysponujemy względnie określonym zestawem kryteriów, stosownie do których 

przeprowadzony winien zostać ów rachunek. Mówiąc inaczej, o ile zrekonstruowanie 

granic dozwolonego ryzyka pozostaje w gestii nauki prawa i praktyki, o tyle ustawa 

wysławia szereg warunków, które muszą zostać spełnione, ażeby możliwe było 

stwierdzenie, że doszło do niebezprawnego poświęcenia jednego z kolidujących dóbr w 

warunkach kontratypowych. Rzecz jasna różnica ta znika w przypadku tak zwanych 

kontratypów pozaustawowych (o ile w ogóle za uzasadnione uznamy ich wyróżnianie). 

Sposób, w jaki ukształtowane zostały przesłanki stypizowanych w ustawie okoliczności 

wyłączających bezprawność, unaocznia przy tym, jak bardzo zbliżone są kryteria 

dopuszczalności zachowań w przypadku obu analizowanych instytucji. Zależność ta jest 

szczególnie widoczna chociażby w przypadku stanu wyższej konieczności, który wprost 
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odwołuje się do stosowanego również w odniesieniu do dozwolonego ryzyka kryterium 

w postaci wartości kolidujących dóbr340. 

 Choć co prawda istotne podobieństwo analizowanych konstrukcji wyczuwalne 

jest nawet intuicyjnie, tym niemniej z pola widzenia nie można tracić również 

charakteryzujących ich odmienności. Na pierwszy plan wysuwają się w szczególności 

dwie podstawowe: zakres wchodzącego w grę zagrożenia wobec dobra prawnego oraz 

znaczenie elementów subiektywnych. Rozważając ich znaczenie, przede wszystkim 

należy zastanowić się, czy trafne jest postrzeganie wymienionych aspektów jako 

rzeczywistych różnic, które przesądzają o całkowitej odrębności obu konstrukcji, czy też 

może raczej należałoby przyjąć, że w istocie wskazują one na – bliższe lub dalsze – 

pokrewieństwo kontratypów i społecznie akceptowalnego ryzyka. 

Konkretyzując pierwszą z wymienionych wyżej różnic, wskazać należy, że w 

literaturze podnosi się niekiedy, iż – inaczej niż ma to miejsce w przypadku kontratypów 

– jeśli chodzi o zachowanie ryzykowne, którego bezprawność miałaby odpaść już ze 

względu na brak realizacji znamion, to akceptujemy co najwyżej narażenie dobra na 

niebezpieczeństwo, nie zaś jego faktyczne naruszenie341. W rzeczy samej zazwyczaj 

przyjmuje się, iż ryzykowane zachowania niekontratypowe, których legalność wynika z 

ich społecznej tolerancji, nie mogą wiązać się ze zniweczeniem dóbr objętych ochroną 

prawną. Bliższe spojrzenie na tę kwestię prowadzi jednak do wniosku, że takie 

postawienie sprawy stanowi nadmierne uproszczenie, albowiem również społecznie 

akceptowane zachowania ryzykowne mogą niekiedy powodować faktyczne naruszenie 

dobra podlegającego ochronie. Dość wskazać na zabiegi medyczne (w szczególności 

chirurgiczne), które – choć w sposób oczywisty dozwolone i nierealizujące znamion 

żadnego typu czynu zabronionego342 – obiektywnie wiążą się ze spowodowaniem 

rozstroju zdrowia u pacjenta. Nawet jednak jeżeliby utrzymywać, że wspomniana różnica 

istnieje, to rację mają ci autorzy, którzy podkreślają, że w rzeczywistości nie ma ona 

charakteru jakościowego, lecz jedynie ilościowy343. Sama w sobie nie przesądza przeto o 

 
340 W literaturze chyba najczęściej dostrzega się podobieństwo kontratypu stanu wyższej konieczności oraz 

kontratypu dozwolonego ryzyka nowatorstwa (a także możliwość pozostawiania przez nie w zbiegu), co 

uznać należy za istotne z tego względu, że zwraca uwagę na wspólny sens obu instytucji, sprowadzający 

się do zakreślenia granic ryzyka, uznawanego przez ustawodawcę za akceptowalne. Zob. szer. A. 

Spotowski, Stan wyższej konieczności a kontratyp dozwolonego ryzyka, „Państwo i Prawo” 1990, nr 1, s. 

67 i n; A. Gubiński, Wyłączanie bezprawności…, s. 95 i n. 
341 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 163-164. 
342 Przynajmniej na gruncie jednej z koncepcji prezentowanych w literaturze, która notabene w pełni 

zasługuje na aprobatę – zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo…, s. 346. 
343 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 164. 
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całkowicie odmiennym charakterze prawnym obu instytucji a co najwyżej o innym 

zakresie ich oddziaływania. Nie zmienia ona również faktu, że ich sens w gruncie rzeczy 

pozostaje tożsamy – i jedna i druga przesądzają o tym, że czyn potencjalnego sprawcy 

uznany musi zostać za zgodny z prawem. 

 Co się natomiast tyczy drugiego z wymienionych aspektów, to zgodnie z 

poglądem, który niewątpliwie dominuje wśród przedstawicieli doktryny prawa karnego, 

elementem konstytutywnym każdego kontratypu jest substrat o charakterze 

subiektywnym. W tym kontekście przywołać można chociażby słowa A. Zolla, jednego 

z wiodących zwolenników tego zapatrywania: „W wypadku kontratypów, obok aspektu 

przedmiotowego decydującego o dodatnim bilansie społecznych zysków i strat, musi być 

uwzględniony również aspekt podmiotowy. (…) Wszystkie kontratypy zawierają w 

swoich zespołach znamion tworzących ich określoność znamiona podmiotowe 

wskazujące na nastawienie sprawcy działającego w celu ratowania tej wartości społecznej 

bądź uzyskania tej wartości społecznej, która ma być przeciwwagą i usprawiedliwieniem 

dla świadomego niszczenia dobra stanowiącego również taką wartość czy świadomego 

naruszenia reguł postępowania wobec określonego dobra. Występowanie znamion 

podmiotowych w ramach określoności kontratypów jest w zasadzie dzisiaj bezsporne. 

Bez wystąpienia takiego elementu zachowanie jest bezprawne”344. Mówiąc inaczej, 

struktura kontratypu ukształtowana jest w sposób analogiczny do struktury typu czynu 

zabronionego i składać musi się zarówno z warstwy przedmiotowej, jak i pierwiastka 

podmiotowego345. Niedomówieniem byłoby jednak twierdzenie, że o aktualizacji 

konkretnej okoliczności „wyłączającej” bezprawność przesądza samo występowanie u 

potencjalnego sprawcy świadomości działania w sytuacji kontratypowej. W ujęciu tego 

autora bowiem cechą charakterystyczną kontratypów miałoby być to, iż znamienne są 

one swoistą umyślnością, przybierającą postać zamiaru bezpośredniego nakierowanego 

na ratowanie jednego z pozostających w kolizji dóbr. 

Wydaje się, że powyższy pogląd z co najmniej kilku względów uznać należy za 

zbyt daleko idący. Trudno mieć co prawda wątpliwość co do tego, że teoretycznie rzecz 

ujmując, proponowane przez A. Zolla ujęcie jest możliwe do pomyślenia, fakt ten jednak 

nie przesądza jeszcze o tym, że winno zostać zaaprobowane bez zastrzeżeń. Otóż 

kontratypy, podobnie jak każda inna konstrukcja o charakterze konwencjonalnym, może 

 
344 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 134-135. 
345 Por.: W. Wolter, Funkcja błędu…, s. 138 i n., J. Majewski, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu 

a znamiona subiektywne, Warszawa 2013, s. 78 i n. 
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zostać ukształtowana w sposób bardzo różnorodny. Mówiąc prościej – kontratyp będzie 

miał taką strukturę wewnętrzną, jaką mu nadamy. Jak się przy tym zdaje, nie istnieją 

teoretyczne czy logiczne argumenty, które już a limine wykluczałyby możliwość 

uzależniania dokonywanej na płaszczyźnie bezprawności oceny od tego, jak kształtuje 

się stan świadomości i woli podmiotu wykonującego czyn. W praktyce podstawowym 

czynnikiem warunkującym rozstrzygnięcia w tym zakresie będzie przede wszystkim 

wymóg spójności wewnętrznej i komplementarności aprobowanych koncepcji346. W tym 

kontekście zauważyć można, że wchodzące w grę teorie „wyłączania” bezprawności 

wymagają dokonania następującego wyboru: albo przyjmiemy, że bezprawność ma 

charakter czysto obiektywny (w związku z czym również jej ewentualne „wyłączenie” 

nie może zależeć od elementów subiektywnych) albo wprost przeciwnie – uznamy, że 

elementy podmiotowe przynajmniej w pewnych przypadkach mogą kształtować treść 

bezprawności. Co oczywiste, druga ewentualność wiązałaby się z uwzględnianiem 

wpływu substratu podmiotowego na możliwość wykluczenia przypisania sprawstwa 

czynu bezprawnego. Konstrukcyjnie niepoprawne wydaje się natomiast swego rodzaju 

podejście „kompromisowe”, to jest twierdzenie, że co prawda bezprawność ma charakter 

czysto przedmiotowy, niemniej jednak jej „wyłączanie” może (albo wręcz musi) być 

uzależniane od elementów subiektywnych347. 

Jako że problem struktury wewnętrznej kontratypu jest ściśle związany z tym, w 

jaki sposób rozumiemy kategorię bezprawności, przypomnieć należy, że zgodnie z 

przyjętymi w pracy złożeniami bezprawność nie ma charakteru czysto obiektywnego i w 

pewnych przypadkach bywa kształtowana przez czynniki związane ze sferą podmiotową 

wartościowanego zachowania. Łatwo dostrzec, że takie zapatrywanie koresponduje ze 

sposobem, w jaki skonstruowane zostały istniejące de lege lata kontratypy. Obok 

kontratypów, w przypadku których wymóg działania w celu ratowania jednego z 

kolidujących dóbr jest albo sporny (np. obrona konieczna)348 albo w ogóle nie występuje 

(np. dozwolona krytyka)349, występują bowiem również i takie, których ustawowy opis 

zawiera znamię podmiotowe wysłowione expressis verbis (np. stan wyższej 

 
346 Zob. J. Giezek, O możliwości…, s. 11. 
347 Zob. J. Majewski, Okoliczności wyłączające…, s, 82-83. 
348 Zob. w szczególności: J. Majewski, Czy znamię podmiotowe (subiektywne) jest jedną z cech 

konstytutywnych kontratypu?, w: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego 

Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2008, s. 45-46. 
349 J. Raglewski, w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. art. 212-277d, 

red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017, art. 213, nt. 31; odmiennie: wyrok SN z 30.09.2003 r., III KK 

176/02, LEX nr 81213. 
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konieczności). Dojść należy przeto do wniosku, że struktura konkretnego kontratypu 

może – choć nie musi – obejmować składnik w postaci znamienia podmiotowego. 

W tym kontekście warto się zastanowić, czy także dozwolone ryzyko może 

niekiedy być uzależnione od elementów subiektywnych występujących po stronie 

potencjalnego sprawcy. Pojawia się mianowicie pytanie, czy zakres akceptowanego 

społecznie niebezpieczeństwa grożącego dobrom prawnym w pewnych wypadkach może 

zależeć od określonego ukształtowania sfery świadomości i woli osoby wykonującej 

wartościowany czyn. Prima facie zagadnienie to nie wydaje się zbyt skomplikowane: 

sformułowane wcześniej kryteria wyznaczania zakresu akceptacji zachowań 

ryzykownych nie tylko nie uwzględniały tego rodzaju czynnika, ale co więcej – wyraźnie 

podkreślone zostało, że społeczne oceny w tym zakresie nie zależą od pobudek sprawcy, 

lecz od społecznego sensu i celu jego zachowania. 

W rzeczy samej co do zasady tak właśnie jest. W tym kontekście można odwołać 

się chociażby do pojawiającego się w literaturze przykładu kierowcy, który z 

zachowaniem wszystkich reguł ostrożności udaje się samochodem na miejsce, w którym 

zamierza kogoś zabić350. W takim wypadku wartościowana aktywność w postaci jazdy 

autem musi być oceniana wyłącznie z perspektywy zobiektywizowanego społecznego 

sensu i celu tej czynności, jaką jest przemieszczanie się pomiędzy miejscami – nie zaś 

przez pryzmat przestępnego, społecznie niepożądanego zamiaru kierowcy. Czy jednak w 

każdym przypadku wykluczone jest uznanie zachowania za społecznie nieakceptowalne 

przede wszystkim z uwagi na naganną motywację potencjalnego sprawcy? Dobrym 

punktem odniesienia dla analizowanego zagadnienia są zachowania odpowiadające 

dwóm formom stadialnym: przygotowaniu i usiłowaniu nieudolnemu. Jeżeli bowiem 

byłoby tak, że subiektywnie zabarwiony zamiar osoby wykonującej czyn nie ma żadnego 

znaczenia dla oceny stopnia jego społecznej akceptowalności, to zarówno czynności 

przygotowawcze, jak i – tym bardziej – zachowania kwalifikowane jako usiłowanie 

nieudolne, musiałyby mieścić się w ramach społecznej tolerancji. Dokonanie zakupu 

niebezpiecznego narzędzia, które zgodnie z planem potencjalnego sprawcy ma zostać 

przeznaczone do popełnienia przestępstwa, z punktu widzenia społecznego sensu stanowi 

wszak wyłącznie jedną z wielu transakcji kupna-sprzedaży. Podobnie oddanie strzału z 

broni palnej – z zamiarem pozbawienia innej osoby życia – w kierunku kłody 

przypominającej człowieka pozostaje zaledwie strzelaniem do kłody. A jednak mimo to, 

 
350 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 133. 
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tego rodzaju zachowania co do zasady wiążą się ze stosunkowo silną społeczną 

dezaprobatą, której odzwierciedleniem jest ich kryminalizacja. Pamiętać należy także, iż 

w przypadku obu wspomnianych konstrukcji dogmatycznych – w ujęciu czysto 

zobiektywizowanym – mamy do czynienia z pomijalnym stopniem zagrożenia dla dóbr 

prawnych. W pewnych wypadkach zatem kryteria podmiotowe, dotyczące sfery 

wolicjonalnej potencjalnego sprawcy, nie tylko będą czynnikiem, który winien być 

uwzględniany przy ocenie społecznej akceptacji określonych kategorii zachowań, ale 

wręcz przesądzą o braku tolerancji wobec zachowań związanych z obiektywnie 

niewielkim – żeby nie powiedzieć: żadnym – ryzykiem wobec dóbr objętych ochroną 

prawną. Uwzględnienie kryteriów subiektywnych in concreto może przeto powodować 

nawet radykalną zmianę oceny społecznej akceptowalności określonych zachowań w 

porównaniu do oceny sytuacji analogicznych, którym nie towarzyszy ujemnie 

wartościowany zamiar potencjalnego sprawcy. Jak się przy tym zdaje, elementy 

podmiotowe mogą potencjalnie oddziaływać również w odwrotną stronę, prowadząc do 

tolerowania zachowań, które w innych okolicznościach jawiłyby się jako nadmiernie 

ryzykowne i społecznie nieakceptowalne. Zaryzykować można tezę, że właśnie z tego 

rodzaju sytuacją mamy do czynienia w przypadku – przynajmniej niektórych – 

okoliczności „wyłączających” bezprawność. 

Trudno mieć wątpliwość co do tego, że wystąpienie okoliczności kontratypowej 

w sposób istotny rzutuje na społeczny wydźwięk i sens zachowań podejmowanych w jej 

granicach. Na okoliczność tę wskazuje J. Giezek: „Jeśli przykładowo sprawca bije ofiarę 

pięścią po głowie, aby umyślnie spowodować uszkodzenie ciała, co prowadzi jednak do 

niezamierzonego, choć ze stanowiska ex ante nie dającego się przecież wykluczyć skutku 

śmiertelnego, to nie może się on powoływać na to, że z jego punktu widzenia 

prawdopodobieństwo takiego skutku było w tej sytuacji znikome, a więc mieściło się 

jeszcze w granicach dopuszczalności. Społeczny sens (cel) zachowania polegającego na 

biciu kogoś pięścią po głowie jest bowiem bez wątpienia jednoznacznie negatywny (o ile 

oczywiście nie wystąpi jakaś okoliczność kontratypowa, która – prowadząc do 

podwyższenia progu dopuszczalności – zmieni taką ocenę)”351. W przypadku zachowań 

kontratypowych ich pozytywnie wartościowany społeczny sens ma swe źródło w 

wystąpieniu elementów stanu faktycznego, które odpowiadają znamion danej 

okoliczności „wyłączającej” bezprawność, przy czym – jak wspomniano już wcześniej – 

 
351 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 133. 
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niektóre z nich (np. stan wyższej konieczności) w swej strukturze zawierają również 

znamię podmiotowe. Pozwala to wysnuć wniosek, że specyficznie ukształtowana sfera 

wolicjonalna osoby poświęcającej jedno z kolidujących dóbr może być czynnikiem, od 

której uzależnione jest uznanie zachowania – w tym wypadku zachowania 

kontratypowego – za podjęte w społecznie uznanym celu. Przytoczone wyżej 

spostrzeżenie J. Giezka zwraca jednak uwagę również na inną kwestię. Rzecz w tym, że 

wystąpienie okoliczności kontratypowej nie tylko sprawia, że zachowanie nabiera 

nowego społecznego sensu, ale – co kluczowe – w istocie związane jest ze zmianą 

poziomu akceptacji niebezpieczeństwa grożącego określonemu dobru prawnemu. Można 

powiedzieć, że społecznie aprobowany sens aktywności podejmowanej w ramach 

okoliczności kontratypowej niejako pociąga za sobą modyfikację oceny czynionej pod 

kątem społecznej akceptowalności ryzyka, które jest z nią związane. Niebezpieczeństwo 

o takim natężeniu, które w sytuacji typowej jawiłoby się jako nadmierne, w przypadku 

wystąpienia kontratypu ocenione zostaje bowiem jako społecznie opłacalne, co – w 

konsekwencji – winno zostać odzwierciedlone na płaszczyźnie normatywnej poprzez 

stosowne uadekwatnienie imperatywu normy sankcjonowanej. 

 Wszystkie poczynione dotychczas ustalenia popierają sformułowaną na wstępie 

tej części rozważań hipotezę o bardzo bliskim pokrewieństwie okoliczności 

kontratypowych oraz kategorii społecznie akceptowanego ryzyka. W szczególności 

pozwoliły one na wykazanie, że pomiędzy obiema konstrukcjami nie występują żadne 

istotne różnice o charakterze jakościowym, które nakazywałyby ich całkowicie odmienne 

traktowanie. Teza ta wymaga jednak pewnego uściślenia, co wynika przede wszystkim z 

faktu, że poziom społecznej akceptacji dla zachowań ryzykownych nie jest pochodną 

brzmienia ustawy, lecz wprost przeciwnie – to oceny społeczne stanowią element 

pierwotny względem treści poszczególnych przepisów, warunkujący ich zawartość 

normatywną. Wydaje się mianowicie, że przepisy statuujące tak zwane okoliczności 

kontratypowe w rzeczywistości stanowią swoistą deklarację ustawodawcy co do 

społecznej akceptowalności zachowań podejmowanych w ich ramach, będącą wyrazem 

zapatrywania, że pewne kategorie układów faktycznych sprawiają, iż wartościowane 

zachowanie – pomimo, że wiąże się z wysokim czy nawet bardzo wysokim poziomem 

niebezpieczeństwa względem społecznie doniosłych wartości – uznawane jest 

powszechnie za akceptowalne czy wręcz pożądane. Niewątpliwie wprowadzenie do 

ustawy karnej okoliczności „wyłączających” bezprawność odpowiada społecznym 

ocenom czynów zaliczanych do kategorii zachowań kontratypowych, czy szerzej rzecz 
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ujmując – społecznym oczekiwaniom co do zakresu kryminalizacji. Nie jest przecież tak, 

że dopiero uchwalenie przepisu statuującego – przykładowo – kontratyp obrony 

koniecznej sprawiło, że społeczeństwo zaczęło akceptować akty obrony przed 

bezprawnymi zamachami na dobra prawne. Przepis art. 25 k.k. ma jedynie za zadanie 

potwierdzać społeczne zapatrywania w tym przedmiocie i doprecyzowywać przesłanki 

prawnokarnej doniosłości tej okoliczności. Jednocześnie – jak starano się wykazać – nie 

ma dostatecznych podstaw dla jakościowego rozróżniania akceptacji zachowań 

kontratypowych oraz innych zachowań generujących ryzyko dla dóbr prawnych. 

Kontratypy jawią się jako przeto jako zadeklarowane przez ustawodawcę – wyrażone w 

ustawie expressis verbis i niejako wyciągnięte przed nawias – doprecyzowanie granicy 

społecznej akceptacji ryzyka oraz – w konsekwencji – dookreślenie treści normy 

sankcjonowanej. 

Takie spojrzenie na problematykę kontratypów musi prowadzić do wniosku, że – 

wbrew pozorom – nie mają one charakteru odrębnej konstrukcji dogmatycznej, która 

prowadzi do wykluczenia bezprawności zachowań jedynie w drodze wyjątku. 

Zachowania, do których zastosowanie znajdują przepisy statuujące okoliczności 

„wyłączające” bezprawność, podejmowane są bowiem w ramach szerszej kategorii 

zachowań związanych z akceptowalnym ryzykiem dla dóbr prawnych. W konsekwencji 

– ze względu na normatywne znaczenie społecznej akceptacji ryzyka – do zachowań 

kontratypowych odnoszą się zmodyfikowane reguły ostrożności, uwzględniające inny niż 

typowy próg akceptowalności grożącego dobrom prawnym niebezpieczeństwa. W 

efekcie, rację bytu traci również instytucja tak zwanych kontratypów pozaustawowych: 

skoro w zasadzie nie ma podstaw do wyróżniania okoliczności kontratypowych in genere, 

to tym bardziej za całkowicie niepotrzebne uznać należy wyodrębnianie ze wszystkich 

możliwych kontekstów sytuacyjnych, w których podejmowane są zachowania społecznie 

aprobowane, jakiejś szczególnej kategorii kontratypów nieobjętych materią ustawową. 

Rzecz bowiem w tym, że w myśl proponowanego tu ujęcia wszystkie zachowania 

wiążące się ze społecznie akceptowanym niebezpieczeństwem dla dóbr prawnych – 

niezależnie od tego, czy podjęte są w ramach okoliczności kontratypowej czy nie – muszą 

leżeć poza kręgiem zainteresowania prawa karnego i tym samym nie mogą być uznawane 

za bezprawne z uwagi na normy sankcjonowane w prawie karnym352. 

 
352 Por. K. Buchała, Niektóre problemy zachowania w warunkach umiarkowanego ryzyka, „Studia 

Prawnicze” 1986, z. 1-2, s. 156. 
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2.7.2. Różne „odmiany” społecznie akceptowanego ryzyka 

 

Rozprawiając na temat społecznie akceptowanego niebezpieczeństwa wobec dóbr 

prawnych, nie sposób nie odnieść się do pojawiających się w literaturze propozycji 

daleko idącej fragmentacji tej kategorii. Są one przejawem silnych tendencji do 

wyodrębniania poszczególnych „odmian” akceptowanego ryzyka, które mają wiązać się 

z aktywnością podejmowaną w bardzo różnych dziedzinach życia i rządzić się nieco 

odmiennymi prawami. W tym kontekście zwykle mowa jest między innymi o ryzyku 

zwykłym (ryzyku dnia codziennego), ryzyku szczególnym czy nadzwyczajnym, ryzyku 

nowatorstwa, ryzyku sportowym oraz ryzyku gospodarczym353. 

Ryzyko zwykłe – jak sama nazwa wskazuje – wiązać miałoby się z działalnością 

podejmowaną w ramach normalnych, typowych warunków życia codziennego. 

Towarzyszy ono człowiekowi przy wykonywaniu właściwie wszystkich czynności, 

stanowiąc niejako zło konieczne – nieunikniony efekt uboczny ludzkiej aktywności354. W 

ramach ryzyka zwykłego potencjalnie wyróżniać można bardziej konkretne rodzaje 

ryzyka, ściśle związane z różnymi kategoriami stosunków społecznych i poszczególnymi 

dziedzinami życia. Ryzyko nadzwyczajne (czy też szczególne) stanowić ma z kolei 

zbiorczą kategorię, na którą składają się społecznie akceptowane zachowania 

podejmowane w warunkach do pewnego stopnia odbiegających od standardowych. W 

dalszej kolejności ryzyko nadzwyczajne rozpada się na dalsze kategorie, w szczególności 

ryzyko sportowe oraz ryzyko nowatorstwa355. 

Nie zagłębiając się nadto w kwestie szczegółowe – jako że każda z wymienionych 

wyżej „odmian” ryzyka zasługuje na odrębne opracowanie – zastanowić należy się 

przede wszystkim nad celowością takiego podziału, a także kryteriami jego dokonywania 

i ewentualnymi konsekwencjami. W tym kontekście poczynić można spostrzeżenie, że 

jakiekolwiek podziały ogólnej kategorii akceptowanego ryzyka można uznać za 

sensowne, jeżeli służą one unaocznieniu istotnych swoistości cechujących poziom 

akceptowanego ryzyka związanego z aktywnością człowieka podejmowaną w 

określonych sferach życia, a także – ewentualnie – sposób jego wyznaczania i 

charakterystykę. Mówiąc konkretniej, należy zastanowić się, czy pomiędzy tradycyjnie 

 
353 K. Buchała, Prawo karne…, s. 305. 
354 A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności…, s. 84. 
355 J. Śliwowski, Prawo…, s. 185. 
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wyróżnianymi rodzajami ryzyka występują jakieś znaczące różnice, a także czy mają one 

charakter jakościowy czy wyłącznie ilościowy. 

Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że jeżeli chodzi o kwestie 

fundamentalne, to na gruncie aprobowanych w pracy założeń każda z wymienionych 

„odmian” ryzyka należy do szerszej kategorii akceptowanego ryzyka. Oznacza to, że z 

uwagi na obowiązujący w danym społeczeństwie system wartości wszelkie zachowania 

generujące tego rodzaju ryzyko wiążą się ze społeczną akceptacją, a czasami wręcz 

uznawane są za wskazane czy pożądane. Okoliczność ta rzutuje z kolei na charakter 

prawny analizowanych konstrukcji i ich normatywny sens. Rzecz w tym, że każde 

zachowanie, które wiąże się ze społecznie akceptowalnym ryzykiem – niezależnie od 

tego czy będzie to ryzyko, które określimy jako zwykłe, gospodarcze, czy jakiekolwiek 

inne – pociąga za sobą identyczne konsekwencje prawnokarne: pozostaje poza zakresem 

oddziaływania normy sankcjonowanej w prawie karnym i jako takie musi zostać uznane 

za legalne. Już z tego względu wydaje się, że ewentualne odmienności dostrzegalne w 

ramach ogólnej kategorii społecznie akceptowanego (dozwolonego) ryzyka nie będą 

miały charakteru jakościowego, a co najwyżej ilościowy. 

Co się tyczy owych różnic, to zdają się one leżeć przede wszystkim w społecznym 

kontekście podejmowanych zachowań oraz ich związku z określoną dziedziną stosunków 

społecznych. Na tej podstawie wyróżnić możemy liczne kategorie ryzyka związane z 

poszczególnymi sferami życia, np. z pracą, rekreacją, sportem, rozrywką, transportem, 

działalnością gospodarczą itp. Podział taki z natury rzeczy nie jest wyczerpujący, co 

więcej ma charakter wysoce nieostry. Z jednej strony bowiem, nie jesteśmy w stanie 

precyzyjnie wyodrębnić wszystkich dziedzin życia, gdyż różne kategorie stosunków 

społecznych są ze sobą ściśle związane i niejednokrotnie poszczególne sfery przenikają 

się wzajemnie. Z drugiej natomiast strony – jak się okazuje – w ramach każdej z 

wymienionych wyżej kategorii moglibyśmy dokonywać dalszych podziałów, chociażby 

z uwagi na poziom akceptowanego niebezpieczeństwa dla dóbr prawnych. Zauważyć 

można wszak, że wykonywanie różnych profesji może wiązać się z diametralnie różnym 

poziomem niebezpieczeństwa dla dóbr prawnych (wystarczy porównać 

niebezpieczeństwo dla dóbr pracownika wykonującego pracę biurową oraz osoby 

pracującej na dużej wysokości). Podobnie rzecz ma się z uprawianiem różnych dziedzin 

sportu, czy to profesjonalnie czy amatorsko. Jak się zatem zdaje, daleko idąca 

fragmentacja kategorii ryzyka, polegająca na wyodrębnieniu ryzyka związanego z bardzo 
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szczegółowo określonymi dziedzinami życia, czy wręcz z konkretnymi rodzajami 

aktywności ludzkiej, jawi się co do zasady jako bezcelowa. W ślad za ich wyróżnieniem 

nie idzie bowiem możliwość uchwycenia istotnych swoistości właściwych wszystkim 

zachowaniom wiązanym z konkretną „odmianą” ryzyka. Co prawda w różnych 

przypadkach chodzić będzie o niebezpieczeństwo względem nieco innych dóbr 

prawnych, a społeczną akceptacją cieszyć będzie się nieco inny stopień ryzyka, tym 

niemniej w każdym z nich mechanizm wyznaczania akceptowanego ryzyka jest w 

zasadzie tożsamy. Opiera się on na uwzględnieniu omówionych już wcześniej kryteriów 

takich jak prawdopodobieństwo wystąpienia szkody lub korzyści oraz ich rozmiar, 

wartość zagrożonego dobra, a także społeczny sens i cel zachowania – przy jednoczesnym 

odwołaniu do doświadczenia życiowego oraz kontekstu społeczno-kulturowego 

wartościowanej aktywności. 

Podkreślić należy, że spostrzeżenia te – być może wbrew pewnym intuicjom – 

odnoszą się również do powszechnie wyróżnianej kategorii ryzyka sportowego. 

Jakkolwiek ze stosunkowo szeroką akceptacją wiąże się teza, zgodnie z którą zachowania 

podejmowane w ramach ryzyka sportowego nie stwarzają nieakceptowalnego 

niebezpieczeństwa dla dóbr prawnych i jako takie uznane muszą być za zgodne z 

prawem356, tym niemniej pewne wątpliwości budzić może rola reguł sportowych w 

wyznaczaniu granic dozwolonego ryzyka związanego z uprawianiem sportu357. Może się 

mianowicie pojawić pokusa, aby twierdzić, że w przypadku ryzyka sportowego – 

odmiennie niż w wypadku innych zachowań ryzykownych – to reguły ostrożności 

wyznaczają zakres akceptowanego ryzyka, nie zaś odwrotnie. 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w literaturze można napotkać 

twierdzenia, iż reguły sportowe mają w istocie charakter reguł postępowania z dobrem 

prawnym (ostrożności), zaś zgodność z nimi zawsze przesądza o legalności 

zachowania358. Teza taka uznana winna zostać za nadmierne uproszczenie zależności 

 
356 P. Kardas, Dozwolone ryzyko sportowe – pozaustawowy kontratyp czy element precyzujący płaszczyznę 

bezprawności?, Przegląd Sądowy 2009, nr 1, s. 7 i n. oraz literatura tam powołana. W literaturze podnosi 

się również, że odpowiedzialność karna za wypadki sportowe „wyłączana” jest przy zastosowaniu dwóch 

komplementarnych mechanizmów, a mianowicie konstrukcji dozwolonego ryzyka sportowego oraz zgody 

pokrzywdzonego – A. Szwarc, Znaczenie zgody pokrzywdzonego w odpowiedzialności karnej za wypadki 

sportowe, w: Zgoda pokrzywdzonego, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012, s. 105 i n. 
357 Na temat pojęcia reguł sportowych oraz ich rodzajów zob. A. Janczewski, Odpowiedzialność karna za 

wypadki sportowe, Warszawa 2003, s. 41-44. 
358 Zob. A. Szwarc, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977, s. 165 i n.; K. Młynarczyk-

Puławska, Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym, 

Lublin 2018, s. 153 i n. (praca doktorska). 
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pomiędzy regułami sportowymi i społeczną akceptowalnością ryzyka. Rzecz w tym, że – 

z jednej strony – ani naruszenie reguły sportowej nie musi koniecznie oznaczać 

nadmiernej ryzykowności wartościowanej aktywności, ani – z drugiej strony – zgodność 

zachowania z regułami sportowymi wcale nie przesądza automatycznie o jego zgodności 

z prawem. Konkretyzując powyższe stwierdzenia, wskazać należy, że nie wszystkie 

zasady regulujące uprawianie określonej dziedziny sportu oraz przebieg rywalizacji 

sportowej mogą zostać uznane za reguły ostrożności w znaczeniu przypisywanym temu 

pojęciu na gruncie rozważań prawnokarnych. Wiele reguł sportowych postrzegać należy 

w kategoriach reguł sensu, a zatem dyrektyw nakazujących uznawanie określonych 

zachowań za doniosłe (ważne) z punktu widzenia zasad rządzących określoną dyscypliną 

sportu359. Przekroczenie przez zawodnika tego rodzaju dyrektywy nie będzie mogło 

zostać uznane za zachowanie mieszczące się w ramach uprawiania danej dyscypliny, co 

jednak nie musi wcale oznaczać, że zostanie ono jednocześnie ocenione jako 

nieakceptowalnie ryzykowne z perspektywy ochrony dóbr prawnych. Niekiedy nawet 

naruszenie takich reguł, które poczytywać można za reguły ostrożności, nie wiąże się z 

przekroczeniem progu społecznej akceptacji ryzyka. Dobrym przykładem tego rodzaju 

sytuacji są faule w koszykówce czy piłce nożnej, albowiem już z definicji stanowią one 

niezgodne z zasadami gry zagranie, w wyniku którego ucierpieć mogą inni zawodnicy. 

Trudno jednak mieć wątpliwość co do tego, że faulowanie przeciwnika jest nieodłącznym 

elementem każdego meczu i spotyka się – przynajmniej w pewnym zakresie – ze 

społeczną akceptacją. Jak podkreśla się w literaturze, stosowanie fauli podczas meczu 

piłki nożnej może stanowić wręcz element taktyki sportowej (tak zwany faul 

taktyczny)360, co dobitnie wskazuje, że naruszenie reguł nie musi odbierać zachowaniu 

zawodnika charakteru sportowego361. Tylko niektóre spośród fauli to w istocie 

zachowania niesportowe, stanowiące rażące – i zwykle umyślne – naruszenie reguł gry, 

wiążące się z takim ryzykiem względem dóbr prawnych, które nie znajduje uzasadnienia 

w celu sportowym. Zachowania te, stanowiąc de facto kwalifikowane przekroczenie reguł 

sportowych, wykraczają w sposób oczywisty poza zakres społecznej akceptacji ryzyka i 

jako takie mogą stanowić przekroczenie normy sankcjonowanej w prawie karnym. 

 
359 M. Sośniak, Prawne znaczenie naruszenia reguł sportowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 1962, z. 2, s. 44-46. 
360 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 302-304. Warto zauważyć, że tego typu nieprzepisowe 

zagrania zagrożone są – co do zasady wyłącznie – specyficzną sankcją przewidzianą przez reguły sportowe 

(np. rzut wolny, żółta lub czerwona karta, opuszczenie boiska). 
361 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 46. 
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Świadczą o tym również wypowiedzi judykatury dopuszczające w takich wypadkach 

pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej, czego przykładem może być 

prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie uznający oskarżonego za winnego 

spowodowania uszczerbku na zdrowiu współzawodnika spowodowany na skutek faulu 

technicznego, którego oskarżony dopuścił się w trakcie meczu koszykówki362. Reguły 

sportowe dotyczące poszczególnych dyscyplin sportu – co istotne – nie tworzą 

zamkniętego systemu dyrektyw, regulującego wyczerpująco sposób zachowania 

sportowców. Przedmiotem regulacji reguł sportowych zwykle uczynione są zachowania 

istotne z punktu widzenia danej rozgrywki, nie zaś wszelka możliwa aktywność 

towarzysząca grze. Z tego względu ustalenie pełnej treści normy sankcjonowanej w 

prawie karnym, mającej zastosowanie do konkretnego zawodnika, wymaga sięgnięcia nie 

tylko do reguł sportowych, ale również – w zakresie nieuregulowanym regułami danej 

dyscypliny – do reguł ostrożności o charakterze ogólnym. Dla przykładu: jeżeli podczas 

rozgrywki szachowej jeden z graczy dopuści się spowodowania uszczerbku na zdrowiu 

przeciwnika, pozbawione sensu byłoby twierdzenie, że gracz nie przekroczył ryzyka 

sportowego, ponieważ w szachach nie obowiązuje reguła zabraniająca tego rodzaju 

zachowań. W takim wypadku postępowanie zawodnika – jakkolwiek zgodne z zasadami 

gry w szachy – w sposób oczywisty wykracza zarówno poza przedmiot regulacji reguł 

sportowych dotyczących tej dyscypliny, jak i poza zakres społecznej akceptacji dla 

ryzyka towarzyszącego rozgrywce. 

Ostatecznie dojść należy zatem do wniosku, że przy ocenie ryzyka generowanego 

przez sportowców reguły sportowe pełnią przede wszystkim rolę wskaźnikową363. Teza 

ta wymaga jednak szerszego komentarza. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że 

zasady poszczególnych dyscyplin sportu są konstruowane z uwzględnieniem zakresu 

społecznej akceptacji dla zachowań ryzykownych. Za pełnoprawną dyscyplinę sportu nie 

zostanie przeto uznana – a w konsekwencji nie zostanie dopuszczona do uprawiania – 

taka aktywność, która wywołuje niebezpieczeństwo dla dóbr prawnych wykraczające 

poza granice społecznej akceptacji (nawet przy uwzględnieniu sportowego celu 

wartościowanych zachowań)364. Z tego właśnie względu nie można powiedzieć, że w 

 
362 Orzeczenie niepublikowane; informacje na podstawie doniesienia prasowego: Kara w zawieszeniu za 

zamierzony faul w szkolnym meczu koszykówki, 

https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/kara;w;zawieszeniu;za;zamierzony;

faul;w;szkolnym;meczu;koszykowki,199,0,541895.html (dostęp z 2.10.2021). 
363 Podobnie: M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 49. 
364 Przykładowo współcześnie nie mogłaby zostać uznana za dyscyplinę sportową aktywność zakładająca 

celowe okaleczanie zawodników. 
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przypadku aktywności sportowej to reguły ostrożności w sposób samoistny wyznaczają 

granice społecznie akceptowanego ryzyka. Również i w tym wypadku bowiem reguły są 

pochodną ocen społecznych mających za przedmiot niebezpieczeństwo względem dóbr 

prawnych, jakkolwiek w tym zakresie próg społecznej akceptacji określany jest w sposób 

nieco bardziej liberalny, niż ma to miejsce w innych dziedzinach życia. Co więcej, 

zauważyć należy, że reguły sportowe odnoszą się do przeciętnych, typowych sytuacji 

towarzyszących uprawianiu danej dyscypliny. Jeżeli zatem zachowanie zawodnika – 

podjęte w tego rodzaju typowej sytuacji – zgodne jest z regułami sportowymi, którym in 

concreto można przypisać charakter prawnokarnie relewantnych reguł ostrożności, to co 

do zasady winno ono zostać uznane za mieszczące się w ramach społecznie 

akceptowanego ryzyka sportowego. Pod tym oczywiście warunkiem, że nie będzie ono 

naruszać reguł ostrożności o charakterze ogólnym, mających zastosowanie w danym 

kontekście sytuacyjnym w zakresie nieuregulowanym regułami sportowymi. 

Na tle ogólnej kategorii społecznie akceptowanego ryzyka w sposób wyraźny 

wyróżnia się jeszcze co najmniej jedna z wyodrębnianych w literaturze jego „odmian”, a 

mianowicie ryzyko nowatorstwa. W pierwszej kolejności zauważyć należy, że 

podstawową cechą aktualnej konstrukcji prawnej ryzyka nowatorstwa jest jej ustawowa 

określoność, gdyż de lege lata instytucja ta stanowi tak zwany kontratyp ustawowy 

(unormowany w art. 27 k.k.). Do tego obszaru ryzyka odnoszą się przeto wszystkie uwagi 

poczynione w przedmiocie istoty kontratypów, w tym również teza, że przepis statuujący 

tak zwaną okoliczność „wyłączającą” bezprawność w rzeczywistości określa w sposób 

wycinkowy – w odniesieniu do konkretnej kategorii zdarzeń społecznych – kryteria 

społecznej akceptowalności ryzyka. 

Abstrahując od szczegółowej problematyki sposobu uregulowania analizowanego 

kontratypu, wskazać należy, że największa różnica pomiędzy ryzykiem nowatorstwa a 

ryzykiem zwykłym zdaje się leżeć nie tyle w rozmiarach grożącej szkody, lecz raczej w 

charakterystyce prawdopodobieństwa jej wystąpienia, które skłonni jesteśmy tolerować. 

Jeżeli chodzi o pierwszą z wymienionych cech, to pamiętać należy, że także poza 

obszarem ryzyka działalności nowatorskiej dopuszczamy istotne niebezpieczeństwo 

wobec dóbr prawnych, w tym również dla najcenniejszego dobra jakim jest życie ludzkie. 

W tym kontekście wystarczy zwrócić uwagę na ruch drogowy, z którym wiąże się wszak 

realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia jego uczestników. Mimo to ryzyko z nim 

związane tolerujemy każdego dnia i właściwie nie wyobrażamy już sobie, aby mogło być 
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inaczej. O ile jednak w przypadku ryzyka „zwykłego”, opierając się na doświadczeniu 

życiowym i wskazaniach wiedzy, jesteśmy w stanie w sposób szacunkowy ocenić 

prawdopodobieństwo naruszenia dobra prawnego – choć oczywiście operacja taka sama 

w sobie obarczona jest nomen omen dużym ryzkiem błędu – o tyle możliwości 

„zmierzenia” prawdopodobieństwa wystąpienia szkody na skutek działalności 

eksperymentatorskiej są jeszcze bardziej ograniczone. Jak ujmuje to A. Gubiński: „(…) 

przy ryzyku nowatorstwa prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa nie może być ściśle 

określone, zależy bowiem w jakiejś mierze od czynnika lub czynników, których nie da 

się w pełni uwzględnić w rachunku. Wśród czynników wyznaczających 

prawdopodobieństwo niebezpieczeństw, jakie jest związane z poczynaniami o 

charakterze nowatorskim, zawsze pozostaje jakaś lub jakieś niewiadome. Niewiadomych 

tych całkowicie wyeliminować nie można”365. Jeżeli zatem sam stopień 

prawdopodobieństwa naruszenia dobra prawnego stoi pod znakiem zapytania – z uwagi 

na niedostateczną znajomość procesów rządzących danym zjawiskiem – to znacznie 

utrudnione jest również określenie stopnia ryzyka realnie związanego z podejmowanym 

eksperymentem366. Właśnie od stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia ujemnego 

skutku w dużej mierze uzależniamy przecież ocenę kwantum grożącego dobru 

niebezpieczeństwa. 

Powyższe stwierdzenie, jakkolwiek może wydawać się oczywiste, prowadzi do 

daleko idących konsekwencji. Skoro nie potrafimy określić natężenia ryzyka związanego 

z wartościowanym zachowaniem nowatorskim – a także nie dysponujemy pełną wiedzą 

na temat przebiegów kauzalnych występujących w jego ramach – to w konsekwencji nie 

jesteśmy w stanie sformułować reguł ostrożności, które mogą owe ryzyko 

zminimalizować przy jednoczesnym umożliwieniu realizacji nowatorskiego celu. Gdy 

weźmiemy przy tym pod uwagę fakt, że reguły ostrożności stanowią konkretyzację 

dyspozycji normy sankcjonowanej, to w efekcie okazuje się, że jeżeli chodzi o ryzyko 

związane z działalnością nowatorską, to de facto znajdujemy się w swego rodzaju „szarej 

strefie”. Rzecz w tym, że korzystając ze zwykłego prawnokarnego instrumentarium w 

zasadzie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w jaki sposób powinien zachować się 

eksperymentator, ażeby jego zachowanie ocenione zostało jako zgodne z prawem – nie 

 
365 A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności…, s. 85. 
366 Przez eksperyment rozumie się odpowiednio przygotowane i celowo przeprowadzone doświadczenie, 

mające na celu sprawdzenie rozwiązania nowatorskiego – I. Zduński, Przesłanki ryzyka nowatorstwa, 

„Prokuratura i Prawo” 2010, nr 10, s. 48-49. 
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tracąc przy tym waloru nowatorstwa. Oczywiście taki stan niepewności jawi się jako 

niepożądany i może skutkować albo zahamowaniem jakiegokolwiek realnego postępu 

albo promowaniem trudnego do zaakceptowania ryzykanctwa. Dlatego właśnie w 

przypadku ryzyka związanego z wszelkiego rodzaju działalnością nowatorską, 

pierwszoplanowe znaczenie mają swoiste dyrektywy celowościowe, które – w 

odróżnieniu od „klasycznych” reguł ostrożności – mają na celu nie tyle minimalizację 

ryzyka, lecz raczej utrzymanie go w racjonalnych granicach uwzględniających 

nowatorski charakter aktywności367. 

Z takiej perspektywy patrzeć należy na przesłanki określone w art. 27 k.k., do 

których należy nowatorski cel zachowania potencjalnego sprawcy, istotne znaczenie 

spodziewanej korzyści, zgoda ewentualnego uczestnika eksperymentu oraz – co 

kluczowe – zasadność eksperymentu w świetle aktualnego stanu wiedzy368. Wynikający 

z tego przepisu wymóg naukowej zasadności sposobu przeprowadzenia eksperymentu 

ma na celu właśnie doprecyzowanie standardu ostrożności wymaganego od działalności 

nowatorskiej. Mówiąc konkretniej: na potrzeby eksperymentu konieczne jest 

wypracowanie reguł postępowania – opartych na obecnym stanie wiedzy i mających 

charakter swoistych reguł ostrożności – które mają za zadanie ograniczyć generowane 

ryzyko stosownie do możliwości istniejących w świetle aktualnych wskazań wiedzy369. 

Jakkolwiek z przyczyn obiektywnych powinny sposób postępowania eksperymentatora 

nie może zostać wyznaczony w sposób pozwalający na minimalizację wszelkiego ryzyka, 

to jednak nie może on abstrahować od istniejącego w chwili przeprowadzania 

eksperymentu obiektywnego stanu wiedzy – musi uwzględniać go w takim stopniu, który 

pozwoli na jak najpełniejszą ochronę dóbr prawnych, nie przekreślając jednak 

nowatorskiego celu podejmowanej aktywności. 

Patrząc na poruszane zagadnienie z perspektywy normatywnej, stwierdzić można, 

że reguły rządzące sposobem przeprowadzania eksperymentu są swego rodzaju 

analogonem reguł ostrożności związanych z innymi „odmianami” ryzyka. Również one 

stanowią zbiór reguł technicznych precyzujących ciążący na wykonawcy eksperymentu 

obowiązek i uzupełniających treściowo dyspozycję normy sankcjonowanej mającej do 

 
367 Por. A. Gałuszka, Ryzyko nowatorstwa…, s. 129. 
368 Szczegółowe zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego (leczniczego oraz 

badawczego) określone zostały natomiast w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty – Ustawa z 5 

grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 2021, poz. 790 t.j. 
369 Jak zauważa, I. Zduński, eksperymentator ma obowiązek przestrzegania reguł ostrożności 

opracowanych na potrzeby eksperymentu na takiej samej zasadzie, jak w życiu codziennym obowiązany 

jest stosować się do reguł postępowania z dobrem prawnym – I. Zduński, Przesłanki…, s. 53. 
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niego zastosowanie. To właśnie do nich, nie zaś do „standardowych” reguł ostrożności, 

należy odwołać się w toku procesu dekodowania pełnej treści normy. Istotą działalności 

eksperymentatorskiej jest bowiem wykroczenie poza utarte ramy i odejście od 

powszechnie uznanych reguł postępowania z dobrem prawnym370. 

Warto w tym kontekście zauważyć również, że aktualne kodeksowe unormowanie 

analizowanego kontratypu w sposób wyraźny przesuwa punkt ciężkości z warunków 

dotyczących samego ryzyka i jego rozmiarów na przesłanki odnoszące się do innych 

zmiennych – w szczególności spodziewanej korzyści oraz charakterystyki 

przeprowadzanego eksperymentu. Rozwiązanie to uznać należy ze wszech miar zasadne. 

Z jednej strony bowiem, skoro nie dysponujemy narzędziami pozwalającymi na 

dostatecznie precyzyjne wyznaczenie parametrów generowanego ryzyka, to uzależnianie 

od nich legalności nowatorskiego zachowania musiałoby zostać ocenione jako niecelowe. 

Z drugiej zaś strony, takie ukształtowanie przesłanek koresponduje z faktem, że jako 

społeczeństwo w imię postępu skłonni jesteśmy zaakceptować nawet wysoki poziom 

niebezpieczeństwa grożącego dobrom prawnym, o ile tylko zostaje ono zrównoważone – 

czy może raczej zrekompensowane – przez znaczną wagę prognozowanej korzyści, której 

oczekiwanie jawi się jako zasadne w świetle obecnego stanu wiedzy371. 

Powyższe uwagi prowadzą do kilku wniosków ogólniejszej natury. Przede 

wszystkim, jak się zdaje, daleko idące rozczłonkowywanie kategorii społecznie 

akceptowanego ryzyka – poza wyróżnianiem ryzyka nowatorstwa, które rzeczywiście 

rządzi się nieco innymi prawami – nie jest ani potrzebne, ani nie wiąże się z wymiernymi 

korzyściami. Zróżnicowanie dostrzegalne w ramach tej ogólnej kategorii ma bowiem 

charakter jedynie ilościowy, a nadto z uwagi na wielość wchodzących w grę wariantów 

zachowań ryzykownych oraz kontekstów sytuacyjnych, w których mogą być one 

podejmowane, nie jest możliwe stworzenie jednoznacznej gradacji progów tolerancji 

związanych z poszczególnymi, dającymi się wyróżnić „odmianami” ryzyka. Wcale nie 

jest bowiem tak, że poziom tolerancji jest najniższy w przypadku ryzyka „zwykłego”, 

rośnie zaś stopniowo wraz z kolejnymi jego rodzajami. Rozważania dotyczące ryzyka 

związanego z działalnością nowatorską oraz uprawianiem sportu wzmacniają również 

sformułowaną w toku wcześniejszej analizy tezę, że czynnikami, które zdolne są do 

 
370 R. Kubiak, Ryzyko „zwykłe” a kontratyp eksperymentu, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 3, s. 123. 
371 W literaturze niekiedy podnosi się, że mimo iż wymóg ten nie wynika z aktualnego brzmienia art. 27 

k.k., to kontratyp ten wymaga zachowania racjonalnej proporcji pomiędzy korzyścią a szkodą – A. 

Gałuszka, Ryzyko nowatorstwa w nowym kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 2, 129. 
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wywarcia chyba największego wpływu na zakres społecznej akceptacji zachowań 

ryzykownych, są – z jednej strony – powszechnie akceptowany cel wartościowanej 

aktywności, a także – z drugiej strony – jej społeczno-kulturowy sens i kontekst. To 

właśnie te kryteria sprawiają, że pozostałym zmiennym kształtującym próg społecznej 

akceptacji ryzyka (takim jak prawdopodobieństwo naruszenia dobra prawnego czy waga 

kolidujących dóbr) jesteśmy gotowi in concreto przypisywać mniejszą wagę. W efekcie, 

ten sam rodzaj aktywności znamiennej ryzykiem w zależności od kontekstu 

sytuacyjnego, w którym jest on podejmowany, wiąże się nieraz z diametralnie różnym 

poziomem społecznej akceptacji. 

 

2.7.3. Zdolność jednostki do „modyfikowania” poziomu społecznej akceptacji wobec 

zachowań stwarzających ryzyko dla jej dóbr prawnych 

 

Kolejną kwestią wymagającą rozważenia jest pytanie o zdolność jednostki do 

swoistego „dysponowania” poziomem społecznej akceptacji ryzyka w takim zakresie, w 

jakim ryzyko dotyka przysługujących jej dóbr prawnych. Wobec znaczenia, jakie we 

współczesnych liberalnych systemach prawnych przypisuje się wolności człowieka i jego 

prawu do samostanowienia, dość oczywiste wydaje się, że wola jednostki w pewnych 

kontekstach sytuacyjnych rzeczywiście może wywierać wpływ na poziom społecznej 

akceptacji ryzyka. Nie do pogodzenia z ideą demokratycznego państwa prawa byłoby 

wszak bezwzględne podporządkowanie sytuacji prawnej jednostki interesowi 

społeczeństwa lub jakiejś jego części, gdyż ta wartość pełni bezwzględnie nadrzędną rolę 

przede wszystkim w systemach totalitarnych372. Powyższe stwierdzenie pociąga za sobą 

cały szereg pytań szczegółowych. Doprecyzowania wymaga zwłaszcza zakres 

oddziaływania przejawów woli osoby na społeczną ocenę ryzyka, a także warunki, jakie 

muszą spełniać te przejawy, ażeby in concreto mogły zostać uznane za czynnik 

regulujący margines społecznie akceptowanego ryzyka. Przede wszystkim należy 

zastanowić się jednak, czy uzewnętrzniona wola jednostki może prowadzić wyłącznie do 

obniżenia progu społecznej akceptacji ryzyka, czy również do jego podwyższenia. 

Problematyka prawnokarnej oceny wyznaczania przez jednostkę standardu 

ochrony dóbr prawnych aktualizuje się w szczególności w kontekście umów 

cywilnoprawnych. Strony umowy posiadają daleko idącą wolność w zakresie 

 
372 A. Zoll, Prawo karne w systemie totalitarnym, „Miesięcznik Znak” 1992, nr 11, s. 113. 
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kształtowania łączącego je węzła prawnego stosownie do zasady swobody kontraktowej, 

nie sposób tym samym a limine wykluczyć, że przedmiotem wybranych postanowień 

umownych uczyniony zostanie standard postępowania z określonymi dobrami, do 

którego przestrzegania zobowiązują się kontrahenci. Możliwe do pomyślenia 

postanowienia umowne (przynajmniej prima facie) zdają się mieć znaczny potencjał do 

modyfikowania treści reguł postępowania uadekwatniających treść dyspozycji normy 

sankcjonowanej – i to zarówno poprzez podwyższenie, jak i obniżenie, wymaganego 

poziomu ostrożności373. Co przy tym dość oczywiste, ewentualne modyfikacje standardu 

postępowania nie mogą odnosić się do osób trzecich, niebędących stronami danej 

czynności prawnej. 

Kwestia prawnokarnej oceny określenia w umowie cywilnoprawnej wyższego 

standardu postępowania z dobrem prawnym, niż powszechnie wymagany, została 

poruszona przez Sąd Najwyższy na kanwie sprawy o sygn. akt V KK 153/16374, w której 

oskarżonemu postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci skoczka 

spadochronowego. Do śmiertelnego wypadku doszło w wyniku zablokowania się 

samoczynnego otwarcia spadochronu głównego, a także – co kluczowe z punktu widzenia 

poddawanej analizie kwestii – ze względu na fakt, że spadochron zapasowy, którym 

dysponował skoczek-uczeń, nie był wyposażony w urządzenie aktywujące spadochron w 

sposób automatyczny (system AAD). Z perspektywy oceny prawnej tego zdarzenia 

istotne jest przy tym, że w inkryminowanym czasie rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych 

przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz 

określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków zawieszało zakaz 

skoków bez tego systemu, natomiast instrukcja szkolenia – stanowiąca integralną część 

umowy cywilnoprawnej zawartej przez jednostkę szkoleniową oraz kursanta – w 

przypadku skoków szkoleniowych przewidywała konieczność korzystania z systemu 

AAD. Nie rozstrzygając co prawda dostrzeżonego problemu prawnego, Sąd Najwyższy 

podkreślił, że w sprawie konieczne było w szczególności zbadanie relacji pomiędzy 

postanowieniami regulaminu a przepisami rozporządzenia. Jak zauważył przy tym Sąd 

Najwyższy: „Zagadnienie to jest o tyle istotne, że gdy wymienionym aktem prawnym 

określona reguła bezpieczeństwa została zawieszona, to ze wspomnianej Instrukcji 

 
373 Odmiennie, jak się zdaje: K. Lipiński, Wzorce…, s. 111. 
374 Wyrok SN z 12 października 2016 roku, V KK 153/16, LEX nr 2151447. 
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Szkolenia wynika, iż kierownictwo ośrodka zobowiązywało się do stosowania wyższego 

standardu. Należało więc rozważyć, czy takie oświadczenie gwaranta ma znaczenie na 

gruncie prawa karnego (pozwala na przypisanie skutku), czy też pozostaje jedynie w 

optyce prawa cywilnego relacji kursant-szkolący”. 

Próbując udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie, przede wszystkim 

podkreślić należy, że w opisanym stanie faktycznym fakt zawieszenia przez prawodawcę 

stosowania przepisu określającego regułę postępowania z dobrem prawnym – w tym 

wypadku zakazu oddawania skoków bez systemu AAD – interpretować należy jako 

przejaw zmiany w ocenie akceptowalności ryzyka dla określonych dóbr prawnych. Jeżeli 

bowiem skodyfikowane reguły ostrożności mają na celu wskazanie adresatowi normy 

sankcjonowanej takiego sposobu zachowania, który w sytuacji typowej mieści się w 

zakresie społecznie tolerowanego ryzyka, to zadekretowane przez prawodawcę obniżenie 

standardu wymaganego postępowania pozwala mniemać, że doszło do przesunięcia 

progu akceptacji dla niebezpieczeństwa grożącego dobrom prawnym. O ile zatem nie 

wystąpiły żadne szczególne okoliczności wpływające na zmianę oceny akceptowalności 

ryzyka – a zatem sytuacja faktyczna, z którą mamy do czynienia, ma charakter typowy – 

to przekroczenie takiej reguły ostrożności, której stosowanie zostało zawieszone z woli 

ustawodawcy, nie może zostać uznane za nadmiernie ryzykowne z punktu widzenia ocen 

społecznych375. 

Jak wielokrotnie powtórzono w toku dotychczasowego wywodu, zakres 

zastosowania normy sankcjonowanej w prawie karnym jest ograniczony wyłącznie do 

takich zachowań, które wywołują społecznie nieakceptowane ryzyko względem dóbr 

prawnych. Zachowania wiążące się z ryzykiem, które spotyka się z powszechną 

akceptacją – chociażby nawet pozornie odpowiadały ustawowemu wzorcowi czynu 

zabronionego – pozostają nie tylko poza sferą oddziaływania owej normy, ale również 

poza zakresem zainteresowania prawa karnego. Sprzeczne z podstawowymi funkcjami 

publicznego ius puniendi, a także z zasadą subsydiarności tej gałęzi prawa, byłoby 

przypisywanie cechy bezprawności takim czynom, które odpowiadają powszechnie 

akceptowanym standardom postępowania. Przyjęcie takiej perspektywy niechybnie 

prowadzi wniosku, że zachowanie mieszczące się w granicach społecznej tolerancji 

ryzyka – chociażby nawet stanowiło naruszenie określonego umową wyższego standardu 

ostrożności – nie może zostać uznane za prawnokarnie relewantne. Mówiąc inaczej: we 

 
375 Zob. K. Lipiński, Wzorce…, s. 111. 
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wszystkich tych przypadkach, w których podwyższenie standardu ostrożności przez 

umawiające się strony nie wynika z wystąpienia okoliczności rzutujących na ocenę 

ryzykowności wartościowanych zachowań czynioną z perspektywy ocen społecznych, 

konsekwencje prawne naruszeń postanowień umownych winny być rozpatrywane przez 

pryzmat nie norm prawa karnego, lecz wyłącznie przepisów prawa cywilnego 

konstytuujących reżim odpowiedzialności kontraktowej376. 

Jak się zdaje, w świetle poczynionych wyżej uwag większych wątpliwości nie 

powinno budzić to, że – jakkolwiek umowa cywilnoprawna może być źródłem statusu i 

obowiązków gwaranta377 – w sprawie V KK 153/16 niedochowanie wynikającego z 

umowy szkoleniowej obowiązku korzystania ze spadochronów wyposażonych w system 

AAD nie mogło zostać zakwalifikowane jako naruszenie normy sankcjonowanej w 

prawie karnym378. Żadne możliwe do pomyślenia postanowienie umowne samo w sobie 

nie ma bowiem zdolności do obniżenia społecznej tolerancji ryzyka wobec dóbr takich 

jak zdrowie i życie ludzkie, a oceny społeczne w tym zakresie nie są zależne od woli 

umawiających się stron379. Relewantny z punktu widzenia prawa karnego standard 

postępowania z tymi dobrami prawnymi nie może być dowolnie podwyższany poprzez 

zawarcie umowy cywilnoprawnej o określonej treści. Skoro zatem zawieszając 

stosowanie przepisu wysławiającego regułę ostrożności, prawodawca przesądził o 

zakresie społecznej akceptacji związanego z oddawaniem skoków spadochronowych 

ryzyka dla życia i zdrowia, to po pierwsze reguła ta nie może posłużyć do zdekodowania 

treści wynikającego z normy sankcjonowanej obowiązku, a po drugie – zachowanie 

stanowiące jej naruszenie nie może zostać poczytane za przekroczenie owej normy380. 

Z pola widzenia nie należy jednak tracić tego, że w niektórych sytuacjach zakres 

społecznej akceptacji ryzyka jest warunkowany przez treść oświadczeń woli stron 

stosunku cywilnoprawnego. Będzie tak przede wszystkim wówczas, gdy norma 

 
376 Jako ilustrację sytuacji, w której postanowienia umowne wyznaczające wyższy standard postępowania 

z dobrem prawnym niż typowy wynikają z zaistnienia okoliczności rzutujących na społeczną ocenę ryzyka, 

można podać przywoływany przez S Tarapatę przykład przewoźnika, który zobowiązuje się w ramach 

umowy o świadczenie usługi przewozu do nieprzekraczania konkretnej prędkości ze względu na stan 

zdrowia osoby transportowanej. 
377 Zob. wyrok SN z 5.02.2021 r., V KK 327/19, LEX nr 3181512. 
378 Zob. też S. Tarapata, Przypisanie sprawstwa…, s. 210-211; S. Tarapata, Karne prawo - kryteria 

przypisania przestępstwa skutkowego popełnionego przez zaniechanie. Glosa do wyroku SN z dnia 12 

października 2016 r., V KK 153/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 12, s. 164. 
379 Już w tym miejscu należy zaznaczyć, że rzecz ma się nieco inaczej, jeśli chodzi o możliwość zwiększenia 

zakresu tolerancji ryzyka na skutek zawarcia umowy cywilnoprawnej określonej treści. Kwestia ta zostanie 

poddana analizie w dalszej kolejności. 
380 S. Tarapata, Przypisanie sprawstwa…, s. 206. 



141 

 

sankcjonowana w prawie karnym ma na celu ochronę stosunku zaufania pomiędzy 

stronami, w szczególności, gdy w grę wchodzą takie dobra prawne, które – choć w 

pewnym zakresie – pozostają w swobodnej dyspozycji ich dzierżyciela. W tym 

kontekście przywołać można przykład przestępstwa przywłaszczenia, którego istotą jest 

wszak właśnie sprzeniewierzenie przez sprawcę mienia, które w uzgodnionych uprzednio 

granicach oddane było w jego władanie381. Tym samym dopiero postępowanie przez 

sprawcę z powierzoną mu rzeczą jak właściciel w innych wypadkach niż te dopuszczone 

przez późniejszego pokrzywdzonego będzie mogło zostać uznane za wykraczające poza 

zakres społecznej akceptacji ryzyka. W ten sposób dochodzimy do pytania o zdolność 

jednostki do skutecznego wyznaczenia niższego standardu ochrony przysługujących jej 

dóbr, niż ma to miejsce w sytuacjach typowych. Nietrudno przy tym zauważyć, że 

wspomniane zagadnienie jest w sposób ścisły związane z instytucją tak zwanej „zgody 

pokrzywdzonego”, której charakter prawny budzi wiele kontrowersji wśród 

przedstawicieli doktryny prawa karnego. Odrębne omówienie tej problematyki jawi się 

przeto jako w pełni uzasadnione. 

 

*** 

 

Przeprowadzona w tej części rozprawy analiza miała na celu zbadanie roli, jaką 

na gruncie regulacji prawnokarnej pełnią oceny społeczne odnoszące się do poziomu 

akceptowanego ryzyka naruszenia wysoko wycenianych wartości, którym ustawodawca 

nadaje status dóbr prawnych. W świetle poczynionych w jej toku ustaleń nie budzi 

wątpliwości, że w przypadku publicznego ius puniendi mają one charakter absolutnie 

fundamentalny, zaś ich prawidłowe „odczytanie” jest warunkiem sine qua non 

poprawnego odkodowania rzeczywistej treści norm sankcjonowanych, a zatem – innymi 

słowy – wyznaczenia granic samego prawa karnego. Inna sprawa, że – co niestety 

nieuniknione – z natury rzeczy niedoskonałe instrumentarium oferowane przez 

prawoznawstwo nie pozwala na wytyczenie tych granic z matematyczną precyzją. 

Kompleksowe zbadanie wspomnianej problematyki pozwoliło również na przygotowanie 

gruntu pod rozważania dotyczące prawnokarnych konsekwencji aktów indywidualnej 

akceptacji ryzyka, przyjmujących postać zgody dysponenta dobra prawnego na 

zachowanie ryzykowne. Skonfrontowanie tych dwóch konkurencyjnych, a w pewnym 

 
381 S. Tarapata, Przypisanie sprawstwa…, s. 210. 
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sensie także uzupełniających się perspektyw – społecznej akceptacji ryzyka oraz 

akceptacji zindywidualizowanej – umożliwi zbadanie wzajemnych zależności 

występujących pomiędzy obiema kategoriami, a także ustalenie, do jakiego stopnia treść 

woli jednostki wpływa na społeczną ocenę ryzyka oraz – w konsekwencji – na kształt 

podstaw odpowiedzialności karnej. Z tego względu dalsza część rozważań, poświęcona 

właśnie zgodzie dysponenta dobra prawnego, jej konstrukcji prawnej oraz miejscu, jakie 

przypisać należy tej instytucji w ogólnym modelu przypisania sprawstwa przestępstwa, 

odwoływać będzie się szeroko do poczynionych dotychczas ustaleń dotyczących 

prawnokarnego znaczenia społecznej akceptacji ryzyka dla dóbr prawnych. 
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3. Zgoda dysponenta dobra prawnego jako akt 

indywidualnej akceptacji ryzyka 

 

3.1. Volenti non fit iniuria czyli zamiast uwag wstępnych 

 

Analizę instytucji zgody dysponenta dobra prawnego na zachowanie ryzykowne 

warto rozpocząć od przyjęcia perspektywy historycznej, która pozwala doszukiwać się 

zrębów tej konstrukcji w dorobku klasycznej jurysprudencji rzymskiej. Za jej przejaw 

zwykło uważać się w szczególności paremię volenti non fit iniuria, która stanowi 

najprawdopodobniej parafrazę wypowiedzi pochodzącej z księgi 56 komentarza do 

edyktu pretorskiego – „nulla iniuria est, quae in volentem fiat”382. Przywołane 

stanowisko Ulpiana Domicjusza odnosi się do sytuacji prawnej syna, który będąc osobą 

wolną, zgodził się, aby zostać sprzedanym jako niewolnik383. Wbrew pozorom zatem nie 

odnosi się ono wcale do istoty znaczenia zgody w prawie rzymskim, gdyż – jak się 

okazuje – tematyka ta przedstawiana była zwykle jedynie na marginesie innych rozważań 

i to w sposób wielce kazuistyczny. W szczególności owej formuły nie odnoszono do 

całego systemu prawa i w żadnym wypadku nie czyniono z niej zasady prawnej384. 

Mówiąc inaczej, aplikacja zasady volenti non fit iniura nie miała charakteru 

systemowego, lecz raczej punktowy, i znajdowała zastosowanie w odniesieniu do 

konkretnych deliktów. Warto przy tym zaznaczyć, że pojęcie iniuria – mimo że 

przekładane obecnie jako „bezprawie” czy „bezprawność” – miało charakter 

prywatnoprawny i początkowo oznaczało wyłącznie naruszenie praw osobistych385. Z 

czasem rozwój tej instytucji doprowadził do przekształcenia się jej w samodzielny delikt 

polegający na naruszeniu integralności ciała, naruszeniu dobrego imienia, sławy i honoru 

innej osoby386. W okresie klasycznym natomiast doszło do wykształcenia się 

alternatywnego trybu postępowania w niektórych sprawach o zniesławienie, co 

ostatecznie doprowadziło do przyznania pokrzywdzonemu prawa wyboru pomiędzy 

 
382 D. 47,10,1,5 Fragment lib. 56 ad edictum Ulpiana – za P. Sadowski, Filozofia prawa w życiu i nauczaniu 

Ulpiana, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2008, nr 8, s. 102. 
383 J. Krzynówek, Volenti non fit iniuria, w: Łacinskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i 

orzecznictwie sądów polskich, red. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek, Warszawa 2001, s. 273. 
384 V. Vachev, Rozwój instytucji zgody dysponenta dobrem i jej miejsce w strukturze przestępstwa, 

„Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015, nr 1, s. 32-33. 
385 V. Vachev, Rozwój…, s. 33. 
386 V. Vachev, Rozwój…, s. 33. 
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drogą prywatnoprawną a publicznoprawną w każdym przypadku doznania iniurii387. 

Sposób kwalifikacji zachowań sprawcy – alternatywnie jako deliktów prawa prywatnego 

albo przestępstw – zależał tym samym ostatecznie wyłącznie od decyzji pokrzywdzonego 

co do wyboru drogi procesowej388. Wpływ zgody osoby pokrzywdzonej na zakres 

odpowiedzialności pojmowany był wówczas bardzo niejednolicie: z jednej strony mogła 

ona uchylać bezprawność czynu, a z drugiej strony, powodować jedynie wyłączenie jego 

umyślności (dolus malus)389. 

 Formuła volenti non fit iniuria zaczerpnięta została do współczesnej nauki prawa 

najprawdopodobniej nie bezpośrednio z rzymskiego ius civile lecz z prawa kanonicznego. 

W zbiorze prawa kanonicznego promulgowanym przez papieża Bonifacego VIII pod 

koniec XIII wieku – znanym jako Liber Sextus – zawarto pochodzącą z Digestów 

Justyniana regułę scienti et consentienti non fit iniuria neque dolus, która z dużym 

prawdopodobieństwem zaaplikowana została następnie na grunt świeckiego prawa 

angielskiego przez Henry’ego Bractona390. Jak wskazuje w tym kontekście J. Krzynówek: 

„Dopiero oderwanie jej od rzymskiego kontekstu i nadanie słowu iniuria jego 

najszerszego znaczenia «bezprawność» prowadzi do przekształcenia specjalistycznej 

reguły w ogólną maksymę prawną, wyrażającą fundamentalne założenie porządku 

prawnego.” 391. Jak spieszy przy tym wyjaśnić autor, owo przeniesienie znaczenia 

dokonało się dopiero w średniowieczu. Można się domyślać, że również w tamtym czasie 

reguła justyniańska ostatecznie przybrała uproszczoną formę obecnie powszechnie 

znanej paremii prawnej. 

 Jako że tradycyjne prawo karne przejawiało silne tendencje do marginalizowania 

– czy wręcz pomijania – osoby pokrzywdzonego, wydaje się, że instytucja zgody 

dysponenta dobra prawnego znalazła prawdziwie podatny grunt dopiero w 

indywidualizmie Oświecenia, które jako samoistną wartość zaczęło postrzegać prawo 

jednostki do samostanowienia392. Koncepcje utylitarystyczne doprowadziły nadto do 

odejścia prawa karnego od idei przywracania sprawiedliwości „na przekór wszystkiemu” 

i zwrócenia się w stronę ochrony określonych dóbr za pomocą środków racjonalnych, 

 
387 D. Nowicka, Rzymskie uregulowanie dotyczące ‘iniuria’ a karnoprawna ochrona czci w prawie polskim, 

„Zeszyty Prawnicze UKSW” 2014, nr 1, s. 133-134. 
388 D. Nowicka, Rzymskie…, s. 134. 
389 J. Krzynówek, Volenti…, s. 271. 
390 J. Krzynówek, Volenti…, s. 268-269. 
391 J. Krzynówek, Volenti…, s. 273. 
392 J. Piskorski, Volenti non fit iniuria – niedoceniana czy przeceniana zasada prawa karnego?, w: Zgoda 

pokrzywdzonego, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012, s. 15. 
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proporcjonalnych do założonego celu393. W tamtym kontekście intelektualnym 

usprawiedliwiający charakter zgody był traktowany co do zasady jako pewna 

oczywistość, a co więcej, począł przenikać również na grunt nauk penalnych394. Dość 

wskazać, że ówczesny wybitny karnista A. v. Feurebach stwierdził: „So ferne eine Person 

durch erklärten Willensakt Rechte aufgeben kann, hebt die Erlaubnis zur Läsion von 

Seiten des Verletzten den Begriff des Verbrechens auf”. Volenti non foit iniuria”395 – „Tak 

dalece jak osoba poprzez oświadczony akt woli może zrezygnować z praw, przyzwolenie 

do naruszenia ze strony poszkodowanego znosi pojęcie przestępstwa. Volenti non fit 

iniuria”396. 

 Jeżeli chodzi o rodzimą literaturę przedmiotu, to w doktrynie polskiego prawa 

karnego problematyką funkcji zgody dysponenta zajmowano się co najmniej od 

przedwojnia. Wpływ tej okoliczności na zakres odpowiedzialności karnej dostrzegany 

był chociażby przez E. Krzymuskiego, który podkreślał jednak, że „zezwolenie odnośnej 

osoby tylko w bardzo szczupłym zakresie upoważniać może drugiego do wyrządzenia jej 

krzywdy wbrew ogólnym rozkazom prawa”397. Autor ten ograniczał możliwość 

skutecznego wyrażenia zezwolenia wyłącznie w stosunku do dóbr, którymi prawo 

pozwala jednostce rozporządzać w pełni swobodnie – i to nie tylko na jej korzyść, ale 

także na rzecz osoby trzeciej. Do takich „interesów” zaliczał on zaś niemal wyłącznie 

majątek i honor. J. Makarewicz dostrzegał z kolei, że zgoda dysponenta – czy też jej brak 

– na gruncie ustawy karnej odgrywa bardzo zróżnicowane role. Wskazywał on 

mianowicie, że co prawda „zasadą jest, że przy przestępstwach dotykających dóbr 

jednostki zezwolenie rozstrzyga o karygodności, o ile nie narusza przestępstwo dane dóbr 

innych jeszcze, o ile nie ma w grze interesu społecznego”, niemniej w niektórych 

przypadkach już z woli ustawodawcy nie może być ono uznane za okoliczność 

uwalniającą od odpowiedzialności karnej398. Co znamienne, podsumowując swe 

rozważania, autor zwykł podkreślać, że „kwestya znaczenia zezwolenia pokrzywdzonego 

 
393 J. Piskorski, Volenti…, s. 15. 
394 J. Krzynówek, Volenti…, s. 269. 
395 A.R. v. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Recht, Giessen 1826, s. 

35. 
396 Tłum. za J. Krzynówek, Volenti…, s. 269. 
397 E. Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego. Tom I, Kraków 1901, 

s. 234-235. 
398 J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, Kraków 1914, s. 178-179. 
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nie da się ująć w jedną ogólną formułę ani starorzymską volenti non fit inuria (…), ani 

też jej antytezę”399. 

 Na gruncie polskiego prawodawstwa wspomniana zasada – w jakiejkolwiek 

formie czy odmianie – nigdy nie została skodyfikowana, choć propozycje jej ustawowego 

ujęcia były formułowane już na początku dwudziestego wieku m.in. przez J. 

Makarewicza, który podnosił: „Pozostawienie (…) tej kwestyi nauce i przemilczenie 

przez ustawę wytwarza stan niepożądany chwiejności i niepewności. Wskazanem jest 

poza dokładnem zaznaczeniem w definicyi każdego przestępstwa, czy brak zezwolenia 

stanowi charakterystyczne znamię, także wyraźne zaznaczenie z jednej strony, że o ile 

ustawa nie postanawia inaczej, zezwolenie pokrzywdzonego nie ma wpływu na 

karygodność, z drugiej strony wyliczenie w części szczególnej (przy danych 

przestępstwach) wyjątków od zasady”400. Próbę ujęcia instytucji zezwolenia 

uprawnionego w ogólną ustawową formułę podjęto również na etapie prac nad kodeksem 

karnym z 1969 roku, którego projekt przewidywał art. 24 o treści: „Nie popełnia 

przestępstwa, kto podejmuje czyn przeciwko prawnie chronionemu dobru za zgodą osoby 

uprawnionej do rozporządzania tym dobrem (§ 1). Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy 

wyrażenie zgody jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (§ 2)”401. Przepis ten 

ostatecznie nie znalazł się w tekście ustawy karnej, zaś zadanie doprecyzowania 

charakteru i funkcji zgody dysponenta pozostawione zostało przedstawicielom nauki 

prawa i praktykom. 

 Obecnie topos volenti non fit iniuria bywa odczytywany jako jedna z zasad 

wyznaczających fundamentalne założenia porządku prawnego w demokratycznym 

państwie prawnym402. Choć powyższa teza może komuś wydać się nieco przesadzona, to 

jednak przyznać należy, że fakt powoływania się na wspomnianą formułę w debacie 

publicznej – a również i to, że widnieje ona na kolumnach gmachu Sądu Najwyższego403 

– świadczy niewątpliwie o jej doniosłości i społecznym wydźwięku. Problematyka zgody 

dysponenta na naruszenie dobra prawnego lub narażenie go na niebezpieczeństwo, 

niezależnie od epoki czy dominujących prądów intelektualnych, stanowi w istocie pole 

 
399 J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, s. 180; J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z 

uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, Lwów-Warszawa 1924, s. 184. 
400 J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, s. 180-181. 
401 W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1986, s. 157. 
402 J. Krzynówek, Volenti…, s. 268. 
403

 A. Kacprzak, J. Krzynówek, W. Wołodkiewicz, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu 

Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 2006. 
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ścierania się poglądów na rolę prawa karnego, pozycję jednostki w państwie oraz 

znaczenie wolności404. Powiedzieć można wręcz, że jest ona swego rodzaju soczewką, w 

której skupiają się – czasami bardzo różne – spojrzenia na ideę prawa. 

 

3.2. Konstytucyjne podstawy prawnokarnej doniosłości zgody dysponenta dobra 

prawnego 

 

Pozostając w kręgu zagadnień o charakterze wprowadzającym i podejmując próbę 

odnalezienia w ramach systemu prawa uzasadnienia dla przypisywania indywidualnym 

aktom akceptacji ryzyka – przyjmującym postać zgody dysponenta dobra prawnego – 

prawnokarnej doniosłości, nie sposób nie sięgnąć w pierwszej kolejności do norm o 

randze konstytucyjnej, które określają status jednostki w państwie oraz jej gwarantowane 

prawa i wolności. Właśnie ten obszar regulacji, stanowiąc zwornik konstrukcyjny – a 

zarazem aksjologiczny – całego systemu prawa, jawi się jako szczególnie obiecujący, 

jeśli chodzi o poszukiwanie normatywnych podstaw swoistego uprawnienia, w ramach 

którego porusza się jednostka, rozporządzając przysługującymi jej dobrami prawnymi. 

Zgodnie z treścią art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej to przyrodzona i 

niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wszelkich wolności oraz praw człowieka 

i obywatela. Chodzi przy tym o godność w wymiarze osobowym405, pojmowaną jako 

kategorię aksjologiczno-ontyczną, a więc jako „wartość wrodzoną, trwałą, niezbywalną i 

równocześnie zobowiązującą”406. W tym sensie godność jest aksjomatyczną cechą 

każdego człowieka – przysługującą mu właśnie z racji bycia człowiekiem – która ani nie 

wymaga uprzedniego „zdobycia”, ani nie może zostać przez człowieka utracona407. 

Mówiąc inaczej, to z samej istoty człowieczeństwa, którego nieodłącznym elementem 

jest właśnie godność ludzka408, wynikają wszelkie podstawowe wolności i prawa 

człowieka. Jak zauważa A. Zoll, we wspomnianym przepisie Konstytucji polski 

ustrojodawca wyraźnie przyznaje tę prawdę, podkreślając, że to nie on jest dysponentem 

 
404 J. Piskorski, Volenti…, s. 13. 
405 W odróżnieniu od drugiego aspektu godności – jej wymiaru osobowościowego – rozumianego jako 

wartość osiąganą przez pracę i moralnie wartościowy sposób postępowania – L. Garlicki, w: Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, art. 30, nt 5. 
406 F.J. Mazurek, Pojęcie godności człowieka. Historia i miejsce w projektach Konstytucji III 

Rzeczypospolitej, „Roczniki Nauk Prawnych” 1996, t. 6, s. 6 i n. 
407 Wyrok TK z 5 marca 2003 r., K 7/01, OTK ZU nr 3/A/2003, poz. 19. 
408 M. Borski, Godność człowieka jako wartość uniwersalna, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 3, s. 

16. 
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wolności i praw człowieka409. Rolą prawodawcy, a także rudymentarną funkcją systemu 

prawa, jest – chciałoby się powiedzieć: zaledwie i aż – gwarantowanie skutecznej 

ochrony godności człowieka i wypływających z niej uprawnień. Teza ta ma dwojakie 

konsekwencje. Z jednej strony, godność stanowi prius wszelkich szczegółowych praw i 

wolności normowanych przez system prawa, z drugiej zaś strony, żadna wolność czy 

prawo nie powinny być chronione, jeżeli godzą w godność człowieka. O ile bowiem 

poszczególne uprawnienia mogą pod określonymi warunkami podlegać pewnej 

reglamentacji, o tyle godność ludzka nie zna żadnych ograniczeń410. 

Bezpośrednią pochodną godności człowieka jest jego wolność, rozumiana jako 

możność postępowania według własnej woli, a zatem – innymi słowy – możliwość 

dokonywania w sposób samodzielny wyboru jednego z istniejących wariantów 

postępowania411. W demokratycznym państwie prawnym wartość ta chroniona jest w 

sposób szczególny jako jedna z fundamentalnych zasad współczesnej doktryny praw 

człowieka412. W zasadzie poza sporem pozostaje, że wolność jest kategorią o 

szczególnym charakterze, który można by nazwać „przedpozytywnym”413. Rzecz 

bowiem w tym, że żadna norma należąca do systemu prawa pozytywnego nie nadaje 

człowiekowi wolności, a jedynie deklaruje jej ochronę oraz ma na celu stworzenie 

warunków służących jej prawnemu zagwarantowaniu414. Z tym jednak zastrzeżeniem, że 

ochrona wolności człowieka (w przeciwieństwie do godności ludzkiej) nie ma charakteru 

absolutnego i podlega ograniczeniom koniecznym w demokratycznym państwie. Jedną z 

funkcji prawa stanowionego jest przeto ujęcie wolności człowieka w pewne ramy, 

określenie jej granic w sposób pozwalający na zgodne funkcjonowanie jednostek 

współtworzących społeczeństwo415. W przeciwnym razie – gdyby wszyscy korzystali ze 

swej wolności w sposób całkowicie nieskrępowany – nie dysponowalibyśmy w istocie 

żadnymi (cywilizowanymi) mechanizmami pozwalającymi na rozwiązywanie 

 
409 A. Zoll, Godność człowieka jako źródło wolności i praw, w: Hominum causa omne ius constitutum est. 

Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak, 

Lublin 2006, s. 280. 
410 Wyrok TK z 5 marca 2003 r., K 7/01, OTK ZU nr 3/A/2003, poz. 19. 
411 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010, s. 452. 
412 Postanowienie SN z 27.10.2005 r., III CK 155/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 137. 
413 P. Tuleja, w: P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2021, art. 31, nt 1 (dostęp: 17.05.2021). W literaturze często 

podkreśla się również prawnonaturalną proweniencję wolności – zob. W. Daszkiewicz, Konstytucyjne 

gwarancje wolności osobistej. Rozważania de lege ferenda, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 1989, z. 2, s. 1. 
414 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 160. 
415 J. Giezek, Kolizja dóbr a prawnokarna ochrona wolności, w: Prawnokarne aspekty wolności. Materiały 

z Konferencji Arłamów 16-18 maja 2005 r., red. M. Mozgawa, Warszawa 2006, s. 73. 
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nieuchronnych kolizji pomiędzy sposobem postępowania poszczególnych członków 

społeczności416. 

Dodać należy również, że wolność człowieka stanowi jedną z podstawowych 

wartości, wokół których osnuty jest cały porządek konstytucyjny państwa polskiego417. 

Wyrazem takiego zapatrywania ustrojodawcy jest w szczególności art. 31 Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, wysławiający tak zwaną ogólną zasadę wolności. Leży ona u 

podstaw konstytucyjnej aksjologii, determinując sposób rozumienia wszystkich 

postanowień konstytucyjnych: poczynając od norm o charakterze ustrojowym, na 

przepisach dotyczących praw podstawowych kończąc418. Wolność w ujęciu art. 31 ust. 1 

i 2 Konstytucji ma charakter uniwersalny, nieograniczony do określonych kategorii 

stosunków społecznych czy sfer aktywności jednostki. Jak zauważa Trybunał 

Konstytucyjny, przepis ten pełni dwie podstawowe funkcje. Z jednej strony, stanowi 

dopełnienie przepisów określających poszczególne, dużo bardziej skonkretyzowane 

wolności konstytucyjne, tworząc swego rodzaju normatywne tło dla konkretnych praw i 

wolności419. Co jednak istotne, poszczególne wolności konstytucyjne nie stanowią 

wyłącznie konkretyzacji owej ogólnej zasady w tym sensie, że suma szczegółowych 

unormowań – wbrew pozorom – nie wyznacza ostatecznych granic gwarantowanej przez 

Konstytucję wolności. Jest wprost przeciwnie: jeżeli jakaś dziedzina stosunków 

społecznych nie została objęta bardziej szczegółową regulacją, to gwarancji swobody 

działania jednostki poszukiwać można właśnie w art. 31 Konstytucji420. Przepis ten 

postrzegać można tym samym w kategoriach lex generalis w stosunku do przepisów 

szczegółowych, potwierdzających odniesienie zasady wolności do konkretnej dziedziny 

stosunków społecznych421. Z drugiej zaś strony, art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji stanowi 

podstawę rekonstruowania samoistnego prawa podmiotowego, które nazwać można by 

prawem do wolności422. Twierdzenie to jest o tyle istotne, że prawo to może stanowić 

 
416 B. Banaszak, Prawo…, s. 453. 
417 L. Garlicki, K. Wojtyczek, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. 

Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, art. 31, nt 7. 
418 P. Tuleja, w: P. Czarny, et.al., Konstytucja…, LEX/el. 2021, art. 31, nt 1 (dostęp: 17.05.2021). 
419 Wyrok z 20 grudnia 1999 r., sygn. K. 4/99, OTK ZU nr 7/1999, poz. 165; K. Wojtyczek, Ochrona 

godności człowieka, wolności i równości przy pomocy skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym, 

w: Godność człowieka jako kategoria prawa, red. K. Complak, Wrocław 2001, s. 207-208. 
420 L. Garlicki, K. Wojtyczek, w: Wolność…, red. L. Garlicki, Warszawa 2016, art. 31, nt 9. 
421 Wyrok TK z 20 grudnia 1999, K 4/99, OTK 1999/7/165; wyrok TK z 4 listopada 2015, K 1/14, OTK-

A 2015/10/163; wyrok TK z 7 maja 2002, SK 20/00, OTK-A 2002/3/29. 
422 L. Garlicki, K. Wojtyczek, w: Wolność…, red. L. Garlicki, Warszawa 2016, art. 31, nt 10; L. Wiśniewski, 

Prawo a wolność człowieka. Pojęcie i konstrukcja prawna, w: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa 

ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 54. 
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samodzielną i wyłączną podstawę określającą konstytucyjnoprawną pozycję osoby, w 

sytuacji gdy nie jest możliwe odwołanie się do żadnej innej wolności lub prawa 

konstytucyjnego423. 

Poszukując w polskiej ustawie zasadniczej bardziej szczegółowych unormowań, z 

którymi powiązać można instytucję zgody dysponenta dobra prawnego, zwrócić należy 

w szczególności uwagę na art. 41 i 47 Konstytucji. Pierwszy z nich odnosi się do wolności 

osobistej, rozumianej jako (względnie) swobodne kształtowanie przez jednostkę swego 

postępowania zarówno w życiu publicznym, jak i w sferze prywatnej. Nie jest przy tym 

do końca jasne, na czym właściwie polega różnica pomiędzy wolnością, o której mowa 

w art. 31 Konstytucji a wolnością osobistą. Jak się zdaje, ta druga postrzegana jest zwykle 

jako podstawowa konsekwencja (czy też emanacja) wolnościowego statusu jednostki 

zadeklarowanego w art. 31 ust. 1 Konstytucji424. Wolność osobista statuuje bowiem 

przede wszystkim swobodę samorealizacji, która jest koniecznym warunkiem 

korzystania przez jednostkę z innych praw i wolności konstytucyjnych425. Powiedzieć 

można wręcz, że każda z bardziej szczegółowych wolności jest w istocie takim czy innym 

przejawem wykorzystania wolności osobistej426. Z kolei art. 47 Konstytucji odnosi się do 

kilku elementów, między innymi do prawa jednostki do decydowania o swoim życiu 

osobistym. Charakter tego prawa podstawowego jest w istocie zbliżony do prawnie 

chronionej wolności, a to z uwagi na fakt, że jego treść obejmuje w szczególności zakaz 

wszelkiej postronnej ingerencji w sferę życia osobistego jednostki, zwłaszcza wówczas, 

gdy dochodzi do podjęcia przez nią decyzji w przedmiocie sfery prywatnej427. W tym 

kontekście warto wspomnieć również, że w literaturze wskazuje się, iż na podstawie 

wybranych przepisów Konstytucji, w tym również art. 47, można wnioskować o 

 
423 P. Tuleja, w: P. Czarny, et. al., Konstytucja…, LEX/el. 2021, art. 31, nt 1 (dostęp: 17.05.2021). 
424 P. Sarnecki, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki, M. Zubik, 

Warszawa 2016, art. 41, nt 3; P. Tuleja, w: P. Czarny, et. al., Konstytucja…, LEX/el. 2021, art. 41, nt 1 

(dostęp: 18.05.2021). W literaturze pojawiają się również głosy, że wolność osobistą utożsamiać winno się 

z wolnością, o której mowa w art. 31 Konstytucji. W takim ujęciu art. 41 ust. 1 Konstytucji w części 

tyczącej się wolności osobistej stanowi superfluum konstytucyjne – zob. M. Zieliński, Wolność osobista, 

jej charakter oraz gwarancje, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim 

porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014, s. 97. 
425 M. Zieliński, Wolność…, w: Realizacja…, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014, s. 83. 
426 P. Sarnecki, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki, M. Zubik, 

Warszawa 2016, art. 41, nt 3. 
427 P. Sarnecki, w: Konstytucja…, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, art. 47, nt 3. 
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obowiązywaniu prawa jednostki do samostanowienia428, które stanowi ni mniej, ni więcej 

jak jedną z możliwych konkretyzacji ogólnej zasady wolności jednostki429. 

Konstytucyjnie gwarantowana swoboda podejmowania przez jednostkę decyzji – 

co kluczowe z perspektywy rozpatrywanych zagadnień – dotyczy nie tylko wszystkich 

sfer życia społecznego i osobistego, ale także obejmuje zachowania wszelkiego rodzaju, 

w tym także te wiążące się z niebezpieczeństwem dla jej własnych dóbr430. W gruncie 

rzeczy trudno chyba o lepszy przykład korzystania z wolności od sytuacji, w której 

znajduje się dysponent rozporządzający przysługującym mu dobrem prawnym. O ile 

możność postępowania w sposób dla siebie korzystny wydaje się wszak czymś 

oczywistym, o tyle dopiero dopuszczalność świadomego i dobrowolnego wyzbycia się 

praw czy poświęcenia przysługujących człowiekowi dóbr zdaje się stanowić o jego 

rzeczywistej wolności. 

Na kwestię źródeł i charakteru uprawnienia jednostki do dysponowania 

przysługującymi jej dobrami spojrzeć można też z nieco innej strony. Rzecz w tym, że 

kategoria godności osobowej wiązana jest w sposób ścisły nie tylko z płynącymi z niej 

konkretnymi uprawnieniami, ale również z postrzeganiem człowieka jako podmiotu 

prawa, a zatem jednostki zdolnej do posiadania oraz wykonywania praw i obowiązków. 

Zaryzykować można twierdzenie, że na gruncie stosunków prawnych godność ludzka 

materializuje się właśnie w przysługującym człowiekowi atrybucie podmiotowości 

prawnej. Do podobnego wniosku dochodzi T. Pietrzykowski, stwierdzając, że w 

przypadku współczesnych prawodawstw należących do kręgu europejskiej kultury 

prawnej „za aksjologiczny fundament porządków prawnych uważana jest (…) 

przyrodzona godność człowieka będąca zarazem jego swego rodzaju «prawem do 

podmiotowości» (prawem do posiadania uprawnień)”431. O ile bowiem sama kategoria 

 
428 Jako przykłady konstytucyjnych regulacji, w których doszukać się można elementów tego prawa 

podstawowego, wskazuje się między innymi właśnie prawo do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 

47 Konstytucji RP), wolność sumienia i religii (art. 53 Konstytucji RP), prawo swobodnego opuszczania 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 52 Konstytucji RP), czy wolność wyboru szkół przez rodziców 

dla swoich dzieci (art. 70 Konstytucji RP) – A. Ciżyńska, Życie dziecka kontra prawo do samostanowienia, 

czyli kilka uwag o relacji aborcji i prawa konstytucyjnego, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 

2017, nr 2, s. 23. 
429 Samostanowienie oznacza w tym kontekście możność samodzielnego decydowania o poszczególnych 

aspektach życia osobistego z wyłączeniem ingerencji ze strony organów państwa i osób trzecich – zob. J. 

Kosonoga-Zygmunt, Obowiązek udzielenia pomocy w przypadku sprzeciwu osoby zagrożonej w świetle 

art. 162 kodeksu karnego, „Zeszyty Prawnicze” 2015, nr 1, s. 152; I. Sierpowska, Wolność, godność i 

prawo do samostanowienia a udzielanie świadczeń z pomocy społecznej, „Studia Erasmiana 

Wratislaviensia” 2016, nr 10, s. 203. 
430 L. Garlicki, K. Wojtyczek, w: Wolność…, red. L. Garlicki, Warszawa 2016, art. 31, nt 4. 
431 T. Pietrzykowski, Podmiotowość prawna – ujęcie teoretyczne, w: O czym mówią prawnicy, mówiąc o 

podmiotowości, red. A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015, s. 19. 
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podmiotowości prawnej ma charakter konwencjonalny – stanowiący wytwór decyzji 

prawodawcy o takim czy innym sposobie traktowania przez prawo poszczególnych 

bytów – o tyle o konieczności traktowania istoty ludzkiej jako podmiotu prawa, nie zaś 

jego przedmiotu, zdają się przesądzać przede wszystkim racje moralne432. U ich podstaw 

leży przekonanie, że jedynie człowiekowi przysługuje status podmiotu prawa 

zakorzeniony w posiadanym przezeń przymiocie przyrodzonej godności, a zatem – 

innymi słowy – wynikający z samej istoty człowieczeństwa433. 

Według T. Pietrzykowskiego kategoria podmiotowości prawnej nie zamyka się 

wyłącznie w powszechnie dostrzeganym dualizmie osobowości fizycznej oraz prawnej, 

podlegając daleko idącemu uszczegółowieniu na gruncie poszczególnych dogmatyk 

prawa. Mówiąc konkretniej, przybiera ona postać zinstytucjonalizowanych ról, w których 

jednostki występują w ramach określonych rodzajów stosunków prawnych, zaś 

normujące powstawanie i treść tych stosunków przepisy, wyznaczają wiązkę uprawnień 

i obowiązków konstytuujących daną rolę podmiotu prawa434. Na gruncie prawa karnego 

centralnym elementem, rzutującym na wzajemne relacje podmiotów tej gałęzi prawa, jest 

niewątpliwie kategoria przestępstwa435. Podmiotami pozostającymi w sferze 

zainteresowań prawa karnego są zaś przede wszystkim sprawca przestępstwa – a w 

postępowaniu karnym podejrzany, oskarżony bądź skazany – a także osoba 

pokrzywdzona, której dobra prawne zostały naruszone lub narażone na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo436. Charakteryzują się one z jednej strony zdolnością do posiadania 

obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności z tytułu ich niedochowania (przybierającą 

przede wszystkim postać swoistej „zdolności do sprawstwa”), a z drugiej strony, 

zdolnością do posiadania prawnie chronionych interesów („zdolność do posiadania 

statusu pokrzywdzonego”437). 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt podmiotowości 

prawnej. Od zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków odróżnić należy bowiem 

zdolność do samodzielnego administrowania swoimi uprawnieniami mocą własnych 

świadomych decyzji i działań438. Spostrzeżenie to nabiera wagi, gdy uświadomimy sobie, 

że Konstytucja – a w konsekwencji także normy rangi ustawowej – gwarantują ochronę 

 
432 T. Pietrzykowski, Podmiotowość…, s. 16-19. 
433 T. Pietrzykowski, Podmiotowość…, s. 20. 
434 T. Pietrzykowski, Podmiotowość…, s. 23. 
435 M. Benio, Podmiotowość jako kategoria prawna, „Zarządzanie Publiczne” 2014, nr 3, s. 159. 
436 T. Pietrzykowski, Podmiotowość…, s. 21. 
437 T. Pietrzykowski, Podmiotowość…, s. 25. 
438 T. Pietrzykowski, Podmiotowość…, s. 26. 
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całego szeregu dóbr prawnych, z którą immanentnie związane jest uprawnienie jednostki 

do domagania się od państwa konkretnych działań zabezpieczających owe dobra. 

Niewątpliwie trudno byłoby zaakceptować taki model ochrony praw i wolności, który 

przewidywałby w każdym wypadku ingerencję państwa niejako za wszelką cenę, nawet 

wbrew woli osoby, na której rzecz miałaby ona następować. Wystarczy wyobrazić sobie 

sytuację, w której – dla przykładu – w imię ochrony prawa własności wykluczona 

zostałaby jakakolwiek możliwość jego skutecznego przeniesienia na osoby trzecie. 

Oczywiste jest, że taka konstrukcja nie tylko prowadziłaby do paraliżu życia społecznego, 

ale przede wszystkim pozostawałaby w sprzeczności z istotą tego prawa. W takim 

wypadku – parafrazując wypowiedź jednego z bohaterów „Imienia róży” Umberto Eco – 

mielibyśmy wszak do czynienia nie z prawem wolności, lecz z nieznośnym 

niewolnictwem439. Jak się zatem zdaje, zgodę dysponenta na zachowanie znamienne 

ryzkiem można postrzegać jako akt (częściowej) rezygnacji z uprawnienia do domagania 

się ich ochrony ze strony organów państwa, do którego jednostka zdolna jest właśnie ze 

względu na swą podmiotowość prawną440. 

Trudno zakwestionować, że instytucja zgody dysponenta dobra prawnego 

wykazuje bardzo ścisły związek z szeroko rozumianą wolnością jednostki i z tego 

względu doskonale wpisuje się w „wolnościowy klimat” regulacji konstytucyjnej. W 

świetle powyższych uwag można także dojść do wniosku, że osoba rozporządzająca 

swymi dobrami prawnymi działa w ramach swoistego uprawnienia, które – będąc 

wyrazem autonomii w zakresie decyzji dotyczących jej praw i wolności – stanowi 

element konstytucyjnie gwarantowanej swobody postępowania. Mówiąc inaczej: 

rozporządzając dobrami pozostającymi w jego dyspozycji, podmiot wykonuje 

przysługujące mu prawo podstawowe, a w szerszym kontekście korzysta ze swej 

przyrodzonej wolności441. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy to prawo nazwiemy 

konstytucyjnym prawem do samostanowienia (względnie: do decydowania o swym życiu 

osobistym), czy też posłużymy się w tym zakresie jakąś inną konwencją. Zawsze bowiem 

 
439 U. Eco, Imię róży, Warszawa 1991, s. 412. 
440 J. Długosz, Zgoda dysponenta dobrem prawnym w świetle regulacji konstytucyjnych. Rozważania na 

pograniczu dogmatyki konstytucyjnego prawa jednostki do samostanowienia o sobie i dogmatyki prawa 

karnego, w: Zgoda pokrzywdzonego, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012, s. 4. 
441 Tak w odniesieniu do zgody dysponenta dobrem prawnym ujmowanej jako kontratyp pozaustawowy – 

J. Lachowski, Znaczenie…, w: System…, red. R. Dębski, Warszawa 2016, s. 497. Jak się przy tym zdaje, 

teza ta ma charakter uniwersalny i nie ma potrzeby ograniczania jej wyłącznie do zezwolenia uprawnionego 

rozumianego jako nieunormowana w kodeksie karnym okoliczność wyłączająca bezprawność czynu. W 

szczególności zachowuje ona aktualność również w stosunku do tych przypadków, w których działanie 

wbrew zezwoleniu uprawnionego wpisane zostaje do zespołu znamion typu. 
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ostatecznie jego „praźródłem” jest godność człowieka w aspekcie osobowym442. Do 

podobnej konstatacji prowadzi analiza prowadzona z perspektywy podmiotowości 

prawnej dysponenta, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli jako osoby, której dobra 

prawne zostają przez sprawcę naruszone lub narażone na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo. Również i w tym wypadku zdolność podmiotu prawa do 

samodzielnego administrowania swoimi uprawnieniami, w tym także zrzeczenia się 

wynikających z nich prerogatyw, wyprowadzana jest z tej szczególnej właściwości 

człowieka, jaką jest jego godność. Podkreślić należy jednak, że powyższe tezy odnoszą 

się wyłącznie do tych dóbr prawnych, które w sposób szczególny powiązane są ze sferą 

osobistego władztwa jednostki. Jakkolwiek bowiem wynikająca z ludzkiej godności 

autonomia musi być respektowana, to w sposób najbardziej jaskrawy jej granice 

wyznacza społeczna wartość dobra prawnego podlegającego ochronie prawnej, a w 

konsekwencji także interes społeczny w jego zachowaniu443. 

 

3.3. Kontrowersje terminologiczne wokół pojęcia tak zwanej „zgody 

pokrzywdzonego” 

 

 W ramach uwag wstępnych trudno nie wspomnieć, że kontrowersje wiążące się z 

omawianym zagadnieniem dotyczą już samych kwestii terminologicznych. Wątpliwości 

te odnoszą się w szczególności do posługiwania się określeniem „pokrzywdzony” w 

stosunku do osoby, która – co wynika wszak z istoty tej instytucji – wyraża zgodę na 

naruszenie przysługującego jej dobra prawnego. Użycie tego terminu stanowi przejaw 

pewnej konwencji obecnej w literaturze przedmiotu co najmniej od początku 

dwudziestego wieku. Dość zauważyć, że konstrukcją „zezwolenia pokrzywdzonego” 

posługiwał się chociażby J. Makarewicz444, zaś termin „zgoda pokrzywdzonego” zdobył 

swą popularność w okresie powojennym i od tej pory na stałe zagościł w opracowaniach 

 
442 A. Barczak-Oplustil, Sprzeciw wobec podjęcia działań ratujących życie wyrażony względem gwaranta 

niebędącego lekarzem. Zarys problemu, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 4, s. 74; 

M. Jabłoński, Rozważania na temat znaczenia pojęcia godności człowieka w polskim porządku 

konstytucyjnym, w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. B. 

Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 84 i n. Podkreślenia wymaga w tym kontekście, że źródłem 

doniosłego prawnie uprawnienia może być nie tylko określona norma prawa stanowionego – konstytuująca 

tytuł określonej osoby do dokonywania czynności o charakterze konwencjonalnym – ale także reguła 

niestanowiona, wyprowadzana chociażby z prawa naturalnego i umocowana właśnie w godności ludzkiej 

– zob. A. Bator, Kompetencja w prawie i prawoznawstwie, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 

2004, t. 287, s. 104-105. 
443 J. Lachowski, Znaczenie…, w: System…, red. R. Dębski, Warszawa 2016, s. 497. 
444 J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, s. 177; J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład…, s.182. 
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karnistycznych, w szczególności o charakterze podręcznikowym445. Z czasem zaczęto 

dostrzegać niezręczność związaną ze wspominanym określeniem (żeby nie powiedzieć: 

poważny rozdźwięk pomiędzy istotą instytucji a nadaną jej nazwą). W tym kontekście A. 

Zoll nie bez racji zauważył: „Termin «zgoda pokrzywdzonego» zawiera do pewnego 

stopnia wewnętrzną sprzeczność. Zgoda na wejście w prawa dysponenta dobrem musi 

być wyrażona dobrowolnie, a więc nie można mówić o «pokrzywdzonym»”446. Uznając 

słuszność powyższego spostrzeżenia, należy postawić pytanie, jakie pojęcie, odnoszące 

się do podmiotu wyrażającego zgodę na zachowanie ryzykowne, mogłoby z 

powodzeniem zastąpić wspomniany, niezbyt fortunny zwrot. W grę wchodzą w zasadzie 

trzy terminy: dzierżyciel, uprawniony oraz dysponent. 

Pierwszą z propozycji terminologicznych jest pojawiające się w literaturze 

pojęcie „dzierżyciela dobra prawnego”, oznaczające podmiot, w którego faktycznym 

władaniu pozostaje dobro prawne. Mając na uwadze sygnalizowane już wcześniej 

ograniczone oddziaływanie analizowanej instytucji, ujęcie to jawi się jako nazbyt 

szerokie. Rzecz w tym, że odnosi się ono nie tylko do jednostek, w których swobodnej 

dyspozycji znajduje się konkretne dobro, ale również do takich podmiotów, które choć 

korzystają ze swych dóbr, to jednak pozbawione są prawa do rozporządzania nim. Należy 

mieć bowiem świadomość, że sam fakt, iż dobro pozostaje w dzierżeniu konkretnej 

osoby, nie przesądza jeszcze, że pozostaje ono również do jej pełnej dyspozycji. Nawet 

w przypadku dóbr o charakterze osobistym – wbrew pozorom – status dzierżyciela nie 

implikuje możliwości nieograniczonego rozporządzania konkretnym dobrem 

prawnym447. Doskonałym przykładem tego rodzaju relacji jest dobro w postaci życia: 

choć każdy z nas niewątpliwie jest jego dzierżycielem, to jednak zgodnie z communis 

opinio nie jesteśmy uprawnieni do rozporządzania swym życiem, w tym również do 

wyrażania zgody na spowodowanie naszej śmierci przez osobę trzecią. 

Kolejna ewentualność zakłada posługiwanie się określeniem „uprawniony do 

rozporządzania dobrem prawnym”, które niewątpliwie pozwala uniknąć nazewniczej 

niezręczności związanej z tak zwaną „zgodą pokrzywdzonego”448. Jawi się ono jako 

 
445 W. Wolter, Prawo karne, Warszawa 1947, s. 212; J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1975, s. 157; 

I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1976, s. 219; K. Buchała, Prawo karne materialne, 

Warszawa 1980, s. 316; W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1986, s. 157. 
446 A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982, s. 91. 
447 D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 89, przyp. 1. 
448 Choć A. Spotowski, który postulował posługiwanie się tym pojęciem, stał co prawda na stanowisku, że 

termin „zezwolenie uprawnionego” winno odnosić się wyłącznie do zgody mającej charakter okoliczności 

wyłączającej realizację znamion typu, tym niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby używać go do 



156 

 

interesujące również z tego względu, że zwraca uwagę na fakt, iż osoba wyrażająca zgodę 

działa w ramach swoistego uprawnienia, na mocy którego (przynajmniej w pewnym 

zakresie) może rozporządzać konkretnym dobrem – w szczególności wyrazić zgodę na 

jego naruszenie lub narażenie na niebezpieczeństwo. Pojęcie „osoby uprawnionej” znane 

jest przy tym ustawie karnej i pojawia się w kontekście bezpośrednio związanym z 

analizowaną konstrukcją, współtworząc ustawowy opis przestępstwa naruszeniem miru 

domowego („Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo 

ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie 

opuszcza”). Jak się zdaje, termin „uprawniony” ma tylko jeden słaby punkt: wykazuje 

bardzo silne konotacje cywilistyczne, przez co posługiwanie się nim w dyskursie 

karnistycznym może być nieco mylące. 

Ostatnim z możliwych wariantów jest proponowane przez A. Zolla określenie 

„dysponent dobra prawnego”449. Ma ono nad pozostałymi tę niezaprzeczalną przewagę, 

że w sposób adekwatny i zwięzły oddaje istotę omawianej instytucji, a zarazem podkreśla 

specyficzną (władczą) relację pomiędzy podmiotem a dobrem prawnym, które pozostaje 

w jego „zarządzie”. Właśnie to określenie – jako skupiające w sobie największą liczbę 

zalet – będzie używane w dalszej części rozprawy. Co jednak istotne, pojęcia „dysponent” 

nie należy rozumieć jako oznaczającego podmiot uprawniony do rozporządzania dobrem 

w pełnym zakresie, a zatem bez żadnych ograniczeń450. Jak bowiem wskazano już wyżej, 

nie jest wykluczone, że jednostka, będąc dzierżycielem konkretnego dobra, cieszy się w 

stosunku do niego statusem dysponenta jedynie w ograniczonym zakresie. 

Dużo mniejsze wątpliwości natury terminologicznej dotyczą drugiego członu 

wspomnianej nazwy, a zatem kategorii zgody. W literaturze przedmiotu określenie to 

stosowane jest w zasadzie zamiennie z pojęciem zezwolenia, co nie może dziwić, gdyż 

są to wyrazy bliskoznaczne. Na marginesie warto jednak zaznaczyć, że A. Spotowski 

postulował różnicowanie nazwy analizowanej instytucji w zależności od przypisywanej 

jej funkcji. Zgodnie z jego propozycją pojęcie zezwolenia winno odnosić się do 

okoliczności wykluczającej realizację znamion typu czynu zabronionego, podczas gdy 

termin „zgoda” zarezerwowany miałby być dla określenia kontratypu 

 
wszystkich przypadków prawnokarnie relewantnej zgody – por. A. Spotowski, Zezwolenie uprawnionego 

i zgoda pokrzywdzonego a odpowiedzialność karna, „Państwo i Prawo” 1972, z. 3, s. 82. 
449 A. Zoll, Okoliczności…, s. 91. 
450 Por. D. Zając, Zgoda dzierżyciela dobra prawnego na zachowanie ryzykowane jako okoliczność 

wpływająca na zakres odpowiedzialności karnej, „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, z. 

2, s. 89, przyp. 1. 
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pozaustawowego451. Abstrahując na razie od zasadności tego rodzaju dystynkcji, wskazać 

należy, że po dłuższym zastanowieniu oba wchodzące w grę pojęcia okazują się nie być 

wcale w pełni synonimiczne. O ile zezwolenie zdaje się mieć bardziej techniczny 

charakter, wskazujący jedynie na bierne znoszenie określonego stanu rzeczy, o tyle zgoda 

obejmuje nie tylko element przyzwolenia, ale do pewnego stopnia również akceptacji 

przedmiotu zgody. Z punktu widzenia sensu analizowanej instytucji – a także 

postrzegania jej w kategoriach aktu indywidualnej akceptacji ryzyka – jako bardziej 

adekwatne jawi się więc pojęcie zgody, a to właśnie ze względu na swoisty aspekt 

afirmacyjny, akcentujący aprobatę ze strony dysponenta oraz jego zdolność do 

jednostronnego rozstrzygnięcia o zakresie akceptowalnych zachowań innego podmiotu. 

 

3.4. Konstrukcja zgody dysponenta dobra prawnego 

 

W ramach analiz dotyczących roli zgody dysponenta dobra prawnego na 

zachowanie znamienne ryzykiem zazwyczaj zbyt wiele miejsca nie poświęca się 

centralnemu pojęciu zgody452. Jest to zjawisko do pewnego stopnia zrozumiałe, albowiem 

termin ten – podobnie jak i jemu synonimiczne – należy do ogólnego języka polskiego i 

już jego potoczne rozumienie zwykle wystarcza do prowadzenia dyskusji nad bardziej 

szczegółowymi zagadnieniami, niewątpliwie dużo bardziej zajmującymi dla 

przedstawicieli nauki prawa. Praktyce takiej sprzyja również fakt, że określenia takie jak 

„zgoda pokrzywdzonego” czy „zezwolenie dysponenta dobra prawnego” nie są pojęciami 

należącymi do języka prawnego i brak jest ich definicji legalnej, która wiązałaby z samej 

 
451 A. Spotowski, Zezwolenie…, s. 82. 
452 W literaturze zagranicznej, pochodzącej zwłaszcza z obszaru anglosaskiej kultury prawnej, zagadnienie 

to poruszane jest najczęściej w kontekście problematyki przestępstw przeciwko wolności seksualnej. 

Formułowane tezy zdeterminowane są w dużej mierze tym specyficznym punktem odniesienia i często nie 

mają charakteru uniwersalnego. W polskiej literaturze przedmiotu najwięcej miejsca tej kwestii zdaje się 

poświęcać K. Szczucki, który akcentuje – skądinąd nie bez pewnej racji – dwustopniową konstrukcję 

zgody. Podejście to zakłada istnienie z jednej strony warstwy faktycznej, a z drugiej strony warstwy 

normatywnej zgody. Jakkolwiek zgodzić należy się, że konstrukcja zgody obejmuje zarówno elementy o 

charakterze ontologicznym, jak i normatywnym, to jednak wydaje się, że prezentowany przez autora sposób 

rozumienia aspektu faktycznego zgody w istocie zasadza się na pewnym pomieszaniu płaszczyzn. Warto 

w tym kontekście podkreślić, że czysto ontologicznym substratem zgody mogą być wyłącznie fakty – czy 

to występujące w sferze przeżyć psychicznych jednostki, czy to w świecie zewnętrznym – nie zaś ich oceny. 

Co jednak istotne, z uwagi na abstrakcyjny charakter pojęcia zgody nie wydaje się możliwe mówienie o 

„istnieniu zgody” (nawet jako zjawiska czysto psychicznego czy społecznego) bez odwołania do kryteriów 

o charakterze normatywnym, które pozwalają na „wykrojenie” z płaszczyzny faktualnej „obiektu” 

nazywanego zgodą – por. K. Szczucki „Konstrukcja zgody dysponenta dobrem i jej znaczenie dla prawa 

karnego w świetle anglosaskiej kultury prawnej, „Ius Novum” 2012, nr 1, s. 129-146 oraz K. Szczucki, 

Rola zgody w strukturze przestępstwa na przykładzie przestępstwa zgwałcenia, „Czasopismo Prawa 

Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 1, s. 41-43. 
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woli ustawodawcy453. Trudno jednak całkowicie uciec od konieczności doprecyzowania 

przedmiotu swych rozważań. Skoro bowiem chcielibyśmy przypisać zgodzie dysponenta 

doniosłą prawnie funkcję, to w pierwszej kolejności winniśmy rozstrzygnąć, czym ona 

na dobrą sprawę jest. Jako wskazane jawi się przeto podjęcie próby „rozłożenia na części 

pierwsze” konstrukcji zgody celem udzielenia możliwie precyzyjnej odpowiedzi na 

pytanie o jej istotę. 

Abstrahując na razie od kontekstu prawnego, sięgnąć można w pierwszej 

kolejności do definicji słownikowej analizowanego terminu. W języku polskim pojęciu 

zgody przypisuje się trzy podstawowe znaczenia – jest to mianowicie: (1) stan, w którym 

nie ma zatargów, kłótni, konfliktów, (2) stan, w którym ludzie mają jednakowe zdanie 

lub odczucia w jakiejś sprawie albo (3) zgodzenie się na coś454. Już prima facie dostrzec 

można, że tylko ostatni z wymienionych wariantów znaczeniowych odnosi się do 

interesującego z punktu widzenia dalszych rozważań aktu udzielania zgody na jakieś 

zachowanie. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że akurat w tym wypadku mamy do 

czynienia z definicją obarczoną błędem typu circulus in definiendo455. Zgoda oznaczać 

ma bowiem „zgadzanie się”, podczas gdy czasownik „zgadzać się na coś”, oznacza ni 

mniej ni więcej lecz udzielenie na coś zgody456. Podobnie rozczarowujące okazuje się 

sięgnięcie do słownikowych reguł interpretacyjnych457 odnoszących się do pojęć 

pokrewnych takich jak zezwolenie, pozwolenie czy przyzwolenie – każdorazowo 

bowiem ich definicje odwołują się do kategorii zgody. Jak się zatem zdaje, poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie o istotę zgody (w trzecim z przywołanych znaczeń) rozpocząć 

należy raczej od zbadania intuicji towarzyszących typowemu użytkownikowi języka. Z 

tym jednak zastrzeżeniem, że na samych intuicjach nie sposób poprzestać. 

 

3.4.1. Zgoda dysponenta dobra prawnego jako przeżycie psychiczne 

 

Pierwsze skojarzenie, jakie nasuwa się w kontekście pytania o istotę zgody, 

dotyczy przeżyć wewnętrznych zachodzących w psychice człowieka ją wyrażającego. W 

 
453 Podkreślić należy jednak w tym kontekście, że pojęcia zgody, zezwolenia i pozwolenia same w sobie 

należą do języka prawnego i wielokrotnie pojawiają się w przepisach części ogólnej i szczególnej kodeksu 

karnego, niemniej również brak ich definicji legalnych. 
454 L. Drabik, E. Sobol, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007, s. 827. 
455 Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2014, s. 52. 
456 L. Drabik, E. Sobol, Słownik…, s. 827. 
457 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady-reguły-wskazówki, Warszawa 2017, s. 238. 
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rzeczy samej, nawet gdy ostatecznie zgoda komunikowana jest światu zewnętrznemu, 

zjawiskiem pierwotnym pozostaje zawsze określona treść przeżyć psychicznych, które 

stają się bodźcem dla konkretnych, uzewnętrznionych zachowań podmiotu zgadzającego 

się. Niewątpliwie zatem badanie zjawiska zgody jest możliwe przy przyjęciu 

perspektywy psychologicznej, wykorzystującej za punkt odniesienia stan psychiczny 

osoby wykonującej akt zgody. 

Zaznaczyć należy, że dla współczesnej nauki, a przynajmniej jej przeważającej 

części, czymś oczywistym jest, iż przeżycia psychiczne – mimo że niedostępne 

postrzeganiu – należą do sfery bytu, tak samo jak okoliczności, które poddają się 

bezpośredniej obserwacji. W psychologii zauważa się, iż zmienne o charakterze 

psychologicznym wchodzą w skład złożonych układów faktycznych, których poznanie 

możliwe jest za pomocą badań empirycznych458. Fakty psychologiczne – rozumiane jako 

pewne prawidłowości łączące owe zmienne – są najmniejszymi, wyjściowymi 

elementami, wchodzącymi w skład wiedzy psychologów, stanowiącymi punkt wyjścia 

dla psychologicznej refleksji naukowej459. Znaczenie przeżyć psychicznych na gruncie 

nauk prawnych dostrzeżone zostało przede wszystkim za sprawą L. Petrażyckiego, który 

swe spojrzenie na istotę prawa zbudował właśnie na fundamencie zjawisk zachodzących 

w psychice ludzkiej, a przyjmujących postać emocji460. Przeżycia psychiczne w ujęciu 

tego autora „polegają z jednej strony na doznaniu pasywnym, na pewnym pati, z drugiej 

zaś strony na dążeniu aktywnym (…) i mogą być scharakteryzowane jako podrażnienia 

popędowe, impulsywne”461. Co istotne, pojawiają się one również przy zetknięciu się 

człowieka z obowiązkiem prawnym, indukującym wystąpienie emocji, które „w stosunku 

do innych ludzi odczuwamy jako skrępowanie związane z tymi osobami, w których to, 

co obciąża jedną stronę, przypada drugiej jako jej należność”462. Zrozumienie tych 

imperatywno-atrybutywnych przeżyć prawnych463 miałoby – według wspomnianego 

autora – stanowić pewną drogę do ukształtowania prawdziwie skutecznej polityki 

prawa464. 

 
458 S. Kowalik, Czy jest jeszcze sens spierania się o cokolwiek w psychologii?, „Czasopismo 

Psychologiczne” 2013, tom 19, nr 2, s. 173. 
459 S. Kowalik, Czy jest jeszcze…, s. 173. 
460 T. Kotarbiński, Wstęp, w: L. Petrażycki, Wstęp do nauki prawa i moralności, Warszawa 1959, s. 8. 
461 L. Petrażycki, O pobudkach postępowania i o istocie moralności prawa, Warszawa 2002, s. 8. 
462 S. Tkacz, O „pozytywności” i „oficjalności” prawa w teorii Leona Petrażyckiego, „Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, z. 1, s. 79. 
463 L. Petrażycki, O pobudkach…, s. 45. 
464 T. Kotarbiński, Wstęp, w: L. Petrażycki, Wstęp…, s. 8. 
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Powracając do głównego nurtu rozważań, wskazać należy, że zgoda dysponenta 

rozumiana jako przeżycie psychiczne, konstytuowana jest przez określone 

ukształtowanie woli jednostki, przyjmujące postać decyzji odnoszącej się do 

przysługujących jej dóbr. Jej istotą jest akceptacja ingerencji innego podmiotu w obszar 

objęty autonomią, a także wiążącego się z nią stanu zagrożenia lub naruszenia dóbr 

dysponenta. Jako konieczne jawi się przeto określenie kryteriów, które pozwoliłyby na 

„wykrojenie” z continuum stanów psychicznych takiego „przedmiotu”, który 

scharakteryzować można jako zgodę. W literaturze pojawiają się dwa podstawowe 

sposoby konkretyzowania treści tego przeżycia psychicznego w odniesieniu do pojęcia 

intencji. Z jednej strony, H. Hurd wskazuje, że polega ono na powstaniu intencji 

przekroczenia przez inny podmiot granic wyznaczonych autonomią jednostki, co w 

przypadku braku zgody byłoby niedopuszczalne465. Z drugiej zaś strony L. Alexander 

uważa, że intencją podmiotu wyrażającego zgodę jest skłonienie innej osoby, ażeby 

porzuciła ewentualne (moralne) zahamowania wobec wkroczenia w sferę jego 

autonomii466. Nie ryzykując poważniejszego błędu, stwierdzić można, że pierwsza z 

przywołanych propozycji nie oddaje zbyt wiernie treści przeżyć psychicznych osoby 

wyrażającej zgodę. Rzecz bowiem w tym, że czymś innym jest zgoda na jakieś 

zachowanie (a więc innymi słowy jego akceptowanie czy tolerowanie), a czymś zgoła 

innym faktyczna chęć, by ktoś się go dopuścił. Trudno tymczasem uniknąć wrażenia, że 

H. Hurd stawia pomiędzy tymi przeżyciami znak równości. Z tego względu to wariant 

drugi, akcentujący występujący po stronie jednostki stan aprobaty wobec przedmiotu 

zgody, wydaje się zdecydowanie dużo bardziej przekonywający. Pozwala on przy tym 

uświadomić sobie, że mimo wszystko zgoda jest przeżyciem bierno-czynnym467 w tym 

sensie, że podmiot ją wyrażający nie tylko znosi określony stan rzeczy (mówiąc ściślej, 

akceptuje ingerencję innej osoby w sferę swej autonomii), ale również przejawia wolę 

wywołania zmiany w otaczającym go świecie468. Dla zaistnienia zgody nie jest jednak 

konieczne, by wolą zgadzającego się było wykonanie przez inną osobę zachowania 

objętego zgodą. Wystarczy jedynie, aby chciał on doprowadzić do zmiany w nastawieniu 

 
465 H. Hurd, The Moral Magic of Consent, “Legal theory” 1996, t. 2, z. 2, s. 121-14. 
466 L. Alexander, The Moral Magic of Consent II, “Legal theory” 1996, t. 2, z. 3, s. 165-174. 
467 Nie chodzi w tym miejscu o wyróżnioną przez L. Petrażyckiego kategorię emocji bierno-czynnych, do 

których Autor ten zaliczał głód, apetyt czy „repulsje pokarmowe”. L. Petrażycki, O emocjach, „Studia 

socjologiczne” 2011, z. 2, s. 25. 
468 Wolę jednostki rozumieć należy w tym kontekście jako element czynny życia psychicznego polegający 

na dążeniu do dokonania pewnych zmian lub niedopuszczenia do nich – L. Petrażycki, Wstęp do nauki 

prawa i moralności, Warszawa 1959, s. 251. 
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adresata zgody, polegającej na „uwolnieniu” go od obaw związanych z podjęciem tej 

aktywności. 

Powyższe spostrzeżenia pozwalają dostrzec pewną paralelę pomiędzy zgodą 

dysponenta a konstrukcją zamiaru ewentualnego. Ta postać zamiaru występuje wówczas, 

gdy sprawca, przewidując możliwość popełnienia czynu zabronionego, godzi się na to. 

W dość istotnym uproszczeniu – nawiązując do wypowiedzi W. Woltera – można 

powiedzieć, że popełnienie czynu zabronionego jest dla sprawcy obojętne (ani chce, by 

doszło do jego popełnienia, ani chce by do popełnienia nie doszło)469. Oczywiście tego 

rodzaju „obojętności woli”, mającej za przedmiot popełnienie czynu zabronionego, 

zawsze towarzyszy jakaś chęć, która staje się rzeczywistym motorem działania sprawcy. 

Skutek objęty zamiarem ewentualnym jest przy tym możliwym – choć niekoniecznym – 

efektem ubocznym jego aktywności. Jak ujmuje to W. Wolter, „chęć wywołania skutku 

zamierzonego naciska na wolę, aby ona «zgodziła się» na nastąpienie drugiego skutku, w 

przeciwnym bowiem razie zamiar bezpośredni nie może być zrealizowany. To «godzenie 

się» nie jest bezpośrednią chęcią, ale jest mimo to aktem woli w postaci tolerowania 

drugiego skutku; aktem woli jest dlatego, że bez tej aprobaty nastąpienia skutku drugiego 

nie byłoby nigdy doszło zrealizowania działania”470. Podobną zależność dostrzec można 

w obrębie zgody dysponenta rozumianej jako przeżycie psychiczne. Jak wspomniano już 

wcześniej, jej istotą jest – mówiąc kolokwialnie – chęć dania innej osobie „wolnej ręki” 

i wywołanie zmiany jej nastawienia co do ewentualnego wykonania zachowania objętego 

zgodą. Można powiedzieć, że w tym zakresie dysponentem kieruje zamiar, który 

nazwalibyśmy bezpośrednim. Elementem konstytutywnym zgody (ani bezpośrednią 

chęcią dysponenta) nie jest tymczasem to, ażeby inna osoba wkroczyła w obszar jego 

autonomii. Dysponent musi jedynie akceptować ten stan rzeczy, godząc się na taką 

ewentualność. W nawiązaniu do przytoczonej definicji zamiaru ewentualnego, można 

powiedzieć, że modelowo dysponent dobra prawnego ani chce, by doszło do naruszenia 

pozostającego w jego dyspozycji dobra, ani chce, by naruszenie takie nie wystąpiło. 

Mówiąc prościej – w przypadku zarówno zamiaru ewentualnego, jak i zgody na 

zachowanie ryzykowne, naruszenie dobra prawnego (albo narażenie go na 

niebezpieczeństwo) jest okolicznością, która objęta jest swoistą „obojętnością woli”, 

odpowiednio przez sprawcę oraz dysponenta dobra471. 

 
469 W. Wolter, W sprawie tzw. zamiaru ewentualnego, „Nowe Prawo” 1957, nr 5, s. 53. 
470 W. Wolter, Prawo karne…, s. 159-160. 
471 Por. W. Wolter, Prawo karne…, s. 160. 
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Wiążąc zgodę na zachowanie ryzykowne z przeżyciami psychicznymi 

dysponenta, warto zwrócić uwagę na problematykę kierującej nim motywacji oraz jej 

potencjalny wpływ na możliwość stwierdzenia zaistnienia aktu zgody W tym kontekście 

wyodrębnić można dwa podstawowe warianty sytuacyjne uwzględniające czynnik w 

postaci interesu samego udzielającego zgodę. Z jednej strony, dysponent może oceniać 

określone zachowanie jako korzystne dla siebie i z tego względu zezwalać na jego 

podjęcie. Z drugiej natomiast strony, możliwe jest, że zachowanie to co prawda nie jawi 

się dysponentowi jako korzystne z punktu widzenia jego własnego interesu – a zatem 

uznaje je albo za obojętne albo za niekorzystne – istnieją jednak inne względy, które 

przesądzą o wyrażeniu zgody472. Pojawia się przeto pytanie, czy sposób ukształtowania 

sfery motywacyjnej dysponenta (w szczególności powyższe rozróżnienie) ma 

jakiekolwiek znaczenie przy weryfikacji wystąpienia zgody rozumianej jako akt woli. Na 

tak sformułowaną wątpliwość, co do zasady udzielić należy odpowiedzi przeczącej. To, 

czy o wyrażeniu zgody zadecydowały względy czysto koniunkturalne, czy raczej postawa 

altruistyczna, nie zmienia bowiem faktu, że w psychice jednostki zaistniało przeżycie o 

określonej treści. Jak natomiast wspomniano już wcześniej, to właśnie treść woli 

wyrażającego zgodę stanowi o istocie tego aktu. Na etapie badania wystąpienia aktu 

zgody – w ujęciu czysto psychologicznym – tak długo jak faktyczna treść woli 

zgadzającego się odpowiada opisanemu wyżej wzorcowi, jego motywacja schodzi tym 

samym na plan dalszy. Rzecz jasna takie stwierdzenie nie rozstrzyga jeszcze tego, czy 

motywacja dysponenta jest okolicznością nieistotną również na gruncie oceny 

prawnokarnej relewantności aktu zgody. Kwestia ta poddana zostanie analizie w dalszej 

części rozprawy. 

Do zaistnienia zgody w rozpatrywanym tu psychologicznym sensie konieczne – 

a zarazem wystarczające – jest wewnętrzne przeżycie jednostki, którego sens sprowadza 

się do opisanego wyżej stanu woli. Mówiąc inaczej: dla stwierdzenia, że zgoda w tym 

czysto subiektywnym sensie została faktycznie „wyrażona”, nie są wymagane 

jakiegokolwiek zewnętrzne przejawy procesów zachodzących w psychice dysponenta. 

Trudno w tym kontekście nie zauważyć, że struktura każdej decyzji (nawet tej podjętej w 

 
472 W tym kontekście można zauważyć, że w praktyce raczej do rzadkości będą należały przypadki, w 

których dysponent wyraża zgodę na naruszenie – czy wręcz całkowite zniweczenie – przysługującego mu 

dobra prawnego, pomimo że z perspektywy jego własnego interesu jawi się to jako niekorzystne. Taki 

charakter będzie miała przykładowo zgoda na naruszenie dobra prawnego przez podmiot działający w 

warunkach stanu wyższej konieczności lub do niego zbliżonych. W takim wypadku to właśnie anormalny 

kontekst sytuacyjny, w którym działa ów podmiot, może in concreto stanowić motywację dla wyrażenia 

przez dysponenta zgody na zachowanie obiektywnie naruszające jego interes. 
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sposób nagły i nieprzemyślany) składa się z co najmniej jednego obligatoryjnego 

elementu, a tym minimum minimorum jest właśnie przeżycie psychiczne o określonej 

treści. Już w momencie, w którym w psychice danej osoby pojawia się wola podjęcia 

jakiejś aktywności – powiedzmy, pójścia na spacer – podejmuje ona decyzję w tym 

przedmiocie. Dla bytu tego aktu w żadnej mierze nie jest konieczne zakomunikowanie 

jego treści. Być może decydent podzieli się tą informacją z osobą trzecią – którą 

przykładowo zaprosi na ów spacer – jednak okoliczność ta nie wpłynie w żaden sposób 

na istnienie samej decyzji. Patrząc na analizowany problem niejako z drugiej strony, 

można zauważyć, że nie sposób sensownie mówić o rzeczywistym wyrażeniu zgody w 

przypadku, gdy osoba co prawda zachowuje się w sposób pozornie świadczący o 

akceptacji określonych zachowań innego podmiotu, jednak nie towarzyszy jej intencja 

wyrażenia zgody473. Element subiektywny zgody ma przeto charakter pierwotny w 

stosunku do wszelkich form jego zewnętrznego wyrażania, a pominięcie komponenty 

psychicznej w opisie ontologicznego aspektu zgody czyniłoby ten opis niepełnym. 

Powyższe nie oznacza jednak, że zewnętrzne zachowanie decydenta w każdym 

wypadku może zostać uznane za całkowicie irrelewantne. Pamiętać należy bowiem – z 

jednej strony – że pozbawieni jesteśmy innego niż obserwacja instrumentarium 

pozwalającego na odczytanie treści przeżyć psychicznych innych podmiotów. Zewnętrze 

znaki, zarówno o charakterze werbalnym, jak i niewerbalnym, są zatem podstawowymi 

wskazówkami pozwalającymi na ustalenie, czy zgoda rzeczywiście zaistniała w 

świadomości jednostki. Z drugiej zaś strony, samo podjęcie nieuzewnętrznionej decyzji 

nie musi być równoznaczne ze skutecznym wywarciem oczekiwanego wpływu na 

rzeczywistość. Dla przykładu: decyzja o wstąpieniu w związek małżeński – z uwagi na 

obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub wyznaniowego – wymaga nie tylko 

zakomunikowania jej innej osobie, ale również uczynienia tego w określony sposób474. 

Jakkolwiek zatem dla zaistnienia zgody w sensie czysto subiektywnym wystarczy 

określona treść przeżycia psychicznego decydenta, tym niemniej specyfika życia 

 
473 Choć stwierdzenie to może wydawać się w tym kontekście czymś oczywistym, to w rzeczywistości 

wcale tak nie jest. We wspomnianym przypadku mamy do czynienia ze swego rodzaju pozornością zgody, 

która może być rozpatrywana przez pryzmat kryteriów skuteczności tego rodzaju aktu komunikacyjnego. 

Potencjalnie okoliczność w postaci „pozornego zezwolenia” może mieć zatem wpływ na zakres 

odpowiedzialności karnej sprawcy naruszającego dobro prawne w sytuacji, gdy występuje rozbieżność 

pomiędzy zachowaniem podmiotu uprawnionego do wyrażenia zezwolenia – które to zachowanie 

interpretowane jest jako akt zezwolenia – a jego rzeczywistą intencją. W grę wchodziła będzie wówczas 

konstrukcja błędu co do istnienia zgody (zob. rozdział 4.3.). 
474 Twierdzenie to nie odnosi się rzecz jasna do decyzji o zawarciu związku małżeńskiego w przyszłości, 

lecz o taką decyzję, która sama przez siebie powoduje wstąpienie dwóch osób w związek małżeński. 
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społecznego – w tym również swoistości obrotu prawnego – sprawiają, że w konkretnych 

wypadkach jej doniosłość bywa uzależniona od zewnętrznych przejawów woli. Z tego 

względu jako konieczne jawi się rozważenie, czy sprowadzanie istoty zgody dysponenta 

dobra prawnego do samej tylko sfery psychiki nie stanowi przejawu nadmiernego, 

nieuprawnionego upraszczania analizowanej konstrukcji, które groziłoby utratą z pola 

widzenia jej istotnych cech. 

 

3.4.2. Zgoda dysponenta dobra prawnego jako doniosła prawnie czynność 

konwencjonalna 

 

Akt udzielenia zgody zazwyczaj przyjmuje jakąś zewnętrzną formę, chociażby 

wypowiedzi o określonej treści. W rzeczy samej na gruncie pragmatyki lingwistycznej 

pozwolenie kwalifikowane jest jako jeden z możliwych typów aktu mowy475. Warto 

zauważyć, że już sama konieczność ubiegania się o zgodę na określone zachowanie 

dostarcza informacji o układzie faktycznym, w którym zwykł występować ten typ 

wypowiedzi. Z jednej strony, wskazuje ona na swoiste władztwo nadawcy komunikatu 

nad sytuacją jego odbiorcy, wynikające z samej specyfiki zgody i związane w sposób 

ścisły z możnością decydowania przez jednostkę o sprawach objętych jej autonomią476. 

Z drugiej zaś strony, może świadczyć o tym, że zachowanie będące przedmiotem zgody 

z perspektywy interesu nadawcy komunikatu oceniane jest jako do pewnego stopnia 

niekorzystne – innymi słowy, może wiązać się z wystąpieniem u niego jakiegoś rodzaju 

szkody. 

Dostrzegając możliwość spojrzenia na istotę zgody dysponenta dobra prawnego 

przez pryzmat cech konstrukcyjnych aktów mowy, wskazać należy, że na gruncie analiz 

językowych charakter i przynależność pozwolenia (zgody) do konkretnej kategorii tego 

rodzaju aktów są postrzegane w sposób bardzo niejednolity. Nierzadko obok odmowy, 

 
475 Pojęcie aktu mowy rozumieć należy jako zdarzenie komunikacyjne, podstawowy akt zjawiska 

komunikacji językowej. Aktem mowy jest wygłoszenie wypowiedzi o określonej treści w określonych 

warunkach i – jak się zazwyczaj przyjmuje – z określoną intencją. Zwykle wskazuje się, że pozwolenie 

(zgoda) jest aktem mowy o charakterze prospektywnym, stanowiącym niemal zawsze reakcję na inne 

zachowanie – jego inicjatorem co do zasady jest odbiorca, czyli inaczej osoba prosząca o pozwolenie – 

zob. John R. Searle, Czym jest akt mowy?, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2, s. 241-242; M. Trysińska, Akty 

mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich, Warszawa 2015, s. 80. 
476 Przykładem ilustrującym tego typu zależność, a zatem relację społeczną zakładająca asymetryczny układ 

ról swych uczestników, jest chociażby akt pozwolenia dokonywany przez rodzica, a odnoszący się do 

określonego postępowania dziecka – M. Trysińska, Akty mowy…, s. 80. 
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akceptacji i negacji zgoda jest zaliczana do aktów informatywnych477. W takim ujęciu 

stanowi ona przede wszystkim sposób przekazania informacji o wyrażonym zezwoleniu 

zgodnie z formułą: „chcę, abyś wiedział, że…”. Pogląd ten kładzie wyraźny akcent na 

element subiektywny, opierając się na założeniu, że sam akt zgody dokonuje się 

wyłącznie w sferze psychiki podmiotu zezwalającego, podczas gdy towarzyszący mu akt 

mowy sprowadzony jest wyłącznie do roli nośnika określonej informacji. Zgoda bywa 

również uznawana za akt działania, a konkretnie akt nakłaniający478. Właśnie do tego 

rodzaju kategorii – nazywanej egzercytywami – zaliczał pozwolenie J.L. Austin479. Warto 

zauważyć, że to ujęcie do pewnego stopnia koresponduje z opisaną wcześniej treścią 

przeżycia psychicznego, leżącego u podstaw zgody, które wyraża intencję wywołania u 

innej osoby zmiany nastawienia co do wejścia w sferę samostanowienia decydenta. 

Ostatnią grupą aktów mowy, z którą zwykło się wiązać pozwolenie, są akty o funkcji 

rozstrzygającej. M. Trysińska, wyróżniająca tę kategorię, wskazuje na ich szczególną rolę 

społeczną, przejawiającą się w wyznaczaniu granic pożądanego i niepożądanego – z 

punktu widzenia nadawcy komunikatu – zachowania innych podmiotów. Można 

powiedzieć, że z perspektywy nadawcy tego rodzaju wypowiedzi pełnią funkcję swego 

rodzaju regulatorów postępowania osób trzecich480. 

Zwłaszcza dwa ostatnie poglądy kładą nacisk na moc illokucyjną aktu zgody, a 

zatem – mówiąc w znacznym uproszczeniu – jego oddziaływanie na otaczający nadawcę 

świat481. Zwracają one również uwagę na fakt, że w przypadku odrzucenia tezy, że dla 

zaistnienia zgody wystarczające jest „przeżycie” jej przez decydenta, to dopiero 

wyrażenie woli na zewnątrz powoduje zmianę oceny działania podmiotu ingerującego w 

autonomię innej jednostki482. Określone zachowanie, które wobec braku zezwolenia było 

niedopuszczalne, po dokonaniu aktu zgody może zostać podjęte bez jednoczesnego 

 
477 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, s. 67-76, 82-87. 
478 D. Baranowski, Kultura organizacji z perspektywy lingwistycznej. Komunikacja pionowa – asymetria 

czy symetria?, Katowice 2016, s. 65 (niepublikowana rozprawa doktorska); E. Laskowska, Dyskurs 

parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Bydgoszcz 2004, s. 37-38; A. Awdiejew, Gramatyka interakcji 

werbalnej, Kraków 2004. 
479 J.L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford 1962, s. 154. 
480 M. Trysińska, Akty mowy…, s. 80. 
481 Zgodnie z rozróżnieniem J. L. Austina akt mowy charakteryzowany jest przez trzy wzajemnie się 

warunkujące aspekty w postaci aktu lokucyjnego, aktu illokucyjnego i aktu perlokucyjnego. Akt lokucyjny 

to wypowiedzenie określonych słów mających konkretne znaczenie. Akt illokucyjny to z kolei dokonanie 

za pomocą wypowiedzianego wyrażenia określonej czynności konwencjonalnej, a zatem przykładowo 

wydanie polecenia, złożenie obietnicy, czy zawarcie związku małżeńskiego. Akt perlokucyjny to 

wywołanie faktycznej zmiany w rzeczywistości, przykładowo spowodowanie konkretnego zachowania (M. 

Matczak, Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego, Warszawa 

2019, s. 73-74). 
482 K. Szczucki, Konstrukcja…, s. 137. 
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naruszenia reguł rządzących daną sytuacją społeczną. Patrząc na tę kwestię niejako z 

drugiej strony, można powiedzieć, że poprzez akt zgody nadawca zaciąga swoiste 

zobowiązanie, na mocy którego zobligowany jest do znoszenia określonego stanu rzeczy, 

polegającego na wykonaniu przez inny podmiot zachowania objętego zezwoleniem. W 

tym sensie, wypowiedź zezwalająca na swój sposób kreuje nową rzeczywistość 

pozajęzykową, a właściwość ta sugeruje, że zgoda jako akt mowy nosi cechy aktów 

performatywnych483. Dodatkowym argumentem za takim twierdzeniem jest również fakt, 

że pod warunkiem odrzucenia tezy o wyłącznie informacyjnej funkcji zezwolenia, 

podstawę aktu zgody stanowi wypowiedź, która nie podlega weryfikacji ze wzglądu na 

swa prawdziwość. O ile możliwe jest określenie wartości logicznej zdania mówiącego o 

istnieniu zgody albo o wykonywaniu czynności mówienia (a zatem dotyczącego aspektu 

lokucyjnego aktu mowy), o tyle kryterium prawdziwości nie może zostać odniesione do 

głębszego społecznego sensu tego rodzaju komunikatu484. W takim wypadku – co 

charakterystyczne dla aktów performatywnych – nie mamy bowiem do czynienia ze 

zwykłym sądem orzekającym o określonym stanie rzeczy, lecz z wypowiedzią, która jak 

wskazano wyżej, powoduje pewną zmianę w świecie zewnętrznym. Jej doniosłość nie 

ogranicza się przeto do samego przekazania pewnego komunikatu, lecz wykracza poza 

prostą sumę znaczeń wypowiedzianych wyrazów. 

Poczynione dotychczas uwagi uzupełnić należy o spostrzeżenie, że przekaz 

werbalny nie stanowi jedynego sposobu wyrażania intencji komunikacyjnych, a zgoda – 

tak jak nieskończona liczba innych komunikatów – może być wyrażana w sposób 

całkowicie niewerbalny. Wyobrazić można sobie wszak bez trudu sytuację, w której 

podmiot „bez słów” przekazuje drugiej osobie wiadomość – choćby za pomocą skinięcia 

głową czy uniesionego kciuka – którą odczyta ona jako zgodę na określone 

zachowanie485. Jako w pełni uprawnione jawi się więc stosowanie aparatu pojęciowego 

 
483 Akty performatywne obok konstatacji, a zatem zwykłych sądów orzekających o istniejącym stanie 

rzeczy, stanowią jedną z dwóch podstawowych kategorii aktów mowy wyróżnionych przez J.L. Austina – 

zob. G. Hebrajska, Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis” 2005, 

z. 7, s. 93. Zob. K. Szczucki, Konstrukcja…, s. 136. 
484 Warto zauważyć, że jeżeli by przyjąć, że akt zezwolenia dokonuje się wyłącznie w sferze przeżyć 

psychicznych jednostki, to w konsekwencji w zasadzie wykluczone byłyby formułowanie wypowiedzi o 

kształcie: „zezwalam na X”. Jeśli wszak sztywno trzymać się założenia, że zezwolenie to określone 

przeżycie psychiczne, to bez wyjątku poprzedza ono wykonanie aktu komunikacyjnego. Zawsze bowiem 

to w sferze psychiki ulokowany jest bodziec, który powoduje podjęcie zachowania komunikacyjnego. W 

takim ujęciu wypowiedź odnosząca się zezwolenia winna mieć tym samym zawsze treść: „zezwoliłem na 

X”. 
485 Nawiązując do kanonu literatury polskiej, wskazać można by, że w podobny sposób Stolnik, jeden z 

bohaterów „Pana Tadeusza”, dokonał milczącego aktu przebaczenia Jackowi Soplicy: „(…) krzyż w 
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teorii aktów mowy również do zachowań niewerbalnych486. W istocie bowiem 

komunikacja dokonuje się poprzez szeroko pojęte zachowanie jednostki, a nie tylko jej 

słowa czy gesty487. 

Zgodnie z jednym z prezentowanych w nauce poglądów akt mowy (jako akt o 

charakterze performatywnym) stanowi przykład czynności konwencjonalnej, to jest 

świadomego i celowego zachowania się człowieka, które – ze względu na istnienie 

stosownych reguł sensu488 – posiada na gruncie danego porządku normatywnego 

określoną doniosłość489. Podręcznikowym, choć trzeba przyznać coraz bardziej 

niecodziennym przykładem tego rodzaju czynności, jest zachowanie człowieka, który 

spotykając znajomego na ulicy, uchyla kapelusza490. Charakterystyka tej czynności 

obejmuje nie tylko substrat materialny w postaci podniesienia kapelusza dłonią, a 

następnie jego opuszczenia, ale także dodatkowy sens wyrażający się w dokonaniu aktu 

powitania znajomego. Jest tak z uwagi na funkcjonującą w europejskim kręgu 

kulturowym regułę wskazującą, że uchylenie kapelusza w przypadku spotkania znajomej 

osoby traktowane jest właśnie jako powitanie. Tego rodzaju zachowanie wykonane w 

sytuacji całkowicie odmiennej – chociażby podczas samotnego spaceru po lesie – nie 

będzie miało takiego samego znaczenia. W tym drugim wypadku, stanowić będzie ono 

bowiem wyłącznie czynność naturalną, którą opisać można przez samą tylko 

charakterystykę jej parametrów fizycznych i psychicznych491. Widać zatem, że czynność 

konwencjonalna co prawda dokonywana jest poprzez wykonanie określonej czynności 

naturalnej, jednak – co znamienne – nie jest ona sprowadzalna do samej tylko warstwy 

znaków psychofizycznych492. 

W przypadku aktu mowy ontycznym substratem czynności konwencjonalnej – a 

zatem zachowaniem naturalnym, na którym nabudowany zostaje konwencjonalny sens – 

 
powietrzu naznaczył; Mówić nie mógł, lecz dał znak, że zbójcy przebaczył” – A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 

końcówka księgi X. 
486 E. Jarmołowicz, Niewerbalne elementy aktów mowy, „Investigationes Linguisticae” 2005, vol. 12, s. 90. 
487 K. Szczucki, Konstrukcja…, s. 136, 140. 
488 Mając na uwadze wyraźnie dostrzegalną doniosłość wymogów proceduralnych odnoszących się do 

dokonywania czynności konwencjonalnych reguły te bywają nazywane również regułami dokonywania 

czynności konwencjonalnych; A. Bator, w: Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. 

A. Bator, Warszawa 2008, s. 134. 
489 L. Nowak, L. Nowak, S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Czynności konwencjonalne w 

prawie, „Studia Prawnicze” 1972, z. 33, s. 75; A. Bator, w: Wprowadzenie…, red. A. Bator, Warszawa 

2008, s. 77; O. Wrzos, Wypowiedzi…, s. 215. 
490 S. Czepita, O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 2017, z. 1, s. 86. 
491 S. Czepita, O pojęciu…, s. 86. 
492 S. Czepita, O pojęciu…, s. 86. 
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jest wyartykułowanie konkretnych dźwięków, składających się na wypowiedź o 

określonej treści. Dla większej precyzji wskazać należy przy tym, że w takim wypadku 

mamy na dobrą sprawę do czynienia nie z jedną lecz z dwoma czynnościami 

konwencjonalnymi ulokowanymi niejako na dwóch płaszczyznach. Mówiąc konkretniej: 

wydanie określonych dźwięków jest substratem czynności konwencjonalnej pierwszego 

stopnia (polegającej na sformułowaniu wypowiedzi w danym języku), podczas gdy sama 

czynności formułowania wypowiedzi stanowi substrat czynności konwencjonalnej 

drugiego stopnia, przybierającej postać konkretnego aktu mowy493. Niekiedy substratem 

czynności konwencjonalnej może być zatem prostsza czynność konwencjonalna, nosząca 

miano czynności konwencjonalnej niższego stopnia494. Fundamentem tego rodzaju 

wielopoziomowej konstrukcji ostatecznie zawsze jest czynność naturalna bądź zespół 

czynności o takim charakterze495. 

Kryterium, które pozwala na wyodrębnienie poszczególnych czynności 

konwencjonalnych ze spektrum aktywności ludzkiej, są wspomniane już reguły sensu. 

Określają one sposób ważnego, a zatem powiązanego z wywołaniem określonych 

skutków performatywnych, dokonywania tego rodzaju czynności. W literaturze wskazuje 

się, że reguły sensu dla czynności konwencjonalnych pełnią dwojaką rolę: z jednej strony, 

niejako konstruują czynność konwencjonalną, wyznaczając warunki jej skutecznego 

dokonania, z drugiej zaś strony, czynią z materialnego substratu w postaci czynności 

psychofizycznej nośnik konwencjonalnego znaczenia rozpoznawalnego dla członków 

danej społeczności496. Innymi słowy, to właśnie zgodność zachowania z regułami sensu 

sprawia, że niesie ono w sobie jakąś dodatkową treść, wychodzącą poza sam fizykalny 

substrat. 

Niektóre czynności konwencjonalne charakteryzują się tym, że z uwagi na 

obowiązywanie określonych norm obyczajowych, moralnych lub prawnych ich ważne 

dokonanie skutkuje przekształceniem sytuacji normatywnej wykonawcy czynności lub 

innych podmiotów497. Skutecznie dokonana czynność konwencjonalna w określonych 

 
493 S. Czepita, O pojęciu…, s. 87. 
494 Z. Ziembiński, W sprawie czynności konwencjonalnych, „Państwo i Prawo” 1986, z 8, s. 105. Złożoność 

substratu czynności konwencjonalnej przejawiać może się również – poza wielostopniowością – w jego 

agregatowatości, sekwencyjności i etapowości – S. Czepita, O koncepcji czynności konwencjonalnych w 

prawie, w: Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, red. M. Smolak, Warszawa 2016, s. 118-

120. 
495 S. Czepita, O pojęciu…, s. 89. 
496 A. Bator, Wprowadzenie…, s. 134 
497 S. Czepita, O pojęciu…, s. 93. 
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okolicznościach może zatem pociągać za sobą zmianę w sferze uprawnień i obowiązków 

określonych osób. Dla przykładu można wskazać sytuację dziecka, któremu rodzice 

zezwolili na samodzielne udanie się na plac zabaw. Tak długo jak zgoda nie była 

udzielona – z uwagi na obowiązujące normy kulturowe – dziecko nie mogło brać udziału 

w zabawie na placu zabaw, nie narażając się przy tym na zarzut nieposłuszeństwa i 

nagannego zachowania. Wskutek wyrażenia zezwolenia przez rodziców doszło jednak do 

poszerzenia zbioru dozwolonych zachowań dziecka poprzez włączenie doń zachowania 

objętego zgodą. Co dość oczywiste, czynność konwencjonalna, która skutkuje zmianą 

sytuacji podmiotu ze względu na jeden system normatywny, nie musi konieczne 

wywoływać takich samych skutków na gruncie innego systemu. Wśród czynności 

konwencjonalnych normatywnych wyróżnić można przeto klasę czynności cechujących 

się doniosłością prawną, a zatem takich, których dokonanie wpływa na sytuację podmiotu 

wyznaczaną przez normy prawne. Zazwyczaj wskazuje się, że tego rodzaju czynności 

konwencjonalne bądź to same są objęte obowiązkiem wynikającym z normy prawnej, 

bądź to – co kluczowe z punktu widzenia analizowanej instytucji – przesądzają o 

powstaniu, aktualizacji lub konkretyzacji obowiązku ciążącego na danym podmiocie498. 

 Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że konstrukcja zgody dysponenta dobra 

prawnego ujmowanej jako akt mowy, którego dokonanie ma zdolność 

współkształtowania zakresu odpowiedzialności karnej, może być rozpatrywana w 

kategoriach doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej499. Nie przesądzając na razie, 

na czym dokładnie polega prawnokarna doniosłość zgody dysponenta, wskazać należy, 

że w takim ujęciu stanowi ona czynność konwencjonalną, której skuteczne dokonanie 

rzutuje na treść norm, których zręby dekodowane są z przepisów karnych. Najważniejszą 

konsekwencją takiego podejścia do konstrukcji zgody dysponenta jest niewątpliwie 

konieczność określenia zespołu reguł sensu, od których spełnienia zależy jej prawnokarna 

istotność. Co prawda zagadnienie warunków skuteczności zgody dysponenta zostanie 

 
498 Mówiąc precyzyjniej, czynności konwencjonalne, mające doniosłość we współczesnych systemach 

prawnych, zaliczać można do trzech wzajemnie się niewykluczających klas: (1) czynności, które 

ustanawiają nowe wiążące normy prawne względnie uchylają uprzednio obowiązujące, przybierające 

postać aktów prawotwórczych, (2) czynności, poprzez które normy poprzednio ustanowione znajdują 

zastosowanie, powodując powstanie, aktualizację lub konkretyzację czyjegoś obowiązku oraz (3) 

czynności, które same objęte są wynikającym z normy prawnej obowiązkiem – zob. szer.: S. Czepita, O 

koncepcji…, red. M. Smolak, Warszawa 2016, s. 128; L. Nowak, et al., Czynności…, s. 92; A. Bator, w: 

Wprowadzenie…, red. A. Bator, Warszawa 2008, s. 78. 
499 Taka perspektywa zdaje się wykazywać pewne podobieństwa do spotykanej w dawniejszych 

opracowaniach koncepcji ujmowania zgody dysponenta jako „działania prawnego”, a zatem zachowania 

stanowiącego przejaw woli podmiotu, które wywiera określone skutki prawne – zob. A. Szwarc, Zgoda 

pokrzywdzonego…, s. 66; M. Sośniak, Znaczenie zgody…, s. 140-141. 
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szczegółowo omówione w dalszej części rozprawy, tym niemniej już w tym miejscu 

należy podkreślić, że nie każdy akt zgody może zostać uznany za prawnokarnie 

relewantny. Przede wszystkim warto zauważyć, że fakt, iż w tym wypadku mamy do 

czynienia z tak zwaną czynnością konwencjonalną wyższego stopnia – której substrat 

stanowi prostsza czynność konwencjonalna w postaci aktu mowy500 – rzutuje na 

złożoność zespołu reguł normujących wyrażanie przez dysponenta zgody na zachowanie 

znamienne ryzykiem. Pamiętać należy bowiem, że istnieją reguły o charakterze ogólnym, 

warunkujące skuteczność wszystkich aktów zgody (nie tylko tych dokonywanych przez 

dysponenta dobra prawnego). Wskazać można w tym kontekście chociażby wymóg – 

odnoszący się rzecz jasna wyłącznie do zwerbalizowanych aktów mowy – użycia 

konkretnego czasownika (np. pozwalam, zezwalam, zgadzam się)501 przez osobę władną 

do wyrażenia zgody na określone zachowanie, przy jednoczesnej woli dokonania tego 

aktu i wpłynięcia w ten sposób na sytuację odbiorcy komunikatu502. Niedochowanie 

któregoś ze wspomnianych warunków skutkować będzie wadliwością aktu zgody i 

ograniczeniem (a nawet całkowitym zniesieniem) jego społecznej doniosłości503. Nieco 

odmienny, bardziej szczegółowy zespół reguł decyduje natomiast o tym, czy mamy do 

czynienia z takim przypadkiem aktu zgody, który cechuje się prawnokarną doniosłością. 

Na zespół reguł odnoszących się do aktu zgody jako takiego, nałożone zostają bowiem 

 
500 W literaturze przedmiotu w sposób analogiczny – jako czynność konwencjonalna drugiego stopnia – 

pojmowana jest konstrukcja doniosłego na gruncie stosunków cywilnoprawnych oświadczenia woli. Rzecz 

bowiem w tym, że jest ono aktem mowy wykonanym z jednej strony zgodnie z ogólnymi regułami języka, 

a z drugiej strony zgodnie ze szczegółowymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego – A. 

Bator, w: Wprowadzenie…, red. A. Bator, Warszawa 2008, s. 78-79. 
501 O. Wrzos, Wypowiedzi dokonawcze czy dokonywanie wypowiadalne?, „Studia Philosophiae 

Christianae” 2007, 43/1, s. 212. 
502 Zgodnie z teorią J.L. Austina o prawidłowości aktu mowy o charakterze performatywnym decydują tak 

zwane warunki fortunności (felicity conditions), a zatem – innymi słowy – reguły rządzące procesem jego 

dokonywania, będące wyrazem kulturowo uwarunkowanej konwencji, powszechnie akceptowanej przez 

użytkowników danego języka. Warunki fortunności dotyczą zarówno czysto „technicznej” strony 

dokonywania performatywów – określając formułę wypowiedzi, kwalifikacje stron, a także konieczny 

kontekst sytuacyjny – jak i treści przeżyć psychicznych, które winny towarzyszyć nadawcy. Co znamienne, 

przekroczenie którejś z nich skutkować będzie wadliwością performatywu. Warto jednak zauważyć, że – 

zgodnie z założeniami samego J.L. Austina – z nieważnością aktu mowy mamy do czynienia tylko w 

przypadku naruszenia warunku należącego do pierwszej z wymienionych kategorii, a zatem warunku o 

charakterze technicznym. J. L. Austin nazywa takie przypadki niewypałami (misfires). W ujęciu autora 

wadliwość wynikająca z nieprawidłowo ukształtowanej sfery wolicjonalnej skutkuje wyłącznie 

nieszczerością aktu mowy, co do zasady nie wpływając jednak na jego ważność – zob. J. L. Austin, How…, 

s. 16; G. Hebrajska, Nakłanianie…, s. 93. 
503 Niestety na wysokim poziomie ogólności nie jest możliwa rekonstrukcja zamkniętego zespołu 

warunków, które każdorazowo muszą być spełnione przez wyrażającego zezwolenie, co spowodowane jest 

przede wszystkim wielką różnorodnością kontekstów, w których mamy do czynienia z tym rodzajem aktu 

mowy. 



171 

 

dalsze, bardziej szczegółowe reguły, dotyczące konkretnego wariantu zgody w postaci 

zgody dysponenta dobra prawnego na zachowanie znamienne ryzkiem. 

 

3.4.3. Zgoda dysponenta dobra prawnego jako czynność prawna 

 

 Zgoda dysponenta dobra prawnego bywa niekiedy identyfikowana ze 

szczególnym typem czynności konwencjonalnej o cywilnoprawnej proweniencji, 

mówiąc konkretniej: z czynnością prawną504. W takim ujęciu zgoda dysponenta 

przedstawia się jako jednostronna, odwołalna czynność prawna, wymagająca pełnej 

zdolności do czynności prawnych, do której – co kluczowe – zastosowanie mają 

wszystkie wynikające z przepisów prawa cywilnego reguły dokonywania tego rodzaju 

aktów505. Najdonioślejsze konsekwencje powyższej tezy wiążą się właśnie z 

koniecznością bezpośredniego stosowania do analizowanej instytucji wszystkich 

unormowań cywilnoprawnych regulujących warunki ważności czynności prawnych. O 

ile zatem aktualność zachowują wszystkie wcześniejsze uwagi dotyczące charakterystyki 

zgody dysponenta rozumianej jako czynność konwencjonalna, o tyle muszą one zostać 

uzupełnione przede wszystkim w zakresie warunków jej prawnej doniosłości. 

 Znakomita większość przedstawicieli doktryny prawa karnego odrzuca powyższą 

koncepcję, wskazując przy tym, że prowadziłaby ona do nadmiernego ograniczenia 

zakresu oddziaływania zgody dysponenta na odpowiedzialność karną potencjalnego 

sprawcy, a to ze względu na rygorystyczne wymogi, od których na gruncie prawa 

cywilnego uzależniona jest ważność i niewadliwość czynności prawnych506. W rzeczy 

samej, kryteria doniosłości zgody dysponenta formułowane przez karnistów nie tylko 

mają dużo bardziej elastyczny charakter, ale także zazwyczaj wiążą się z niższym 

progiem wymagań niż ten wynikający z regulacji cywilnoprawnej. Jak się zdaje, bez 

większego trudu można wskazać szereg dalszych argumentów przemawiających 

przeciwko takiemu ujęciu. 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w odróżnieniu od czynności 

prawnych, podstawową funkcją zgody nie jest kształtowanie stosunków 

cywilnoprawnych, zaś wyrażenie zgody przez dysponenta nie powoduje po stronie osoby 

 
504 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013, s. 218. 
505 M. Sośniak, Znaczenie zgody…, s. 187. 
506 A. Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego…, s. 62 i n. oraz literatura tam powołana. Zob. też: P. Daniluk, 

Warunki determinujące…, s. 34-35; A. Piaczyńska, Jednolitość i dualizm…, s. 58-59. 
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trzeciej powstania prawnie chronionego uprawnienia do podjęcia zachowania 

znamiennego ryzykiem. W szczególności, możność działania w ramach zgody nie 

podlega ochronie prawnej w tym sensie, że akt zgody dysponenta nie kreuje uprawnienia 

do domagania się przez potencjalnego sprawcę jej zabezpieczenia przez organy państwa. 

Z pola widzenia nie należy tracić również tego, że czynności prawnej daleko jest do 

czystego aktu woli jednostki, albowiem jej ostateczny kształt i treść w dużym stopniu 

uzależnione są od interesu innych podmiotów, powiązanych wzajemnie więzami 

stosunków cywilnoprawnych. Wspomniana cecha czynności prawnej wynika przede 

wszystkim z art. 56 k.c., który stanowi, że tego rodzaju czynność konwencjonalna 

wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z 

zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. W literaturze cywilistycznej 

wskazuje się w tym kontekście, że za czynność prawną danej osoby nierzadko uznane 

zostają takie jej zachowania, które wcale nie są adekwatnym wyrazem treści jej przeżyć 

psychicznych507. Do wymogów regulacji prawnokarnej nie przystaje również przyjęty w 

prawie cywilnym sposób unormowania oświadczeń woli – mówiąc konkretniej: 

warunków ich skuteczności – które stanowią jedyny konieczny element każdej czynności 

prawnej508. Stosowanie wprost przepisów kodeksu cywilnego skutkowałoby wszak 

zaimplementowaniem na grunt prawa karnego dystynkcji między nieważnością a 

wadliwością oświadczeń woli, a także dopuszczeniem możliwości następczego uchylenia 

się od skutków wadliwego aktu zgody. 

Koncepcją, która miałaby pozwolić na zniwelowanie powyższych mankamentów, 

jest propozycja utożsamiania zgody dysponenta nie z czynnością prawną, lecz z 

oświadczeniem woli509. Takie podejście do analizowanej kwestii niewątpliwie 

dezaktualizuje problemy dotyczące określania treści i konsekwencji prawnych zgody. 

Zakłada ono, że analizowana instytucja odpowiada cechom oświadczenia woli, w 

związku z czym wskazane jest stosowanie do niej wprost cywilnoprawnych przesłanek 

ważności oświadczeń woli – z tym jednak istotnym zastrzeżeniem, że do zgody 

dysponenta zastosowanie znaleźć miałyby jedynie warunki ogólne z wyłączeniem 

unormowań dotyczących skutków wadliwości oświadczeń woli. Warto jednak zauważyć, 

że nawet w takim ujęciu do zgody dysponenta należałoby odnosić zasady wykładni 

oświadczeń woli, dla których – stosownie do art. 65 § 1 k.c. – punktem odniesienia są 

 
507 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne…, s. 218. 
508 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne…, s. 219. 
509 Zob. szer. A. Piaczyńska, Jednolitość i dualizm…, s. 64-65. 
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okoliczności złożenia oświadczenia, zasady współżycia społecznego oraz ustalone 

zwyczaje. Również w takim wypadku zatem treść woli dysponenta nie byłaby jedynym 

wyznacznikiem treści wyrażanej przez niego zgody. 

Nietrudno dostrzec, że ujmowanie istoty zgody dysponenta w sposób właściwy 

prawu cywilnemu skutkowałoby utraceniem przez analizowaną instytucję 

autonomicznego, prawnokarnego charakteru. Przyjęcie cywilistycznej perspektywy na 

charakter i konstrukcję zgody czyni z niej instytucję restrykcyjną i nieelastyczną, a nade 

wszystko oderwaną od jej podstawowego sensu, jakim jest uwzględnianie rzeczywistej 

woli dysponenta dobra w procesie kształtowania granic odpowiedzialności karnej510. Nie 

wydaje się przy tym, aby odnoszenie do zgody dysponenta konstrukcji cywilistycznych 

– czy to czynności prawnej czy oświadczenia woli – wiązało się z jakimikolwiek 

wymiernymi korzyściami, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia przy jednoczesnym 

zachowaniu jej odrębności. W efekcie, bez ryzyka poważniejszego błędu można 

powiedzieć, że powyższy pogląd nie odpowiada potrzebom i realiom prawa karnego. 

 

3.4.4. Adekwatna konstrukcja zgody dysponenta dobra prawnego 

 

 Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że w zasadzie w grę wchodzą dwa 

konkurencyjne sposoby postrzegania charakterystyki i wewnętrznej struktury zgody 

dysponenta dobra prawnego na zachowanie ryzykowne. Z jednej strony, istota 

prawnokarnie relewantnej zgody może być całkowicie utożsamiana ze sferą psychiki i 

zostać sprowadzona do przeżycia psychicznego określonej treści (podejście 

subiektywne). Z drugiej natomiast strony, może być ona ujmowana w kategoriach 

czynności konwencjonalnej, której ważne dokonanie wywiera wpływ na sferę 

obowiązków prawnych dekodowanych z przepisów karnych (podejście obiektywne). 

Jako że zgoda jest kategorią o charakterze abstrakcyjnym, niemającą fizykalnego 

desygnatu, nie można przy tym powiedzieć, że któraś z wymienionych koncepcji jawi się 

jako prawdziwa a inna jako fałszywa. Wydaje się, że pod względem teoretycznym obie 

są w pełni poprawne, zaś występujące pomiędzy nimi różnice stanowią wyłącznie wynik 

spojrzenia na to samo zjawisko z różnych perspektyw. Uświadomić należy sobie także, 

iż oba powyższe sposoby ujmowania zgody są nie tyle przeciwstawne, ile raczej 

komplementarne, gdyż jeden stanowi rozwinięcie drugiego. Propozycja uznawania zgody 

 
510 Por. P. Daniluk, Warunki determinujące…, s. 34-35. 
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dysponenta za doniosłą prawnie czynność konwencjonalną nie neguje przecież znaczenia 

sfery przeżyć psychicznych zgadzającego się, a jedynie przyjmuje, że przy analizowaniu 

istoty zgody błędem jest poprzestanie wyłącznie na tej płaszczyźnie. Zakłada ona 

mianowicie, że zgoda dysponenta jest konstrukcją wielopiętrową, której fundament 

stanowi ukształtowana w określony sposób sfera psychiki. Omówione koncepcje różnią 

się przeto przede wszystkim rozłożeniem akcentów i przypisywaniem kluczowego 

znaczenia innym elementom charakteryzowanego zjawiska. 

 Wybór jednej z omówionych wcześniej alternatyw musi zatem zostać oparty na 

kryteriach pragmatycznych, odnoszących się do użyteczności wchodzących w grę 

koncepcji z punktu widzenia prawa karnego, a także stopnia, w jakim odpowiadają one 

roli, którą zgoda dysponenta ma pełnić w procesie przypisywania odpowiedzialności 

karnej. W tym kontekście warto raz jeszcze powtórzyć, że na aprobatę nie zasługuje 

propozycja uznawania zgody dysponenta za szczególny rodzaj czynności 

konwencjonalnej normowanej przez przepisy prawa cywilnego, albowiem na gruncie 

prawa karnego takie podejście jawi się jako nieoperatywne i nie wiąże się z wymiernymi 

korzyściami. 

Jak się zdaje, podstawową praktyczną różnicą pomiędzy subiektywnym i 

obiektywnym podejściem do istoty zgody dysponenta jest moment zaistnienia aktu zgody 

oraz warunki, od których uzależniona jest jego prawnokarna doniosłość. O ile w 

pierwszym wypadku dla wystąpienia zgody wystarczy określona treść przeżyć 

psychicznych dysponenta, która nie musi zostać w żaden sposób uzewnętrzniona, o tyle 

w drugim wariancie zgoda dla swej ważności wymaga wyrażenia na zewnątrz, chociażby 

w sposób dorozumiany. Nie sposób w tym kontekście nie zauważyć, że problem 

konieczności zewnętrznego wyrażenia zgody dysponenta budzi bardzo silne 

kontrowersje wśród przedstawicieli nauki prawa karnego. Pierwsza z wchodzących w grę 

alternatyw – określana z języka niemieckiego mianem tzw. teorii kierunku woli 

(Willensrichtungstheorie) – traktuje element zewnętrznej manifestacji zgody jako 

nieistotny z punktu widzenia oceny prawnokarnej doniosłości tej instytucji. W tym ujęciu 

okolicznością rozstrzygającą o zaistnieniu zgody jest samo wystąpienie w psychice 

dysponenta aktu woli o treści odpowiadającej zezwoleniu na podjęcie przez osobę trzecią 

zachowania znamiennego ryzykiem. Uzasadnieniem dla takiego postawienia sprawy jest 

założenie, że sens uwzględniania zgody dysponenta w procesie prawnokarnego 

wartościowania czynu leży w potrzebie dostosowania do preferencji jednostki zakresu 
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ochrony prawnej dóbr pozostających w jej dyspozycji. Mówiąc inaczej: jeżeli jednostka 

nie jest zainteresowana ochroną swych dóbr, prawo karne winno ustąpić. Co przy tym 

kluczowe, brak zainteresowania w ochronie dóbr ma charakter obiektywny i nie zależy 

od zakomunikowania go komukolwiek511. Z tego też względu o istnieniu indywidualnego 

interesu – a w konsekwencji o potrzebie prawnokarnej ochrony dóbr – winien przesądzać 

sam obiektywny stan woli dysponenta, choćby nawet nie został on w żaden sposób 

wyrażony512. 

Stanowisko przeciwne zakłada, że treść woli dysponenta dobra prawnego musi 

zostać w jakiś sposób ujawniona (Willenserklärungstheorie). Wśród zwolenników 

wymogu zewnętrznego wyrażenia zgody dysponenta dominuje pogląd, że nie jest 

wymagana żadna konkretna forma owej manifestacji, a zgoda może zostać 

uzewnętrzniona nawet w sposób dorozumiany513. Formułowanie wymogu zewnętrznego 

wyrażenia zgody przynajmniej po części zdaje się wynikać z wstępnego założenia, że aby 

okoliczność ta mogła wywrzeć jakikolwiek wpływ na zakres odpowiedzialności karnej 

potencjalnego sprawcy, musi zostać przezeń uświadomiona. Oczywistym jest natomiast, 

że tak długo, jak zgoda ma wyłączną postać psychicznego nastawienia, nie może zostać 

– siłą rzeczy – dostrzeżona i objęta zaktualizowaną wiedzą sprawcy. 

Wydaje się, że co najmniej z kilku względów to pierwszy wariant – a zatem teoria 

kierunku woli – jawi się jako bardziej przekonywający. Rzecz w tym, że w przypadku 

dóbr osobistych pozostawionych w dyspozycji jednostki, to interes indywidualny stanowi 

podstawowe i rozstrzygające kryterium warunkujące zakres ich ochrony prawnej. Jeżeli 

zatem jednostka nie ma interesu w ochronie danego dobra, brak również uzasadnienia dla 

uruchamiania prawnokarnego instrumentarium w celu jego zabezpieczenia. Zastanowić 

należy się więc przede wszystkim, kiedy interes jednostki wygasa: czy już w momencie 

wystąpienia określonego nastawienia woli, czy dopiero wraz z chwilą sformalizowanego 

(w jakimś stopniu) zrzeczenia się ochrony. W tym kontekście podkreślenia wymaga, że 

uzależnianie skuteczności zgody od zewnętrznego wyrażenia treści woli prowadziłoby 

do sytuacji, w której istnienie indywidualnego interesu stwierdzane byłoby nie przez 

pryzmat faktycznych przeżyć psychicznych dysponenta, lecz niejako z perspektywy 

 
511 S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 1946 , s. 184-185. 
512 S. Glaser, Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933, s. 142; W. Wolter, Prawo…, s. 217; A. Szwarc, 

Zgoda pokrzywdzonego…, s. 162. 
513 Zob. m.in.: W. Świda, Prawo…, s. 160; J. Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo 

karne…, s. 203; K. Buchała, Prawo karne…, s. 317; A. Spotowski, Zezwolenie uprawnionego…, s. 86; P. 

Daniluk, Warunki determinujące…, s. 42. 
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obiektywnego obserwatora. Trudno natomiast – jak się zdaje – znaleźć uzasadnienie dla 

twierdzenia, że to nie rzeczywista wola jednostki, lecz przekonania osób trzecich (czy 

może raczej wyobrażenia osób trzecich o treści woli jednostki), są wyznacznikiem jej 

prawnie chronionych interesów. Nie sposób wszak utrzymywać, że wymagający ochrony 

interes jednostki istnieje nawet wówczas, gdy wewnętrznie utraciła ona zainteresowanie 

zabezpieczeniem danego dobra, tylko z tego względu, że nie wiedzą o tym osoby trzecie. 

W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z istotnym rozdźwiękiem pomiędzy 

życzeniem dysponenta co do przysługującej jego dobrom ochrony prawnej, a faktycznym 

zakresem prawnokarnej ingerencji. Co więcej, takie podejście miałoby stosunkowo 

niewiele wspólnego z wolnością, a więcej z ochroną „na siłę”. Podzielić należy tym 

samym pogląd W. Woltera, który twierdził: „Stanowisko, że zgoda musi być wyrażona, 

wynika raczej z cywilistycznego sposobu podejścia. Z punktu widzenia prawa karnego 

ważniejsze jest to, że ochrona danego dobra wiąże się z zainteresowaniem dzierżyciela 

dobra do jego utrzymania. Jeżeli ten dzierżyciel dobra chociażby tylko wewnętrznie 

zgadza się na naruszenie dobra, jego dalsza ochrona traci sens”514. Mówiąc inaczej: 

dysponent zgadza się na naruszenie dobra prawnego (narażenie go na niebezpieczeństwo) 

i godzi się z faktem, że może do niego dojść, a akceptując tę ewentualność, zarazem 

rezygnuje z prawnokarnej ochrony przysługującego mu dobra. 

Jak się przy tym zdaje, teorii subiektywizującej zgodę dysponenta dobra 

prawnego nie dezawuują argumenty podnoszone w literaturze przez jej przeciwników. 

Zazwyczaj twierdzą oni mianowicie, że najpoważniejszą wadą teorii kierunku woli są – 

z jednej strony – istotne trudności natury dowodowej, pojawiające się w związku z 

koniecznością stwierdzenia zaistnienia oraz treści nieuzewnętrznionej zgody, a także – z 

drugiej strony – osłabienie funkcji gwarancyjnej prawa karnego. Jej akceptacja miałaby 

bowiem prowadzić do sytuacji, w której zarówno dysponent, jak i sprawca, znajdują się 

w stanie niepewności: „dysponent – co do bezpieczeństwa swojego i innych należących 

do niego dóbr prawnych, sprawca – co do możliwości legalnego ich naruszenia”515. 

Zauważyć należy jednak, że zgoda dysponenta nie jest bynajmniej jedynym elementem 

modelu przypisania sprawstwa czynu przestępnego, z którym wiążą się opisane wyżej 

trudności dowodowe. Dotyczą one wszak w równej mierze wszystkich okoliczności o 

charakterze podmiotowym, a fakt ich występowania w żadnym wypadku nie 

 
514 W. Wolter, Nauka o przestępstwie…, s. 208. 
515 P. Daniluk, Warunki determinujące…, s. 42. 
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deprecjonuje przesłanek odpowiedzialności o subiektywnej (podmiotowej) naturze516. 

Trudno również zgodzić się z nieco dramatycznym twierdzeniem, że zgoda dysponenta 

dobra prawnego w proponowanym wyżej ujęciu stałaby się „instrumentem 

destabilizującym porządek prawny”517. Przyjęcie, że dysponent może zrezygnować z 

ochrony prawnej swych dóbr poprzez sam tylko akt woli, w żaden sposób nie pogarsza 

przecież jego sytuacji prawnej. Odrzucenie wymogu uzewnętrznienia zgody nie stanowi 

wszak dla potencjalnego sprawcy żadnej zachęty, aby w szerszym zakresie dopuszczać 

się zamachów na dobra jednostki. W istocie, prowadzi ono wyłącznie do uzgodnienia 

zakresu ochrony prawnej dóbr dysponenta z rzeczywistą treścią jego woli. Patrząc na tę 

kwestię niejako z drugiej strony, dojść można do wniosku, że proponowane tutaj ujęcie 

instytucji zgody dysponenta w gruncie rzeczy w pozytywny sposób wpływa na sytuację 

prawną potencjalnego sprawcy. Nie tylko bowiem nie prowadzi ono do poszerzenia 

zakresu jego odpowiedzialności, ale – co więcej – w tych wypadkach, gdy dopuszcza się 

on zamachu na dobro, nie wiedząc, że dysponent wewnętrznie zgadza się na związane z 

tym niebezpieczeństwo, w grę wchodzić będzie wyłącznie pociągniecie go do 

odpowiedzialności za usiłowanie nieudolne, a to ze względu na brak przedmiotu 

nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego. 

 Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że to koncepcja subiektywna, 

utożsamiająca istotę zgody dysponenta dobra prawnego z określonym stanem jego woli, 

lepiej odpowiada funkcji analizowanej instytucji oraz specyfice regulacji prawa karnego. 

Takie ujęcie koresponduje również w pełni z tezą, że w przypadku zgody dysponenta 

mamy do czynienia ze swoistym aktem indywidualnej akceptacji ryzyka. O granicach 

akceptacji niebezpieczeństwa grożącego dobrom prawnym przesądza bowiem wyłącznie 

wewnętrzne nastawienie dysponenta – mówiąc inaczej: treść jego woli – nie zaś 

dokonanie przezeń jakichkolwiek uzewnętrznionych jej przejawów. W efekcie, to 

właśnie ta perspektywa przyjęta zostanie w toku dalszych rozważań poświęconych 

zgodzie dysponenta na zachowanie znamienne ryzykiem, co warunkować będzie sposób 

rozstrzygnięcia wielu problemów o charakterze szczegółowym. 

 

3.5. Przesłanki prawnokarnej doniosłości zgody dysponenta dobra prawnego 

 

 
516 Zob. S. Śliwiński, Polskie…, s. 184. 
517 P. Daniluk, Warunki determinujące…, s. 42. 
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 W literaturze przedmiotu napotkać można szereg wymogów, od których na 

gruncie prawa karnego zwykło się uzależniać skuteczność zgody dysponenta dobra 

prawnego. Podstawowym czynnikiem warunkującym ich katalog i konkretny kształt jest 

– co dość oczywiste – sposób postrzegania samej konstrukcji zgody. Na gruncie teorii 

formalistycznych, widzących w zgodzie dysponenta swoistą czynność prawną, zasadne 

będzie przykładowo odnoszenie do analizowanej instytucji nie tylko wszystkich 

wynikających z przepisów prawa cywilnego reguł ważnego składania oświadczeń woli, 

ale również reguł sensu dotyczących aktów mowy. Rzecz ma się zgoła odmiennie w 

przypadku zaaprobowanego w pracy poglądu, który sprowadza istotę zgody do przeżycia 

psychicznego, a więc określonego ukształtowania stanu woli, którego byt nie jest w żaden 

sposób uzależniony od zakomunikowania go komukolwiek – czy to wprost czy w sposób 

dorozumiany. W takim wypadku – siłą rzeczy – zbiór wymogów stawianych zgodzie 

będzie dużo skromniejszy, odpadną bowiem kryteria dotyczące jej zewnętrznego aspektu. 

Jako nie do końca trafne jawi się przy tym nazywanie omawianych dalej kryteriów 

warunkami skuteczności zgody dysponenta, albowiem – jak się później okaże – również 

akt zgody wykraczający poza wyznaczone przez nie ramy niejednokrotnie będzie miał 

wpływ na odpowiedzialność karną potencjalnego sprawcy i w tym sensie może zostać 

uznany za „skuteczny”. Z tego też względu bardziej adekwatne wydaje się określanie ich 

mianem przesłanek prawnokarnej doniosłości zgody dysponenta z tym zastrzeżeniem, że 

sposób oddziaływania zgody na sytuację prawną sprawcy będzie różnił się w zależności 

od tego, które przesłanki in concreto zostaną spełnione. 

Wobec braku uregulowania analizowanej kwestii w obszarze prawa karnego 

może pojawić się pokusa – skądinąd całkiem zrozumiała – aby w poszukiwaniu 

odpowiedzi na rodzące się w tym kontekście pytania sięgać do dorobku innych dziedzin 

prawa, w szczególności prawa cywilnego. Już na wstępie stanowczego podkreślenia 

wymaga jednak, że odrzucić należy stosowanie w odniesieniu do analizowanej 

konstrukcji kryteriów o rodowodzie ściśle cywilistycznym, chociażby dotyczących wad 

oświadczeń woli. Taka perspektywa – jakkolwiek nie zawsze prowadzi do błędnych 

wniosków – niewątpliwie skutkuje utratą z pola widzenia autonomicznego, 

prawnokarnego charakteru tej instytucji, zaciemniając jeszcze bardziej obraz 

problemu518. Nie wiąże się ona przy tym z żadnymi wymiernymi korzyściami, 

przewyższającymi te wynikające z samoistnego rozstrzygnięcia rozpatrywanych kwestii 

 
518 Por. P. Daniluk, Warunki determinujące skuteczność…, s. 37. 
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przez naukę prawa karnego w sposób odpowiadający charakterystyce tej gałęzi prawa. 

Pamiętać wszak należy, że celem unormowań kodeksu cywilnego jest – co oczywiste – 

uregulowanie materii stosunków prywatnoprawnych, nie zaś kształtowanie przesłanek 

odpowiedzialności karnej, co musi rzutować na kształt przyjętych tam rozwiązań i ich 

prawnokarną użyteczność. 

Patrząc na formułowane w doktrynie przesłanki doniosłości zgody dysponenta 

niejako z lotu ptaka, można dojść do przekonania, że w istocie mają one bardzo 

zróżnicowany charakter i odnoszą się do różnych aspektów tej instytucji. Pierwsza grupa 

kryteriów nakierowana jest na możliwie precyzyjne określenie obszaru jej oddziaływania, 

poprzez wyznaczenie ujętej w sposób generalno-abstrakcyjny klasy układów 

faktycznych, w których skłonni bylibyśmy uznawać zgodę dysponenta za okoliczność 

oddziałującą na zakres odpowiedzialności karnej potencjalnego sprawcy. Jako że 

podstawowym punktem odniesienia dla tej grupy przesłanek jest kategoria dobra 

prawnego, charakteryzują się one wyraźną podbudową aksjologiczną w postaci ocen 

społecznych. Dalsze, bardziej szczegółowe kryteria mają natomiast umożliwić 

stwierdzenie, pod jakimi warunkami akt zgody dokonany przez dysponenta stanowi 

rzeczywisty – można by powiedzieć: pełnoprawny – wyraz woli rezygnacji z ochrony 

przysługujących mu dóbr. W tym sensie mają one raczej techniczny (formalny) charakter. 

Jak zatem widać, omawiane przesłanki koncentrują się przede wszystkim na dwóch 

kwestiach: z jednej strony, na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, w jakich przypadkach 

dysponent może wyrazić prawnokarnie relewantną zgodę na zachowanie znamienne 

ryzykiem, a także – z drugiej strony – w jaki sposób winien to uczynić, ażeby na gruncie 

prawnym jego zgoda wywarła oczekiwany skutek. 

 Warto również na marginesie zauważyć, że wśród zwolenników 

heteronomicznego ujęcia charakteru prawnego zgody dysponenta dobra prawnego – 

zakładającego, iż raz wyklucza ona realizację znamion typu, a raz pełni funkcję 

kontratypu pozaustawowego – można niekiedy napotkać propozycje znacznego 

różnicowania warunków stawianych zgodzie w zależności od tego, jaką funkcję 

przypisuje się jej w danym wypadku. W myśl tych poglądów przesłanki zgody 

wyłączającej realizację znamion są ukształtowane w dużo bardziej liberalny sposób. Dla 

przykładu: o ile w przypadku kontratypu wymaga się, aby zgoda była udzielona z pełnym 

rozeznaniem i wolna od wad prawnych, o tyle gdy w grę wchodzi wyłączenie realizacji 

znamion, wskazuje się, że ewentualny brak rozeznania spowodowany młodym wiekiem 
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czy błąd po stronie dysponenta nie mają znaczenia dla doniosłości zgody519. To swoiste 

rozwarstwienie kryteriów doniosłości zgody – jak się zdaje – wynika przede wszystkim 

z założenia, że zgoda rozumiana jako kontratyp wyłącza bezprawność czynu jedynie w 

drodze wyjątku, a zatem wymaga wąskiego ujmowania i – co za tym idzie – obostrzenia 

przesłanek służących do oceny jej prawnokarnej istotności520. Takie postawienie sprawy 

nie tłumaczy jednak, dlaczego zgody wykluczającej realizację znamion typu mielibyśmy 

doszukiwać się w sytuacjach, w których w sposób oczywisty nie może być mowy o 

świadomym wyrażeniu przez dysponenta jego rzeczywistej woli. W szczególności 

argumentem za skrajnym „odformalizowaniem” tego wariantu zgody nie może być 

przypisywanie jej charakteru okoliczności faktycznej, co według niektórych autorów 

miałoby oznaczać, że „dla jej skuteczności nie jest wymaganie określonych prawnych 

przesłanek jej udzielenia, takich jak określony wiek czy stan psychiczny dysponenta (…) 

bądź określona forma jej wyrażenia czy wolność zgody od wad prawnych”521. Rzecz w 

tym, że zgoda jest kategorią abstrakcyjną, odnoszącą się nie do obiektu fizykalnego, lecz 

do pewnego zjawiska czy stanu rzeczy522. Dopiero oparcie się na kryteriach o charakterze 

ocennym – a zatem normatywnym – pozwala przeto na stwierdzenie, że mamy do 

czynienia z takim wycinkiem rzeczywistości, który za zgodę chcemy uznawać. Trudno 

natomiast znaleźć uzasadnienie dla tak radykalnej redukcji kryteriów prawnokarnej 

doniosłości zgody, jak proponowana powyżej. Zupełnie inną kwestią jest przy tym, że w 

pracy nie podzielono poglądu o dwoistym charakterze prawnym zgody dysponenta dobra 

prawnego, co naturalnie dezaktualizuje problem ewentualnego różnicowania przesłanek 

prawnokarnej doniosłości w ramach analizowanej instytucji. 

 

3.5.1. Zakres przedmiotowy oddziaływania zgody dysponenta dobra prawnego 

 

 Rudymentarną kwestią, która wymaga rozstrzygnięcia w toku rozważań 

poświęconych prawnokarnie relewantnej zgodzie dysponenta dobra prawnego na 

zachowanie znamienne ryzykiem, jest określenie obszaru oddziaływania tej instytucji, a 

zatem – mówiąc konkretniej – zbioru dóbr prawnych, które mogą być przedmiotem 

 
519 Zob. szer. C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Bd. I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 

München 2006, s. 541-543 – przyp. za: Z. Jędrzejewski, Bezprawność…, s. 285-287; E. Hryniewicz, Zgoda 

dysponenta dobrem prawnym…, s. 41 i n. 
520 E. Hryniewicz, Zgoda dysponenta dobrem prawnym…, s. 44. 
521 E. Hryniewicz, Zgoda dysponenta dobrem prawnym…, s. 43. 
522 Z. Ziembiński, Logika…, s. 27. 
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skutecznie wyrażonej zgody. Rzecz jasna, analizowana instytucja nie jest uregulowana 

ustawowo, co znacznie komplikuje poszukiwanie kryteriów, które pozwoliłyby na 

precyzyjne określenie obszaru jej oddziaływania. Zadanie to jest tym bardziej 

skomplikowane, że dla określenia zakresu skuteczności zgody nie jest wystarczające 

proste określenie katalogu dóbr pozostających w dyspozycji jednostki, których ochrona 

prawna zależy od woli dysponenta. Jak się bowiem okazuje, „zarząd” jednostki rzadko 

kiedy w sposób jednakowy obejmuje cały obszar konkretnego dobra prawnego, zaś jej 

władztwo nad poszczególnymi dobrami w praktyce podlega znacznym ograniczeniom. 

W efekcie, w literaturze problematyka ta prezentowana jest w sposób niejednolity, a 

powszechna zgoda istnieje w zasadzie wyłącznie co do tego, że skuteczność zgody nie 

jest nieograniczona pod względem przedmiotowym. 

 Próbę odpowiedzi na pytanie o zakres skuteczności zgody dysponenta dobra 

prawnego rozpoczyna się zwykle od spostrzeżenia, że jest on uzależniony od charakteru 

wchodzących w grę dóbr prawnych. Można przykładowo spotkać się z twierdzeniem, że 

zasięg zgody dysponenta jest ograniczony wyłącznie do dób zbywalnych, którymi – 

inaczej niż w przypadku dóbr niezbywalnych – jednostka może swobodnie 

rozporządzać523. Zgodnie z innym stanowiskiem wyróżnić można dobra o względnej 

wartości dla społeczeństwa, a zatem takie, które podlegają ochronie prawnej jedynie 

wtedy, gdy dysponent wyraża wolę ich zabezpieczenia. Dobra o wartości bezwzględnej 

mają z kolei cechować się tym, że ich wartość społeczna ma charakter obiektywny i nie 

jest zależna od decyzji dzierżyciela dobra524. Mając na uwadze proponowane w literaturze 

podziały dóbr prawnych, trudno nie zauważyć, że zasadzają się one na wyodrębnieniu 

pewnej grupy dóbr, która wykazuje szczególny związek z jednostką oraz sferą jej 

uprawnień. Łączy je także to, że kryteria stosowane na potrzeby tych klasyfikacji wydają 

się stosunkowo nieostre. Odwołują się one bądź to do przysługującego jednostce prawa 

do rozporządzania (względnie: dysponowania) określonym dobrem, bądź to do znaczenia 

woli dysponenta dla aktualizacji ochrony prawnej wybranych dóbr, nie wskazując jednak 

przy tym, jakie konkretnie cechy dóbr przesądzają o pozostawieniu ich we władztwie 

jednostki525. 

W tym kontekście warto wskazać, że niektóre dobra prawne o charakterze 

osobistym przyjmują postać tak zwanej wolności negatywnej, rozumianej jako wolność 

 
523 S. Czerwiński, Zgoda pokrzywdzonego…, s. 537; A. Szwarc, Znaczenie zgody…, s. 137. 
524 W. Wolter, Prawo…, s. 212; S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 19-120. 
525 Zob. np. K. Buchała, Prawo karne…, s. 316. 
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„od czegoś”526. Twórca wspomnianego pojęcia, I. Berlin, opisywał wolność negatywną, 

jako „obszar, w którego granicach podmiot – osoba bądź grupa osób – ma lub powinien 

mieć całkowitą swobodę bycia i działania wedle własnej woli, bez wtrącania się innych 

osób”527. Wydaje się, że jedną z konstytutywnych cech tak rozumianej wolności jest 

możliwość samodzielnego ograniczania jej zakresu, powiązanego z wpuszczaniem osób 

trzecich na prawnie chroniony obszar528. Taka charakterystyka wybranych dóbr 

prawnych musi przesądzać o ich dyspozytywności wynikającej z samej ich natury. Nie 

wszystkie dobra mają jednak charakter prawnie chronionej wolności, co zmusza do 

poszukiwania innego kryterium, pozwalającego na określenie katalogu dóbr, których 

może dotyczyć prawnokarnie relewantna zgoda na zachowanie ryzykowne. W tym celu 

niektórzy autorzy odwołują się do różnic pomiędzy poszczególnymi dobrami, 

wynikających z tego, „czyj interes – jednostki czy społeczności – zostaje, w wypadku 

naruszenia danego dobra, dotknięty wprost, pierwotnie, a czyj dopiero pochodnie, 

wtórnie, ze względu jedynie na sprzężenie interesu indywidualnego i społecznego”529. 

Wydaje się, że to właśnie pojęcie interesu jest najbardziej rozpowszechnionym kryterium 

stosowanym na potrzeby procesu rekonstrukcji zakresu oddziaływania zgody 

dysponenta530. 

Niewątpliwie u samych podstaw konstrukcji dobra prawnego leży interes 

społeczeństwa, przejawiający się w potrzebie ochrony cenionych przez ogół wartości. W 

tym sensie każde dobro prawne – nawet związane z jednostką w sposób ścisły – ma 

charakter niejako „uspołeczniony”. Podstawową racją stojącą za kryminalizacją 

określonych zachowań jest bowiem ochrona interesów społeczeństwa, natomiast 

„interesy te, od momentu przydania im ochrony prawnej przez ustawodawcę, stają się 

dobrami prawnymi”531. Interes społeczny w ochronie poszczególnych wartości 

każdorazowo przenika się z interesem indywidualnym. Z jednej strony bowiem, dla 

społeczeństwa nie może pozostać bez znaczenia pogwałcenie najważniejszych dóbr 

przysługujących poszczególnym jednostkom, a z drugiej strony, naruszenie dóbr 

 
526 Taki charakter ma chociażby prawo do prywatności, swoboda poruszania się, wolność posiadania 

poglądów czy wolność seksualna w zakresie, w którym oznacza wolność od niechcianych zachowań 

ingerujących w sferę seksualności. 
527 I. Berlin, Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994, s. 182. 
528 Zob. W. Wolter, Nauka o przestępstwie…, s. 207; Z. Jędrzejewski, Bezprawność…, s. 282-283. 
529 M. Cieślak, Polskie prawo…, s. 269-271. 
530 P. Daniluk, Kryteria określające zakres…, s. 93. 
531 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 17. 
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ponadindywidualnych pośrednio rzutuje na interesy poszczególnych członków 

społeczeństwa. 

Ta swoista współzależność pomiędzy interesem prywatnym a społecznym, 

istniejąca w obrębie każdego dobra prawnego, powszechnie wykorzystywana jest w celu 

wytyczenia granic oddziaływania instytucji zgody dysponenta dobra prawnego532. W 

przypadku dóbr, które w sposób ścisły związane są ze swymi dzierżycielami, to 

indywidualna potrzeba ich zabezpieczenia góruje bowiem nad interesem społecznym, 

stanowiąc pierwszoplanowy argument za objęciem ich ochroną prawną. Ujmując tę 

kwestię niejako z drugiej strony: społeczna doniosłość niektórych dóbr wynika nie z 

potrzeby zabezpieczenia żywotnych interesów zbiorowości, lecz jest pochodną wysokiej 

wagi, jaką prezentują one dla poszczególnych jej członków. W takich wypadkach interes 

społeczeństwa, przemawiający za uznaniem pewnych wartości za dobra prawne, wynika 

przede wszystkim z istnienia interesu o charakterze zindywidualizowanym, który ma 

charakter pierwotny i stanowi fundament dodatniego wartościowania z perspektywy ocen 

społecznych. W efekcie, w przypadku gdy in concreto odpada interes indywidualny w 

ochronie tego rodzaju dobra, znika również społeczna potrzeba jego zabezpieczenia. 

 Opierając się na powyższych założeniach, w literaturze nie bez racji podnosi się, 

że zgoda dysponenta dobra prawnego na jego naruszenie lub narażenie na 

niebezpieczeństwo może dotyczyć wyłącznie takich dóbr, w przypadku których potrzeba 

ochrony interesu jednostki bierze górę nad społecznym interesem w zachowaniu dobra533. 

Tylko w takich wypadkach rezygnacja przez jednostkę z przysługujących jej dóbr 

przesądza zarazem o braku społecznej potrzeby ich zabezpieczenia. A contrario 

natomiast, ilekroć społeczny interes w zabezpieczeniu danego dobra jest co najmniej 

porównywalny z interesem jednostki, dzierżyciel danego dobra nie jest uprawniony do 

dysponowania nim, zaś jego zgoda na podjęcie przez osobę trzecią zachowania 

znamiennego ryzykiem nie dezaktualizuje potrzeby prawnokarnej ochrony wartości 

będącej przedmiotem zamachu534. Oczywiście pewnym nieporozumieniem byłoby 

ewentualne ograniczanie zakresu skuteczności zgody do takich dóbr, które są chronione 

przez publiczne ius puniendi wyłącznie ze względu na interes prywatny. Takie podejście 

 
532 Por. K. Wytrykowski, Wpływ charakteru dobra prawnego na skuteczność zgody pokrzywdzonego, 

„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2002, t XI, s. 102. 
533 J. Śliwowski, Prawo…, s. 161. P. Daniluk, Kryteria określające zakres dóbr prawnych będących 

przedmiotem dyspozycji w warunkach kontratypu zgody uprawnionego, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 4, s. 

91. 
534 Zob. W. Świda, Prawo…, s. 158; J. Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, 

s. 202. 



184 

 

prowadziłoby do faktycznego pozbawienia tej instytucji jakiegokolwiek znaczenia na 

gruncie prawa karnego, albowiem – co podkreślono już wcześniej – każde dobro prawne, 

stanowiące przedmiot prawnokarnej ochrony, choć do pewnego stopnia stanowi wartość 

społeczną. Kryterium przesądzającym o prawnokarnej doniosłości zgody nie jest zatem 

wyłączność ochrony interesu jednostki, lecz występowanie w obszarze danego dobra 

takiej proporcji pomiędzy interesem indywidualnym a społecznym, która świadczy o 

dominacji tego pierwszego535. 

 Dobra charakteryzujące się przewagą interesu prywatnego pozostają w dyspozycji 

jednostki, choć raczej nie należy określać jej mianem dyspozycji „swobodnej” albo 

„wyłącznej”. Rzadko kiedy bowiem – o czym będzie mowa poniżej – konkretne dobro 

prawne rzeczywiście zostaje pozostawione „w zarządzie” jednostki w pełnym zakresie. 

Warto przy tym zauważyć, że niezręcznością terminologiczną jest mówienie o „oddaniu 

jednostce pewnych dóbr do jej dyspozycji”. Rzecz w tym, że dobra prawne, którymi 

zarządza jednostka nie zostały jej nadane (powierzone) przez prawodawcę. Wprost 

przeciwnie – są one pochodną niezbywalnej godności przysługującej każdej osobie 

ludzkiej, zaś jednostka jedynie zrzeka się możliwości dysponowania nimi w takim 

zakresie, jaki konieczny jest dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, którego 

sama jest częścią. 

 Powszechna – nomen omen – zgoda panuje co do tego, że katalog dóbr 

pozostających w dyspozycji jednostki obejmuje nietykalność cielesną, zdrowie (w bardzo 

ograniczonym zakresie), wolność (również seksualną), dobre imię, mir domowy, 

tajemnicę korespondencji oraz mienie536. Sporów w zasadzie nie budzi również to, że 

poza sferą dyspozycji pozostają niektóre dobra, których jednostka jest dzierżycielem – w 

szczególności życie oraz zdrowie w zakresie odpowiadającym średniemu i ciężkiemu 

uszczerbkowi537. Niestety jak się okazuje, kryterium przeważającego interesu nie budzi 

większych problemów jedynie dopóty, dopóki pozostaje na wysokim poziomie 

ogólności. Bardziej szczegółowa analiza prowadzi do wniosku, że status niektórych 

wymienionych wyżej dóbr nie jest wcale tak jednoznaczny, jak mogłoby się to prima 

facie wydawać. 

 
535 Jak zauważa M. Derek, takie podejście do wyznaczania zakresu relewancji zgody dysponenta dobra 

prawnego jest charakterystyczne dla tzw. wspólnotowego modelu karania – zob. M. Derek, Karnoprawne 

znaczenie woli dzierżyciela dobra prawnego, Kraków 2021, s. 149 i n. 
536 W. Wolter, Prawo…, s. 213;cA. Spotowski, Zezwolenie uprawnionego…, s. 81 i n.; A. Gubiński, 

Zgoda…, s. 51; D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 103. 
537 A. Gubiński, Zgoda…, s. 54; K. Wytrykowski, Wpływ…, s. 102 i n. 
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 Choć na dobrą sprawę trudno pomyśleć o dobrach ściślej związanych z jednostką 

niż cześć, wolność i nietykalność osobista, to jednak – jak się okazuje – zaobserwować 

można stosunkowo częste przypadki obejmowania ich ochroną niezależnie od woli 

bezpośrednio zainteresowanej jednostki. W tym kontekście warto zauważyć, że 

stosownie do definicji legalnej z art. 115 § 22 k.k. zjawisko handlu ludźmi obejmuje 

również takie zachowania, które podejmowane są za zgodą osoby, która ma zostać 

wykorzystana w sposób poniżający godność człowieka. Jest tak, albowiem wolność 

ludzka ma charakter niezbywalny i żaden człowiek nie może skutecznie – przynajmniej 

z prawnego punktu widzenia – oddać się w niewolę538. Pamiętać należy również, że 

jednostka bywa nośnikiem dóbr, których ochrona leży przede wszystkim w interesie 

społecznym, pomimo że pozornie mają one charakter ściśle osobisty539. Dla przykładu 

wymienić można chociażby nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego oraz 

dobre imię piastuna konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególny status 

osób będących dzierżycielami tych dóbr skutkuje oderwaniem ich ochrony od interesu 

indywidualnego i wyjęciem ze swobodnej dyspozycji poszczególnych jednostek. 

Podobnie jest w przypadku dobra prawnego w postaci własności, gdyż spod dyspozycji 

jednostki wyjęte są m.in. zabytki kultury i sztuki. 

Patrząc niejako z drugiej strony, nazbyt kategoryczne wydają się twierdzenia, że 

jednostka pozbawiona jest jakiejkolwiek możliwości dysponowania niektórymi dobrami, 

mimo bycia ich dzierżycielem – w szczególności swym życiem oraz zdrowiem (w 

zakresie wykraczającym poza lekki uszczerbek). Dla uzasadnienia takiego stanowiska 

zwykle wskazuje się – z jednej strony – na kryminalizację zachowań określanych mianem 

zabójstwa eutanatycznego, a także – z drugiej strony – na fakt, iż „ogół jest 

zainteresowany w tym, by jak najmniej było kalek i ciężko chorych, osób 

nieproduktywnych lub mało produktywnych, pozbawionych radości życia, stanowiących 

materialny, a często i moralny ciężar dla społeczeństwa”540. Dokładniejsze spojrzenie na 

tę problematykę prowadzi jednak do wniosku, że istnieją takie sytuacje, w których wola 

dzierżyciela nawet najwyżej wartościowanych dóbr może przesądzać o rzeczywistym 

zakresie ich ochrony prawnej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę chociażby na 

dopuszczalność przeprowadzania przeszczepu organów ex vivo. W odniesieniu do dawcy 

 
538 M. Cieślak, Polskie…, s. 253; K. Wytrykowski, Wpływ charakteru…, s. 112. 
539 W nomenklaturze M. Cieślaka są to tak zwane dobra społeczne zindywidualizowane – M. Cieślak, 

Polskie prawo…, s. 271. 
540 A. Gubiński, Zgoda…, s. 54. 
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taki zabieg nie ma wszak charakteru leczniczego i w swej istocie sprowadza się 

spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu, który w sposób oczywisty nie może zostać 

scharakteryzowany jako lekki. Nie ma jednak wątpliwości, że tego rodzaju procedura 

medyczna – możliwa do przeprowadzenia jedynie za zgodą dawcy – jest nie tylko 

prawnie dopuszczalna, ale jawi się wręcz jako godne podziwu poświęcenie. Nie bez 

znaczenia pozostają również przypadki dobrowolnej sterylizacji, niemającej charakteru 

zabiegu leczniczego. Status tego rodzaju zabiegów na gruncie prawa polskiego nie jest 

co prawda do końca jasny (w grę wchodzi rzecz jasna kwalifikowanie ich jako 

spowodowania ciężkiego uszczerbki na zdrowiu polegającego na pozbawieniu zdolności 

płodzenia), jednak w części państw – chociażby w Wielkiej Brytanii czy w Stanach 

Zjednoczonych – ich dopuszczalność w zasadzie nie jest podawana w wątpliwość541. 

Jak się okazuje, również w przypadku dobra prawnego w postaci życia jednostka 

ma nie tylko status dzierżyciela, ale w pewnym zakresie także dysponenta. Nie chodzi 

przy tym o dość oczywisty fakt, że ustawa karna nie przewiduje karalności aktów 

samobójczych. Rzecz w tym, że możliwość udzielenia świadczenia leczniczego co do 

zasady uzależniona jest od zgody pacjenta. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza 

dentysty542 przewiduje, że lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych 

świadczeń zdrowotnych – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie – 

wyłącznie po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Ranga wymogu odebrania zgody od osoby 

poddawanej świadczeniu leczniczemu jest tak wysoka, że poniechanie tego obowiązku 

przez lekarza co do zasady wiązać będzie się z popełnieniem przezeń przestępstwa 

typizowanego w art. 192 § 1 k.k.543. Jak natomiast przyjmuje Sąd Najwyższy, „zasada 

poszanowania autonomii pacjenta nakazuje respektowanie jego woli, niezależnie od 

motywów (konfesyjnych, ideologicznych, zdrowotnych itp.), toteż należy przyjąć, że 

brak zgody pacjenta na określony zabieg (rodzaj zabiegów) jest dla lekarza wiążący i 

znosi odpowiedzialność karną lub cywilną, natomiast w wypadku wykonania zabiegu - 

 
541 Zob. szer. A. Wąsek, Czy dobrowolna sterylizacja jest przestępstwem?, Państwo i Prawo 1988, s. 87 i 

n.; R. Snarski, Dopuszczalność dobrowolnej sterylizacji – uwagi na tle prawnoporównawczym, „Przegląd 

Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, nr. 2, s. 342 i n. 
542 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku, Dz. U. z 2021, poz. 790 t.j. 
543 W tym kontekście w szczególności zwrócić należy uwagę na treść art. 33 ustawy, stosownie do którego 

badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, 

jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić 

zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 

faktycznym. Zob. szer. K. Lipiński, w: J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, G. Łabuda, A. Muszyńska, T. 

Razowski, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021, s. 574-575. 
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delegalizuje go”544. Warto podkreślić również, że w literaturze wyrażono pogląd – w 

pełni zasługujący na aprobatę – że wyraźny sprzeciw osoby, której życie znajduje się w 

niebezpieczeństwie, skierowany do gwaranta innego niż lekarz także implikuje brak 

aktualizacji obowiązku podjęcia zachowań mających na celu minimalizację istniejącego 

ryzyka545. Powyższe oznacza, że w niewielkim, lecz niewątpliwie istotnym zakresie, 

człowiek może swobodnie stanowić nawet o swym życiu, w szczególności może nie 

wyrazić zgody na podjęcie działań ratujących go przed śmiercią. Mówiąc inaczej: 

jednostka poprzez akt swej woli może w sposób prawnie skuteczny zaakceptować 

odebranie jej życia przez osobę trzecią (gwaranta) w sposób, który określilibyśmy jako 

spowodowanie śmierci przez zaniechanie546. 

W tym kontekście nie sposób również uciec od pytania, czy prawnokarną 

doniosłością cechuje się akt zgody dzierżyciela dotyczący nie ewentualnego naruszenia, 

lecz „zaledwie” narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo takich dóbr prawnych, 

które pozostają poza jego dyspozycją. Chodzić będzie w szczególności o życie i zdrowie. 

Wydaje się, że o ile czyn polegający na sprowadzeniu stanu narażenia dobra prawnego 

na bezpośrednie niebezpieczeństwo realizuje znamiona czynu zabronionego jako 

przestępstwo, na tak sformułowaną wątpliwość udzielić należy odpowiedzi przeczącej547. 

Jeżeli bowiem aprobujemy stanowisko, zgodnie z którym z uwagi na charakterystykę i 

społeczną doniosłość niektóre dobra – w imię najpełniejszej ochrony – są w pewnym 

zakresie wyłączone ze swobodnej dyspozycji dzierżyciela, to przejawem braku 

konsekwencji byłoby uznanie, że dzierżyciel mimo wszystko może do woli narażać owe 

dobra na bezpośrednie niebezpieczeństwo ze strony osób trzecich. W przeciwnym wszak 

razie ochrona prawna najwyżej wartościowanych dóbr byłaby w dużej mierze tylko 

iluzoryczna. Fakt dopuszczania (akceptowania) przez dzierżyciela wyłącznie stworzenia 

niebezpieczeństwa dla dobra prawnego – nie zaś jego naruszenia – sam w sobie nie 

gwarantuje przecież, że nie dojdzie do ziszczenia się skutku dalej idącego. Błędy 

prognostyczne i zbytnia pewność siebie to tylko niektóre powody, dla których do 

 
544 Postanowienie SN z 27.10.2005 r., III CK 155/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 137. 
545 Zob. szer. A. Barczak-Oplustil, Sprzeciw wobec podjęcia działań ratujących życie wyrażony względem 

gwaranta niebędącego lekarzem. Zarys problemu, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, 

z. 4, s. 59 i n. 
546 W efekcie – właśnie ze względu na akt woli dysponenta – zachowanie potencjalnego sprawcy-gwaranta, 

które mogłoby zostać zakwalifikowane jako zabójstwo (niekoniecznie eutanatyczne) przez zaniechanie, 

będzie musiało zostać uznane za prawnokarnie irrelewantne. 
547 Por. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 153-156. 
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naruszenia dóbr prawnych w praktyce dochodzi dużo częściej niż życzyliby to sobie sami 

ich dzierżyciele i dysponenci. 

 Jak się zatem okazuje, praktyczna aplikacja kryterium przeważającego interesu 

może nastręczyć sporo trudności i nie pozwala na precyzyjne zakreślenie obszaru, który 

może zostać objęty prawnokarnie relewantną zgodą dysponenta. Pewną wskazówką (lecz 

wyłącznie wskazówką) może być w tym zakresie regulacja procesowa określająca tryb 

ścigania konkretnego przestępstwa548. Trudno wszak zaprzeczyć, że istnieje pewna 

różnica pomiędzy czynami publicznoskargowymi i ściganymi z oskarżenia prywatnego. 

Bez ryzyka popełnienia poważniejszego błędu stwierdzić można przy tym, że polega ona 

właśnie na określonej proporcji, w jakiej w obrębie danego typu czynu pozostają interes 

publiczny i prywatny w ochronie dobra prawnego549. Podkreślenia wymaga jednak, że 

żadne wchodzące w grę kryterium inne niż kryterium przeważającego interesu nie 

pozwoliłoby – jak się zdaje – na skuteczniejsze osiągnięcie zamierzonego celu. Zakres 

oddziaływania zgody dysponenta musi bowiem ostatecznie zależeć od tego, jak 

postrzegana jest pozycja jednostki – jej praw, wolności, przekonań i wyborów – w 

konkretnym systemie prawnym i politycznym. To właśnie ta zmienna rzutuje na sposób 

postrzegania relacji pomiędzy interesem zbiorowości a interesem poszczególnych jej 

członków. Swego czasu na wspomnianą okoliczność zwracał uwagę A. Gubiński, pisząc: 

„(…) tradycyjny pogląd, mający wielu zwolenników w okresie po wyzwoleniu, nie 

uwzględniał tego, iż w warunkach współczesnego życia, szczególnie zaś w państwach 

typu socjalistycznego, następuje ściślejsze powiązanie i silniejsze wzajemne 

uwarunkowanie interesu zbiorowości i interesu jednostki. W związku z tym zwęża się w 

prawie karnym zakres dóbr, którymi jednostka może swobodnie rozporządzać, 

zezwalając na ich naruszenie.550”. Idąc dalej tym tropem, autor twierdził, że w państwie 

socjalistycznym skuteczność zgody dysponenta jest wyłączona zawsze wówczas, gdy 

„zaistnieje jakakolwiek okoliczność, która powoduje, że czyn sprawcy godzi w istotnym 

stopniu w interes społeczny”551 – i to niezależnie od tego, w jakie dobro prawne jest on 

wymierzony. Rzecz będzie miała się odmiennie w państwie liberalnym, które postrzega 

wspólnotę nie jako dobro samo w sobie, lecz przede wszystkim jako instrument ochrony 

 
548 J. Śliwowski, Prawo…, s. 160; W. Wolter, Polskie prawo…, s. 213. 
549 Por. D. Gruszecka, Tendencje prywatyzacji prawa karnego a ujmowanie społecznej szkodliwości jako 

podstawy kryminalizacji, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2017, t. 43, s. 143 i n. 
550 A. Gubiński, Zgoda…, s. 50. 
551 A. Gubiński, Zgoda…, s. 51. 
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i realizacji interesów jednostki552. Uznanie zabezpieczenia korzystania przez jednostkę z 

przysługującej jej wolności za pierwszoplanową rolę państwa musi skutkować tym, że w 

przypadku nieuchronnej kolizji interesu jednostki z interesem społecznym to pierwszemu 

z kolidujących interesów przyznanie zostanie prymat. Skrajnie liberalne poglądy na istotę 

państwa i prawa prowadzić będą tym samym do pozostawienia w pełnej dyspozycji 

jednostki jak najszerszego katalogu dóbr, których jest ona faktycznym dzierżycielem i 

„beneficjentem”. Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, można pokusić się o 

stwierdzenie, że nie istnieje niezmienny, ponadczasowy katalog dóbr, na które oddziałuje 

prawnokarnie relewantna zgoda dysponenta, a nadto wyznaczenie przedmiotowego 

obszaru oddziaływania na płaszczyźnie generalno-abstrakcyjnej, w oderwaniu od 

okoliczności konkretnego stanu faktycznego, nie jest możliwe553. Wydaje się przy tym, 

że pozycja jednostki w danym systemie prawnym i politycznym stanowi swego rodzaju 

pryzmat, przez który należy spoglądać się na warunki prawnokarnej doniosłości zgody 

dysponenta dobra prawnego – w szczególności na zakres dóbr, których może dotyczyć 

zgoda. To, jaki pogląd na status prawny jednostki zaakceptujemy, będzie ostatecznie 

warunkowało granice oddziaływania analizowanej instytucji. 

 

3.5.2. Świadomość i dobrowolność wyrażenia zgody przez dysponenta dobra 

prawnego 

 

 Pozostałe przesłanki warunkujące możliwość uznania zgody na zachowanie 

ryzykowane za okoliczność prawnokarnie relewantną nie mają aż tak wyraźnej 

podbudowy o charakterze aksjologicznym jak kryteria, które decydują o katalogu dóbr 

prawnych leżących w obszarze jej oddziaływania. Dotyczą one warunków doniosłości 

niejako wyższego stopnia, których spełnienie umożliwia uznawanie określonego stanu 

rzeczy za istniejącą zgodę dysponenta, mającą wpływ na zakres odpowiedzialności karnej 

potencjalnego sprawcy. Pamiętać należy bowiem, że nie każde zachowanie, które prima 

facie nosi cechy zgody czy dozwolenia na zachowania wiążące się z ryzykiem dla dóbr 

pozostających w dyspozycji jednostki, może zostać uznane za ważnie wyrażoną i 

prawnokarnie istotną zgodę dysponenta. Spełniony musi zostać również szereg 

 
552 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 33, przyp. 27. 
553 Zob. też.: M. Derek, Karnoprawne…, s. 233-234. 
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szczegółowych przesłanek, mających formalny, bardziej techniczny charakter, które 

warunkują doniosłość takiego aktu na gruncie prawa karnego. 

 W literaturze wątpliwości nie budzi to, że zgoda dysponenta musi przede 

wszystkim zostać wyrażona w sposób świadomy i dobrowolny554. Jak trafnie wskazuje 

D. Zając, dwie wymienione cechy – stanowiące niejako warunki bazowe prawnokarnej 

skuteczności zgody dysponenta – w istocie korespondują z dwiema płaszczyznami 

prawnokarnej oceny zachowania sprawcy czynu zabronionego. Mowa z jednej strony o 

ocenie spełnienia znamion strony podmiotowej (element świadomości), a z drugiej strony 

o płaszczyźnie zawinienia (element dobrowolności). Taka perspektywa w znacznym 

stopniu „pozwala na zaadaptowanie instrumentarium dogmatycznego, wypracowanego 

na potrzeby oceny świadomości oraz dobrowolności działań sprawcy, dla weryfikacji 

prawnej istotności zgody”555. 

W nawiązaniu do dorobku psychologii świadomość definiuje się często jako 

swego rodzaju wewnętrzną reprezentację (również: obraz, odbicie) rzeczywistości556. Na 

gruncie rozważań karnistycznych badanie stanu świadomości siłą rzeczy ma charakter 

szczątkowy i zostaje ograniczone do tych elementów współtworzących ów wewnętrzny 

obraz, które mają znaczenie z punktu widzenia ponoszenia odpowiedzialności karnej 

przez potencjalnego sprawcę. W przypadku oceny stanu świadomości sprawcy czynu 

zabronionego jako kluczowa jawi się weryfikacja, czy znalazły w niej odbicie wszystkie 

te okoliczności, które warunkują przypisywalność realizacji znamion strony podmiotowej 

danego typu, lub przesądzają o tym, że sprawca nie pozostaje pod wpływem 

prawnokarnie relewantnego błędu557. Nieadekwatne odzwierciedlenie rzeczywistości w 

świadomości dysponenta może mieć z kolei znaczenie dla oceny prawnej doniosłości 

zgody na zachowanie znamienne ryzykiem. Jako konieczne jawi się bowiem ustalenie, 

czy zaktualizowany stan jego wiedzy obejmował wszystkie elementy stanu faktycznego, 

które obiektywnie winny zostać wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o 

zadysponowaniu dobrem prawnym. 

 
554 W. Wolter, Prawo…, s. 217; A. Gubiński, Wyłączenie…, s. 81; J. Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. 

Sienkiewicz, Prawo karne…, s. 203; K. Buchała, Prawo karne…, s. 317; A. Szwarc, Zgoda 

pokrzywdzonego…, s. 98 i n. 
555 D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 92. 
556 Zob. J. Giezek, Świadomość sprawcy czynu zabronionego, Warszawa 2013, s. 20 i powołana tam 

literatura. 
557 J. Giezek, Świadomość…, s. 23 i n. 
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Wskazać można co najmniej kilka takich okoliczności, choć z pewnością nie jest 

to katalog zamknięty i może on wymagać dostosowania do realiów konkretnego stanu 

faktycznego. Nieprawidłowe odbicie którejkolwiek z nich w świadomości dysponenta – 

niezależnie od tego czy ów błąd powstał samoistnie czy został wywołany przez osobę 

trzecią, w tym samego dysponenta – potencjalnie będzie skutkowało wadliwością zgody. 

Kwestią wartą rozważenia jest przy tym ocena dwóch wchodzących w grę wariantów 

sytuacji. Niedostrzeżenie przez dysponenta elementów kontekstu sytuacyjnego, 

warunkujących świadome wyrażenie zgody, może prowadzić bowiem bądź to do 

niedoszacowania niebezpieczeństwa grożącego dobrom, bądź to do jego przeszacowania. 

Wydaje się, że jeżeli dysponent dostrzega ryzyko dla określonego dobra prawnego, lecz 

przecenia jego natężenie, to skuteczność jego zgody – na zasadzie rozumowania a maiori 

ad minus – nie powinna być kwestionowana. Skoro bowiem dysponent wyraża zgodę na 

większy poziom niebezpieczeństwa, to tym bardziej akceptuje mniejszy stopień jego 

natężenia. W sytuacji przeciwnej natomiast, gdy dysponent albo w ogóle nie zdaje sobie 

sprawy z ryzyka związanego z zachowaniem potencjalnego sprawcy albo w sposób 

istotny nie docenia jego natężenia, wymóg świadomego wyrażenia zgody może nie zostać 

spełniony. 

Przechodząc do konkretów, wskazać należy, że dysponent musi mieć 

świadomość, iż pewien wycinek jego aktywności stanowi akt woli rozumiany jako 

wyrażenie zgody na określone zachowanie innego człowieka. Dla przykładu: nie można 

uznać za świadome wyrażenie zgody wypowiedzi obcokrajowca, który nie jest 

zaznajomiony ze znaczeniem wypowiedzianej przez siebie frazy w nieznanym mu 

języku. Dysponent musi również być świadom przedmiotu swej zgody, co jest 

równoznaczne z wymogiem objęcia zaktualizowaną wiedzą konieczności (lub 

możliwości) naruszenia przysługującego mu dobra prawnego w związku z podjęciem 

przez osobę trzecią zachowania, którego dotyczy zgoda. Nie jest natomiast konieczne, 

aby dysponent był świadom kwalifikacji prawnej zachowania potencjalnego sprawcy, a 

zatem – mówiąc konkretniej – tego, że będzie ono sprzeczne z obowiązującym 

porządkiem prawnym. 

Ponadto – jak się zdaje – dysponent dobra prawnego nie tylko musi być świadom 

potencjalnego ryzyka dla konkretnych dóbr prawnych, które wiąże się z zachowaniem 

objętym zgodą, ale również winien uświadamiać sobie jego stopień. Jako zasadne jawi 

się przy tym rozróżnienie sytuacji, w których dysponent wyraża zgodę na zachowania 
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polegające na naruszeniu dobra prawnego od tych, w których przedmiot zgody stanowi 

wyłącznie narażenie dobra na niebezpieczeństwo558. W pierwszym przypadku 

niewątpliwie kluczowe jest to, czy dysponent w sposób prawidłowy uzmysławia sobie 

zakres naruszenia dobra prawnego. Błędne wyobrażenie tej okoliczności, polegające na 

niedoszacowaniu rozmiarów naruszenia, co do zasady będzie skutkować wadliwością 

zgody. W wypadku, gdy przedmiotem zgody jest narażenie dobra na niebezpieczeństwo, 

istotne będzie natomiast to, czy dysponent w sposób prawidłowy rozpoznaje jego 

natężenie. 

W tym kontekście podkreślić należy, że choć niewątpliwie najlepiej byłoby, ażeby 

w świadomości dysponenta znalazły odbicie wszystkie okoliczności, wpływające na 

ocenę ryzykowności wchodzącego w grę zachowania, to taki jednak wymóg – jako 

zdecydowanie zbyt rygorystyczny – wymaga dość istotnego wysubtelnienia. Trudno 

wszak uzależniać skuteczność zgody dysponenta od uświadamiania sobie przezeń 

absolutnie wszystkich czynników rzutujących na stopień ryzyka, albowiem warunek ten 

byłby niemal niemożliwy do spełnienia i prowadziłby do faktycznego pozbawienia 

analizowanej instytucji praktycznego znaczenia. Wydaje się przeto, że zasadnym jest 

uzależnianie prawnej doniosłości zgody od objęcia świadomością przynajmniej tych 

okoliczności, które w sposób istotny wpływają na poziom grożącego dobrom 

niebezpieczeństwa. Podkreślenia wymaga także, iż nie jest trafne odbieranie zgodzie 

prawnokarnej doniosłości w tych przypadkach, w których co prawda stan 

zaktualizowanej wiedzy dysponenta nie obejmuje wszystkich istotnych czynników 

rzutujących na ryzykowność zachowania, lecz miał on obiektywną możliwość uzyskania 

tej wiedzy – z której jednak dobrowolnie nie skorzystał. Dla przykładu odwołać można 

się do sytuacji pacjenta, który składa podpis na stosownym formularzu informacyjnym, 

mimo że w rzeczywistości zrezygnował z zapoznania się z pisemną informacją na temat 

ryzyka związanego z planowanym zabiegiem. Trudno uznać, że w takim wypadku po 

nieudanej operacji mógłby on skutecznie podważyć prawnokarną skuteczność swej 

zgody, powołując się na brak świadomości rzeczywistego stopnia ryzyka. Nie sposób 

przecież obarczać potencjalnego sprawcy – w tym wypadku lekarza – 

odpowiedzialnością za niefrasobliwość dysponenta, który wyraża zgodę, poniechawszy 

uprzedniego rozpoznania grożącego jego dobrom niebezpieczeństwa. Ubierając 

 
558 Takie rozróżnienie opiera się na ważkim spostrzeżeniu, że akceptacja ryzyka nie może być w sposób 

automatyczny utożsamiana ze zgodą na naruszenie dobra prawnego, a zatem z urzeczywistnieniem tego 

ryzyka – zob. A. Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego…, s. 103. 
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powyższe uwagi w syntetyczną formułę, powiedzieć można, że dla prawnokarnej 

relewantności zgody dysponenta wystarczy albo (1) świadomość okoliczności, które w 

sposób istotny wpływają na ocenę stopnia ryzyka związanego z zachowaniem 

stanowiącym jej przedmiot, albo (2) zawiniony przez samego dysponenta brak 

świadomości w tym zakresie. 

W tym kontekście należy zastanowić się nad jeszcze jedną kwestią, a mianowicie 

– czy na spełnienie wymogu świadomego udzielenia zgody wpływa w jakiś sposób 

relacja, w jakiej pozostają stan świadomości potencjalnego sprawcy oraz dysponenta. 

Innymi słowy chodzi o ustalenie, czy sprawca – działając z takim samym albo niższym 

stopniem świadomości ryzyka niż dysponent – może korzystać z dobrodziejstwa zgody 

wówczas, gdy jej udzielenie było wynikiem występującego u dysponenta deficytu 

wiedzy. Choć na pierwszy rzut oka okoliczność ta może wydawać się irrelewantna dla 

oceny wpływu analizowanej instytucji na odpowiedzialność karną autora ryzyka, to 

jednak w literaturze postuluje się jej uwzględnianie w pewnych układach sytuacyjnych559. 

Powyższy problem będzie aktualizował się zwłaszcza wtedy, gdy dysponent wraz z 

potencjalnym sprawcą porozumieją się co do podjęcia obiektywnie ryzykownego 

zachowania, nie zdając jednak sobie sprawy, że może ono prowadzić do naruszenia 

przysługującego dysponentowi dobra. Można powiedzieć, że w takim wypadku u obu 

uczestników występuje stan noszący cechy nieumyślności. 

Przede wszystkim stwierdzić należy, że skuteczność zgody co do zasady 

wykluczona zostanie wtedy, gdy z jakichś względów u potencjalnego sprawcy występuje 

znacząco wyższy stopień świadomości ryzyka – a zatem możliwości albo konieczności 

naruszenia dobra prawnego – niż u dysponenta (oczywiście z wyłączeniem przypadków 

deficytu informacyjnego zawinionego przez samego dysponenta). W takim przypadku 

dysponent znajduje się wszak w gorszym położeniu pod względem stopnia rozeznania 

niebezpieczeństwa grożącego jego dobrom niż sprawca i już z tego względu nie sposób 

przyjąć, że wymóg świadomego udzielenia zgody został spełniony. Świadomość ryzyka 

występująca u dysponenta co do zasady nie może być zatem istotnie mniejsza niż 

świadomość sprawcy w tym zakresie, a zatem – innymi słowy – winna być co najmniej 

porównywalna. Warto zauważyć, że takie postawienie sprawy w praktyce pociąga za 

sobą dopuszczenie różnicowania treści wymogu świadomości zgody w zależności od 

 
559 Wariant ten został poddany szczegółowej analizie przez D. Zająca – zob. szer. D. Zając, Zgoda 

dzierżyciela…, s. 98 i n. 
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charakterystyki strony podmiotowej czynu potencjalnego sprawcy. O ile bowiem w 

przypadku czynów znamiennych umyślnością, poziom wymagań stawianych 

świadomości dysponenta będzie relatywnie wysoki, o tyle gdy idzie o czyny nieumyślne, 

zasadne może okazać się nawet znaczne jego obniżenie. 

 Jak jednak ocenić sytuację, w której – jak to ujęto wyżej – zarówno po stronie 

dysponenta, jak i potencjalnego sprawcy, występuje stan odpowiadający warunkom 

nieumyślności? Wydaje się, że w granicach przedmiotowej relewantności zgody taki akt 

woli dysponenta winien zostać uznany za skutecznie wykluczający przestępność czynu 

sprawcy. Mówiąc konkretniej, podzielić należy w tym względzie stanowisko D. Zająca, 

który stwierdza: „Głównym argumentem, przemawiającym za uwzględnieniem zgody w 

procesie wyrokowania, jest konieczność stawiania takiego samego wymogu ochrony dóbr 

prawnych ich dzierżycielowi, jak i osobom trzecim. Skoro dzierżyciel rezygnuje z tej 

ochrony w danych okolicznościach, cechując się określonym stanem świadomości, to 

jeśli sprawca działa z takim samym rozeznaniem sytuacji i w granicach zgody na 

podejmowanie określonego zachowania, wydaje się, że powinien on niejako »korzystać« 

z przyzwolenia dzierżyciela, choćby wydanego w ramach deficytu wiedzy. Skoro 

bowiem i dzierżyciel i sprawca wspólnie decydują się na uczestniczenie w ryzykownym 

przedsięwzięciu w sposób »lekkomyślny« i nieodpowiedzialny, to nie można za 

karnoprawne jego konsekwencje jednego z nich winić, a drugiego ekskulpować”560. W 

rzeczy samej, jeśli dysponent przewidywał lub mógł przewidzieć naruszenie dobra 

prawnego pozostającego w jego dyspozycji, a mimo to udzielił zgody na określone 

zachowanie, z którym wiąże się ryzyko jego naruszenia, to ze względu na doniosłość 

autonomii jednostki nie wydaje zasadnym pociąganie potencjalnego sprawcy do 

odpowiedzialności karnej – pod tym jednak warunkiem, że cechuje go podobny lub 

niższy stopień świadomości ryzyka niż występujący u dysponenta zagrożonego dobra. 

Jak celnie podsumowuje tę kwestię D. Zając, „w przypadku przestępstw nieumyślnych 

wymóg świadomości zgody winien zostać przekształcony w wymóg symetryczności 

świadomości występującej po stronie sprawcy i dzierżyciela”561. 

 Drugim z bazowych warunków prawnokarnej doniosłości analizowanej instytucji 

jest wymóg dobrowolności zgody, a zatem – mówiąc inaczej – wyrażenia jej w sposób 

swobodny i niewymuszony. W jego ramach można wyróżnić dwie komponenty, 

 
560 D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 98-99. 
561 D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 99. 
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przedmiotową i podmiotową. Pierwsza dotyczy charakterystyki sytuacji motywacyjnej, 

w której dokonywany jest akt zgody, i obejmuje w szczególności badanie konkretnego 

stanu faktycznego pod kątem wystąpienia czynników, które mogłyby powodować 

wystąpienie anormalnego poziomu determinacji procesów decyzyjnych dysponenta, 

prowadząc w efekcie do ograniczenia swobody wyrażania przezeń woli562. Druga z 

wymienionych płaszczyzn obejmuje z kolei cechy indywidualne samego dysponenta, 

warunkujące jego zdolność do skutecznego wyrażenia prawnokarnie relewantnej zgody. 

Gdy rozważamy dobrowolność wyrażenia zgody przez dysponenta dobra 

prawnego, może pojawić się wątpliwość, czy analizowana cecha ma charakter 

stopniowalny, czy wprost przeciwnie: jej stwierdzanie następuje w sposób zero-

jedynkowy. Choć trudno zakwestionować fakt, że każda „decyzja może zostać podjęta w 

sytuacji absolutnej wolności, ale także pod wpływem emocji, nastroju, perswazji czy w 

końcu – przymusu fizycznego”563, to jednak nie wydaje się, aby rozstrzygało to powyższą 

kwestię. Odróżnić należy bowiem normatywne kryterium doniosłości zgody w postaci 

dobrowolności tego aktu od faktycznej swobody podmiotu, towarzyszącej jego procesom 

decyzyjnym. Podejmując swą decyzję, dysponent może działać z różnym stopniem 

swobody, jednak wcale nie musi to automatycznie przesądzać o stopniowalnym 

charakterze samej dobrowolności. Niewątpliwie dla stwierdzenia dobrowolności zgody 

nie jest konieczne stwierdzenie absolutnej swobody towarzyszącej dokonaniu tego aktu, 

lecz wystarczy wystąpienie jej określonego natężenia. Nie wydaje się przy tym, aby 

wyższy stopień swobody – przekraczający próg dobrowolności – w jakikolwiek sposób 

rzutował bądź to na prawną relewantność zgody, bądź to na zakres czy sposób jej 

prawnokarnego oddziaływania. Rola tego kryterium jest prosta: jeżeli zgoda nie została 

wyrażona przez dysponenta w sposób dobrowolny, to nie jest ona zdatna do 

współkształtowania granic odpowiedzialności karnej sprawcy. O ile zatem swoboda 

dysponenta podlega stopniowaniu, o tyle wyrażana przezeń zgoda może albo cechować 

się dobrowolnością albo nie – tertium non datur564. 

Wydaje się, że próg swobody wymagany dla stwierdzenia dobrowolności zgody 

dysponenta w sposób najbardziej precyzyjny można określić od strony negatywnej, to 

jest poprzez wskazanie czynników znoszących autonomię podejmowania decyzji przez 

 
562 Zob. J. Lachowski, Wina w prawie karnym, w: System prawa karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. 

Zasady odpowiedzialności karnej, red. R. Dębski, Warszawa 2013, s. 632. 
563 D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 96. 
564 Odmiennie: D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 96. 
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jednostkę i skutkujących wadliwością aktu zgody. W tym kontekście przypomnieć 

należy, że co do zasady motywacja kierująca dysponentem wyrażającym zgodę na 

zachowanie ryzykowne nie ma znaczenia dla oceny zaistnienia samego aktu zgody, 

albowiem tak długo jak faktyczna treść woli dysponenta odpowiada istocie zgody, tak 

długo powody jej wyrażenia schodzą na plan dalszy. Na etapie badania prawnokarnej 

doniosłości zgody dysponenta zasada ta doznaje jednak dość znacznego ograniczenia. 

Wskazać należy bowiem, że możliwe jest wystąpienie takich okoliczności faktycznych, 

które oddziaływać będą na sferę motywacyjną dysponenta w sposób, który sprawi, że 

podjęta przez niego decyzja nie będzie wyrazem jego rzeczywistej i nieskrępowanej woli. 

Wystarczy wspomnieć o czynnikach takich jak przymus fizyczny, psychiczny i różne 

formy groźby, nakierowane na wymuszenie na dysponencie zezwolenia na zachowanie 

znamienne ryzykiem565. Nie ma cienia wątpliwości, że współtworzą one anormalną 

sytuację motywacyjną dysponenta, rzutując na zachodzące w jego psychice procesy 

motywacyjne. W takim wypadku dysponent może co prawda zgodzić się na określone 

ryzyko dla swych dóbr (czy nawet ich naruszenie), jednak czyni to nie ze względu na swą 

faktyczną wolę, lecz w celu uniknięcia grożącej mu dolegliwości. Właśnie z uwagi na 

przemożny wpływ, jaki tego rodzaju okoliczności mają na motywację dysponenta, akt 

zgody dokonany pod ich wpływem pozbawiony jest cech dobrowolności. O dowolności 

zgody nie można mówić także wtedy, gdy jej wyrażenie jest efektem znalezienia się przez 

dysponenta w przymusowym położeniu, zaś uzyskanie zgody przez osobę trzecią – 

zazwyczaj chodzić będzie o potencjalnego sprawcę – nosi znamiona wyzysku566. 

Co się natomiast tyczy aspektu podmiotowego dobrowolności, to wadliwość 

zgody dysponenta może być konsekwencją niemożności pokierowania swym 

postępowaniem lub rozeznania znaczenia podejmowanej decyzji, spowodowanych bądź 

to niedostatecznym stopniem rozwoju umysłowego, bądź to pewnymi zaburzeniami w 

sferze psychiki (np. upośledzeniem czy chorobą psychiczną)567. Trudno mieć wątpliwość 

co do tego, że stan psychiczny dysponenta spowodowany wspomnianymi 

okolicznościami wyklucza możliwość uznania aktu zgody za dokonany przez dysponenta 

 
565 M. Cieślak, Polskie prawo…, s. 254. 
566 Zob. P. Daniluk, Warunki determinujące…, s. 37. 
567 Niekiedy w literaturze mówi się o podmiotowym warunku skuteczności zgody, w ramach którego 

wyróżnia się warunek poczytalności i odpowiedniego wieku. Pomimo różnic terminologicznych, istota 

takiego ujęcia oraz prezentowanego w pracy pozostaje identyczna. Na marginesie wskazać należy, że w 

pewnych przypadkach zaburzenia psychiczne mogą powodować nie tylko niespełnienie warunku 

decyzyjnego i kognicyjnego dobrowolności, ale nawet wykluczać świadomość aktu zgody – por. P. 

Daniluk, Warunki determinujące…, s. 36.  



197 

 

w sposób swobodny. Wyraźnego podkreślenia wymaga przy tym, że w przypadku zgody 

dysponenta brak jest podstaw do wskazywania sztywnej granicy wieku, od której 

uzależniona byłaby dobrowolność zgody568. Pogląd przeciwny pozbawiony jest oparcia 

zarówno w ustawie, w teorii prawa, jak i w dorobku nauk pomocniczych wobec 

prawoznawstwa – w szczególności medycyny, psychologii czy socjologii – jawiąc się 

tym samym jako nieuzasadniony. Z jednej strony bowiem, nie obowiązuje regulacja, 

która mogłaby przesądzać o istnieniu tego rodzaju jednolitej granicy (zwłaszcza, że na 

gruncie różnych dziedzin prawa swoista „dojrzałość prawna” wiązana jest z różnym 

wiekiem podmiotu praw i obowiązków), z drugiej zaś strony, nie może budzić 

wątpliwości, że tempo rozwoju umysłowego ma charakter zindywidualizowany i – w 

efekcie – moment osiągniecia jego odpowiedniego stopnia jest w praktyce bardzo 

zróżnicowany. Zmienna ta musi być zatem oceniana ad casum, zaś wiek dysponenta nie 

powinien zwalniać z obowiązku badania jego faktycznego rozeznania. Może on stanowić 

jedynie argument przemawiający w mniejszym lub większym stopniu za dobrowolnością 

aktu zgody albo jej brakiem. Z pola widzenia nie należy przy tym tracić tego, że w 

niektórych sytuacjach – niejako w drodze wyjątku – ustawodawca formułuje w stosunku 

do dysponenta wyraźny wymóg ukończenia określonego wieku. Ma to miejsce chociażby 

w przypadku zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, na udział w eksperymencie 

medycznym lub na odbycie stosunku płciowego. 

 

3.5.3. Szczegółowe przesłanki prawnokarnej doniosłości zgody dysponenta dobra 

prawnego 

 

Przechodząc do bardziej szczegółowych przesłanek prawnokarnej doniosłości 

analizowanej instytucji, wskazać należy, że podmiot wyrażający relewantną zgodę – co 

dość oczywiste – musi mieć status dysponenta nie tylko wobec określonego dobra 

prawnego ujmowanego w sposób rodzajowy, ale również w odniesieniu do konkretnego 

nośnika tego dobra569. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku dóbr o charakterze 

 
568 Zob. H. Rajzman, Z problematyki zgody pokrzywdzonego, „Nowe Prawo” 1959, nr 12, s. 1484-1485; A. 

Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego…, s. 134. Z pola widzenia tracić nie należy jednak, że w literaturze bardzo 

często uzależnia się skuteczność zgody od ukończenia przez dysponenta określonego wieku, odwołując się 

w tym zakresie albo do przepisów prawa cywilnego, regulujących zdolność do czynności prawnych, albo 

do przepisach ustanawiających granice wiekowe ponoszenia odpowiedzialności karnego – zob. W. Świda, 

Prawo…, s. 160; I. Andrejew, Polskie prawo…, s. 220-221; M. Cieślak, Polskie prawo…, s. 254; K. 

Buchała, Prawo karne…, s. 317; W. Wolter, Prawo…, s. 216. 
569 Zob. K. Buchała, Prawo karne…, s. 317. 
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majątkowym, w szczególności w sytuacjach, gdy określone prawo – przykładowo prawo 

własności – przysługuje kilku osobom, a zasady dysponowania nim przez 

poszczególnych uprawnionych określone zostały przez regulację szczegółową570. 

Niekiedy prawnokarną doniosłością charakteryzuje się również tak zwana zgoda 

zastępcza, a zatem zgoda wyrażona przez inny podmiot niż sam dysponent. Dzieje się tak 

wówczas, gdy dysponent nie jest zdolny do samodzielnego wyrażenia zgody, co może 

wynikać albo z niedostatecznego stopnia jego rozwoju umysłowego albo z zaburzeń w 

sferze psychiki, uniemożliwiających mu zrozumienie znaczenia aktu zgody oraz 

pokierowanie swym postępowaniem. Co do zasady, osobą uprawnioną do wyrażenia 

zgody w takich wypadkach będzie – stosownie do regulacji kodeksu cywilnego oraz 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przedstawiciel ustawowy dysponenta571. Choć w 

literaturze przedmiotu zwykle podkreśla się, że tego rodzaju „zastępstwo woli” możliwe 

jest wyłącznie wobec dóbr o charakterze majątkowym, to jednak pamiętać należy, że 

może ono dotyczyć również dóbr osobistych w postaci życia i zdrowia572. Ustawa o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty w przypadku pacjentów małoletnich lub niezdolnych 

do świadomego wyrażenia woli uzależnia możliwość udzielenia świadczenia 

zdrowotnego od zgody przedstawiciela ustawowego, a w określonych sytuacjach – od 

zezwolenia sądu opiekuńczego573. 

Zgoda musi mieć charakter rzeczywisty, co oznacza, że pozbawiony waloru pełnej 

prawnej doniosłości jest akt zgody dokonany na niby lub dla pozoru574. Konieczne jest 

również, aby treść zgody miała stosunkowo konkretny – a nie ogólnikowy – charakter, 

pozwalający co najmniej na ustalenie, jakiego dobra dotyczy, a także jaki rozmiar 

niebezpieczeństwa obejmuje. Dla precyzyjnego określenia konsekwencji prawnych 

zgody dysponenta istotne jest w szczególności stwierdzenie, czy obejmuje ona naruszenie 

danego dobra czy też wyłącznie narażenie go na niebezpieczeństwo. Rzecz w tym 

bowiem, że „(…) samo tolerowanie nadmiernego niebezpieczeństwa negatywnego 

skutku, jakie wiązało się z zachowaniem potencjalnego sprawcy lub też samego 

pokrzywdzonego, w większości przypadków nie uprawnia do wniosku, że pokrzywdzony 

zrezygnował z ochrony przysługujących mu dóbr prawnych, lecz co najwyżej 

 
570 Odmiennie: A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności…, s. 81. 
571 Zob. szer. P. Daniluk, Zgoda zastępcza na naruszenie dóbr prawnych w prawie karnym, „Prokuratura i 

Prawo” 2005, nr 5, s. 79. 
572 Zob. J. Śliwowski, Prawo…, s. 163; W. Wolter, Prawo…, s. 217; A. Spotowski, Zezwolenie…, s. 85. 
573 Art. 32 ust. 2-3, 6 i 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1995 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 790 tj.). 
574 M. Cieślak, Polskie prawo…, s. 254; P. Daniluk, Warunki determinujące…, s. 37. 
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zaakceptował zwiększony ponad społecznie przyjęte standardy poziom ryzyka”575. Od 

specyfiki konkretnego przypadku zależy nadto, czy dla prawnokarnej doniosłości zgody 

znaczenie będą miały także inne elementy jej treści, takie jak termin naruszenia dobra czy 

osoba naruszyciela576. Można przyjąć, że weryfikacja wpływu tych zmiennych na 

znaczenie zgody następuje poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dysponent 

zaakceptowałby stan niebezpieczeństwa wobec przysługującego dobra również w 

sytuacji, gdy warunki te nie zostałyby spełnione. 

Warto w tym kontekście zauważyć, że czasami wśród tak zwanych warunków 

skuteczności zgody dysponenta wymienia się zgodność jej treści z zasadami współżycia 

społecznego (względnie: z interesem ogółu, z dobrymi obyczajami, z porządkiem 

publicznym)577. Pogląd ten opiera się na założeniu, że nie jest wystarczające odwołanie 

się do interesu społecznego na etapie wyznaczania kręgu dóbr, których może dotyczyć 

zgoda dysponenta, gdyż weryfikacja zgodności z interesem zbiorowości musi następować 

również na płaszczyźnie konkretnego aktu zgody. M. Kulik ujmuje tę kwestię w 

następujący sposób: „Samo wyszczególnienie dóbr, na których naruszenie zgoda może 

zostać udzielona, nie jest wystarczające. Może bowiem zajść sytuacja, w której udzielona 

zgoda na naruszenie dobra znajdującego się w przyjętym w doktrynie katalogu, lecz 

okoliczności i skutki czynu popełnionego za zgodą mogą być tego rodzaju, że czyn taki 

będzie mimo wszystko niezgodny z porządkiem prawnym. (…) Nawet bowiem wtedy, 

gdy zgoda dotyczy naruszenia lub narażenia dobra prawnego, którym uprawniony może 

dysponować, a zatem jest generalnie zgodna z interesem publicznym, w konkretnym 

wypadku może być z nim sprzeczna”578. Powyższy pogląd z kilku względów nie 

zasługuje na aprobatę. Przede wszystkim, wprowadzanie tego rodzaju szeroko 

zakrojonego kryterium – a nade wszystko niejasnego i łatwo manipulowanego – 

skutkowałoby nadmiernym ograniczeniem zakresu prawnokarnie relewantnej zgody 

dysponenta, a w konsekwencji także marginalizacją znaczenia analizowanej instytucji. Z 

pola widzenia nie można tracić również tego, że dwukrotne wartościowanie przez 

 
575 J. Giezek, Teorie związku…, nb. 267. 
576 P. Daniluk, Warunki determinujące…, s. 42-43. 
577 Por. W. Świda, Prawo…, s. 160; A. Gubiński, Zgoda pokrzywdzonego…, s. 49; T. Bojarski, Polskie 

prawo karne. Zarys część ogólnej, Warszawa 2002, s. 157; M. Kulik, Klauzula porządku publicznego w 

kontratypie zgody pokrzywdzonego jako instrument służący proporcjonalności jego stosowania, w: Zasada 

proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010, s. 224; P. Daniluk, 

Kryteria określające zakres…, s. 96-97. 
578 M. Kulik, Klauzula porządku publicznego…, s. 224. Zob. też: M. Kulik, Prawo do prywatności a 

karalność spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu za zgodą pokrzywdzonego, „Prokuratura i 

Prawo” 1999, nr 10, s. 78-79. 
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pryzmat ocen społecznych – najpierw dokonywane na płaszczyźnie dobra prawnego, a 

następnie na poziomie konkretnego aktu zgody – uczyniłoby z dysponenta zakładnika 

interesu społecznego. Prawnokarna doniosłość jego decyzji w przedmiocie obchodzenia 

się z przysługującymi mu dobrami, nawet dobrami ściśle osobistymi, zawsze w ostatniej 

instancji byłaby bowiem uzależniona od szeroko pojętego interesu społecznego. Taki stan 

rzeczy groziłby również swoistym „przemoralizowaniem” prawa karnego, podczas gdy 

akurat ta gałąź prawa, jako wiążąca się z daleko idącą ingerencją w sferę praw i wolności 

jednostki, opierać winna się wyłącznie na moralnym minimum579. 

Jak wspomniano już wcześniej, problemem budzącym chyba największe 

kontrowersje wśród przedstawicieli nauki prawa karnego jest to, czy zgoda dysponenta 

dla swej prawnokarnej doniosłości musi zostać przezeń zakomunikowana na zewnątrz, 

czy też wystarczająca jest określona treść woli, choćby pozostała nieuzewnętrzniona. 

Odpowiedź na tak postawione pytanie zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób 

postrzegamy konstrukcję zgody jako takiej. Jeżeli bowiem uznamy, że jej istotą jest sam 

wewnętrzny akt woli, to również na gruncie prawa karnego nie będziemy widzieli 

potrzeby jego zewnętrznego wyrażenia. Jeżeli natomiast przyjmiemy, że charakter zgody 

oddaje dopiero ujmowanie jej w kategoriach czynności konwencjonalnej wyższego 

stopnia, to siłą rzeczy konieczne okaże się sformułowanie wymogu jej uzewnętrznienia i 

to w określonej formie. Jako że kwestia ta została uprzednio omówiona w sposób 

szczegółowy, w tym miejscu wystarczy wskazać, że w pracy zaaprobowano pogląd, 

zgodnie z którym akt zgody dysponenta dla swego zaistnienia nie wymaga zewnętrznej 

manifestacji. Mówiąc inaczej, okolicznością rozstrzygającą o udzieleniu zgody jest samo 

wystąpienie w psychice dysponenta aktu woli o stosownej treści, zaś wola ta dla swej 

prawnokarnej doniosłości nie wymaga uzewnętrznienia w jakiejkolwiek formie. 

Pewne odstępstwo od powyższej reguły należy poczynić w odniesieniu do dwóch 

wariantów zgody. Pierwszym jest zgoda dysponenta mająca charakter tak zwanego 

oświadczenia pro futuro, to znaczy – innymi słowy – woli pacjenta dotyczącej sposobu 

leczenia wyrażonej na wypadek wystąpienia w przyszłości stanu, w którym nie będzie on 

zdolny do samodzielnego stanowienia o sobie i osobistego wyrażenia zgody na terapię 

(względnie sprzeciwu wobec podejmowania określonych czynności medycznych). 

Konieczność ta wynika przede wszystkim z faktu, że weryfikacja doniosłości tego 

 
579 A. Wąsek, Czyn niemoralny - czyn społecznie niebezpieczny – czyn przestępny, „Studia Iuridica” 1988, 

nr 16, s. 223 i n. Por. M. Kulik, Klauzula porządku publicznego…, s. 227-228. 
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rodzaju aktu, a także rekonstrukcja jego treści, następuje już po utracie świadomości 

przez pacjenta. Ponadto z uwagi na brak możliwości porozumienia się z dysponentem w 

chwili podejmowania zachowań ryzykownych, wynikający – co oczywiste – z samej 

specyfiki kontekstu sytuacyjnego, wymóg czytelnego wyrażenia zgody ma istotne 

znaczenie gwarancyjne. Z tego też względu zaaprobować należy pogląd wyrażony przez 

Sąd Najwyższy, zgodnie z którym, „oświadczenie pacjenta wyrażone na wypadek utraty 

przytomności, określające wolę dotyczącą postępowania lekarza w stosunku do niego w 

sytuacjach leczniczych, które mogą zaistnieć w przyszłości, jest dla lekarza – jeżeli 

zostało złożone w sposób wyraźny, jednoznaczny i nie budzi innych wątpliwości – 

wiążące”580. Względy gwarancyjne przemawiają również za tym, aby prawnokarna 

doniosłość wspomnianej wyżej zgody zastępczej także była uzależniona od zachowania 

przepisanej prawem formy (a w przypadku braku stosownej regulacji – od jej dostatecznie 

jasnego jej wyrażenia). 

 Kolejną kwestią wymagającą rozważenia jest aspekt temporalny zgody 

dysponenta dobra prawnego. W doktrynie prawa karnego w zasadzie jednogłośnie 

twierdzi się, że zgoda musi istnieć przed czynem potencjalnego sprawcy, względnie, że 

musi zostać wyrażona przez dysponenta najpóźniej w czasie czynu. W konsekwencji, 

późniejszy akt zgody (przybierający postać zaakceptowania zamachu na dobro prawne, 

pojednania czy przebaczenia) uznawany jest za irrelewantny z punktu widzenia 

prawnokarnej oceny wartościowanego zachowania – z tym zastrzeżeniem, że w 

przypadku przestępstw wnioskowych oraz przestępstw ściganych z oskarżenia 

prywatnego może prowadzić do faktycznej bezkarności sprawcy w sytuacji, gdy 

pokrzywdzony nie zdecyduje się na wniesienie stosownej skargi581. Wydaje się, że tak 

kategoryczne odmawianie zgodzie wyrażonej ex post jakiegokolwiek prawnokarnego 

znaczenia można podać w uzasadnioną wątpliwość. 

Punktem odniesienia dla analizy tego zagadnienia winien stać się interes jednostki 

w ochronie dobra prawnego pozostającego w jej dyspozycji, którego ewentualny brak – 

implikowany przez akt zgody na naruszenie dobra lub narażenie go na niebezpieczeństwo 

– stanowi podstawę uwzględniania instytucji zgody dysponenta w procesie 

prawnokarnego wartościowania zachowania potencjalnego sprawcy. Naturalnie w 

 
580 Postanowienie SN z 27.10.2005 r., III CK 155/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 137. 
581 W. Wolter, Prawo…, s. 217; W. Świda, Prawo…, s. 160; A. Gubiński, Zgoda pokrzywdzonego…, s. 55; 

J. Śliwowski, Prawo…, s. 163; M. Cieślak, Polskie prawo…, s. 254; Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 263; J. 

Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, s. 203; K. Buchała, Prawo karne…, s. 

318; L. Gardocki, Prawo…, s. 128-129. 
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świetle dotychczasowych rozważań jasne jest, że w przypadku zgody prospektywnej (a 

zatem wyrażonej ex ante) czyn potencjalnego sprawcy w żadnym momencie nie godzi w 

interes dysponenta, który w zakresie objętym zgodą zezwolił na zachowanie znamienne 

ryzykiem. Rzecz ma się zgoła inaczej, gdy mowa o zgodzie retrospektywnej (wyrażonej 

z perspektywy ex post), stanowiącej w istocie dokonany przez dysponenta dobra akt 

akceptacji czynu, którego dopuścił się potencjalny sprawca. W tym wypadku 

przedmiotem zgody jest zdarzenie historyczne, polegające na spowodowaniu stanu 

zagrożenia lub naruszenia dobra, które na czas popełnienia czynu przez obiektywnego 

obserwatora niewątpliwie musi zostać uznane za nadmiernie ryzykowne. 

Jak się jednak zdaje, kompleksowa prawnokarna ocena czynu wymierzonego w 

dobra prawne pozostające w dyspozycji jednostki, nie jest możliwa bez uwzględnienia 

stanowiska dysponenta co do zaistniałego naruszenia (narażenia) jego dóbr. 

Abstrahowanie od oceny samego dysponenta w tym przedmiocie byłoby szczególnie 

trudne do pogodzenia z założeniem, że interes społeczny w ochronie dóbr 

indywidualnych stanowi pochodną interesu indywidualnego, gdyż oznaczałoby, że 

ostatecznie ochrona dóbr dysponenta może nastąpić nawet wbrew jego woli. Skoro tak, 

to ujawnienie się okoliczności świadczącej o tym, że w rzeczywistości konkretny czyn 

nie doprowadził do stanu rzeczy, który przez dysponenta byłby postrzegany jako 

naruszenie jego interesu, powoduje, że pierwotna ocena wartościowanego zachowania 

musi zostać zrewidowana. 

Choć kwestia ta omówiona zostanie w sposób szczegółowy w dalszej części 

rozprawy, już w tym miejscu zaznaczyć należy, że w pracy sformułowano pogląd, iż w 

odniesieniu do dóbr indywidualnych pozostających w dyspozycji jednostki zgoda 

retrospektywna rzutuje na ocenę społecznej szkodliwości wartościowanego czynu. Co 

więcej, ze względu na centralne znaczenie interesu jednostki dla ochrony 

przysługujących jej dóbr, następcza akceptacja ryzyka przez dysponenta w istocie 

prowadzi do redukcji stopnia społecznej szkodliwości czynu jeśli nie do zera, to co 

najmniej do poziomu nieprzekraczającego progu znikomości. Jasne jest przy tym, że choć 

akceptacja zaproponowanego tu ujęcia wykluczy co prawda uznawanie wymogu istnienia 

zgody w czasie czynu za przesłankę jej prawnokarnej doniosłości, tym niemniej nie 

oznacza to, że konsekwencje prawne obu wariantów zgody mogą być postrzegane w 

sposób jednolity. Na obecnym etapie rozważań niech wystarczające będzie stwierdzenie, 
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że zgoda dysponenta – niezależnie od czasu jej zaistnienia – co do zasady wykluczy 

możliwość uznania zachowania potencjalnego sprawcy za czyn przestępny582. 

 

*** 

 

 W tej części pracy poczynione zostały najważniejsze ustalenia co do 

aksjologicznych podstaw zgody dysponenta dobra prawnego, jej istoty, a także ogólnych 

warunków, od których uzależnione jest uwzględnianie tej zmiennej w toku procesu 

przypisywania odpowiedzialności karnej. Można przy tym powiedzieć, że rozważania te 

mają w zasadzie charakter dygresji – skądinąd dość obszernej – w stosunku do 

zasadniczej problematyki rozprawy, która koncentruje się na prawnokarnych 

konsekwencjach akceptacji ryzyka dla dobra prawnego (w tym również akceptacji 

zindywidualizowanej, pochodzącej od dysponenta określonego dobra). Okoliczności tej 

nie należy traktować jednak w kategoriach zarzutu. Z kilku względów nie sposób było 

bowiem odstąpić od tego etapu analizy, pomimo że może się on wydawać nieco luźniej 

związany z główną osią rozważań. Przede wszystkim błędem metodologicznym byłoby 

rozprawianie na temat konsekwencji prawnych jakiejkolwiek konstrukcji teoretycznej 

czy dogmatycznej bez uprzedniego doprecyzowania przedmiotu analizy. Takie podejście 

narażałoby badacza z jednej strony na liczne błędy i nieścisłości, a z drugiej strony 

zwiększałoby prawdopodobieństwo przeoczenia kluczowych aspektów badanej 

problematyki. Jednocześnie – jak się jeszcze okaże – sformułowane w tym fragmencie 

rozprawy tezy dotyczące elementów konstrukcyjnych zgody dysponenta dobra prawnego 

oraz tak zwanych warunków jej skuteczności będą uzupełniały – a po części również 

warunkowały – dalsze, bardziej szczegółowe rozstrzygnięcia w przedmiocie 

konsekwencji, jakie na gruncie prawa karnego wiązać należy z aktem indywidualnej 

akceptacji ryzyka. Ostatecznie zatem poniechanie poczynienia ustaleń w tym zakresie de 

facto uniemożliwiłoby określenie w sposób kompleksowy, jaka jest rola i miejsce 

analizowanej instytucji w przyjętym modelu odpowiedzialności karnej.  

 
582 Zob. szer. rozdział 4.6. 
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4. Prawnokarne konsekwencje zgody dysponenta dobra 

prawnego 

 

4.1. Uwagi wprowadzające 

 

W polskiej literaturze karnistycznej natrafić można na całe spektrum poglądów 

na kwestię konsekwencji prawnokarnie relewantnej zgody dysponenta dobra prawnego. 

Taki stan rzeczy nie powinien dziwić, albowiem już od dawna zwraca się uwagę na 

niejednorodny, a zarazem niejednoznaczny, charakter prawny tej instytucji583. Niektórzy 

autorzy podkreślają w tym kontekście, że zgoda dysponenta dobra prawnego jest 

swoistym ciałem obcym, wyłamującym się z ram monistycznej teorii legalizacji czynu, 

opartej na zasadzie rozważenia kolidujących interesów584. Inni wskazują z kolei, że za 

pomocą tego zbiorczego pojęcia w rzeczywistości określa się zróżnicowane zjawiska o 

odmiennych – przynajmniej do pewnego stopnia – konsekwencjach prawnych, co 

prowadzi do utracenia z pola widzenia swoistości występujących w obrębie analizowanej 

konstrukcji585. W rzeczy samej, na pytanie o charakter prawny zgody dysponenta dobra 

prawnego nie sposób udzielić syntetycznej odpowiedzi586. Tego zadania z pewnością nie 

ułatwia również fakt, że na gruncie ustawy karnej pojęcie zgody in genere pojawia się w 

co najmniej kilku różnych kontekstach. Analizę szczegółowych zagadnień dotyczących 

zgody dysponenta na zachowanie znamienne ryzykiem warto rozpocząć właśnie od 

krótkiego ich przeglądu. 

Po pierwsze, w niektórych przypadkach brak zgody jednostki stanowi znamię 

modalne strony przedmiotowej czynu zabronionego, które ujęte jest explicite w tekście 

ustawy. W takim wypadku ustawowy opis czynu zawiera sformułowanie przesądzające, 

że warunkiem wypełnienia jego znamion jest działanie bez zgody – względnie wbrew 

woli – innej osoby. Jako przykład takiego unormowania można podać chociażby 

przestępstwo tak zwanej wymuszonej aborcji, zakładające, że do przerwania ciąży przez 

 
583 J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, s. 180; W. Wolter, Prawo…, s. 213-215. 
584 Z. Jędrzejewski, Zgoda dysponenta dobrem a struktura przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 5, 

s. 36. 
585 J. Giezek, „Zezwolenie” na naruszenie dobra prawnego – negatywne znamię typu czy okoliczność 

kontratypowa, w: Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin 

Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009, s. 138. A. Spotowski, Zezwolenie 

uprawnionego…, s. 81. 
586 A. Gubiński, Zgoda pokrzywdzonego, „Państwo i Prawo” 1960, z. 7, s.47. 
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sprawcę musi dojść bez zgody kobiety (art. 153 § 1 k.k.)587. Warto przy tym zauważyć, 

że w przypadku czynów, których przedmiotem ochrony są dobra ponadindywidualne 

ustawa niejednokrotnie posługuje się znamionami modalnymi „bez zezwolenia” bądź 

„wbrew warunkom zezwolenia”. W takich wypadkach chodzi rzecz jasna o zezwolenie 

wydane przez uprawniony organ588. 

 Po wtóre, w literaturze wskazuje się, że brak zgody stanowiący znamię strony 

przedmiotowej typu bywa również wyrażony implicite. W niektórych wypadkach choć 

okoliczność ta nie jest uwzględniona w ustawowym opisie czynu wprost, tym niemniej – 

stanowiąc istotę danego typu – „wynika z charakteru przestępstwa i ustalana jest w drodze 

interpretacji”589. Jest tak między innymi w przypadku kradzieży, przywłaszczenia czy 

naruszenia miru domowego590. Wątpliwości nie budzi bowiem, że jako legalne ocenimy 

zachowania prima facie odpowiadające ustawowym opisom tych typów, które podjęte 

zostają za zgodą zainteresowanej osoby. W takich sytuacjach zgoda uprawnionego 

podmiotu skutkuje nie tylko zgodnością zachowania z prawem, ale również wpływa na 

jego całkowicie odmienny wydźwięk społeczny. Dość wskazać, że wejście do czyjegoś 

domu za jego zgodą zostanie uznane za złożenie komuś wizyty, nie zaś za realizację 

znamion czynu zabronionego z art. 193 k.k. Na takiej samej zasadzie objęcie w 

posiadanie mienia w celu jego przywłaszczenia za zgodą właściciela nie stanowi 

przestępstwa kradzieży, lecz – przykładowo – wykonanie przez obdarowanego umowy 

darowizny. Innymi słowy, w odniesieniu do niektórych typów czynów zabronionych, 

ustawodawca posługuje się takim sformułowaniem, w którego treść niejako 

 
587 Do tej grupy czynów zabronionych należy również m.in. rozpowszechnianie wizerunku osoby nagiej 

lub w trakcie czynności seksualnej (art. 191a § 1 k.k.), zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 § 1 

k.k.), wypełnienie blankietu niezgodnie z wolą podpisanego (art. 270 § 2 k.k.) oraz uzyskanie cudzego 

programu komputerowego (art. 278 § 2 k.k.). 
588 A. Zoll, Okoliczności…, s. 90. Podkreślić należy w tym miejscu, że nie powinno się przypisywać zgodzie 

dysponenta i zezwoleniu uprawnionego organu jednolitego sensu – poza tym, rzecz jasna, że zarówno 

działanie w ramach zezwolenia wydanego przez organ, jak i w ramach zgody (o czym będzie jeszcze mowa) 

jawi się jako społecznie akceptowalne i nie stanowi realizacji znamion typu. Przede wszystkim organ nie 

ma statusu dysponenta dobra ponadindywidualnego i wyrażone przezeń zezwolenie nie może być 

traktowane jako prawnokarnie doniosły akt akceptacji niebezpieczeństwa grożącego danemu dobru. W 

przypadku zezwoleń chodzi raczej o to, że społeczna akceptacja pewnych kategorii zachowań ryzykownych 

uzależniona jest od spełnienia przez podmiot, który się ich podejmuje, szeregu szczegółowych wymogów, 

zaś mechanizm wydawania zezwoleń – innymi słowy: koncesjonowania określonych obszarów aktywności 

– ma pozwalać na weryfikację ich wypełnienia i stanowić swoistą gwarancję utrzymywania ryzyka w 

społecznie akceptowanych granicach. 
589 W. Świda, Prawo…, s. 157-158. 
590 W. Świda, Prawo…, s. 158; W. Wolter, Prawo…, s. 215. 
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„wkalkulowana jest zgoda dysponenta dobra prawnego”591, a mówiąc konkretniej: jej 

brak. Warto zauważyć, że do tej kategorii zaliczane są również typy, do których 

ustawowego opisu należy znamię działania przemocą, groźbą bezprawną lub 

podstępem592. 

Po trzecie, w nielicznych przypadkach zgoda – a właściwie czynność jej 

wyrażania – może mieć charakter znamienia czynnościowego. Z taką sytuacją mamy do 

czynienia w szczególności w przypadku przestępstwa nielegalnej adopcji (art. 211a § 2 i 

3 k.k.). 

Po czwarte, zdarza się, że to nie brak zgody, lecz jej istnienie, stanowi element 

ustawowej określoności typu593. Znamię to może być wyrażone w ustawie wprost, 

przykładowo poprzez klauzulę realizacji przez sprawcę znamienia czynnościowego 

„nawet za zgodą” jednostki albo – jak w przypadku czynu z art. 150 § 1 k.k. – na jej 

żądanie. Niekiedy wynika ono z całokształtu ustawowego opisu w sposób dorozumiany. 

Jest tak w przypadku czynu z art. 304 § 1 k.k., który ze swej istoty zakłada, że 

pokrzywdzenie następuje w związku z zawarciem umowy, co naturalnie wymaga 

akceptacji jej warunków przez kontrahenta594. 

Po piąte wreszcie, zgoda może stanowić jedną z przesłanek określonej ustawowo 

okoliczności wyłączającej bezprawność (m.in. określonych w art. 27 k.k. oraz art. 25 

ustawy z dnia o zawodach lekarza i dentysty595)596. 

Powyższe zestawienie pozwala na poczynienie kilku uwag o charakterze 

ogólnym. W szczególności w pełni uzasadnia ono tezę, że rola kategorii zgody na gruncie 

ustawy karnej podlega dość istotnemu zróżnicowaniu. Wystarczy zauważyć, że jej 

zaistnienie może albo wykluczać przypisanie sprawcy popełnienia czynu zabronionego 

albo – wprost przeciwnie – stanowić warunek sine qua non wypełnienia znamion 

konkretnego typu. Należy jednak przede wszystkim zdać sobie sprawę, że nie w każdym 

 
591 J. Lachowski, Znaczenie zgody dysponenta dobra prawnego, w: Nauka o Przestępstwie. Wyłączenie i 

ograniczenie odpowiedzialności karnej. System Prawa Karnego. Tom 4, red. R. Dębski, Warszawa 2016, 

s. 496. 
592 I. Andrejew, Polskie prawo…, s. 219-220. 
593 W. Świda, Prawo…, s. 159. 
594 Do tej grupy czynów zabronionych należą również m.in. czyny z art. 123 § 2 k.k., art.143 § 2 k.k., art. 

150 § 1 k.k., art. 152 k.k., art. 189a § 1 k.k. oraz art. 219 k.k. 
595 Dz. U. z 2020, poz. 514 t.j. Podkreślić należy przy tym, że po spełnieniu warunków określonych w art. 

25a wspominanej ustawy możliwe jest – w drodze wyjątku – przeprowadzenie eksperymentu medycznego 

również bez stosownej zgody uczestnika. W takim jednak wypadku konieczne jest między innymi 

wystąpienie o zgodę na udział w eksperymencie leczniczym albo o wydanie przez sąd zezwolenia na 

przeprowadzenie eksperymentu leczniczego. 
596 Zob .K. Buchała, Prawo karne…, s. 316. 
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wypadku, gdy przepis mówi o zgodzie – czy to wprost czy w sposób dorozumiany – 

okoliczność ta może być utożsamiana z instytucją zgody dysponenta dobra prawnego na 

zachowanie znamienne ryzykiem. Każdorazowo konieczne jest postawienie pytania, czy 

podmiot, od którego ma pochodzić zgoda, może w ogóle zostać uznany za dysponenta 

dobra podlegającego ochronie w konkretnej sytuacji. W przypadku udzielenia 

odpowiedzi przeczącej (jak ma to miejsce chociażby w odniesieniu do przestępstwa 

aborcji za zgodą kobiety, kiedy to osoba wyrażająca zgodę w rzeczywistości nie jest 

umocowana do rozporządzania dobrem chronionym przez normę sankcjonowaną) zgoda 

musi być postrzegana jako jeden z wielu elementów stanu faktycznego, nie zaś jako 

samoistna instytucja prawna współkształtująca zakres odpowiedzialności karnej 

potencjalnego sprawcy. 

 Nawet stwierdzenie, że w konkretnym wypadku faktycznie mamy do czynienia 

ze zgodą dysponenta dobra prawnego, nie kończy wątpliwości co do prawnokarnych 

konsekwencji, jakie wiążą się z wystąpieniem tej okoliczności. W zasadzie poza sporem 

pozostaje, że w sytuacji, gdy brak zgody dysponenta stanowi jedno ze znamion 

ustawowej określoności, zaistnienie zgody wyłącza możliwość popełnienia przez 

potencjalnego sprawcę danego typu czynu zabronionego. W doktrynie niemieckiej taki 

wariant zgody dysponenta określa się mianem Einverständnis597. Zwykle przyjmuje się 

jednak, że prawnokarny sens zgody dysponenta nie wyczerpuje się w tego typu 

sytuacjach. Twierdzi się mianowicie, że w wypadkach, gdy zgoda co prawda nie 

wyklucza realizacji znamion, może ona niekiedy stanowić usprawiedliwienie dla 

naruszenia dobra lub narażenia go na niebezpieczeństwo, mając tym samym charakter 

okoliczności wyłączającej bezprawność (Einwilligung). Łatwo zauważyć, że w takim 

ujęciu analizowana instytucja przyjmuje swoisty, dualistyczny charakter prawny. 

W literaturze podkreśla się przy tym, że klarowne wytyczenie linii demarkacyjnej 

pomiędzy Einverständnis a Einwilligung598 nie należy do zadań łatwych (o ile w ogóle 

jest wykonalne). Rzecz w tym, że zakres oddziaływania poszczególnych wariantów 

zgody nie jest uzależniony wyłącznie od sposobu ukształtowania ustawowego opisu typu, 

lecz w dużej mierze zależy od akceptowanego ujęcia kategorii dobra prawnego. Przyjęcie 

 
597 Podział na Einverständnis i Einwilligung w literaturze niemieckiej rozpowszechniony został przez F. 

Geerdsa – uwagi dotyczące rozróżniania tych pojęć: Z. Jędrzejewski, Zgoda dysponenta…, s. 37-44 i 

podana tam literatura. 
598 Warto zauważyć przy tym, że swego czasu A. Spotowski proponował wprowadzenie również do polskiej 

nomenklatury dwóch pojęć – zezwolenia uprawnionego i zgody pokrzywdzonego – odnoszących się 

odpowiednio do okoliczności wyłączającej realizację znamion typu oraz okoliczności wyłączającej 

bezprawność. A. Spotowski, Zezwolenie…, s. 82. 
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założenia, zgodnie z którym dobra prawne służą przede wszystkim nieskrępowanej 

samorealizacji jednostki, może prowadzić do wniosku, że do ich naruszenia – a zarazem 

do realizacji znamion – nie dochodzi zawsze wówczas, gdy czyn związany jest z ich 

swobodnym dysponowaniem. Stanowisko alternatywne, uwypuklające społeczną 

wartość większości dóbr prawnych, skłaniać będzie z kolei do przyjęcia, że społeczny 

interes w ich zabezpieczeniu może legitymizować utrzymanie ochrony nawet wbrew woli 

dysponenta (a raczej dzierżyciela), zaś zgoda na zachowanie znamienne ryzykiem jedynie 

w drodze wyjątku wykluczy bezprawność czynu. Jak podsumowuje tę kwestię Z. 

Jędrzejewski, „subiektywizacja pojęcia dobra prawnego może skłaniać do traktowania 

zgody jako okoliczności wyłączającej realizacje znamion istoty czynu (brak naruszenia 

dobra), natomiast socjalna obiektywizacja do ujmowania jej jako kontratypu bardzo 

często opartego na zasadzie rozważenia interesów (interesu społeczeństwa w utrzymaniu 

dobra w kolizji z poszanowaniem wolności jednostki w jego dysponowaniu)”599. W 

efekcie, nawet w przypadku akceptacji założenia o heterogenicznym charakterze 

prawnym zgody dysponenta zasięg obu wspomnianych wariantów zgody w praktyce 

może być postrzegany w sposób bardzo zróżnicowany. Jedynie w skrajnych przypadkach 

podejście indywidualistyczne skutkuje jednolitym ujęciem zgody jako okoliczności 

wyłączającej realizację znamion typu, natomiast raczej niespotykane jest sprowadzenie 

analizowanej instytucji wyłącznie do roli kontratypu600. 

Wydaje się, że w polskiej literaturze przedmiotu powszechną akceptacją cieszy 

się opisany wyżej pogląd o swoistym „przepołowieniu”601 instytucji zgody dysponenta 

na zachowanie znamienne ryzykiem, co przejawia się w wyróżnianiu zgody znoszącej 

typowość czynu – w tych wypadkach, gdy brak zgody stanowi wyrażony explicite albo 

implicite element ustawowej określoności – oraz stanowiącej samoistny kontratyp 

pozaustawowy602. W takim ujęciu analizowana instytucja oddziałuje na prawnokarną 

 
599 Z. Jędrzejewski, Zgoda dysponenta…, s. 39. 
600 H.J. Rudolphi, Okoliczności usprawiedliwiające w prawie karnym, w: Teoretyczne problemy 

odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym. Materiały polsko-niemieckiego 

sympozjum prawa karnego, Karpacz, maj 1990, Wrocław 1990, s. 90. Jak zauważa przy tym Z. 

Jędrzejewski, „u podłoża całkowitego ulokowania zgody na płaszczyźnie istoty czynu leży 

charakterystyczna dla zbyt radykalnego liberalizmu przesadna subiektywizacja pojęcia dobra prawnego” – 

Z. Jędrzejewski, Zgoda dysponenta…, s. 42. A. Zoll wskazuje, że ujmowanie zgody wyłącznie jako 

kontratypu (obecnie odrzucane) wyrażane było chętnie w starszej teorii prawa karnego – zob. A. Zoll, 

Okoliczności…, s. 91-92. 
601 Zob. J. Giezek, „Zezwolenie” na naruszenie…, s. 139. 
602 J. Lachowski, Znaczenie…, w: System…, red. R. Dębski, Warszawa 2016, s. 497-498; K. Buchała, 

Prawo karne…, s. 316-317; J. Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. 

Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020, s. 202; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019, s. 131-

132; V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2019, s. 187-189; Analogicznie choć bez 
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ocenę zachowania potencjalnego sprawcy na dwóch różnych płaszczyznach: na 

płaszczyźnie ustawowej określoności wyłącza realizację znamion danego typu, natomiast 

w odniesieniu do czynów zabronionych – oddziałując tym razem na płaszczyźnie 

bezprawności – może mieć charakter okoliczności kontratypowej. 

Wiodący pogląd konkurencyjny na gruncie nauki polskiej sformułowany został 

przez A. Zolla, który – wychodząc z założenia, że prawo karne chroni „ważne społecznie 

interesy” – dochodzi do wniosku, że skoro osoba zainteresowana, mogąca swobodnie 

dysponować określonym dobrem, wyzbywa się jego ochrony, „to tym samym odpaść 

musi przedmiot zainteresowania prawa karnego”603. W tym ujęciu brak potrzeby 

usprawiedliwiania czynu potencjalnego sprawcy wynika z faktu, że w przypadku 

udzielenia przez dysponenta zgody na zachowanie ryzykowne wartościowany czyn, 

stanowiący ingerencję w dobro wyłącznie w sensie czysto fizykalnym, w rzeczywistości 

nie narusza interesu społecznego będącego uzasadnieniem kryminalizacji. Mówiąc 

inaczej: pomimo że mamy do czynienia z zamachem na materialny substrat, z którym 

związana jest określona społecznie doniosła wartość, to jednak czyn nie narusza dobra 

prawnego stanowiącego rzeczywisty, niematerialny przedmiot prawnokarnej ochrony604. 

W konsekwencji, tak długo jak zgoda dysponenta dotyczy dobra podlegającego 

dyspozycji jednostki, stanowi ona każdorazowo „okoliczność usuwającą typowość 

zachowania605, a nie tylko jego bezprawność na drodze wystąpienia kontratypu”606. 

Według powołanego autora dodatkowym argumentem za odrzuceniem tezy o 

kontratypowym charakterze zgody dysponenta jest również fakt, że instytucji tej nie da 

się wpisać w ramy abstrakcyjnie ujętej okoliczności wyłączającej bezprawność, opartej 

na kolizji chronionych prawem wartości i obejmującej również znamię dobra prawnego, 

 
nazywania tej okoliczności kontratypem ustawowym: Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, 

Warszawa 2015, s. 262-263. 
603 A. Zoll, Okoliczności…, s. 93. 
604 Pogląd ten opiera się na założeniu, że odróżnić należy dobro prawne rozumiane jako przedmiot 

prawnokarnej ochrony od materialnego substratu, z którym dane dobro jest związane. A. Zoll wskazuje w 

tym kontekście: „Trzeba odróżniać własność od przedmiotu własności. Zniszczenie przedmiotu własności 

za zgodą właściciela może łączyć się ze strata społeczną, nie będzie jednak stanowiło naruszenia własności, 

gdyż do jej istoty należy możność swobodnego dysponowania przedmiotem własności”. A. Zoll, 

Okoliczności…, s. 94-95. 
605 Na marginesie warto zasygnalizować, że podobny efekt osiąga się przy akceptacji tak zwanej teorii 

znamion negatywnych. Rzecz bowiem w tym, że na gruncie tej koncepcji dochodzi do konstrukcyjnego 

zrównania zanegowanych znamion kontratypu oraz znamion typu – wszystkie one umiejscowione zostają 

bowiem na płaszczyźnie ustawowej określoności czynu. Oznacza to innymi słowy, że na gruncie tej 

koncepcji nie ma znaczenia to, czy brak zgody stanowi znamię typu, czy też okoliczność kontratypową – 

każdorazowo bowiem zachowanie zrealizowane w takich warunkach nie będzie odpowiadało znamionom 

ustawowej określoności, a zatem nie będzie mogło być uznane za czyn zabroniony – zob. W. Wolter, O 

kontratypach i społecznej szkodliwości czynu, „Państwo i Prawo” 1963, z. 10, s. 506-507. 
606 A. Zoll, Okoliczności…, s. 94. 
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którego ratowanie miałoby stanowić cel działania sprawcy. W takim wypadku bowiem, 

„sprawca naruszenia dobra nie działa (…) w celu uszanowania woli dzierżyciela dobra, 

ale w innym, nieistotnym z punktu widzenia skuteczności udzielonej zgody, celu”607. 

 Już na podstawie powyższego syntetycznego przeglądu najbardziej 

reprezentatywnych stanowisk odnoszących się do znaczenia, jakie na gruncie prawa 

karnego przypisywane jest zgodzie dysponenta dobra prawnego, łatwo dostrzec sporny 

charakter analizowanego zagadnienia. Jak się zdaje, na obecnym etapie rozważań bez 

większego ryzyka błędu można sformułować hipotezę, że prawnokarnie relewantna 

zgoda dysponenta na zachowanie znamienne ryzykiem stanowi okoliczność 

egzoneracyjną, to jest wyłączającą pociągnięcie potencjalnego sprawcy do 

odpowiedzialności karnej. Wobec – nomen omen – braku zgody co do tego, na jakiej 

płaszczyźnie (względnie płaszczyznach) dochodzi do owego wyłączenia, za podstawową 

kwestię wymagającą zbadania uznać należy miejsce analizowanej instytucji w strukturze 

norm dekodowanych z przepisów karnych, a także mechanizm, w jakim współkształtuje 

ona zakres odpowiedzialności karnej. 

 

4.2. Zgoda dysponenta dobra prawnego a normy dekodowane z przepisów karnych 

4.2.1. Uwagi wstępne 

 

Rozważając wpływ zgody dysponenta dobra prawnego na odpowiedzialność 

karną potencjalnego sprawcy, w pierwszej kolejności przystąpić należy do próby 

osadzenia analizowanej konstrukcji w strukturze norm dekodowanych z przepisów 

karnych. Skoro bowiem normę prawną uznajemy za podstawowy budulec regulacji 

prawnej, jako dość oczywisty jawi się wniosek, że charakterystyka i właściwości tej 

pojedynczej „cegiełki” muszą choć do pewnego stopnia rzutować na kształt większych 

struktur: poszczególnych prawnokarnych instytucji czy nawet całego modelu 

odpowiedzialności karnej. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że posługiwanie się 

narzędziem w postaci analizy normatywnej nie tylko wiąże się z wymiernymi 

korzyściami – wśród których wymienić można chociażby systematyzację rozważań o 

charakterze dogmatycznym czy wspomożenie procesu wykładni przepisów – ale stanowi 

 
607 A. Zoll, Okoliczności…, s. 94. 
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wręcz warunek konieczny poprawnej rekonstrukcji podstaw odpowiedzialności karnej608. 

Rozważania czerpiące ze sfery teorii norm winny być w szczególności wykorzystywane 

celem weryfikacji lub uzupełnienia określonych ujęć karnistycznych609. 

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że – być może wbrew pewnym 

intuicjom – instytucji zgody dysponenta nie należy wiązać z samoistną normą 

zezwalającą, którą na gruncie analiz prawnokarnych niektórzy nazywają normą 

legalizującą lub detypizującą610. Jak zasygnalizowano już wcześniej, przyjęte w pracy 

założenia nie pozwalają na wyodrębnianie tego rodzaju wyrażenia dyrektywalnego, zaś 

sytuacja prawna podmiotu, którego dotyczy modalność prawna zezwolenia, może zostać 

z powodzeniem opisana za pomocą norm merytorycznych wyrażających nakaz albo 

zakaz. Na płaszczyźnie normatywnej sam akt udzielenia zezwolenia na dane zachowanie 

(a zatem zezwolenie w ujęciu dynamicznym) ma charakter czynności konwencjonalnej, 

której dokonanie następuje poprzez zawarcie w tekście prawnym określonej klauzuli 

derogacyjnej, czasami połączone z uchwaleniem normy o podobnym brzmieniu, lecz 

zmodyfikowanym zakresie zastosowania, normowania lub operatorze deontycznym. 

Wspomniane dynamiczne ujęcie zezwolenia odnosi się zatem wyłącznie do czynności 

podmiotu wyposażonego w stosowną kompetencję normodawczą. Żadna czynność 

konwencjonalna dokonana przez podmiot pozbawiony takiej kompetencji – przykładowo 

przez jednostkę mającą status dysponenta dobra prawnego – chociażby nawet 

odpowiadała regułom sensu, które na gruncie danego kodu idiomatycznego wiązane są z 

aktem zgody, nie będzie miała potencjału uchylania (całkowitego albo częściowego) 

norm obowiązujących w systemie prawnym albo modyfikacji jej treści (w opisanym 

wyżej sensie). Tego rodzaju podmiot nie jest bowiem – co oczywiste – władny do 

uchwalania powszechnie obowiązujących norm postępowania, które cieszyłyby się 

uzasadnieniem tetycznym. Skoro zatem zgoda dysponenta oddziałuje na 

odpowiedzialność karną potencjalnego sprawcy, pomimo że sama w sobie nie jest zdatna 

ani do uchylenia normy prawnej ani do modyfikowania jej treści, to musi być ona w jakiś 

sposób powiązana z elementami syntaktycznymi norm dekodowanych z przepisów 

karnych. 

 
608 Tak: P. Kardas, O relacjach…, s. 5-11; J. Majewski, O schemacie budowy norm prawa karnego w 

piśmiennictwie karnistycznym, w: System Prawa Karnego, t. 2: Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, 

Warszawa 2011, s. 459. 
609 P. Kardas, O relacjach…, s. 20. 
610 Nomenklaturą taką posługuje się M. Filar w: Eksperyment lekarski jako okoliczność wyłączająca 

bezprawność, w: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, J. Majewski red., Toruń 2008, s. 79-81. 
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Nic w charakterystyce wszystkich trzech typów norm, z którymi mamy do 

czynienia na gruncie ustawy karnej, nie pozwala na wykluczenie a limine ewentualnego 

związku pomiędzy zgodą dysponenta a ich strukturą. Rzecz jasna sama możliwość 

powiązania analizowanej instytucji z normą sankcjonowaną, sankcjonującą i 

kompetencyjną nie przesądza, że w każdym wypadku taka konstrukcja oceniona zostanie 

za równie sensowną i użyteczną z punktu widzenia obowiązującego modelu 

odpowiedzialności karnej. Zastrzec należy zatem, że ewentualności, które zostaną 

zaprezentowane w toku dalszej analizy, w dużej części będą miały charakter 

komplementarny, jednak przynajmniej w pewnym stopniu – czy to ze względów 

logicznych czy funkcjonalnych – będą się wzajemnie wykluczać. Te „wariantowe” 

rozważania powinny ostatecznie pozwolić na udzielenie możliwie jednoznacznej 

odpowiedzi na pytanie, które z konkurencyjnych koncepcji powiązania instytucji zgody 

dysponenta ze strukturami normatywnymi winny zostać uznane za najbardziej optymalne 

w świetle przyjętych w pracy założeń wstępnych. 

 

4.2.2. Zgoda dysponenta jako czynnik kształtujący treść normy sankcjonowanej 

 

Gdy idzie o możliwe usytuowanie instytucji zgody dysponenta dobra prawnego 

wśród struktur normatywnych zakodowanych w przepisach karnych, chyba największe 

nadzieje należy wiązać z normą sankcjonowaną. Jest ona zwykle kojarzona – z jednej 

strony – z płaszczyzną ustawowej określoności611, a także – z drugiej strony – z 

płaszczyzną bezprawności, co pozwala mniemać, że właśnie ten typ wypowiedzi 

dyrektywalnej wykazuje związki z analizowaną instytucją niezależnie od tego, czy 

postrzega się ją w kategoriach okoliczności wykluczającej realizację znamion typu czy 

tak zwanej okoliczności „wyłączającej” bezprawność612. W tym kontekście przypomnieć 

należy, że zgoda dysponenta dobra prawnego – rozumiana jako okoliczność 

wykluczająca stwierdzenie przestępności czynu – w rozważaniach karnistycznych 

pojawia się w trzech zasadniczych kontekstach. Chodzi mianowicie o przypadki, w 

których wymóg braku zgody (1) wynika wprost z ustawowego opisu typu, (2) wynika z 

istoty danego typu albo (3) co prawda nie wynika z ustawowego opisu typu na żaden z 

 
611 Z tym zastrzeżeniem, że nie wszystkie znamiona typu przynależą do normy sankcjonowanej. W tym 

zakresie wskazać należy w szczególności na znamię skutku, które – o czym będzie jeszcze mowa – 

przyporządkowane jest do zakresu zastosowania normy sankcjonującej. 
612 O pewnych niezręcznościach związanych z nazwą tą nazwą – T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach 

„wyłączających” bezprawność czynu, „Państwo i Prawo” 2008, nr 10, s. 24 i n. 
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wymienionych sposobów, jednak zaistnienie zgody powszechnie traktowane jest jako tak 

zwany kontratyp pozaustawowy613. Konieczne jest przeto rozważenie, czy we wszystkich 

wymienionych przypadkach możliwe jest przypisanie zgodzie dysponenta roli – najlepiej 

jednolitej – relatywizowanej do normy sankcjonowanej. 

Jak się zdaje, w pierwszym z wyróżnionych wyżej wariantów ujętą od strony 

negatywnej zgodę dysponenta intuicyjnie postrzegamy jako jeden z parametrów 

dookreślających kontekst sytuacyjny, w którym dochodzi do aktualizacji obowiązku 

wynikającego z normy sankcjonowanej. W takim ujęciu brak zgody byłby postrzegany 

jako jedno ze znamion zakresu zastosowania normy sankcjonowanej, co oznaczałoby, że 

w przypadku jej wystąpienia normowany obowiązek w ogóle nie znalazłby zastosowania. 

Jak bowiem wspomniano już wcześniej, zakres zastosowania normy (hipoteza) określa 

klasę sytuacji, w których dochodzi do aktualizacji wyrażonego w normie obowiązku. Na 

gruncie normy sankcjonowanej w prawie karnym wyznaczany jest on przy tym między 

innymi przez znamiona modalne danego typu czynu zabronionego, które dopełniają opis 

kryminalizowanego zachowania wynikający ze znamienia czasownikowego, odnosząc 

się do okoliczności, które – tak jak zgoda dysponenta – mogą, choć nie muszą, 

towarzyszyć zachowaniu sprawcy614. 

O ile nie ma większych wątpliwości, że wyrażony wprost w ustawowym opisie 

warunek w postaci braku zgody jednostki może zostać uznany za element charakterystyki 

sytuacji faktycznej, w której zastosowanie znajduje dana norma sankcjonowana, o tyle 

sprawa komplikuje się nieco bardziej w przypadku takich typów, które powyższego 

wymogu albo nie wyrażają wprost albo nie zawierają go w ogóle (nawet implicite). 

Pojawia się bowiem pytanie, czy w takich sytuacjach brak zgody również 

wkomponowany jest w hipotezę normy sankcjonowanej. 

W tym kontekście warto zauważyć, że swoiste „wkalkulowanie” w opis typu 

założenia o działaniu sprawcy wbrew woli dysponenta następuje często poprzez 

posłużenie się przez ustawodawcę pojęciami o specyficznym zabarwieniu. Taka sytuacja 

ma miejsce przykładowo w odniesieniu do przestępstwa naruszenia miru domowego, 

 
613 J. Lachowski, Znaczenie…, w: System…, red. R. Dębski, Warszawa 2016, s. 497-498; K. Buchała, 

Prawo karne…, s. 316-317; J. Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. 

Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020, s. 202; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019, s. 131-

132; V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2019, s. 187-189; Analogicznie choć bez 

nazywania tej okoliczności kontratypem ustawowym: Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, 

Warszawa 2015, s. 262-263. 
614 Ł. Pohl, Struktura normy…, s. 88; J. Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, 

s. 118. 
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którego czynność wykonawczą określono jako „wdzieranie się”, przesądzając tym 

samym, że zachowanie realizujące znamię czynnościowe musi zostać podjęte przy braku 

zgody osoby władającej nieruchomością. Wdzieranie się za zgodą uprawnionego 

wykluczone jest bowiem już na płaszczyźnie pojęciowej. Podobnie rzecz się ma 

wówczas, gdy dla realizacji kompletu znamion konieczne jest działanie przez sprawcę z 

użyciem przemocy, gdyż zakłada ono przełamywanie (rzeczywistego) oporu innej osoby 

a zarazem wpływanie na jej procesy motywacyjne w kierunku pożądanym przez 

sprawcę615. W takich sytuacjach działanie przy braku zgody zdaje się wykazywać 

większe związki z treścią obowiązku wyrażonego w normie sankcjonowanej niż z 

kontekstem sytuacyjnym, w którym dochodzi do jego aktualizacji. Może być jednak 

również tak, że pomimo iż znaczenie użytych przez ustawodawcę pojęć nawet pośrednio 

nie mówi nic o sferze wolicjonalnej dysponenta dobra prawnego, to społeczny kontekst 

opisanych zachowań albo wyklucza, ażeby zgodne z jego wolą postępowanie mogło 

stanowić czyn zabroniony, albo przemawia za tym – jak to się zwykle ujmuje – by zamach 

na dobro prawne poczyniony za zgodą dysponenta uznać za usprawiedliwiony. W tym 

ostatnim wypadku zgoda miałaby być kontratypem, którego istnienie co prawda nie ma 

zakotwiczenia w ustawie, lecz jest odpowiedzią na potrzebę dopasowania pola 

kryminalizacji do dominujących ocen społecznych. Ustawa – co oczywiste – nie daje 

wówczas żadnych wskazówek co do ewentualnego powiązania zgody dysponenta z 

konkretnym zakresem normy sankcjonowanej. 

Abstrahując na moment od tego, w jaki sposób brak zgody dysponenta winien 

zostać umiejscowiony na płaszczyźnie normy sankcjonowanej, zwrócić należy uwagę na 

kilka problematycznych aspektów uznawania omawianej konstrukcji za tak zwany 

kontratyp (i to na dodatek pozaustawowy). Rzecz w tym, że – jak zauważa się w 

literaturze – instytucja zgody wymyka się z ram monistycznej teorii usprawiedliwienia 

(legalizacji) czynów opartej na zasadzie rozważenia kolidujących dóbr (interesów) i 

społecznej opłacalności zachowania sprawcy. Czasami twierdzi się wręcz, że jest ona 

swoistym „ciałem obcym”, które nie pozwala na sprowadzenie wszystkich okoliczności 

„wyłączających” bezprawność do jednego, wspólnego mianownika616. Powyższe 

twierdzenia wynikają z faktu, że zazwyczaj przyjmuje się, iż istotą wszystkich 

kontratypów jest leżąca u ich podstaw kolizja dóbr prawnych617. Usprawiedliwieniem dla 

 
615 T. Hanausek, Przemoc jako forma działania przestępnego, Kraków 1966, s. 65. 
616 Z. Jędrzejewski, Zgoda dysponenta…, s. 36. 
617 A. Zoll, Okoliczności…, s. 103 i n. 
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ataku na jedno z dóbr pozostających w tym swoistym konflikcie miałaby być opłacalność 

jego poświęcenia w sytuacji, gdy była to jedyna możliwa droga do rozwiązania kolizji618. 

Problem w tym, że w przypadku zgody dysponenta trudno sensownie wskazać, w imię 

czego – ochrony jakiej wartości społecznej – miałoby dochodzić do poświęcenia dobra 

prawnego za zgodą dysponenta. Czasami wskazuje się, że tym dobrem jest wolność 

dysponenta w zakresie obejmującym możności rozporządzania przezeń przysługującymi 

mu dobrami. W przypadku dóbr o względnej wartości społecznej, swoboda 

dysponowania nimi miałaby być wartością społecznie cenniejszą niż dobro chronione 

przez normę sankcjonowaną619. Nie wydaje się to jednak trafny kierunek. Nie jest 

przecież tak, że poświęcenie dobra za zgodą dysponenta jest równoznaczne z 

„ratowaniem” czy ochroną dobra w postaci jego wolności. Wolność dysponenta jest 

zabezpieczona już poprzez samo zagwarantowanie mu możliwości udzielenia 

prawnokarnie relewantnej zgody na zagrożenie jego dóbr, nie zaś w momencie 

faktycznego podjęcia przez potencjalnego sprawcę zachowania ryzykownego. Z tego 

względu w literaturze za podstawę kontratypu zgody uznaje się niekiedy nie tyle kolizję 

dóbr prawnych, której rozwiązanie następuje na zasadzie przeważającego interesu, lecz 

brak interesu wymagającego ochrony620. I takie podejście do problemu nie wydaje się 

trafne. Skoro bowiem uzasadnieniem dla obowiązywania norm sankcjonowanych jest 

ochrona wysoko wartościowanych interesów, to brak istnienia interesu, który wymagałby 

takiej ochrony, nie może stanowić usprawiedliwienia dla przekroczenia normy 

sankcjonowanej, lecz winien raczej przesądzać o braku jej przekroczenia. 

Powyższe spostrzeżenie sugeruje, że kompleksowe odniesienie instytucji zgody 

dysponenta do normy sankcjonowanej wymaga odwołania się do wspominanej wcześniej 

już po wielokroć kategorii społecznej akceptacji ryzyka, albowiem zdaje się ona stanowić 

wspólny mianownik wszystkich prawnokarnie relewantnych przejawów analizowanej 

instytucji. Jak starano się udowodnić w toku wcześniejszej analizy, społeczna akceptacja 

ryzyka rzutuje na treść normy sankcjonowanej w prawie karnym w taki sposób, że 

pozostawia poza zakresem jej oddziaływania wszystkie zachowania, które wiążą się ze 

społecznie akceptowanym poziomem niebezpieczeństwa dla dóbr prawnych. Mówiąc 

konkretniej: norma sankcjonowana zakazuje wyłącznie podejmowania zachowań 

wywołujących ryzyko, którego stopień przekracza poziom społecznej akceptacji. W 

 
618 A. Zoll, Okoliczności…, s. 113. 
619 A. Zoll, Okoliczności…, s. 93. 
620 Z. Jędrzejewski, Zgoda dysponenta…, s. 36. 
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pracy przyjęto mianowicie, że społeczna nieakceptowalność ryzyka ma w istocie 

charakter figury, która na gruncie analiz teoretycznoprawnych nazywana jest wstępnym 

warunkiem normowania, a zatem – innymi słowy – kryterium precyzującym, jakie 

zachowania z całego spektrum ludzkiej aktywności mogą stanowić przedmiot 

normowania normy sankcjonowanej w prawie karnym. Wstępne warunki normowania 

muszą zostać uwzględnione w procesie wykładni znamienia czynnościowego, gdyż w 

przeciwnym wypadku zakres normowania zostałby zdekodowania w sposób nazbyt 

szeroki621. Z tego względu widoczną emanacją kategorii społecznej akceptacji ryzyka w 

strukturze normy sankcjonowanej w prawie karnym są reguły ostrożności wzbogacające 

treść każdej konkretnej normy tego typu. Znajomość progu społecznej akceptacji pozwala 

na zrekonstruowanie jednoznacznej treści obowiązku nałożonego na adresata danej 

normy, uwzględniającej reguły ostrożności, które mają zastosowanie w konkretnych 

warunkach. 

Powyższa perspektywa zdaje się mieć wiele wspólnego z poglądami, łączącymi 

zgodę dysponenta dobra prawnego z płaszczyzną dyspozycji normy sankcjonowanej. 

Zwykle opierają się one na założeniu, że zakres ochrony dóbr prawnych do pewnego 

stopnia zależy od woli samego dysponenta. W efekcie, w przypadku udzielenia przez 

dysponenta prawnokarnie relewantnej zgody na zachowanie znamienne ryzykiem, czyn 

potencjalnego sprawcy nie narusza dobra prawnego – rozumianego jako przedmiot 

idealny w postaci chronionej prawem wartości – lecz godzi jedynie w obiekt czynności 

wykonawczej, będący nośnikiem (nie ucieleśnieniem) tej wartości. W tym ujęciu zgoda 

dysponenta stanowi czynnik powodujący brak ataku na dobro prawne622. Niekiedy idzie 

się jeszcze dalej, twierdząc, że w przypadku dóbr pozostawionych do dyspozycji 

jednostki, również reguły ostrożności mają charakter dyspozytywny – a zatem mogą być 

modyfikowane przez samego dysponenta – zaś „zgoda dzierżyciela dobra dookreśla treść 

normy postępowania w taki sposób, że określone zachowania, prima facie bezprawne, 

uznać należy za zgodne z prawem”623. Innymi słowy, na gruncie opisywanego poglądu 

akt zgody dysponenta prowadzi do zmiany treści wzorca, wedle którego ustalana jest 

bezprawność czynu. 

 Należy przeto zastanowić się, jaka jest wzajemna relacja społecznej akceptacji 

ryzyka oraz akceptacji indywidualnej, przyjmującej postać zgody dysponenta dobra na 

 
621 Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 60. 
622 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo…, s. 173 i 347. 
623 D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 113. 
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zachowanie znamienne ryzykiem. Już na wstępie sformułować można hipotezę, że 

niebezpieczeństwo wobec dobra prawnego, którego wywołanie zostało zaakceptowane 

przez jego dysponenta, winno być uznawane za mieszczące się w granicach społecznej 

akceptacji ryzyka. Łatwo przy tym odnieść wrażenie, że to właśnie zgoda dysponenta 

prowadzi do dookreślenia progu społecznej tolerancji dla niebezpieczeństwa, a mówiąc 

precyzyjniej: jego podniesienia624. O ile bowiem określone zagrożenie dla dobra 

prawnego wobec braku zgody jawiło się jako nieakceptowalne, o tyle w przypadku jej 

zaistnienia staje się społecznie aprobowane. 

Na rozważaną kwestię można jednak również spojrzeć z nieco innej perspektywy. 

Wydaje się mianowicie, że relacja społecznej i indywidualnej akceptacji ryzyka ma w 

pewnym sensie charakter dwukierunkowy. Otóż z jednej strony, to oceny społeczne 

wyznaczają zakres, w którym wola dysponenta może odgrywać jakiekolwiek znaczenie 

przy wyznaczania pola kryminalizacji. Pamiętać wszak należy, że powszechnie 

przyjmuje się, iż podstawową racją stojącą za kryminalizacją określonych zachowań jest 

interes społeczeństwa, przejawiający się w potrzebie ochrony cenionych przez ogół 

wartości. Społeczna doniosłość niektórych dóbr – jednych w pełni a innych tylko w 

pewnym zakresie – wypływa jednak nie z potrzeby zabezpieczenia żywotnych interesów 

zbiorowości, lecz jest pochodną wysokiej wagi, jaką prezentują one dla poszczególnych 

jej członków. W takich wypadkach interes społeczeństwa, przemawiający za uznaniem 

pewnych wartości za dobra prawne, wynika przede wszystkim z istnienia interesu o 

charakterze zindywidualizowanym, który ma charakter pierwotny i stanowi fundament 

dodatniego wartościowania z perspektywy ocen społecznych. W efekcie, w przypadku 

gdy in concreto odpada interes indywidualny w ochronie tego rodzaju dobra, znika 

również społeczna potrzeba jego zabezpieczenia. Każdorazowo jednak ocena potrzeby 

prawnokarnej ochrony konkretnej wartości, a także zakresu tej ochrony, na płaszczyźnie 

generalno-abstrakcyjnej dokonywana jest przez pryzmat ocen społecznych. Z drugiej zaś 

strony, w ramach tego obszaru, w którym interes indywidualny stanowi pierwotne 

uzasadnienie dla objęcia ochroną prawną poszczególnych dóbr, próg społecznej tolerancji 

ryzyka musi być in concreto skorelowany z treścią woli dysponenta. W tym zakresie 

bowiem społecznie akceptowalny jest właśnie taki sposób postępowania z dobrem 

prawnym – a zarazem taki poziom grożącego mu ryzyka – jaki jest akceptowany przez 

jego dysponenta. 

 
624 Tak: D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 105. 
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Jak się zatem zdaje, zgoda dysponenta na zachowanie znamienne ryzykiem nie 

tyle prowadzi do modyfikacji progu społecznej akceptacji ryzyka, lecz raczej należałoby 

powiedzieć, że w tym zakresie, w jakim poszczególne dobra pozostają w dyspozycji 

jednostki, granica społecznej akceptacji przebiega po linii wyznaczanej wolą 

dysponenta625. Jest to o tyle istotne wysubtelnienie, że kładzie ono akcent na fakt, że choć 

in concreto społeczną akceptacją cieszą się zachowania mieszczące się w ramach 

wyznaczanych przez konkretny akt zgody dysponenta dobra, to jednak zakres 

oddziaływania woli jednostki w sposób pierwotny uzależniony jest od ocen społecznych. 

W gruncie rzeczy bowiem wola dysponenta dobra prawnego może być uwzględniana w 

procesie prawnokarnego wartościowania tylko w takim stopniu, w jakim mieści się ona 

w granicach społecznej akceptacji ujmowanej in abstracto. 

 Konsekwencją dotychczasowych twierdzeń jest konieczność przyjęcia, że fakt 

istnienia zgody dysponenta dobra prawnego w konkretnym przypadku będzie rzutował 

na treść reguł ostrożności sprzężonych z normą sankcjonowaną. Przypomnieć należy, że 

reguły postępowania z dobrem prawnym wskazują sposób osiągnięcia zakreślonego 

przez normę celu w postaci zachowania dobra prawnego przed nieakceptowalnym 

ryzykiem jego naruszenia626. Jednocześnie dążenie do wynikającego z normy 

sankcjonowanej celu przy pomocy adekwatnych (skutecznych) środków, wskazanych 

przez sprzężone z nią reguły postępowania z dobrem prawnym, stanowi obowiązek 

każdego adresata tej normy. Co przy tym istotne, formułowanie sensownych reguł 

ostrożności nie jest możliwe bez wcześniejszego doprecyzowania kategorii nadmiernego 

niebezpieczeństwa dla dóbr, a zatem – patrząc na tę kwestię niejako z drugiej strony – 

bez ustalenia zakresu zachowań ryzykownych cieszących się społeczną akceptacją. Nie 

jest bowiem możliwe formułowanie żadnych dyrektyw celowościowych bez uprzedniego 

doprecyzowania celu, którego realizacji mają one służyć. 

 
625 Wydaje się, że w opisany tu sposób relacja pomiędzy społeczną a indywidualną akceptacją ryzyka 

kształtuje się na płaszczyźnie generalno-abstrakcyjnej. Kwestia ta zdaje się natomiast prezentować nieco 

inaczej na gruncie skonkretyzowanego aktu zgody. Można bowiem powiedzieć, że jednostkowy akt zgody 

skutkuje niejako wtórną społeczną akceptacją ryzyka. Wszak bez zgody dysponenta konkretne zachowanie 

generujące ryzyko dla dobra prawnego byłoby społecznie nieakceptowane, podczas gdy wyrażenie zgody 

przez dysponenta swoiście „przywraca” jego społeczną akceptowalność. Warto jednak zwrócić uwagę, że 

dzieje się tak właśnie dlatego, gdyż w przypadku dóbr pozostających w dyspozycji jednostki społeczna 

akceptacja ryzyka w ujęciu generalno-abstrakcyjnym uzależniona jest od woli dysponenta dobra prawnego. 

Właśnie ze względu na tę współzależność wystąpienie skonkretyzowanego aktu zgody nie tyle modyfikuje 

poziom społecznej tolerancji ryzyka, prowadząc do jego podwyższenia, lecz stanowi okoliczność, od której 

uzależniona jest odmienna ocena społeczna niebezpieczeństwa o określonym natężeniu. 
626 Por. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 101. 
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Powyższe uwagi prowadzą do następującego wniosku: jeżeli zgadzamy się z tezą, 

że in concreto treść zgody dysponenta dookreśla granice społecznej akceptacji ryzyka, to 

zaaprobować musimy również twierdzenie, że także reguła ostrożności – sprzężona z 

normą sankcjonowaną mającą zastosowanie w konkretnym przypadku – jest 

współkształtowana przez zgodę dysponenta. Niekiedy twierdzi się nawet, że w takich 

wypadkach to „wola dzierżyciela tworzy reguły postępowania z dobrem prawnym”627. 

Oczywiście jest to pewne uproszczenie, albowiem poprzez dokonanie przez dysponenta 

aktu zgody nie następuje proklamacja reguł ostrożności, lecz jedynie konkretyzacja 

zakresu społecznej akceptacji ryzyka, która – dopiero w konsekwencji – rzutuje na treść 

reguł postępowania z dobrem prawnym. Tak czy inaczej, zachowanie mieszczące się w 

ramach wyznaczanych przez prawnokarnie relewantną zgodę dysponenta ani nie wiąże 

się z niebezpieczeństwem wykraczającym poza granice społecznej tolerancji ryzyka, ani 

nie narusza reguły ostrożności, mającej zastosowanie wobec potencjalnego sprawcy – 

musi ono przeto zostać uznane za zgodne z normą sankcjonowaną w prawie karnym. 

 Do rozważenia pozostaje jeszcze jedna kwestia: czy opisane wyżej ujęcie można 

odnieść do wszystkich zasygnalizowanych wcześniej kontekstów, w których występuje 

zgoda dysponenta, a zatem do sytuacji, w których wymóg braku zgody (1) wynika wprost 

z ustawowego opisu typu, (2) wynika z istoty danego typu oraz (3) co prawda nie wynika 

z ustawowego opisu typu na żaden z wymienionych sposobów, jednak zaistnienie zgody 

powszechnie uznawane jest za okoliczność znoszącą przestępność czynu. Wydaje się, że 

nie ma ku temu wyraźnych przeciwskazań. W każdym z wymienionych wariantów sens 

zgody jest bowiem dokładnie taki sam – chodzi wszak o to, że potencjalny sprawca, 

działając w ramach zgody, nie dopuszcza się czynu wartościowanego w sposób ujemny, 

a wywołane przezeń ryzyko względem dóbr prawnych mieści się w społecznie 

akceptowanych granicach. 

Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na sztuczność założenia, zgodnie z 

którym konieczność uznawania zgody za kontratyp miałaby być uzależniona przede 

wszystkim od sposobu sformułowania opisu konkretnego typu czynu zabronionego. Na 

tę specyficzną zależność pomiędzy kształtem ustawowej określoności typu a charakterem 

prawnym zgody dysponenta, swego czasu uwagę zwracał W. Wolter. W odniesieniu do 

typów zawierających w swym opisie wyrażone wprost znamię braku zgody autor pisał: 

 
627 D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 102. 
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„Nasuwa się pytanie, czy mamy tu do czynienia z kontratypami, a mianowicie z 

autorytatywnym zezwoleniem właściwej władzy państwowej, względnie ze zgodą 

pokrzywdzonego, które wciągnięte do ustawowego opisu czynu występują w postaci 

znamion negatywnych? Wydaje się, iż nie ma przeszkód do udzielenia na to pytanie 

odpowiedzi twierdzącej. Przecież wszystkie kontratypy możemy ująć myślowo jako 

negatywne znamiona określenia czynu zakazanego. Uznając, że zgoda pokrzywdzonego 

może w pewnych przypadkach wyłączyć społeczną szkodliwość czynu (jego 

bezprawność), nie mamy żadnych wątpliwości, że uszkodzenie cudzego mienia (…) za 

zgodą właściciela mienia nie stanowi przestępstwa, chociaż ustawa nie podkreśla, że 

uszkodzenie musi nastąpić «bez zgody» właściciela. Czyż taka zgoda miałaby być 

kontratypem tylko wtedy, gdy ustawa nie wspomina o jej braku, a miałaby tracić 

charakter kontratypu, gdy ustawa wyraźnie podkreśla brak zgody jako warunek 

konieczny przestępności czynu? (…) I kwestia dalsza. Jeżeli znamiona jak «brak 

zezwolenia» czy «brak zgody» traktować będziemy jako zanegowane kontratypy w 

ustawowym określeniu czynu zakazanego, to dlaczego ustawodawca w pewnych 

przypadkach wciąga takie negatywne znamiona do określenia czynu zakazanego, a w 

innych wypadkach tego nie czyni?”628 

Najciekawszym zagadnieniem poruszonym w przywołanym fragmencie jest 

chyba wątpliwość wyrażona w pytaniu, czy istnieje jakieś uzasadnienie dla uznawania 

zgody osoby uprawnionej raz za kontratyp a raz za instytucję innego rodzaju629. Wydaje 

się, że w istocie nie tylko brak takiego uzasadnienia, ale co więcej – w ogóle nie ma 

potrzeby odnoszenia do tej instytucji konstrukcji tak zwanych okoliczności 

kontratypowych. Przyjrzyjmy się nieco bliżej poruszanym przez W. Woltera kwestiom. 

W pierwszej kolejności autor zauważa, że nie ma przeszkód, ażeby to, co zwykło 

nazywać się kontratypem, ujęte zostało już w treści przepisu typizującego, nie zaś w 

odrębnym przepisie, najczęściej zamieszczonym w części ogólnej. Na gruncie teorii 

znamion negatywnych konstatacja taka nie może dziwić, albowiem w tym ujęciu 

zanegowany kontratyp ma charakter pełnoprawnego znamienia typu630. W istocie, gdy 

 
628 W. Wolter, O kontratypach…, s. 507-508. 
629 Przywołać można w tym miejscu formułowany w doktrynie niemieckiej podział na Einverständnis 

(zgoda wyłączająca realizację znamion) oraz Einwilligung (okoliczność kontratypowa), o którym szerzej 

mowa w rozdziale 4.1. 
630 W tym kontekście można zauważyć, że w literaturze zauważa się, że znamiona opisujące typ od strony 

braku określonej cechy (np. „bez zgody”, „bez zezwolenia”) posiadają z kontratypami wspólną cechę – 

„czyn jest bezprawny, kiedy nie zawiera cechy odpowiadającej zanegowanemu znamieniu negatywnemu, 



221 

 

zwolennik tej teorii stoi przed wyborem, czy postrzegać zgodę dysponenta jako znamię 

typu (ujęte w formie negacji), czy też jako okoliczność kontratypową, to jego dylemat ma 

wyłącznie charakter pozorny. W obu przypadkach bowiem zgoda stanowi ujęte w sposób 

negatywny znamię ustawowej określoności. Fakt, że zazwyczaj znamiona kontratypu 

zostają redakcyjnie wyodrębnione w postaci samodzielnego przepisu, niejako 

wyciągnięte przed nawias, nie może odebrać kontratypowego charakteru znamionom 

umieszczonym przez ustawodawcę w stosownym przepisie części szczególnej. Pojawić 

się może tylko pytanie o „typowość” takiego kontratypu rozumianą jako posiadanie 

pewnych „cech uogólniających”631. Przyzwyczajeni jesteśmy do sytuacji, w których dana 

okoliczność „wyłączająca” bezprawność – właśnie przez owo wyciągnięcie jej przed 

nawias – odnoszona może być w zasadzie do nieograniczonej liczby typów. Pamiętać 

należy jednak, że również i w części szczególnej odnaleźć możemy przykłady 

unormowań uznawanych za okoliczności „wyłączające” bezprawność, które powiązane 

są wyłącznie z jednym typem czynu zabronionego632. Chodzi bowiem tylko o to, że 

kontratypem „nie może być jakaś jednorazowa sytuacja, niedopuszczająca uogólnienia 

dla innych analogicznych sytuacji”633. Wyrażenie zgody przez dysponenta dobra 

prawnego, stanowiące element kontekstu faktycznego, w którym następuje normowane 

zachowanie, z pewnością nosi cechy zgeneralizowanej kategorii przypadków, w ramach 

której zidentyfikować można skonkretyzowane akty zgody. Naturalnie rzecz ma się 

inaczej w przypadku odrzucenia teorii znamion negatywnych, zwłaszcza jeżeli 

jednocześnie aprobujemy tezę o zasadności wyodrębniania tak zwanej legalności 

pierwotnej i wtórnej. Ujęcie to zakłada bowiem, że czyn popełniony w sytuacji 

kontratypowej – a zatem w tym wypadku za zgodą dysponenta dobra prawnego – 

realizujący znamiona konkretnego typu, dopiero wymaga usprawiedliwienia, które 

następuje na innej płaszczyźnie wartościowania (niejako „na wyższym poziomie” analizy 

karnistycznej). 

Poczynione przez W. Woltera spostrzeżenia zwracają uwagę na fakt, że sposób 

sformułowania ustawowego opisu typu w zakresie, w jakim odnosi się on (bądź wprost 

przeciwnie: nie odnosi się) do zgody dysponenta dobra prawnego, jest w przeważającej 

mierze wyrazem przyjętej konwencji i nie może stanowić dostatecznego argumentu za 

 
analogicznie: gdy nie zawiera cech składających się na zespół znamion kontratypu” (A. Zoll, Stosunek 

kontratypów do ustawowej określoności czynu, „Państwo i Prawo” 1975, z. 4, s. 84). 
631 W. Wolter, O kontratypach…, s. 504. 
632 J. Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne…, s. 199-200. 
633 W. Wolter, O kontratypach…, s. 507. 
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różnicowaniem normatywnego sensu aktu zgody. Dla unaocznienia tej kwestii warto 

spojrzeć na treść art. 278 § 1 i 2 k.k. W pierwszej jednostce redakcyjnej przywołanego 

przepisu stypizowany został czyn zabroniony, polegający na zabraniu w celu 

przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, a zatem – innymi słowy – przestępstwo 

kradzieży. Stosownie do paragrafu drugiego natomiast karze przewidzianej za kradzież 

podlega również ten, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program 

komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Już prima facie dostrzec można 

podstawową różnicę pomiędzy wspomnianymi czynami zabronionymi: o ile drugi w 

swym opisie zawiera wysłowione w sposób wyraźny znamię braku zgody, o tyle opis 

przestępstwa kradzieży – odczytany literalnie – nie obejmuje żadnego elementu, który 

wskazywałby na konieczność postępowania potencjalnego sprawcy wbrew woli 

dysponenta. W tym kontekście można postawić cały szereg pytań. Czy istnieje 

jakakolwiek jakościowa różnica pomiędzy wspomnianymi typami czynów zabronionych, 

która uzasadnia tego rodzaju zróżnicowanie ich ustawowych opisów? Co skłoniło 

ustawodawcę do takiego a nie innego ich sformułowania? Czy wspomniana różnica 

sprawia, że w obu przypadkach zasadne jest różnicowanie charakteru prawnego zgody – 

w szczególności, czy w przypadku realizacji znamion czynu z art. 278 § 1 k.k. za zgodą 

dysponenta, naruszenie dobra wymaga jakiegoś dodatkowego usprawiedliwienia, które 

nie jest konieczne, gdy w grę wchodzi „zaledwie” pozyskanie cudzego programu 

komputerowego za zgodą dysponenta? Oczywistym jest przecież, że byt przestępstwa 

kradzieży jest w pełni uzależniony od relacji, w jakiej pozostaje zachowanie 

potencjalnego sprawcy do woli dysponenta. Mienie uważa się powszechnie za jedno z 

tych dóbr prawnych, które pozostają niemal w pełni w swobodnej dyspozycji jednostki. 

Sztucznością raziłoby przeto twierdzenie, że osoba dokonująca zaboru rzeczy w celu jej 

przywłaszczenia za zgodą osoby uprawnionej dopuszcza się czynu zabronionego, zaś 

dopiero na etapie oceny bezprawności ten rzekomy „atak” na dobro prawne objęty zostaje 

usprawiedliwieniem płynącym z aktu zgody. Jak zatem widać nawet w przypadkach 

zachowań, które wobec zgody dysponenta w sposób oczywisty pozostają poza kręgiem 

zainteresowania prawa karnego, ustawodawca raz decyduje się na uwzględnienie 

znamienia braku zgody w opisie typu, a raz tego nie czyni. Można wręcz zaryzykować 

twierdzenie, że najczęściej wymóg działania wbrew woli dysponenta zostaje pominięty 

właśnie wówczas, gdy ujemna ocena wartościowanego zachowania w sposób najbardziej 

ewidentny uzależniona jest od treści woli dysponenta (np. przestępstwo naruszenia 

nietykalności cielesnej czy wspomniana wyżej kradzież). Jak się zatem zdaje, fakt 
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zamieszczenia w opisie konkretnego typu czynu zabronionego wymogu działania bez 

zgody dysponenta dobra nie tyle daje podstawę do przypisywania tej okoliczności jakiejś 

wyjątkowej roli – której instytucja ta miałaby nie pełnić w innych wchodzących w grę 

sytuacjach – co raczej ma za zadanie podkreślenie prawnokarnej doniosłości woli 

dysponenta oraz rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości co do wpływu tej 

okoliczności na odpowiedzialność karną potencjalnego sprawcy. 

Przypomnieć należy również, że na gruncie przyjętych w pracy założeń tak zwane 

kontratypy uznawane są za czynnik modyfikujący treściowo normę sankcjonowaną w 

prawie karnym, co prowadzi do stosownego uadekwatnienia jej zakresów i pozostawienia 

sytuacji kontratypowych poza obszarem jej oddziaływania. Przepisy statuujące 

okoliczności kontratypowe stanowią bowiem w istocie deklarację ustawodawcy co do 

tego, że zachowania podjęte w pewnych układach faktycznych – pomimo że wiążą się z 

wysokim czy nawet bardzo wysokim poziomem niebezpieczeństwa względem dóbr 

prawnych – spotykają się ze społeczną akceptacją. Mówiąc inaczej: poprzez kontratypy 

następuje doprecyzowanie granicy społecznej akceptacji ryzyka, a w konsekwencji 

również granic normy sankcjonowanej. Zachowania, do których zastosowanie znajdują 

przepisy statuujące okoliczności „wyłączające” bezprawność, podejmowane są zatem w 

ramach szerszej kategorii zachowań związanych z akceptowalnym ryzykiem dla dóbr 

prawnych, co w konsekwencji oznacza, że do zachowań kontratypowych odnoszą się 

zmodyfikowane reguły ostrożności, uwzględniające inny niż typowy próg społecznej 

akceptacji niebezpieczeństwa wobec doniosłych dóbr. 

Poczynione wyżej uwagi prowadzą do wniosku, że – pod warunkiem 

zaakceptowania tezy, zgodnie z którą zachowania podejmowane w ramach prawnokarnie 

relewantnej zgody dysponenta mieszczą się w granicach społecznej akceptacji 

niebezpieczeństwa dla dóbr prawnych – na gruncie normy sankcjonowanej nie istnieje 

jakościowa różnica pomiędzy zgodą ujętą w opisie typu – czy to explicite czy implicite – 

oraz występującą w charakterze tak zwanego kontratypu. Niezależnie od tego, czy 

warunek podjęcia określonego zachowania bez zgody dysponenta wynika ze sposobu 

sformułowania ustawowego opisu typu czy nie, normatywny sens zgody dysponenta jest 

bowiem identyczny i prowadzi do takiej modyfikacji obowiązku, którego naruszenie 

sankcjonowane jest przez prawo karne, że ostatecznie nie obejmuje on zachowań 

podejmowanych za zgodą dysponenta. Mówiąc konkretniej: w zakresie, w jakim dobra 

prawne pozostają w dyspozycji jednostki, treścią obowiązku wyznaczanego przez daną 

normę sankcjonowaną nie jest zakaz podejmowania jakichkolwiek zachowań 
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odpowiadających w sposób literalny opisowi typu, lecz jedynie takich czynów, które 

wiążą się z ryzykiem wykraczającym poza ramy wyznaczone treścią zgody dysponenta. 

Zaistnienie zgody dysponenta dobra prawnego każdorazowo precyzuje granice 

społecznej akceptacji ryzyka, co w konsekwencji rzutuje na treść reguł postępowania z 

dobrem prawnym, pozostających w funkcjonalnym sprzężeniu z dyspozycją normy 

sankcjonowanej. 

 Podkreślenia wymaga przy tym, że powyższych wniosków nie dezawuuje fakt, iż 

w przypadku typów czynów zabronionych, które w swym opisie expressis verbis 

przewidują znamię braku zgody dysponenta, okoliczność ta zdaje się współkształtować 

zakres zastosowania, a nie normowania normy sankcjonowanej. Tak jest w istocie. Rzecz 

w tym, że w sytuacjach, gdy określona kategoria zachowań w pewnych okolicznościach 

faktycznych – w tym wypadku właśnie wobec zaistnienia zgody dysponenta dobra 

prawnego – nigdy nie jawi się jako nadmiernie ryzykowna, stosownemu zawężeniu musi 

ulec zakres zastosowania normy. Wówczas rzeczywiście nastąpi uadekwatnienie 

hipotezy normy sankcjonowanej, co skutkować będzie ograniczeniem zbioru stanów 

faktycznych, w których dochodzi do aktualizacji wyrażonego w niej obowiązku. Nie 

zmienia to jednak faktu, że czynnikiem powodującym wspomniane uadekwatnienie jest 

społeczna akceptacja niebezpieczeństwa dookreślona poprzez treść aktu indywidualnej 

akceptacji ryzyka. 

 

4.2.3. Zgoda dysponenta w strukturze normy sankcjonującej 

4.2.3.1. Zgoda dysponenta jako okoliczność kontratypowa uadekwatniająca 

hipotezę normy sankcjonującej 

 

Niewątpliwie możliwy do pomyślenia jest taki sposób „wymodelowania” 

zawartości treściowej hipotezy normy sankcjonującej, który uwzględniałby składnik w 

postaci zgody dysponenta dobra prawnego (a raczej jej braku). W takim wypadku 

wynikający z normy sankcjonującej obowiązek nie miałby zastosowania do zachowań 

podjętych w ramach zgody, co w przełożeniu na formuły dogmatyczne musiałoby 

oznaczać brak karalności czynu, którego dopuścił się sprawca. Sama możliwość 

powiązania omawianej okoliczności z normą sankcjonującą nie przesądza jeszcze rzecz 

jasna o użyteczności takiej konstrukcji dla analiz karnistycznych. Już na wstępie 

zauważyć należy w tym kontekście, że ze wspomnianej już kilkukrotnie triady 
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przypadków zgody dysponenta – obejmującej sytuacje, w których wymóg braku zgody 

(1) wynika wprost z ustawowego opisu typu, (2) wynika z istoty opisu danego typu oraz 

(3) co prawda nie wynika z ustawowego opisu typu na żaden z wymienionych sposobów, 

jednak zgoda dysponenta powszechnie uznawana jest za okoliczność znoszącą 

przestępność czynu – jedynie ostatni wariant można sensownie odnieść do zakresu 

zastosowania normy sankcjonującej. W dwóch pierwszych przypadkach mamy do 

czynienia ze składnikami wykazującymi ścisły związek z normą sankcjonowaną. 

Powyższe oznacza, że w przypadku typów, których ustawowy opis nie zawiera 

znamienia braku zgody dysponenta (ani wyrażonego wprost ani w sposób dorozumiany), 

hipoteza normy sankcjonującej – pomiędzy różnymi okolicznościami warunkującymi 

wystąpienie po stronie organu stosującego prawo obowiązku wyznaczanego przez tę 

normę – hipotetycznie mogłaby obejmować także kryterium braku zgody dysponenta. 

Uznanie zgody dysponenta za okoliczność oddziałującą na płaszczyźnie normy 

sankcjonującej musi opierać się na założeniu, że czyn popełniony w ramach zgody 

stanowi typowe naruszenie zakazu wyrażonego w normie sankcjonowanej, a zatem – 

innymi słowy – że należy go uznać za mieszczące się w zakresie celu ochronnego normy 

przekroczenie reguł postępowania z dobrem prawnym związane z naruszeniem tego 

dobra albo narażeniem go na niebezpieczeństwo. Istotą tego ujęcia jest zatem supozycja, 

zgodnie z którą pomimo przekroczenia normy sankcjonowanej przez sprawcę po stronie 

organu nie dochodzi do aktualizacji obowiązku nałożonego nań normą sankcjonującą. 

Wspomniana konstrukcja może do pewnego stopnia kojarzyć się z występującymi de lege 

lata w obszarze regulacji procesowej rozwiązaniami uzależniającymi stosowanie 

środków reakcji prawnokarnej od dokonania przez pokrzywdzonego pewnych czynności 

konwencjonalnych takich jak złożenie wniosku o ściganie czy wniesienie prywatnego 

aktu oskarżenia. O ile instytucje te zakładają konieczność podjęcia przez 

pokrzywdzonego określonej aktywności celem „uruchomienia” działalności organu, o 

tyle udzielenie zgody na naruszenie dobra – wprost przeciwnie – sprawiałoby, że po 

stronie organu nie dochodziłoby do powstania obowiązku wynikającego z normy 

sankcjonującej. Co przy tym istotne, w przypadku niedochowania wspominanych 

wymogów proceduralnych nie mamy do czynienia z brakiem karalności zachowania 

sprawcy, zaś aktualizacja normy sankcjonującej wykluczona jest wyłącznie ze względów 

procesowych634. 

 
634 D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 114. 
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Przypomnieć należy, że w przypadkach, gdy wymóg braku zgody dysponenta nie 

wynika w żaden sposób z opisu typu czynu zabronionego, wystąpienie tej okoliczności 

uznaje się zwykle za tak zwany kontratyp pozaustawowy. Choć w pracy przyjęto, że 

okoliczności „wyłączające” bezprawność oddziałują na płaszczyźnie normy 

sankcjonowanej, to jednak w przypadku akceptacji odmiennych założeń, możliwe byłoby 

uznanie zgody dysponenta za kontratyp oddziałujący właśnie w obszarze normy 

sankcjonującej. Przyznać trzeba, że w doktrynie nieczęsto pojawiają się poglądy wiążące 

instytucję kontratypów z normą sankcjonującą, a w tym kontekście na pierwszy plan 

wysuwają się zwłaszcza poglądy M. Bielskiego oraz Ł. Pohla, którzy odchodzą – każdy 

na swój sposób – od tradycyjnego lokowania konsekwencji prawnych zachowania 

kontratypowego na płaszczyźnie normy sankcjonowanej. Wbrew pozorom oba 

stanowiska – co ciekawe – bardzo mocno nawiązują do koncepcji kontratypów 

wypracowanej przez A. Zolla. W szczególności, wspomnianych autorów zaliczyć należy 

do grona zadeklarowanych zwolenników tezy o konieczności odmiennej oceny prawnej 

przypadków tak zwanej pierwotnej legalności oraz sytuacji kontratypowych635. 

 Zgodnie z poglądem prezentowanym przez M. Bielskiego działanie w sytuacji 

kontratypowej stanowi czynnik ograniczający zakres zastosowania normy 

sankcjonującej636. U jego podstaw leży przekonanie, że zachowanie kontratypowe 

uznawać należy za zarówno formalnie, jak i materialnie bezprawne, albowiem z punktu 

widzenia ochronnego celu ustanowienia normy sankcjonowanej zostaje ono 

wartościowane negatywnie jako typowy przykład naruszenia owej normy. Odrzucając 

dopuszczalność usprawiedliwienia przekroczenia normy sankcjonowanej przy pomocy 

samoistnej normy – względnie wypowiedzi – zezwalającej, autor przyjmuje przy tym, że 

konstrukcje tego rodzaju traktować należy „co najwyżej jako wypowiedzi 

uadekwatniające zakres zastosowania jednej ze struktur normatywnych dekodowanych z 

przepisów prawa karnego”637. Jako że uznawanie kontratypów za element ograniczający 

zakres zastosowania normy sankcjonowanej prowadziłoby do zrównania konsekwencji 

prawnych sytuacji kontratypowych z przypadkami pierwotnej legalności czynów, M. 

Bielski dochodzi do wniosku, że zachowanie podjęte w granicach kontratypu z uwagi na 

 
635 Ł. Pohl, O różnicy między pierwotną a wtórną legalnością zachowania się człowieka na przykładzie 

uchylonych zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, w: Pro dignitate legis et maiestate iustitiae: 

księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Witolda Kuleszy, red. A. Liszewska, J. Kulesza, 

Łódź 2020, s. 157; Ł. Pohl, Struktura…, s. 193 i n. 
636 M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 41 i n. 
637 M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 44-45. 
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konieczność usprawiedliwienia przekroczenia normy sankcjonowanej „pozostaje poza 

zakresem zastosowania normy sankcjonującej sprzężonej z naruszoną normą”638. 

Mówiąc inaczej, w tym ujęciu zachowanie kontratypowe jest co prawda bezprawne, ale 

jako pozostające poza hipotezą normy sankcjonującej nigdy nie może zarazem zostać 

uznane za karalne639. 

 Inaczej do poruszanej kwestii podchodzi Ł. Pohl, choć również i ten autor 

przyjmuje, że popełnienie czynu w warunkach kontratypu jest okolicznością 

uniemożliwiającą zaktualizowanie się normy sankcjonującej640. Owa różnica stanowisk 

wynika przede wszystkim z przyjęcia odmiennych założeń wstępnych, które prowadzą 

do celu nieco inną drogą. Podkreślić należy w szczególności, że Ł. Pohl przyjmuje, iż 

„przekroczenie normy sankcjonowanej skutkuje stwierdzeniem jedynie zabronienia 

danego czynu, a nie jego bezprawności. Badanie bezprawności czynu przeprowadza się 

bowiem na płaszczyźnie normy sankcjonującej w jej zakresie zastosowania, gdy 

wcześniej ustalono, że czyn ten wyczerpał ustawowe znamiona danego typu czynu 

zabronionego”641. Innymi słowy, na gruncie koncepcji tego autora z naruszeniem normy 

sankcjonowanej związana jest kategoria zabronienia, zaś wymóg bezprawności 

zachowania – między innymi obok stwierdzenia naruszenia normy sankcjonowanej – 

stanowi przesłankę aktualizacji obowiązku wyznaczanego normą sankcjonującą642. 

Odrzucając pogląd o możliwości wyróżniania samoistnej normy zezwalającej, Ł. 

Pohl poszukuje w dorobku literatury teoretycznoprawnej innej konstrukcji, która 

odpowiadałaby istocie okoliczności kontratypowych. Wskazuje on w tym kontekście na 

wywodzące się z logiki deontycznej pojęcie dozwolenia mocnego, które w 

przeciwieństwie do dozwolenia słabego – oznaczającego tyle co brak zakazu – posiada 

niezależny charakter normatywny. Konkretniej rzecz ujmując: „czyn jest dozwolony w 

mocnym sensie, jeżeli normodawca wziął pod rozwagę normatywny status tego czynu i 

zdecydował się na to, aby go dozwolić”643. Przenosząc tę konstrukcję na grunt 

karnistyczny, autor zauważa, że w pierwszej kolejności czyn musi być przedmiotem 

normowania normy sankcjonowanej, ażeby mógł zostać następnie – przy pomocy 

klauzuli kontratypu – uznany za mocno dozwolony. Oznacza to, że działając w sytuacji 

 
638 M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 45. 
639 M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 45, przyp. 58. 
640 Ł. Pohl, Struktura…, s. 179-201. 
641 Ł. Pohl, Norma sankcjonowana…, s. 63, przyp. 38. 
642 Ł. Pohl, Struktura…, s. 201. 
643 G.H. von. Wright, Norm and action, Londyn 1963, s. 86 – cyt. za Ł. Pohl, Struktura…, s. 194. 
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kontratypowej sprawca co prawda narusza normę sankcjonowaną przesądzającą o 

zabronieniu – a zatem dopuszcza się czynu zabronionego – niemniej czyn ten, ze względu 

na mocne dozwolenie wynikające z przepisu statuującego kontratyp, nie jest zarazem 

bezprawny. Jak wskazuje autor: „Usuwając rozważaną klauzulę z normy 

sankcjonowanej, przerzuca się ją (…) do zakresu zastosowania normy sankcjonującej. 

Brak kontratypu będzie więc w tym ujęciu jednym z warunków koniecznych 

umożliwiających zaktualizowanie się normy sankcjonującej. Podsumowując, badanie 

zajścia kontratypu rozgrywać się będzie w świetle przedstawionego tu ujęcia na poziomie 

normy sankcjonującej w jej zakresie zastosowania, czyli w hipotezie tej normy”644. 

Jakkolwiek w niniejszej pracy zaaprobowano odmienny pogląd na normatywny 

sens okoliczności kontratypowych, przyznać należy, że oba opisane wyżej stanowiska 

wiążące kontratypy z płaszczyzną normy sankcjonującej niewątpliwie cechuje 

wewnętrzna spójność. Koncepcja M. Bielskiego zakłada odejście od tradycyjnego 

postrzegania kontratypów jako okoliczności „wyłączających” bezprawność i skupia całą 

siłę oddziaływania tej instytucji na wyższym „piętrze” dogmatycznej struktury 

przestępstwa w postaci karalności. W takim ujęciu wszystkie kontratypy, w tym również 

zgoda dysponenta – oczywiście pod warunkiem, że uważa się ją za kontratyp 

pozaustawowy – nabierają charakteru zbliżonego do klauzuli wykluczających możliwość 

stwierdzenia karalności zachowania, których wprowadzanie do systemu prawnego uznaje 

się za uzasadnione ze względów kryminalno-politycznych645. Wydaje się natomiast, że 

koncepcja Ł. Pohla najpełniej odpowiada przedstawionemu przed laty spojrzeniu A. Zolla 

na okoliczności „wyłączające” bezprawność, być może w większym nawet stopniu niż 

 
644 Ł. Pohl, Struktura…, s. 200. 
645 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo…, s. 178. Mowa rzecz jasna o ustawowo określonych klauzulach 

niekaralności, które postrzegać można co do zasady w kategoriach mechanizmów o wyraźnej funkcji 

motywacyjnej, mających na celu nakłonienie osoby, która dopuszcza się naruszenia normy 

sankcjonowanej, do jakiegoś zachowania pozytywnie wartościowanego z punktu widzenia interesu 

społecznego. Doskonałym przykładem tego rodzaju unormowań są instytucje czynnego żalu czy małego 

świadka koronnego, które „w zamian” za przeciwdziałanie naruszeniu dobra prawnego względnie rozbicie 

solidarności struktury przestępczej „oferują” sprawcy brak karalności (zob. szer. Ł. Kielak, Klauzule 

czynnego żalu w polskim prawie karnym, Warszawa 2020, rozdział 1.3.). Zdarza się również, że 

ustawodawca rezygnuje z uznawania czynu za karalny, ażeby uniknąć rozstrzygnięć oczywiście 

niesprawiedliwych czy zminimalizować negatywne skutki społeczne pociągania do odpowiedzialności 

karnej sprawców pewnych kategorii czynów bezprawnych. Stosunkowo niedawna rezygnacja z karania 

sprawcy przekraczającego granice obrony koniecznej w warunkach art. 25 § 2a k.k. miała przykładowo 

przeciwdziałać zobojętnieniu obywateli i zachęcać do aktywnej ochrony dóbr prawnych bez obaw o 

ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej – inna sprawa, czy ów cel mógł w ogóle zostać 

osiągnięty przy pomocy takiego środka (zob. szer. A. Limburska, Niekaralność przekroczenia granic 

obrony koniecznej w świetle art. 25 § 2a k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, z. 4., 

s. 7 i n.). 
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oryginalna propozycja. Z jednej strony bowiem, to właśnie w tym ujęciu w sytuacji 

kontratypowej mamy do czynienia z niebezprawnym przekroczeniem normy 

sankcjonowanej – na które wielokrotnie wskazywał A. Zoll646 – z drugiej zaś strony, 

rozwiązuje ono problem mechanizmu usprawiedliwiania naruszenia tej normy poprzez 

odwołanie do konstrukcji dozwolenia mocnego. W gruncie rzeczy trudno nie odnieść 

wrażenia – na co notabene zwrócono uwagę już wcześniej647 – że w przypadku 

konsekwentnego rozróżniania legalności „pierwotnej” i „wtórnej” de facto wykluczone 

jest, dające się obronić w świetle zasad logiki i wiodących koncepcji 

teoretycznoprawnych, umiejscawianie kontratypów w jednym z zakresów normy 

sankcjonowanej. Rzecz w tym, że wobec faktu, iż na gruncie koncepcji A. Zolla 

wypowiedź zezwalająca w żaden sposób nie wpływa na możliwość stwierdzenia 

przekroczenia normy sankcjonowanej, jako nieuchronny jawi się wniosek, że musi być 

ona istotna z punktu widzenia drugiej ze sprzężonych funkcjonalnie norm. Zauważyć 

należy przy tym, że skoro podstawowe kryterium aktualizacji obowiązku określonego w 

normie sankcjonującej stanowi naruszenie normy sankcjonowanej, poniechanie 

uwzględnienia w zakresie zastosowania normy sankcjonującej warunku w postaci braku 

kontratypu musiałoby skutkować obowiązkiem wymierzenia kary sprawcy działającemu 

w sytuacji kontratypowej. Jako że konstrukcja taka nie odpowiada przypisywanej 

kontratypom roli jako okoliczności egzoneracyjnej, stwierdzić należy, że w przypadku 

wyróżniania kategorii „wtórnej” legalności wymóg niewystąpienia okoliczności 

kontratypowej niejako w sposób naturalny wykazuje związek właśnie z hipotezą normy 

sankcjonującej. 

 Ustaliwszy, że klauzula zanegowanego kontratypu przy stosownych założeniach 

może stanowić element zakresu zastosowania normy sankcjonującej, przypomnieć 

należy, że na gruncie analizowanych tu koncepcji postrzegania okoliczności 

kontratypowych czyn potencjalnego sprawcy zrealizowany w ramach zgody dysponenta 

dobra prawnego – w przypadkach, w których powszechnie przyjmuje się, że zgoda 

dysponenta nie eliminuje zgodności zachowania z opisem typu czynu zabronionego – 

odpowiadałby co prawda znamionom typu czynu zabronionego, przy jednoczesnym 

stwierdzeniu, że do jego popełnienia doszło w warunkach wykluczających stwierdzenie 

aktualizacji obowiązku wyrażonego normą sankcjonującą. Na marginesie warto 

 
646 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 121 i n. 
647 Zob. rozdział 1.2.3. 
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zauważyć, że spośród dwóch przywołanych autorów jedynie Ł. Pohl wyraźnie dopuszcza 

wyróżnianie kontratypów pozaustawowych – a właściwie pozaustawowych okoliczności 

uniemożliwiającymi przyjęcie bezprawności zachowania się człowieka648 – wśród 

których wymienia on również zgodę dysponenta dobrem prawnym649. 

 

4.2.3.2. Zgoda dysponenta a negatywne kryteria przypisania skutku przestępnego 

 

 Jako że oddziaływanie zgody dysponenta dobra prawnego dotyczy zazwyczaj – 

choć nie wyłącznie – przestępstw materialnych, zasadnym jest podjęcie próby 

umiejscowienia tej zmiennej w ogólnym modelu przypisania sprawstwa przestępstwa 

znamiennego skutkiem w postaci naruszenia dobra prawnego lub narażenia go na 

niebezpieczeństwo. To właśnie z płaszczyzną normy sankcjonującej – a mówiąc 

konkretniej: z jej zakresem zastosowania – należy wiązać szereg przesłanek 

decydujących o możliwości ustalenia relacji sprawstwa przestępstw skutkowych. Taki 

stan rzeczy jest bezpośrednią konsekwencją zasługującego na aprobatę poglądu, zgodnie 

z którym sam skutek, rozumiany jako oderwana od czynu potencjalnego sprawcy zmiana 

w świecie zewnętrznym650, nie przynależy do sfery bezprawności, lecz nabiera znaczenia 

dopiero na płaszczyźnie karalności. Mówiąc inaczej: wywołanie ustawowo 

stypizowanego skutku nie stanowi warunku przekroczenia normy sankcjonowanej, lecz 

przesłankę aktualizacji obowiązku wynikającego z normy sankcjonującej. 

W tym kontekście należy podzielić zapatrywanie J. Majewskiego, który wskazuje, 

że lokowanie znamienia skutku w którymkolwiek z zakresów normy sankcjonowanej 

„pociągałoby za sobą z konieczności takie konsekwencje, których doprawdy niepodobna 

zaakceptować, ani na płaszczyźnie teoretycznoprawnej, ani na płaszczyźnie 

prawnokarnej”651. Konstrukcja taka wiązałaby się immanentnie ze stanem niepewności 

co do tego, czy dana norma sankcjonowana w ogóle znalazła zastosowanie w określonym 

kontekście sytuacyjnym, a także – w konsekwencji – czy zachowanie podmiotu 

kwalifikowane winno być jako bezprawne. Wszak obie wątpliwości rozwiałyby się 

dopiero z chwilą wystąpienia skutku przestępnego. Weryfikacja tego, czy doszło do 

 
648 Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 239-240. Jak się zdaje M. Bielski wyklucza, przynajmniej co do zasady, 

wyróżnianie tzw. kontratypów pozaustawowych – M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 43, przyp. 56. 
649 Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 261 i n. 
650 J. Giezek, w: Prawo karne…, s. 119-121. 
651 J. Majewski, Prawnokarne przypisywanie…, s. 89. 
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aktualizacji obowiązku wyznaczanego normą sankcjonowaną byłaby tym samym 

możliwa wyłącznie z perspektywy ex post. Następowałaby ona dopiero po określonym 

zachowaniu się adresata, który na dobrą sprawę pozbawiony byłby możliwości dania 

posłuchu normie poprzez adekwatne kształtowanie swego postępowania nakierowane na 

uniknięcie spowodowania ustawowo określonego skutku. Trudno mieć wątpliwości co 

do tego, że norma sankcjonowana o takiej treści pozbawiona byłaby większego sensu – 

zarówno jeśli chodzi o jej funkcję dyrektywalną, motywacyjną, jak i gwarancyjną652. W 

istocie, wbrew swej podstawowej roli nie zawierałaby ona żadnych wskazań co do tego, 

jak wyglądać winno zgodne z prawem zachowanie adresata. Co więcej, przedmiotem 

prawnokarnego zakazu czyni się takie zachowania, których ujemna ocena wynika nie z 

wywołanego nim rzeczywistego (obiektywnie istniejącego) skutku, lecz ze skutku 

„zaledwie” potencjalnego (prognozowanego)653. Truizmem jest wszak stwierdzenie, że 

normy prawne – jak wszystkie normy postępowania – formułowane są w odniesieniu do 

zachowań przyszłych, albowiem „jakikolwiek zakaz lub nakaz straciłby wszelki sens, 

gdyby dotyczył tego, co już się stało”654. O ile zatem kryteria odnoszące się do 

właściwości zachowania sprawcy należy lokować w obszarze normy sankcjonowanej, o 

tyle zarówno sam skutek przestępny, jak i komponenty przesądzające o jego 

normatywnym związku z charakteryzującym się bezprawnością zachowaniem – jako 

dalsze przesłanki wymierzenia kary – winno się wiązać z zakresem zastosowania normy 

sankcjonującej655. 

Podkreślenia wymaga przy tym, że przyporządkowanie znamienia skutku do 

płaszczyzny karalności nie jest równoznaczne z twierdzeniem, iż element ten w żaden 

sposób nie rzutuje na treść normy sankcjonowanej. Trafnie ujmuje to M. Bielski, 

stwierdzając: „Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że w przypadku przestępstw 

materialnych, aby wyznaczyć adresatowi normy zakres zachowań zakazanych lub 

nakazanych, konieczne jest odniesienie treści normy sankcjonowanej do skutku 

przestępnego, co nie oznacza, że ów skutek przestępny wchodzi w zakres normowania 

 
652 J. Majewski, Prawnokarne przypisywanie…, s. 89-90; S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 

274-275; J. Giezek, Przyczynowość…, s. 69. 
653 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 68. 
654 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 68-69. 
655 M. Bielski, Obiektywna przypisywalność skutku w prawie karnym, Kraków 2009 (niepubl. rozprawa 

doktorska), s. 75; P. Kardas, W poszukiwaniu tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania, w: 

Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 

2016, s. 208; M. Małecki, Zbiegi i kolizje przypisania skutku, w: Obiektywne oraz subiektywne…, s. 323. 
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normy sankcjonowanej”656. Jako że każde zachowanie człowieka może pociągnąć za sobą 

całe spektrum potencjalnych skutków, z których tylko część wartościowana jest ujemnie, 

dopiero zrelatywizowanie czynności sprawczej do ustawowo określonego skutku 

pozwala na stwierdzenie, jaka konkretnie klasa zachowań podlega normowaniu przez 

daną normę sankcjonowaną. Posługując się pewnym uproszczeniem, można powiedzieć, 

że jeśli chodzi o przestępstwa materialne, treścią normy sankcjonowanej jest – w 

przypadku typów z działania – zakaz podejmowania czynności prowadzących (w pewnej 

perspektywie) do wystąpienia określonego skutku albo – w przypadku typów z 

zaniechania – nakaz podejmowania zachowań prowadzących do zapobiegnięcia jego 

wystąpieniu657. 

 W doktrynie prawa karnego – a stopniowo również w orzecznictwie sądów 

powszechnych – z coraz szerszą aprobatą spotyka się teza, że przypisując sprawstwo 

prawnokarnie relewantnego skutku, nie sposób co prawda abstrahować od czystej 

kauzalności dokonanego czynu, lecz z pewnością nie można również na niej 

poprzestawać. Przeciwny stan rzeczy oznaczałby powrót do znanej od dawna w prawie 

karnym zasady versanti in re illicita imputantur omnia quae ex delicto sequuntur, którą 

K. Binding już na początku XX wieku określił jako „godną pożałowania i należącą do 

najgorszych zasad prawnych, jakie kiedykolwiek powstały”658. Takie nastawienie 

zaowocowało próbami sformułowania możliwie jednoznacznego katalogu kryteriów, 

które warunkują możliwość „zarachowania” na konto potencjalnego sprawcy określonej 

zmiany w świecie zewnętrznym. Jakkolwiek szczegółowe sprawozdanie ze złożonego, 

notabene w chwili obecnej wciąż jeszcze niezakończonego procesu konstytuowania się 

zespołu kryteriów przypisania skutku przekracza założenia tej pracy, tym niemniej 

wskazać należy – pozwalając sobie na daleko idące uproszczenie – że wspomniane 

kryteria tworzą instrumentarium pozwalające na stwierdzenie normatywnego powiązania 

pomiędzy faktem naruszenia normy sankcjonowanej zakazującej powodowania skutku 

(albo nakazującej zapobieżenie jego wystąpieniu) a samym skutkiem659. Istoty 

wspomnianego związku normatywnego należy upatrywać „w przesądzeniu, że 

rozpoznawalne ex ante społecznie nieakceptowalne prawdopodobieństwo spowodowania 

 
656 M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 112; zob. też: S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, 

s. 276. 
657 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 278. 
658 Paremię tę tłumaczyć należy: „Kto czynu bezprawie, temu przypisane zostanie wszystko, co z tego 

wyniknie”. Cyt. za: J. Giezek, Przyczynowość…, s. 179. 
659 M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 232. 
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skutku przestępnego związane z naruszeniem wymaganych w danych okolicznościach 

reguł postępowania prowadzi do takiego rozwinięcia się przebiegu przyczynowego, w 

którym urzeczywistnia się w skutku związane z tym zachowaniem niebezpieczeństwo 

jego spowodowania”660. 

 Nie chcąc oddalać się zanadto od głównej osi rozważań, skupić należy się w tym 

miejscu przede wszystkim na wybranych przesłankach należących do kręgu tak zwanych 

negatywnych kryteriów przypisania skutku661. Ich wyróżnianie przez przedstawicieli 

nauki polskiej stanowi rozwinięcie poczynionego przez C. Roxina spostrzeżenia, zgodnie 

z którym problem obiektywnego przypisania skutku nie wyczerpuje się w samym tylko 

stwierdzeniu urzeczywistnienia się nadmiernego niebezpieczeństwa zachowania 

potencjalnego sprawcy, lecz – niejako na wyższym poziomie – może wiązać się z 

dalszym jeszcze ograniczeniem odpowiedzialności z uwagi na swoistą kumulację 

zachowań potęgujących ryzyko wystąpienia negatywnego skutku662. Rzecz w tym, że 

może okazać się albo że skutek przestępny wystąpił nie tylko ze względu na bezprawne 

zachowanie potencjalnego sprawcy, ale również osoby trzeciej, albo że z uwagi na 

zachowanie osób trzecich wystąpił skutek dalej idący niż ten, który powstałby przy braku 

zewnętrznej ingerencji663. Racjonalnie ukształtowany model odpowiedzialności karnej 

musi natomiast zakładać, że podstawę prawnokarnego wartościowania stanowią 

wyłącznie takie następstwa zachowania potencjalnego sprawcy, które powstały wskutek 

niebezpieczeństwa wywołanego – przede wszystkim – jego bezprawnym zachowaniem. 

W toku przypisywania sprawstwa przestępstwa skutkowego jako nieodzowne jawi się 

więc uwzględnienie również zachowań innych osób, które w określony sposób wpłynęły 

na przebieg łańcucha kauzalnego prowadzącego do skutku przestępnego, w którym 

zachowanie potencjalnego sprawcy stanowi zaledwie jedno z ogniw. Pominięcie faktu, 

że wartościowane zachowanie potencjalnego sprawcy nie mogło zaistnieć bez 

 
660 M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 232. 
661 W literaturze nazywane bywają one również „ograniczeniami przypisania drugiego stopnia” (C. Roxin), 

kryteriami drugiego stopnia, bądź przesłankami przypisania skutku w warunkach konkurencji (zbiegu) 

wadliwych zachowań. Warto w tym kontekście dodać, że w najnowszej literaturze przedmiotu coraz 

częściej podnosi się, że brak jest podstaw do wyróżniania poszczególnych poziomów obiektywnego 

przypisania skutku, zaś dogmatycznie i pragmatycznie uzasadnione jest ujednolicenie kryteriów 

przypisania – zob. C. Roxin, Problematyka obiektywnego przypisania, w: Teoretyczne problemy…, s. 15; 

P. Kardas, W poszukiwaniu…, w: Obiektywne oraz subiektywne…, s. 200; R. Dębski, O tzw. negatywnych 

przesłankach obiektywnego przypisania, w: Obiektywne oraz subiektywne…, s. 214, 236 i n. 
662 C. Roxin, Problematyka obiektywnego przypisania, w: Teoretyczne problemy…, s. 15; J. Giezek, Teorie 

związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania, w: Nauka o przestępstwie. Zasady 

odpowiedzialności. System Prawa Karnego. Tom 3, red. R. Dębski, Warszawa 2017, nb. 265. 
663 M. Bielski, Obiektywne przypisanie…, s. 81. 
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zachowania osób trzecich – lub też, że samoistnie wywołałoby ono mniej doniosły skutek 

niż rzeczywiście stwierdzony – musiałoby niejednokrotnie prowadzić do rozstrzygnięć 

nie tylko nieintuicyjnych, lecz przede wszystkim niesprawiedliwych664. Na marginesie 

warto wskazać, że atrakcyjność tej kategorii kryteriów przypisania skutku z perspektywy 

tematu rozprawy wynika w szczególności z faktu, iż uwzględniają one szeroki kontekst 

sytuacyjny, w którym dochodzi do bezprawnego zachowania się sprawcy, odwołując się 

przy tym między innymi do roli, którą odgrywa w nim sam dysponent (dzierżyciel), na 

którego dobrach prawnych wystąpił ustawowo określony skutek665. 

 Za uwzględnianiem wpływu zachowania dysponenta dobra prawnego na 

możliwość przypisania skutku potencjalnemu sprawcy przemawia w szczególności tak 

zwana zasada autonomii ofiary666. Trudno zaprzeczyć, że choć ustawodawca konstruuje 

system prawny przede wszystkim po to, być chronić przysługujące jednostkom dobra 

prawne, to jednak ochrona ta nie może mieć charakteru absolutnego, a podmioty prawa 

muszą mieć zagwarantowaną możliwość sensownej autodeterminacji i gospodarowania 

własnymi dobrami. Bezwzględna ochrona wszystkich dóbr prawnych doprowadziłaby 

wszak z jednej strony do paraliżu życia społecznego, a z drugiej strony – co niemniej 

ważne – do faktycznego odebrania dzierżycielom jakiejkolwiek swobody w ich 

wykorzystywaniu. Tymczasem w demokratycznym państwie prawa nie tylko 

wykluczone jest zmuszanie kogokolwiek do tego, by chronił swój interes osobisty wbrew 

swej woli, ale również jako wątpliwie jawi się wyznaczanie osobom trzecim wyższego 

wymogu staranności w postępowaniu z dobrem prawnym niż prezentowany przez 

samego dysponenta. W tym kontekście J. Giezek formułuje tezę, że to właśnie staranność 

prezentowana przez dysponenta dobra prawnego mogłaby wyznaczać swoisty standard, 

do którego przestrzegania zobowiązani byliby również inni uczestnicy obrotu667. 

W literaturze przedmiotu z szeroką akceptacją spotyka się założenie, że nie każde 

zachowanie się dysponenta kauzalnie powiązane ze skutkiem może prowadzić do 

wykluczenia przypisania skutku potencjalnemu sprawcy. Konsekwencje takie może mieć 

wyłącznie zachowanie, które – podobnie jak zachowanie potencjalnego sprawcy – 

wywołało urzeczywistnione w skutku przestępnym nieakceptowalne niebezpieczeństwo 

 
664 Zob. szer.: M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 288 i n. 
665 M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 286; J. Giezek, Teorie związku…, nb. 265; S. Tarapata, 

Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym, Kraków 2019, s. 383 i n. 
666 C. Roxin, Problematyka obiektywnego przypisania, w: Teoretyczne problemy…, s. 16-17. 
667 J. Giezek, Teorie związku…, nb. 266. 
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dla dobra prawnego668. Zachowanie dysponenta wcale nie musi przy tym 

charakteryzować się bezprawnością. O ile bowiem w przypadku potencjalnego sprawcy 

z natury rzeczy podstawę ewentualnego przypisania skutku stanowić mogą wyłącznie 

czyny oceniane jako nielegalne (sprzeczne z normą sankcjonowaną), o tyle nie można 

mówić o bezprawności w przypadku zachowania podmiotu, które doprowadziło do 

powstania skutku wyłącznie na jego własnych dobrach prawnych, gdyż norma 

sankcjonowana chroniąca określone dobro indywidualne nie obejmuje swym zakresem 

zastosowania ochrony przed zamachami ze strony samego dysponenta. W efekcie, 

zachowanie dysponenta przyczyniające się do skutku przestępnego na jego własnych 

dobrach prawnych może być uznane za bezprawne tylko wówczas, gdy w danym układzie 

sytuacyjnym zarazem stwarza ono nieakceptowalne niebezpieczeństwo dla dóbr 

prawnych innej osoby bądź osób669. 

Akceptując konieczność uwzględniania autonomii dysponenta dobra prawnego w 

procesie przypisania sprawstwa ustawowo stypizowanego skutku, wyraźnie odróżnić 

należy kilka możliwych do pomyślenia wariantów jego potencjalnie prawnokarnie 

relewantnego zachowania670, a mianowicie: (1) potencjalny sprawca może dopuścić się 

naruszenia dobra prawnego lub narażenia go na niebezpieczeństwo za uprzednią zgodą 

dysponenta tego dobra; (2) nadmiernie ryzykowne zachowanie potencjalnego sprawcy 

może być poprzedzone nadmiernie ryzykownym zachowaniem dysponenta, przy czym w 

skutku urzeczywistni się niebezpieczeństwo pochodzące z obu tych źródeł; (3) dysponent 

dobra prawnego, mając obiektywną możliwość rozpoznania zagrożenia, może podjąć 

zachowanie umożliwiające urzeczywistnienie się w skutku niebezpieczeństwa 

stworzonego uprzednio przez potencjalnego sprawcę (tzw. samonarażenie się na 

niebezpieczeństwo671); (4) zachowanie dysponenta może stanowić obiektywnie 

nieprawidłową reakcję na stworzone przez potencjalnego sprawcę niebezpieczeństwo, co 

doprowadzi do urzeczywistnienia się w skutku niebezpieczeństwa wywołanego przez oba 

 
668 M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 287-288; J. Giezek, Teorie związku…, nb. 265; S. 

Tarapata, Przypisanie sprawstwa…, s. 384 i n. 
669 M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 287-288; J. Giezek, Teorie związku…, nb. 265. 
670 Zob. też: J. Giezek, Teorie związku…, nb. 266; M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 290;  
671 W literaturze wskazuje się, że podstawowa różnica dzieląca przypadki tak zwanego samonarażenia na 

niebezpieczeństwo od narażenia dóbr jednostki za jej zgodą sprowadza się do stopnia kontroli dysponenta 

nad rozwojem ryzyka. O ile w pierwszym wypadku ofiara cały czas panuje nad sytuacją, decydując, jak 

dalece własnym zachowaniem chce narażać swe dobra na niebezpieczeństwo, o tyle w drugim przypadku 

toleruje ona narażenie pochodzące od innej osoby, nie mając jednak (co do zasady) możliwości ingerencji 

w bieg dalszych wydarzeń. Co więcej, dysponent z reguły nie potrafi przewidzieć jej zdolności do 

opanowania ryzykownej sytuacji równie dokładnie jak własnych umiejętności w tym zakresie – zob. J. 

Giezek, Teorie związku…, nb. 266. 
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podmioty oraz wreszcie (5) w skutku przestępnym może urzeczywistnić się 

niebezpieczeństwo stworzone przez wspólne ryzykowne przedsięwzięcie dysponenta 

dobra prawnego oraz potencjalnego sprawcy. Na potrzeby przypisania sprawstwa skutku 

poza zakresem zainteresowania pozostawić należy wszystkie możliwe do pomyślenia 

zachowania się dysponenta, które następują już po zaistnieniu skutku przestępnego, 

albowiem – co oczywiste – w przebiegu kauzalnym nie mogą one stanowić 

(współ)przyczyny jego wystąpienia. 

 Jakkolwiek niemal w każdej z wymienionych sytuacji zachowanie dysponenta 

dobra może potencjalnie stanowić argument przemawiający za wyłączeniem przypisania 

skutku potencjalnemu sprawcy, tym niemniej podkreślić należy, że odpowiedź na 

pytanie, czy w konkretnym przypadku do takiego wyłączenia faktycznie dojdzie, zależy 

od bardzo wielu zmiennych, przede wszystkim od racji o charakterze kryminalno-

politycznym. Wśród czynników, które wpływają na ostateczną decyzję w tym 

przedmiocie, wymienia się między innymi okoliczności takie jak rodzaj reguł ostrożności 

przekroczonych przez potencjalnego sprawcę oraz dysponenta, a także stopień i waga ich 

naruszenia, wartość zagrożonego dobra prawnego, charakter grożącego dobru 

niebezpieczeństwa (statyczny bądź dynamiczny), charakterystyka ocenianych zachowań 

(czy stanowiły pierwotne źródło niebezpieczeństwa czy też reakcję na nie), ewentualny 

status gwaranta, zdolność dysponenta do rozpoznania znaczenia czynu oraz sytuacja 

motywacyjna, w której się znalazł, a także – do pewnego stopnia – charakterystyka strony 

podmiotowej zachowań generujących konkurencyjne źródła ryzyka672. Jako że 

szczegółowe ich omówienie przekracza ramy tej pracy, stanowiąc w gruncie rzeczy 

materiał na odrębne opracowanie, skupić należy się wyłącznie na rozważeniu, do jakiego 

stopnia faktyczne tolerowanie przez dysponenta ryzyka grożącego przysługującym mu 

dobrom (w tym również akty zgody na zachowanie ryzykowne) może być postrzegane w 

kategoriach negatywnego kryterium przypisania skutku. Zwłaszcza, że w literaturze 

napotkać można pogląd – który swego czasu wyraził H.J. Rudolphi – zgodnie z którym 

„zgoda pokrzywdzonego wyłącza już zgodność zachowania sprawcy z istotą 

/znamionami/ czynu, bądź przez to, że zgoda pokrzywdzonego /nosiciela dobra prawnego 

 
672 W tym zakresie zob. w szczególności: M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, s. 293 i n.; M. Bielski, 

Obiektywne przypisanie…, s. 82 i n.; S. Tarapata, Przypisanie sprawstwa…, s. 420-424; S. Tarapata, 

Negatywne przesłanki przypisania sprawstwa przestępstwa skutkowego w kontekście subiektywnych 

elementów odpowiedzialności karnej – zagadnienia wybrane, w: Obiektywne oraz subiektywne przypisanie 

odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 367 i n.; , M. Małecki, Zbiegi i 

kolizje…, w: Obiektywne oraz subiektywne…, s. 339 i n. 
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– Rechtsgutsträger/ powoduje, że odpada odpowiadające ustawowym znamionom 

naruszenie dobra prawnego, bądź też, że prowadzi do wyłączenia przypisania skutku”673. 

 Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy należy przypomnieć, że w pracy 

zgoda dysponenta dobra prawnego jest rozumiana jako akt woli, przeżycie psychiczne 

dysponenta, którego istotą jest akceptacja przedmiotu zgody674. Istnienie prawnokarnie 

relewantnej zgody nie jest uzależnione od zakomunikowania jej na zewnątrz, co nie 

oznacza jednak, że nie może ona in concreto zostać wyrażona, czy to wprost czy w sposób 

dorozumiany. O ile zatem pewne zachowania dysponenta – w tym również zachowania 

znamienne ryzykiem – mogą towarzyszyć istniejącej zgodzie, o tyle samo zewnętrzne 

zachowanie się bez odpowiednio ukształtowanej sfery wolicjonalnej nie może zostać 

uznane za prawnokarnie relewantny akt zgody dysponenta. 

 Jak się zdaje, zgoda dysponenta dobra prawnego w opisanym wyżej znaczeniu już 

ze swej istoty nie jest okolicznością, którą można by postrzegać w kategoriach 

charakterystycznej dla negatywnych kryteriów przypisania skutku kolizji – czy może 

raczej: kumulacji – zachowań generujących ryzyko675. Rzecz w tym, że istota układów 

faktycznych, w których dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności za skutek z uwagi na 

autonomiczne zachowanie dysponenta dobra prawnego, sprowadza się do uzależnienia 

wystąpienia skutku nie tylko od podjęcia zachowania znamiennego ryzykiem przez 

potencjalnego sprawcę, ale również przez dysponenta dobra prawnego676. Rozważanie 

wyłączenia odpowiedzialności za skutek na tej podstawie możliwe jest zatem dopiero 

wówczas, gdy zachowanie obu podmiotów wykazuje kauzalny związek ze stypizowanym 

ustawowo skutkiem677. W tym kontekście podkreślenia wymaga, że sam akt zgody 

dysponenta – czy mający charakter wyłącznie przeżycia psychicznego czy też wyrażony 

na zewnątrz – nie może zostać uznany za pełnoprawną przyczynę wystąpienia skutku 

przestępnego. Fakt wyrażenia zgody na naruszenie dobra prawnego ani nie może 

wywołać tego naruszenia ani sam w sobie nie powoduje realnego zagrożenia dla dobra, 

 
673 H.J. Rudolphi, Okoliczności usprawiedliwiające w prawie karnym. Przyczynek do funkcji, struktury i 

zasad wyłączania bezprawności, w: Teoretyczne problemy…, s. 76. 
674 Zob. rozdział 3.4.4. 
675 Zob. D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 93. Odmiennie, jak się zdaje: P. Zagiczek, Problematyka zgody 

dysponenta dobra prawnego w kontekście przestępstwa narażenia na zarażenie wirusem HIV (art. 161 

k.k.), w: Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, red. P. Góralski, Warszawa 

2016, s. 313-316. 
676 M. Bielski, O potrzebie teoretycznej, dogmatycznej i kryminalno-politycznej refleksji nad negatywnymi 

przesłankami przypisania skutku przestępnego, w: Obiektywne oraz subiektywne przypisanie 

odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 248. 
677 Na temat modelu wyjaśniania przyczynowego opartego na teorii warunku odpowiadającego 

empirycznie potwierdzonej prawidłowości zob. w szczególności – J. Giezek, Przyczynowość…, s. 34 i n. 
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zaś skutek przestępny mógłby z powodzeniem wystąpić i bez aktu zgody dysponenta 

(wbrew jego woli). Za jedyną zmianę, która wiąże się z rozpatrywaną okolicznością, 

można by co najwyżej uznać podwyższone prawdopodobieństwo – wcale jednak nie 

graniczące z pewnością – podjęcia przez potencjalnego sprawcę zachowania 

sprowadzającego dla dobra niebezpieczeństwo, które ostatecznie może urzeczywistnić 

się w skutku przestępnym. Tak odległy związek aktu zgody dysponenta z ewentualnym 

naruszeniem dobra prawnego (względnie narażeniem go na niebezpieczeństwo), dający 

się sprowadzić do swoistego oddziaływania na sferę motywacyjną potencjalnego 

sprawcy, w żadnym wypadku nie daje podstaw do uznania aktu woli dysponenta za 

pełnoprawną współprzyczynę wystąpienia ustawowo określonego skutku. 

 Kluczowa odmienność pomiędzy zamachem na dobro prawne dokonanym za 

zgodą dysponenta a wszystkimi innymi sytuacjami, w których decydujemy się na 

wykluczenie przypisania skutku ze względu na nadmiernie ryzykowne zachowanie 

samego dysponenta, polega przede wszystkim na tym, że tylko w tym pierwszym 

wypadku zachowanie potencjalnego sprawcy w ogóle nie narusza reguł ostrożności. W 

efekcie, w przypadku ataku na dobro prawne jednostki przedsięwziętego za jej skutecznie 

udzieloną zgodą, zachowanie to – właśnie z uwagi na brak naruszenia reguł ostrożności 

– nie stanowi przekroczenia normy sankcjonowanej, leżącej u podstaw danego typu 

czynu zabronionego678. Jako że w odniesieniu do przestępstw materialnych okoliczność 

tę odczytywać należy zarazem jako brak aktualizacji pozytywnych kryteriów przypisania 

skutku, odpada tym samym potrzeba odwoływania się do kryteriów negatywnych, które 

– jak wspomniano wcześniej – zastosowanie znajdują dopiero w przypadku stwierdzenia 

normatywnego powiązania pomiędzy bezprawnym zachowaniem potencjalnego sprawcy 

a skutkiem przestępnym679. W pozostałych wypadkach, o ile w ogóle finalnie zasadne 

okaże się wyłączenie odpowiedzialności potencjalnego sprawcy za skutek, o tyle za 

sprawą negatywnego kryterium przypisania nastąpi to nie na płaszczyźnie bezprawności, 

lecz karalności. 

 Choć sama zgoda dysponenta nie nosi cech negatywnego kryterium przypisania 

skutku, tym niemniej wydaje się, że zachowanie się dysponenta w określonych 

okolicznościach – pomimo że nie polega na dokonaniu aktu zgody – może być poczytane 

za oznakę faktycznego braku zainteresowania ochroną przysługujących mu dóbr i jako 

 
678 S. Tarapata, Przypisanie sprawstwa…, s. 200-203; zob. szer. rozdział 4.2.2. 
679 Zob. P. Kardas, W poszukiwaniu…, s. 181; E. Hryniewicz, Czy zgoda dysponenta dobra może wyłączyć 

bezprawność czynu?, „Prokuratura i prawo” 2014, nr 4, s. 67-68. 
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takie nie powinno pozostawać bez wpływu na możliwość przypisania sprawstwa typu 

skutkowego680. W praktyce bywa wszak tak, że sposób, w jaki dysponenci obchodzą się 

z własnymi dobrami, nie pozwala na przyjęcie, że są oni zainteresowani ochroną pewnej 

sfery swych interesów, trudno zaś utrzymywać, że taki stan rzeczy nie rzutuje na 

możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej innych osób wchodzących w 

interakcje z dobrami danej jednostki. Powyższa teza wymaga jednak pewnego 

doprecyzowania. Po pierwsze, w takim wypadku mielibyśmy do czynienia nie ze zgodą 

dysponenta, lecz z okolicznością (zaledwie) wyłączającą możliwość przypisania 

skutku681. Czyn potencjalnego sprawcy zostałby zatem oceniony jako bezprawny, a jego 

przestępność wykluczona na dalszym etapie obejmującym weryfikację karalności. Co 

więcej, w takim ujęciu prawnokarna istotność zachowania dysponenta nie wymaga 

spełnienia warunków formułowanych w odniesieniu do zgody – w szczególności, 

możliwość wykluczenia odpowiedzialności karnej nie jest w sposób ścisły uzależniona 

od tego, czy przedmiotem zamachu było dobro w danym zakresie pozostające w 

dyspozycji jednostki. Po drugie, zaznaczyć należy, że nie wszystkie zamienne ryzykiem 

zachowania dysponenta, swoiście zbiegające się z zachowaniem potencjalnego sprawcy, 

mogą być traktowane jako wyraz akceptacji naruszenia dobra lub narażenia go na 

niebezpieczeństwo682. Czym innym jest bowiem świadoma rezygnacja z ochrony 

własnego interesu, a czym innym błędna reakcja na stwierdzone niebezpieczeństwo dla 

dobra prawnego – czy to o charakterze statycznym czy dynamicznym – niepołączona z 

tolerowaniem jego ewentualnego naruszenia. Poczynienie powyższych zastrzeżeń 

otwiera drogę do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, pod jakimi warunkami 

autonomiczne zachowanie dysponenta, cechujące się nadmierną ryzykownością dla jego 

własnych dóbr prawnych, może być odczytywane jako przejaw akceptacji dla 

niebezpieczeństwa wywołanego przez potencjalnego sprawcę, mający zarazem charakter 

negatywnego kryterium przypisania skutku. 

Choć łatwo ulec wrażeniu, że in concreto postępowanie dysponenta 

poprzedzające czyn potencjalnego sprawcy może zostać scharakteryzowane jako 

 
680 J. Giezek mówi w tym kontekście o swoistym desinteressement prezentowanym przez dysponenta w 

odniesieniu do ochrony przysługujących mu dóbr prawnych – zob. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 148. 
681 Swoisty zbieg obu konstrukcji może mieć miejsce sytuacjach, w których zgodą dysponenta objęte było 

wyłącznie narażenie dobra na niebezpieczeństwo, podczas gdy w rzeczywistości doszło do jego naruszenia, 

które jednak nie będzie mogło zostać przypisane sprawcy właśnie ze względu na aktualizację negatywnego 

kryterium przypisania skutku. Ponadto, na podstawie sposobu zachowania się dysponenta moglibyśmy 

ewentualnie domniemywać, że wyraża on zgodę na ryzyko dla swego dobra. 
682 J. Giezek, Teorie związku…, nb. 266. 
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odpowiadające w swej istocie instytucji zgody dysponenta, to jednak okoliczności tych 

nie należy ze sobą utożsamiać. Rzecz w tym, że jakkolwiek zachowanie dysponenta może 

być wyrazem faktycznego braku zainteresowania ochroną przysługujących mu dóbr, to 

„podjęcie przez osobę ostatecznie pokrzywdzoną zachowania generującego 

niebezpieczeństwo wywołania negatywnego skutku nie oznacza bynajmniej zgody na 

naruszenie tego dobra, lecz co najwyżej wskazuje na akceptowanie stwarzanego w ten 

sposób zagrożenia dla dóbr, którymi może ona dysponować”683. Innymi słowy, 

ryzykowne zachowanie dysponenta dobra samo w sobie nie oznacza przyzwolenia na 

stworzenie (lub zwielokrotnienie) niebezpieczeństwa również przez osobę trzecią. Może 

ono natomiast – pod warunkiem, że stanowi element łańcucha kauzalnego powiązanego 

z prawnokarnie relewantnym skutkiem, a zarazem istotny czynnik zwiększający ryzyko 

jego wystąpienia – być postrzegane w kategoriach negatywnego kryterium przypisania. 

Taka sytuacja będzie mieć miejsce w szczególności wówczas, gdy pokrzywdzony inicjuje 

przebieg przyczynowy, który ostatecznie prowadzi do naruszenia dobra lub narażenia go 

na niebezpieczeństwo, a jednocześnie w skutku urzeczywistni się przede wszystkim 

niebezpieczeństwo spowodowane przez niego samego. 

Dla precyzyjniejszego przedstawienia omawianej kwestii, można odwołać się do 

następującego kazusu: wyobraźmy sobie, że kierowca – przekraczając dozwoloną 

administracyjnie prędkość – wypada z zakrętu, wjeżdża na przeciwny pas ruchu i zderza 

się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem. Mężczyzna ginie w wyniku obrażeń 

odniesionych wypadku. Opinia biegłego wykazuje przy tym, że również drugi samochód 

poruszał się z nadmierną prędkością, jednak nawet gdyby prowadząca go kobieta 

dochowała wymaganej w tych okolicznościach ostrożności, z prawdopodobieństwem 

graniczącym z pewnością nie zdołałaby uniknąć zderzenia. Rozważając ewentualną 

odpowiedzialność kobiety za spowodowanie wypadku samochodowego ze skutkiem 

śmiertelnym, nie można mieć wątpliwości co do tego, że naruszyła reguły ostrożności 

dotyczące bezpiecznej prędkości poruszania się pojazdem mechanicznym. Z pola 

widzenia nie należy tracić jednak zachowania kierowcy, który poniósł śmierć. Rzecz w 

tym, że to spowodowane przez niego niebezpieczeństwo miało charakter pierwotny i było 

dużo dalej idące. Ryzyko związane z nieostrożnym zachowaniem potencjalnego sprawcy 

samo w sobie nie miało wszak potencjału do spowodowania skutku, który nastąpił 

wyłącznie ze względu na kumulację zachowań znamiennych ryzykiem. Z perspektywy 

 
683 J. Giezek, Teorie związku…, nb. 267. 
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kobiety kierującej pojazdem istota opisanej sytuacji sprowadza się zatem do niemożności 

uniknięcia dalej idącego niebezpieczeństwa stworzonego przez samego 

pokrzywdzonego, co pozwala na postawienie tezy, że nie powinna ona zostać obciążona 

odpowiedzialnością za zaistniały skutek. 

 Rozważyć należy również kategorię nieco odmiennych przypadków, nazywanych 

w literaturze przejęciem przez ofiarę niebezpieczeństwa wystąpienia skutku. Chodzi o 

sytuacje, w których w skutku przestępnym urzeczywistnia się niebezpieczeństwo 

powstałe w wyniku zachowania potencjalnego sprawcy, do którego podjęcia nakłaniał 

sam dysponent dobra684. Najłatwiej chyba zilustrować ów wariant odwołując się do 

przypadku namawiania kierowcy samochodu przez późniejszą ofiarę wypadku do 

nieostrożnej, nadmiernie brawurowej czy szybkiej jazdy lub do prowadzenia pojazdu po 

spożyciu alkoholu685. W takich sytuacjach – w ślad za poglądem wyrażonym przez C. 

Roxina – możliwość wykluczenia odpowiedzialności karnej potencjalnego sprawcy 

uzależnia się zwykle od trzech warunków: (1) ofiara musiała być w pewnym sensie 

współodpowiedzialna za podjęcie ryzykowanego zachowania – chociażby właśnie 

poprzez nakłanianie do naruszenia ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, (2) 

niebezpieczeństwo, które urzeczywistniło się w skutku było tym, do którego podjęcia 

zachęcała, a nadto (3) dostrzegała ona grożące jej dobrom ryzyko w stopniu co najmniej 

takim jak osoba je narażająca686. Mówiąc inaczej, w przypadkach gdy to sama ofiara jawi 

się jako swoisty spiritus movens nadmiernie ryzykownego sposobu postępowania z jej 

 
684 Zwykle wariant ten ilustruje się również zaczerpniętymi z doktryny i judykatury niemieckiej kazusami, 

a konkretnie Auto – Serfer – Fall oraz Memel – Fall. W pierwszym wypadku (zdaniem C. Roxina) kierujący 

pojazdem powinien zostać uwolniony od odpowiedzialności karnej za spowodowanie śmierci swego 

„serfującego” na dachu auta kolegi, który podczas zainicjowanego przez siebie przejazdu spadł i zginął. W 

drugim wypadku od odpowiedzialności za skutek śmiertelny na osobie pasażera uwolniony został 

przewoźnik wodny, który ostrzegał mężczyznę przez ryzykiem przewrócenia łodzi, ale ostatecznie uległ 

klientowi i popłynął z nim w zakończony tragedią rejs – zob. M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, 

s. 295; J. Giezek, Teorie związku…, nb. 269. 
685 J. Giezek, Przyczynowość…, s. 156. 
686 C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band 1, München, 1992, s. 411-412 – w ślad za J. Giezek, 

Przyczynowość…, s. 155-156. Dodać należy, że w literaturze wskazuje się, iż możliwość wyłączenia 

odpowiedzialności karnej potencjalnego sprawcy z uwagi na przejęcie ryzyka przez ofiarę jest wykluczona, 

jeżeli niebezpieczeństwo, które urzeczywistniło się w skutku nie wynikło wyłącznie z ryzyka, do którego 

wywołania namawiał pokrzywdzony lecz np. z innych błędów kierowcy. Wspomniane kryteria J. Giezek 

ilustruje następującym przykładem: „Jeśli pasażer, któremu się bardzo spieszy na umówione spotkanie, 

nakłania kierowcę do przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy, to rodzić może się pokusa, aby rozważyć 

możliwość wyłączenia odpowiedzialności kierowcy za wynikłe z tego przekroczenia naruszenie dóbr 

dysponującego nimi pasażera (np. uszkodzenie ciała). Rzecz jednak w tym, że wyłączenie takie nie 

wchodziłoby chyba w rachubę w sytuacjach najczęściej spotykanych, a więc przede wszystkim wówczas, 

gdy pasażer tolerował jedynie przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy, gdy nie wszystkie 

zwiększające ryzyko czynniki (np. krótkowzroczność kierowcy) były mu znane lub gdy przyczynę 

wypadku stanowiły inne popełnione przez kierowcę błędy.” – J. Giezek, Teorie związku…, nb. 269. 
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dobrem prawnym, postuluje się uwolnienie od odpowiedzialności karnej potencjalnego 

sprawcy, który faktycznie sprowadził niebezpieczeństwo ostatecznie urzeczywistnione w 

skutku687. 

Warto przy tym zauważyć, że skoro w opisanym wariancie sytuacyjnym rola 

dysponenta dobra prawnego sprowadza się na dobrą sprawę do nakłonienia osoby trzeciej 

do podjęcia zachowania generującego niebezpieczeństwo dla jego własnych dóbr – a co 

najmniej umocnienia powziętego przez nią zamiaru – to na zasadzie argumentum a 

fortiori przyjąć należy również, że przyszła ofiara akceptuje wywołanie tego rodzaju 

ryzyka. Jej stan woli może zostać przeto potencjalnie uznany za prawnokarnie relewantną 

zgodę. Kluczowym aspektem rzutującym na ocenę wpływu opisanego zachowania 

pokrzywdzonego na odpowiedzialność karną potencjalnego sprawcy jest przy tym 

precyzyjne wyznaczenie zakresu tolerancji dla generowanego przezeń 

niebezpieczeństwa. Wydaje się mianowicie, że w tego typu sytuacjach przedmiotem 

zgody będzie zazwyczaj jedynie stworzenie określonego poziomu niebezpieczeństwa dla 

dobra prawnego, nie zaś jego naruszenie. Mówiąc inaczej, w znakomitej większości 

sytuacji obejmujących nakłanianie do podjęcia ryzykownej aktywności ofiara czynu 

akceptuje wyłącznie narażenie swych dóbr na niebezpieczeństwo, nie zaś ich faktyczne 

naruszenie (nawet jeśli ostatecznie do niego dochodzi)688. Teza taka wydaje się 

uzasadniona zwłaszcza w odniesieniu do dóbr najwyżej wartościowanych takich jak życie 

czy w pewnym zakresie również zdrowie. Wszakże pasażer namawiający kierowcę do 

ryzykownej jazdy, o ile nie towarzyszą mu myśli suicydalne, rzadko kiedy chce zginąć w 

wypadku wywołanym nadmierną brawurą kierującego, czy chociażby godzi się na taką 

ewentualność. Doświadczenie życiowe wskazuje, że osoby te liczą raczej na to, że – 

mówiąc kolokwialnie – dopisze im szczęście, a najdalej idącym skutkiem obiektywnie 

ryzykownego postępowania będzie wyłącznie stan bezpośredniego zagrożenia ich dóbr. 

O ile zatem w przypadku, gdy ostatecznie dojdzie do naruszenia dobra prawnego (albo 

gdy zagrożone dobra nie mieszczą się katalogu dóbr pozostających w dyspozycji 

jednostki), potencjalny sprawca nie będzie mógł co prawda zostać uwolniony od 

 
687 Nie chodzi przy tym rzecz jasna o wykluczenie możliwości przypisania potencjalnemu sprawcy 

jakiegokolwiek skutku, lecz wyłącznie takiego, który powstał na dobrach inspiratora jego działań. Mówiąc 

inaczej, jeżeli osoba, która po spożyciu alkoholu za namową kolegi zasiadła za kierownicą samochodu i 

spowodowała wypadek, w którym ucierpiał ów – jadący na miejscu pasażera – kolega, a także potrącony 

przechodzień, to oddziaływanie opisanego negatywnego kryterium przypisania skutku ograniczać będzie 

się wyłącznie do szkód wyrządzonych pasażerowi. Zasada przejęcia niebezpieczeństwa wystąpienia skutku 

nie może dotyczyć osoby postronnej, która nie miała żadnego związku z wywołaniem ryzyka dla jej dóbr 

– w tym wypadku przechodnia (zob. J. Giezek, Przyczynowość…, s. 156, przyp. 205). 
688 Zob. też J. Giezek, Przyczynowość…, s. 154. 
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odpowiedzialności z uwagi na zgodę dysponenta dobra prawnego, o tyle w grę wciąż 

wchodzić będzie wykluczenie przypisania sprawstwa skutku ze względu na aktualizację 

negatywnego kryterium przypisania. Co istotne, nie ma w powyższym twierdzeniu żadnej 

sprzeczności, albowiem sposób, w jaki skonstruowane są negatywne kryteria przypisania 

skutku, zakłada dalej idące wymagania niż instytucja zgody dysponenta (w tym sensie, 

że wymaga od potencjalnego pokrzywdzonego podjęcia konkretnej aktywności) i z tego 

względu ich oddziaływanie może mieć szerszy zakres przedmiotowy niż zgoda. 

Powyższe uwagi – jak się zdaje – odnieść można w zasadzie w pełni również do 

sytuacji, w której w skutku przestępnym urzeczywistnia się niebezpieczeństwo stworzone 

przez wspólne przedsięwzięcie dysponenta dobra prawnego oraz potencjalnego sprawcy, 

stanowiące konglomerat ryzykownych zachowań obu tych osób. Świadomy udział 

dysponenta w tego rodzaju przedsięwzięciu co do zasady będzie miał charakter 

prawnokarnie relewantnej zgody, która obejmie swym zakresem co najmniej ryzyko 

immanentnie związane z podejmowaną aktywnością. Aktualne w tym kontekście 

pozostają zatem zarówno uwagi o sposobie oceny prawnej wywołania ryzyka za zgodą 

dysponenta, jak i te dotyczące przypadków, w których rzeczywiste niebezpieczeństwo 

dla jego dóbr wykracza poza zakres udzielonej zgody. W tym kontekście poczynić należy 

jedno istotne zastrzeżenie. Otóż wydaje się, że w sytuacjach, w których nie jest możliwe 

wykluczenie odpowiedzialności karnej potencjalnego sprawcy bądź to w oparciu o zgodę 

dysponenta dobra bądź to o zasadę autonomii ofiary, jako zasadne może in concreto jawić 

się rozważenie wyłączenia przypisania sprawstwa przestępstwa materialnego z uwagi na 

aktualizację innej negatywnej przesłanki przypisania, a mianowicie kolizji 

odpowiedzialności za skutek689. Dopiero szczegółowa analiza konkretnego przypadku, 

uwzględniająca takie zmienne jak – między innymi – charakterystyka zachowań osób 

biorących udział w przestępnym przedsięwzięciu, a także waga i stopień naruszenia przez 

nich reguł ostrożności, pozwoli bowiem na ustalenie, który z podmiotów swym 

zachowaniem ostatecznie przesądził o urzeczywistnieniu się zaistniałego 

niebezpieczeństwa w skutku przestępnym. Nie można przy tym wykluczyć, że to przede 

wszystkim niebezpieczeństwo wywołanie przez dysponenta (dzierżyciela) dobra 

 
689 W najnowszej literaturze tak zwaną kolizję odpowiedzialności za skutek zwykło się uważać za 

samodzielną okoliczność wyłączająca możliwość przypisania skutku w sytuacji, gdy zachowania 

generujące nadmierne ryzyko podejmowane przez potencjalnego sprawcę i osobę trzecią (w tym również 

przez późniejszą ofiarę) wystąpiły w sposób niezależny acz wzajemnie powiązany, kumulując 

niebezpieczeństwo dla dobra prawnego w ramach zdynamizowanego przebiegu zdarzeń – zob. M. Bielski, 

Obiektywne przypisanie…, s. 80 i n. 
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prawnego ostatecznie ziściło się w skutku, co stanowiłoby podstawę do wyłączenia 

odpowiedzialności potencjalnego sprawcy za ów skutek. 

Większych wątpliwości nie budzi, że także zachowania dysponenta następujące 

już po nadmiernie ryzykownym zachowaniu się potencjalnego sprawcy mogą świadczyć 

o akceptacji spowodowanego przezeń stanu niebezpieczeństwa dla dobra prawnego. 

Takiego sensu doszukiwać można się przede wszystkim w obiektywnie nieostrożnych – 

a jednocześnie podjętych świadomie, dobrowolnie i w warunkach pozwalających na 

dostateczne rozeznanie sytuacji – reakcjach dysponenta na niebezpieczeństwo wywołane 

przez potencjalnego sprawcę. Rzecz w tym, że w przypadku, gdy dysponent rozpoznaje 

grożące dobru prawnemu niebezpieczeństwo i pomimo obiektywnej możliwości 

odwrócenia go, świadomie podejmuje decyzję o ryzykowanym zachowaniu – co 

ostatecznie prowadzi do urzeczywistnieniu się skumulowanego ryzyka w skutku 

przestępnym – mamy de facto do czynienia z przejawem akceptacji dla stworzonego 

przez osobę trzecią niebezpieczeństwa. 

Ocena opisanej sytuacji faktycznej wydaje się dużo bardziej jednoznaczna niż w 

przypadku zachowań dysponenta poprzedzających wartościowane zachowanie 

potencjalnego sprawcy. Jest to spowodowane tym, że dysponent ma wówczas realną 

możliwość zdiagnozowania natężenia grożącego dobru prawnemu ryzyka i – 

alternatywnie – albo odwrócenia go albo dostosowania swego postępowania tak, ażeby 

tolerowany przezeń stopień ryzyka nie został przekroczony690. Ostatecznie zatem to sam 

dysponent panuje nad kluczowym fragmentem przebiegu zdarzeń, decydując, jak dalece 

chce narażać na niebezpieczeństwo własne dobra691. Trudno się nie zgodzić, że w takim 

wypadku przypisanie skutku potencjalnemu sprawcy – który stworzył pierwotne, ale nie 

jedyne źródło ryzyka – oznaczałoby obciążenie go odpowiedzialnością karną za 

spowodowanie stanu rzeczy efektywnie zaakceptowanego przez dysponenta. 

Fundamentalne dla tej pracy założenia aksjologiczne, akcentujące doniosłość autonomii 

jednostek w zarządzaniu przysługującymi im dobrami prawnymi, nie pozwalają w takich 

wypadkach – z uwagi na aktualizację negatywnego kryterium przypisania – na uznanie 

potencjalnego sprawcy za „autora” skutku przestępnego. Podkreślić należy jednak, że do 

 
690 W tym kontekście zauważyć należy, że w literaturze przedmiotu napotkać można pogląd, zgodnie z 

którym naruszenie własnego prawnie chronionego interesu następuje już wówczas, gdy dysponent, pomimo 

obiektywnie istniejących możliwości, nie zapobiega niebezpieczeństwu grożącemu jego dobrom – por. J. 

Giezek, Teorie związku…, nb. 267. 
691 J. Giezek, Teorie związku…, nb. 266; por. S. Tarapata, Przypisanie sprawstwa…, s. 392. 



245 

 

wykluczenia odpowiedzialności karnej na powyższej zasadzie dochodzić może jedynie 

wówczas, gdy autonomiczne zachowanie dysponenta (czy to polegające na działaniu czy 

zaniechaniu) obiektywnie zwiększa niebezpieczeństwo dla dobra prawnego, a co 

najmniej nie powoduje obniżenia jego stopnia do granicy cieszącej się społeczną 

tolerancją – w przeciwnym razie bowiem nie może być mowy o zaktualizowaniu się 

negatywnego kryterium przypisania. 

 W tym kontekście podkreślić należy, że dyskusji nie podlega, iż również szersza 

charakterystyka kontekstu sytuacyjnego – w szczególności w zakresie dynamiki rozwoju 

ryzyka generowanego przez potencjalnego sprawcę – musi mieć wpływ na ocenę prawną 

reakcji dysponenta dobra prawnego. Oczywistym jest wszak, że o ile w przypadku 

niebezpieczeństwa o charakterze statycznym ma on obiektywną możliwość diagnozy 

istniejącego ryzyka i zareagowania w sposób stosowny do wymaganych standardów 

postępowania, o tyle wobec niebezpieczeństwa cechującego się dużą dynamiką – ze 

względu na błędy diagnostyczne i prognostyczne wynikające z ograniczeń ludzkiego 

postrzegania, a także nierzadko towarzyszące zdarzeniom silne emocje – możliwości te 

siłą rzeczy bywają znacznie ograniczone. Wydaje się, że w takich wypadkach zwykle to 

właśnie z uwagi na anormalną sytuację motywacyjną, w której znalazł się dysponent 

dobra prawnego, jego zachowanie nie będzie mogło zostać uznane za prawnokarnie 

relewantne zadysponowanie własnymi dobrami. 

W literaturze zwykle przyjmuje się, że z wyłączeniem przypisywalności skutku 

ze względu na autonomiczne zachowanie ofiary następujące po czynie potencjalnego 

sprawcy możemy mieć do czynienia wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności faktyczne 

zdarzenia będą miały charakter statyczny. Wykluczenie przypisania negatywnego skutku 

potencjalnemu sprawcy ze względu na samonarażenie się dysponenta w sytuacji 

dynamicznej dopuszcza się natomiast tylko wówczas, gdy charakter i stopień jego 

obiektywnie nieprawidłowego zachowania pozwoli na sformułowanie wniosku, że w 

porównaniu z naruszeniem reguł przez potencjalnego sprawcę w skutku urzeczywistniło 

się przede wszystkim niebezpieczeństwo związane z zachowaniem pokrzywdzonego, 

nieprawidłowo reagującego na niebezpieczeństwo stworzone przez potencjalnego 

sprawcę692. Pogląd ten zdaje się opierać na założeniu, że w przypadku dynamicznego 

rozwoju zdarzeń niedostosowanie się ofiary do wymaganego standardu ostrożności 

 
692 M. Bielski, Obiektywne przypisanie…, s. 82, 86-88; J. Giezek, Teorie związku…, nb. 268; R. Dębski, O 

tzw. negatywnych…, s. 218-219. 
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spowodowane jest zawsze charakterystyką kontekstu sytuacyjnego, rzadko kiedy jest zaś 

przejawem jej rzeczywistej autonomii. Jakkolwiek niewątpliwie w takich sytuacjach 

możliwości rozpoznania ryzyka są znacznie ograniczone, tym niemniej trudno a limine 

wykluczać, że pomimo dynamicznego rozwoju niebezpieczeństwa ofiara podejmie w 

pełni świadomą, autonomiczną decyzję o rezygnacji z ochrony prawnej swoich dóbr, co 

– ze względu na aktualizację negatywnego kryterium przypisania – skutkować winno 

wykluczeniem normatywnego związku pomiędzy bezprawnym zachowaniem 

potencjalnego sprawcy a skutkiem przestępnym. Podobnie nie sposób wszak wykluczyć, 

że obiektywnie nieostrożna reakcja na statyczne niebezpieczeństwo nie będzie wcale 

wyrazem autonomii ofiary, lecz spowodowana będzie brakiem jej rozeznania lub 

wymuszona zostanie przez anormalną sytuację motywacyjną, w której się znalazła693. 

Mówiąc inaczej: wydaje się, że wyłączenie odpowiedzialności karnej za skutek ze 

względu na następcze zachowanie ofiary jest możliwe do pomyślenia zarówno w 

przypadku reagowania przez nią na stworzone przez potencjalnego sprawcę ryzyko o 

charakterze statycznym, jak i na niebezpieczeństwo rozwijające się w sposób 

dynamiczny. Okolicznością rozstrzygającą o aktualizacji negatywnego kryterium 

przypisania skutku będzie każdorazowo charakterystyka znamiennego ryzykiem 

zachowania ofiary – ze szczególnym akcentem położonym na jego elementy subiektywne 

– oraz okoliczności faktycznych, w których zostało podjęte. 

 Próbując podsumować w sposób syntetyczny powyższe uwagi, stwierdzić należy 

w pierwszej kolejności, że sam akt zgody dysponenta na naruszenie dobra prawnego lub 

narażenie go na niebezpieczeństwo – ani mający wyłączną postać przeżycia psychicznego 

ani wyrażony na zewnątrz (w dowolnej formie) – nie może być postrzegany w 

kategoriach negatywnego kryterium przypisania skutku. W takich sytuacjach, pod 

warunkiem, że zgoda spełnia wszystkie przesłanki prawnokarnej doniosłości, nie 

dochodzi do naruszenia przez potencjalnego sprawcę reguł ostrożności, mających 

zastosowanie w konkretnej sytuacji, zaś jego zachowanie jawi się jako irrelewantne z 

punktu widzenia norm dekodowanych z przepisów karnych. Gdy nie można mówić o 

towarzyszącej ryzykownemu zachowaniu dysponenta zgodzie na wywołanie 

(zwiększenie) ryzyka przez osobę trzecią, w grę wchodzi natomiast uwolnienie 

potencjalnego sprawcy od odpowiedzialności karnej z uwagi na aktualizację 

negatywnego kryterium przypisania skutku oparte bądź to na zasadzie autonomii ofiary 

 
693 S. Tarapata, Przypisanie sprawstwa…, s. 389-391. 
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bądź przybierające postać kolizji odpowiedzialności za skutek694. Wskazać należy 

jednak, że nie jest niestety możliwe przedstawienie zgeneralizowanej oceny wszystkich 

dających się pomyśleć wariantów swoistej kumulacji ryzyka generowanego przez 

zachowania dysponenta oraz potencjalnego sprawcy. Ich wartościowanie 

przeprowadzane musi być ad casum i uwzględniać szereg szczegółowych czynników, 

których katalog – a także waga przypisywana poszczególnym zmiennym – 

uwarunkowany jest w przewarzającej mierze względami o charakterze kryminalno-

politycznym695. W tym kontekście w literaturze podkreśla się, że również zachowanie 

ofiary poddane winno zostać kompleksowemu badaniu podług schematów 

nawiązujących do poszczególnych aspektów struktury przestępstwa. Jak wskazuje M. 

Małecki, „odwołanie się do kryteriów bezprawności i winy formułowanych na gruncie 

wieloaspektowej struktury przestępstwa oraz ich zastosowanie przy wartościowaniu 

czynu pokrzywdzonego w sposób odpowiedni – z uwagi na pozycję prawną podmiotu, 

którego czyn jest przedmiotem oceny – wydaje się w omawianym zakresie miarodajne i 

użyteczne; eliminuje ryzyko arbitralności rozstrzygnięć bazujących na przesłankach 

nieznanych teorii i dogmatyce prawa karnego oraz zapewnia spójność systemu 

prawnego”696. Nie bez znaczenia pozostanie tym samym chociażby ocena elementów 

subiektywnych dotyczących zarówno ofiary, jak i potencjalnego sprawcy, w 

szczególności odnoszących się do motywacji towarzyszącej podejmowaniu ryzykownych 

zachowań oraz stanu ich świadomości w zakresie możliwości i prawdopodobieństwa 

naruszenia dobra prawnego697. W przypadku ewentualnej kolizji odpowiedzialności za 

skutek rozważenie wyłączenia przypisania skutku przestępnego zdaje się natomiast 

zasadne przede wszystkim w obliczu rzeczywistej kontroli ofiary nad rozwojem ryzyka, 

a także przemawiającej na korzyść potencjalnego sprawcy (zaś na niekorzyść ofiary) 

różnicy w wadze naruszonych reguł ostrożności oraz stopniu ich naruszenia698. Pamiętać 

 
694 Por. S. Tarapata, Przypisanie sprawstwa…, s. 384. 
695 U podstaw idei obiektywnego przypisania skutku przestępnego leży założenie o potrzebie wyznaczania 

sfery penalizacji adekwatnej z kryminalno-politycznego punktu widzenia, rzutujące bezpośrednio na kształt 

przyjętego modelu i treść konkretnych przesłanek – zob. szer. M. Bielski, Obiektywna przypisywalność…, 

s. 289, przyp. 899; P. Kardas, W poszukiwaniu…, s. 180-181. 
696 M. Małecki, Zbiegi i kolizje…, s. 343-344. 
697 S. Tarapata, Przypisanie sprawstwa…, s. 423-424. 
698 Por. J. Giezek, Teorie związku…, nb. 269. Niestety szczegółowe omówienie zasad i kryteriów oceny 

zbiegających się zachowań w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek przekracza ramy niniejszej 

pracy. W tym zakresie warto sięgnąć przede wszystkim do pracy S. Tarapaty, który formułuje przykładowy 

katalog elementów obligatoryjnych oraz dyrektyw kierunkowych, których łączna ocena pozwala na 

stwierdzenie, że zachowanie dysponenta (dzierżyciela) dobra prawnego odznacza się taką waga i 

natężeniem, że to właśnie z jego czynem powiązać należy zaistniały skutek – S. Tarapata, Przypisanie 

sprawstwa…, s. 420-422. 
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należy przy tym, że jeżeli w konkretnym przypadku przyjmiemy, iż zachowanie 

dysponenta dobra należy zakwalifikować jako negatywne kryterium przypisania 

potencjalnemu sprawcy skutku przestępnego, to wykluczenie sprawstwa na tej postawie 

nie spowoduje uznania jego zachowania za legalne, a jedynie pozbawi je przymiotu 

karalności. 

 

4.2.3.3. Zgoda dysponenta a treść obowiązku wyznaczanego normą sankcjonującą 

 

Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zgoda dysponenta może wykazywać 

jakiekolwiek związki z zakresem normowania normy sankcjonującej, okazuje się nieco 

bardziej skomplikowana, niż mogłoby się to prima facie wydawać. Jak się zdaje, owa 

trudność wynika przede wszystkim z tego, że biorąc pod uwagę wielość możliwych do 

zastosowania przez sąd środków reakcji karnej, a także trybów ich orzekania, jako wielce 

utrudnione – a być może nawet niemożliwe – jawi się określenie w sposób jednoznaczny, 

do czego właściwie obowiązany jest organ orzekający o sankcji karnej699. 

Nieuprawnionym uproszczeniem byłoby wszak stwierdzenie, że każdorazowo w 

przypadku ustalenia, iż doszło do popełnienia przestępstwa, sąd ma obowiązek 

orzeczenia kary w granicach przewidzianych w przepisie typizującym. Pod pewnym 

warunkami możliwe jest przecież nie tylko orzeczenie kary w innym wymiarze lub 

innego rodzaju, ale także odstąpienie od jej wymierzenia czy nawet poniechanie 

orzekania o winie. Nawet ogólnikowe, dalece uproszczone ujęcie wyrażonego normą 

sankcjonującą imperatywu jako obowiązku wymierzenia sankcji karnej nie pozwala 

jednak na przyjęcie takiej konstrukcji teoretycznej, która zakładałaby uadekwatnienie – 

czy to modyfikujące czy uzupełniające – zakresu normowania przy pomocy samoistnego 

komponentu w postaci zgody dysponenta. 

Nie jest jednak tak, że nie sposób doszukać się jakichkolwiek punktów stycznych 

pomiędzy analizowaną instytucją a powinnością wyznaczaną przez normę sankcjonującą. 

Przede wszystkim wystąpienie tej zmiennej może się wiązać z daleko idącą konkretyzacją 

nałożonego na organ obowiązku, chociażby ze względu na treść dyrektyw wymiaru kary 

odnoszących się do osoby pokrzywdzonego – w szczególności tych wynikających z art. 

53 k.k.700. Stosownie do treści art. 53 § 2 i 3 k.k., wymierzając karę, sąd uwzględnia 

 
699 W. Wróbel, Struktura…, s. 95. 
700 M. Dąbrowska-Kardas, Analiza…, s. 245. 
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bowiem – pomiędzy bardzo zróżnicowanymi czynnikami dotyczącymi zarówno 

przedmiotowej oraz podmiotowej charakterystyki przestępstwa, jak i osoby sprawcy – 

także okoliczności odnoszące się bezpośrednio do pokrzywdzonego. W doktrynie 

wskazuje się w tym kontekście, że chodzi w szczególności o przyczynienie się przez 

pokrzywdzonego do popełnienia przestępstwa, a także o jego prowokujące 

zachowanie701. Zauważyć należy jednak, że nic w sposobie sformułowania przepisu art. 

53 k.k. nie sugeruje, że dotyczy on wyłącznie zachowań pokrzywdzonego ocenianych w 

sposób negatywny. Wprost przeciwnie, expressis verbis nakazuje on brać pod uwagę 

ewentualne polubowne rozwiązanie konfliktu wynikłego na skutek popełnienia 

przestępstwa702. 

Jak się zatem zdaje, do okoliczności wpływających na wymiar kary z 

powodzeniem można zaliczyć również wyrażenie przez pokrzywdzonego zgody na 

wiążące się z niebezpieczeństwem dla dobra prawnego zachowanie się sprawcy703. 

Mówiąc konkretniej: w przypadkach, gdy zgoda dysponenta dobra prawnego z jakichś 

względów nie prowadzi do wykluczenia przestępności czynu potencjalnego sprawcy, 

samo jej istnienie musi być uznane za czynnik istotny z punktu widzenia wymiaru kary, 

rzutujący na całościową prawnokarną ocenę wartościowanego zachowania704. 

Wystąpienie tej okoliczności in concreto może skutkować nawet istotną redukcją 

społecznej potrzeby karania, zaś wymiar kary, kształtowany również w oparciu o 

względy generalnoprewencyjne, winien owe zmiany uwzględniać705. Faktyczne 

tolerowanie zamachu na dobra prawne, a także ewentualne przebaczenie i pojednanie się 

pokrzywdzonego ze sprawcą706 – nawet jeśli nie mają charakteru prawnokarnie 

 
701 P. Hofmański, w: Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006, art. 53, nt. 17; P. 

Hofmański, L. K. Paprzycki, A. Sakowicz, w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016, 

art. 53, nt 35; I. Zgoliński, w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020, art. 

53, nt 12; M. Bielski, Obiektywne przypisanie…, s. 75 i n. 
702 Zob. P. Kardas, Zarządzanie konfliktem, Kraków 2019, s. 69. 
703 Zob. M. Klubińska, Wpływ zgody pokrzywdzonego na złagodzenie odpowiedzialności karnej, w: Zgoda 

pokrzywdzonego, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012, s. 81 i n. 
704 Rzecz jasna chodzi o takie przyczyny ewentualnej wadliwości zgody, które co prawda wykluczają 

przyjęcie, że potencjalny sprawca działał nomen omen w zgodzie z regułami ostrożności mającymi 

zastosowanie w danej sytuacji, ale jednak nie odbierają aktowi zgody waloru świadomego i dobrowolnego 

wyrazu rzeczywistej woli dysponenta. – zob. W. Wróbel, w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. 

Komentarz do art. 53-116, red. A. Zoll, Warszawa 2016, art. 53, nt 53; P. Chlebowicz, Przemoc stadionowa 

w ocenie prawnokarnej, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 1, s. 149 i n. 
705 Wyrok SA w Szczecinie z 30 września 2020 roku, II AKa 124/20, LEX nr 3102400; W. Wróbel, w: 

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53-116, red. A. Zoll, Warszawa 2016, art. 

53, nt 75. 
706 I. Zgoliński, w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020, art. 53, nt 12; 

W. Wróbel, w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53-116,, red. A. Zoll, 

Warszawa 2016, art. 53, nt 75. 
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relewantnej zgody dysponenta – niewątpliwie świadczą o osiągnięciu stanu wyrównania 

jednostkowej krzywdy wyrządzonej przestępstwem, co koresponduje z jednym z 

podstawowych celów postępowania karnego wyrażonym w art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.707. 

Dziwić nie powinno, że powszechnie przyjmuje się, iż fakt ten wymaga odzwierciedlenia 

w wymierzonej sprawcy karze, uzasadniając jej złagodzenie do najdalszych granic – w 

tym również, ze względu na treść art. 60 § 2 pkt 1 k.k., sięgnięcie po konstrukcję 

nadzwyczajnego złagodzenia kary – a nawet skorzystanie przez sąd z instytucji 

pozwalających na odstąpienie od ukarania sprawcy708. W rzeczy samej, gdyby oskarżenie 

znajdowało się w dyspozycji pokrzywdzonego, można się spodziewać, że w takiej 

sytuacji zostałoby ono cofnięte709. Rzeczywiste stanowisko pokrzywdzonego co do 

kwestii ścigania oskarżonego i potrzeby wymierzenia mu kary – a przede wszystkim 

zgoda pokrzywdzonego na to, by sprawca nie poniósł karnoprawnych konsekwencji 

swego czynu – nie mogą pozostać bez wpływu na stopień zaspokojenia społecznego 

poczucia sprawiedliwości710. W tym kontekście można zaryzykować twierdzenie, że gdy 

w grę wchodzą dobra o charakterze indywidualnym, nawet gdy leżą one poza sferą 

dyspozycji jednostki, to od postawy pokrzywdzonego i jego stosunku wobec stworzonego 

przez sprawcę ryzyka w głównej mierze zależeć winno, jaki konkretnie środek reakcji 

karnej – spośród tych, których możliwość orzeczenia norma sankcjonująca przewiduje 

wyłącznie na płaszczyźnie generalno-abstrakcyjnej – wymierzony zostanie danemu 

sprawcy. 

 
707 Chodzi rzecz jasna o cel procesu polegający na uwzględnieniu prawnie chronionych interesów 

pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności – J. Skorupka, w: Proces karny, red. J. 

Skorupka, Warszawa 2017, s. 43-45. Zawarta w art. 53 § 3 k.k. szczegółowa dyrektywa wymiaru kary, 

nakazującą uwzględnianie pozytywnych wyników przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym 

a sprawcą, a także fakt zawarcia przez nich ugody, stanowi swego rodzaju konkretyzację i rozwinięcie 

wyszczególnionych w § 2 dyrektyw odnoszących się do zachowania się sprawcy po popełnieniu 

przestępstwa i starań o naprawienie szkody, a także zachowania się pokrzywdzonego – por. P. Hofmański, 

w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. II, red. O. Górniok, Warszawa 2006, art. 53, nt. 17; P. Hofmański, L. 

K. Paprzycki, A. Sakowicz, w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016, art. 53, nt 36. 
708 Warto w tym kontekście przypomnieć obowiązującą swego czasu instytucję umorzenia 

kompensacyjnego unormowaną w uchylonym art. 59a k.k., która – pod pewnymi szczegółowymi 

warunkami – obligowała sąd do umorzenia postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego, w 

przypadku, gdy sprawca pojednał się z pokrzywdzonym. 
709 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 listopada 2016 roku, II AKa 280/16, LEX nr 2172509; wyrok SA w 

Krakowie z dnia 12 września 1991 roku, II AKr 87/91, KZS 1991, z. 9, poz. 2; wyrok SA w Krakowie z 

dnia 17 maja 2000 r., II AKa 74/00, KZS 2000, z. 5, poz. 38; wyrok SA w Krakowie z dnia 17 grudnia 

2009 r., II AKa 223/09, KZS 2010, z. 2, poz. 32; Wyrok SA w Szczecinie z 30 września 2020 roku, II AKa 

124/20, LEX nr 3102400; W. Wróbel, w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 

53-116, red. A. Zoll, Warszawa 2016, art. 53, nt 124. 
710 M. Klubińska, Wpływ zgody…, s. 83. 
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Z pola widzenia nie należy tracić również tego, że zgoda dysponenta może 

oddziaływać na zakres normowania normy sankcjonującej także poprzez dyrektywę 

wymiaru kary uzależnioną od stopnia społecznej szkodliwości czynu. W tych wypadkach 

bowiem, w których sposób postępowania potencjalnego sprawcy, choć mieszczący się w 

ramach zgody, nie będzie mógł zostać uznany za legalny, fakt zaistnienia aktu zgody 

dysponenta – nawet wadliwego – może in concreto wpływać na ocenę kwantum 

społecznej szkodliwości wartościowanego czynu711. 

Choć wobec powyższych spostrzeżeń trudno zakwestionować wyraźny związek 

pomiędzy zgodą dysponenta dobra prawnego a treścią obowiązku wyznaczanego przez 

normę sankcjonującą, fakt ten nie pozwala uznawać analizowanej instytucji za element 

konstrukcyjny wymienionej normy. Na tej płaszczyźnie ewentualna zgoda dysponenta 

(względnie: dzierżyciela) – czy szerzej rzecz ujmując: tolerowanie przezeń 

wywoływanego przez sprawcę ryzyka – oddziałuje na treść nałożonego na organ 

obowiązku nie wprost, lecz za pośrednictwem dyrektyw wymiaru kary uzupełniających 

dyspozycję normy sankcjonującej712. Co ciekawe, właśnie w odniesieniu do zgody na 

zachowanie znamienne ryzykiem, skutkującej wyłącznie konkretyzacją wyznaczanego 

normą sankcjonującą obowiązku (nie zaś brakiem przestępności czynu potencjalnego 

sprawcy), jako adekwatny jawi się – co do zasady chybiony – termin „zgoda 

pokrzywdzonego”. Wydaje się wręcz, że jest to jedyny kontekst, w którym uprawnione 

jest posługiwanie się wspomnianym pojęciem, albowiem w tym przypadku rzeczywiście 

dochodzi do popełnienia przestępstwa i pokrzywdzenia nim osoby akceptującej 

ryzykowane zachowanie sprawcy. 

 

4.2.4. Znaczenie zgody dysponenta na gruncie normy kompetencyjnej 

 

Choć teoretycznie rzecz biorąc, nic w konstrukcji normy kompetencyjnej – która, 

jak wskazano wcześniej, stanowi przykład klasycznej normy imperatywnej zawierającej 

operator deontyczny nakazu – nie dyskwalifikuje jej jako struktury potencjalnie 

powiązanej z zgodą dysponenta dobra prawnego, taki związek ma niewielkie szanse na 

 
711 Zob. szer. rozdział 4.4. 
712 W literaturze wskazuje się, że art. 53 k.k. ma charakter przepisu uadekwatniającego uzupełniająco normę 

sankcjonującą – wyznaczającego (konkretyzującego) ramy nakazanego organowi postępowania 

polegającego na wymierzeniu kary – oraz sprzężoną z nią normę kompetencyjną – M. Dąbrowska-Kardas, 

Analiza dyrektywalna…, s. 245. 
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powodzenie na gruncie konstrukcji karnistycznych. Mając na uwadze sens zgody 

dysponenta, jedyny choć do pewnego stopnia racjonalny sposób powiązania jej ze 

strukturą normy kompetencyjnej musiałby zakładać ulokowanie analizowanej instytucji 

w zakresie zastosowania. Przy takim założeniu hipoteza normy kompetencyjnej 

obejmowałaby dodatkowy element w postaci braku prawnie relewantnej zgody 

dysponenta. O ile bowiem trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób akt zgody miałby 

wpływać na treść obowiązku adresata normy kompetencyjnej, o tyle od tej okoliczności 

potencjalnie mogłaby być uzależniona sama jego aktualizacja. To normatywne 

powiązanie oznaczałoby, że w sytuacji, gdy osoba uprawniona do rozporządzania dobrem 

prawnym zezwoliła na naruszenie dobra prawnego, adresat normy kompetencyjnej nie 

ma obowiązku zastosowania się do wydanej przez organ decyzji procesowej, uznającej 

jego czyn za przestępstwo. Akceptacja powyższej konstrukcji prowadziłaby do wniosku, 

że w przypadku naruszenia dobra prawnego w związku z udzieleniem zgody przez 

dysponenta dochodziłoby – po pierwsze – do naruszenia normy sankcjonowanej oraz – 

po drugie – do aktualizacji leżącego po stronie organu stosującego prawo obowiązku 

wyznaczanego normą sankcjonującą. Mówiąc inaczej, zgoda dysponenta powiązana z 

normą kompetencyjną nie wpływałaby w żaden sposób ani na ocenę zachowania 

naruszającego dobro prawne na płaszczyźnie bezprawności, ani na obowiązek podjęcia 

stosownej reakcji przez organ. 

Nie ryzykując poważniejszego błędu, można stwierdzić, że opisany wyżej wariant 

na gruncie konstrukcji karnistycznych pozbawiony jest waloru przydatności, przede 

wszystkim wobec specyficznego sprzężenia charakteryzującego relacje pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami norm dekodowanych z przepisów karnych. Rzecz bowiem w 

tym, że z jednej strony norma kompetencyjna zapewnia poddanie się przez sprawcę 

przestępstwa decyzji stosowania prawa wydanej na podstawie normy sankcjonującej, z 

drugiej zaś strony, to właśnie norma sankcjonująca nakłada na organ obowiązek 

wykonania przysługującej mu kompetencji. Jak się zdaje, powiązanie zgody dysponenta 

z normą kompetencyjną – mówiąc konkretniej: z jej zakresem zastosowania – 

zaburzyłoby swoisty stan funkcjonalnej równowagi występujący we wzajemnej relacji 

wymienionych norm. Z łatwością można wszak dostrzec, że w przypadku uzależnienia 

powstania wynikającego z normy kompetencyjnej obowiązku od braku zgody dysponenta 

na zachowanie znamienne ryzykiem, mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której 

sprawca co prawda dopuszcza się czynu bezprawnego i zarazem karalnego, a jednak nie 

ma obowiązku stosowania się do wydanej wobec niego decyzji procesowej. Powiedzieć 
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można, że w takim układzie norma sankcjonująca pozbawiona zostaje swego rodzaju 

„mechanizmu wykonawczego” w postaci imperatywnej normy kompetencyjnej. 

Spostrzeżenia te prowadzą do wniosku, że o ile sama konstrukcja normy 

kompetencyjnej nie wyklucza teoretycznej możliwości powiązania jej ze zgodą 

dysponenta, o tyle jej rola jako normy funkcjonalnie sprzężonej z normą sankcjonującą 

powoduje, że tego rodzaju powiązanie trudno uznać za racjonalne z punktu widzenia 

efektywnego modelu odpowiedzialności karnej. Brak tym samym uzasadnienia dla 

takiego usytuowania analizowanej instytucji w strukturze norm zrębowo dekodowanych 

z przepisów karnych, które zakłada jej oddziaływanie dopiero na ostatnim etapie 

potrójnego – czy może trzystopniowego – sprzężenia występującego pomiędzy normą 

sankcjonowaną, sankcjonująca i kompetencyjną. 

 

4.2.5. Właściwe miejsce zgody dysponenta dobra prawnego w strukturze norm 

dekodowanych z przepisów karnych 

 

Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie kilku wniosków o 

ogólniejszym charakterze. Przede wszystkim przyznać należy, że wpływ zgody 

dysponenta dobra prawnego – czy szerzej: przejawów jego woli wyrażających akceptację 

niebezpieczeństwa dla przynależnych mu dóbr – na odpowiedzialność karną osoby 

podejmującej zachowanie znamienne ryzykiem jest niezwykle złożony. Rację miał przeto 

J. Makarewicz, twierdząc już przed ponad stu laty, że nie da się tej zmiennej ująć w 

jednolitą formułę volenti non fit iniuria albo jej antytezę713. Idąc dalej, w pracy odrzucono 

dominujący w literaturze pogląd, zgodnie z którym zgoda dysponenta dobra prawnego – 

ze względu na swoiste przepołowienie tej instytucji – miałaby raz mieć charakter 

okoliczności wykluczającej realizację znamion typu czynu zabronionego a raz być 

postrzegana w kategoriach samoistnej okoliczności „wyłączającej” bezprawność. Już 

prima facie dostrzec można bowiem, że tego rodzaju dystynkcja razi sztucznością i w 

gruncie rzeczy jest konsekwencją przeceniania znaczenia warstwy deskryptywnej tekstu 

prawnego. Podzielono tym samym stanowisko, że instytucja zgody ma homogeniczną 

naturę, zaś przyjmowanie tzw. kontratypu „zgody pokrzywdzonego” postrzegać należy – 

jak to ujmują W. Wróbel i A. Zoll – jako pewne nieporozumienie714. 

 
713 J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, s. 180; J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z 

uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, Lwów-Warszawa 1924, s. 184. 
714 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo…, s. 347. 
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 Jakkolwiek zaprezentowane rozważania pozwoliły dostrzec pewien związek 

instytucji zgody dysponenta dobra prawnego – czy to o charakterze pośrednim czy 

bezpośrednim – zarówno z normą sankcjonowaną, jak i sankcjonującą, to jednak dojść 

należy do wniosku, że zależność ta jest najściślejsza na gruncie pierwszego z 

wymienionych wyrażeń dyrektywalnych. Jak starano się wykazać, zgoda dysponenta 

dobra prawnego precyzuje granice społecznej akceptacji ryzyka, dookreślając w 

konsekwencji treść obowiązku wyrażonego przez normę sankcjonowaną. Chcąc ująć tę 

kwestię nieco inaczej, można powiedzieć, że w zakresie, w jakim poszczególne dobra 

pozostają w dyspozycji jednostki, granica społecznej akceptacji przebiega po linii 

wyznaczonej wolą dysponenta. W istocie zatem, we wspomnianym zakresie treść zgody 

dysponenta jest jednym z kryteriów pozwalających na wyznaczenie linii demarkacyjnej 

pomiędzy tym co zgodne z prawem, a co bezprawne. Biorąc pod uwagę, że na gruncie 

przyjętych w pracy założeń społeczna nieakceptowalność niebezpieczeństwa grożącego 

dobrom prawnym ma charakter wstępnego warunku normowania, konsekwencją 

powyższej tezy jest konieczność przyjęcia, że znamienne ryzykiem zachowanie 

potencjalnego sprawcy, mieszczące się w ramach prawnokarnie relewantnej (czy jak to 

się zwykle mówi: skutecznie udzielonej) zgody dysponenta dobra prawnego, pozostaje 

poza obszarem oddziaływania normy sankcjonowanej w prawie karnym. Z tego samego 

względu nie narusza ono również reguł ostrożności, które pozostając w sprzężeniu z 

dyspozycją normy sankcjonowanej, mają zastosowanie wobec konkretnego sprawcy. 

Tego rodzaju reguły techniczne są bowiem pochodną społecznej akceptacji ryzyka, co 

musi oznaczać, że fakt istnienia zgody dysponenta rzutuje także na ich treść. Jako nie do 

końca precyzyjne jawi się natomiast formułowane niekiedy twierdzenie, że reguły 

postępowania z dobrem prawnym przynależnym ofierze pozostają w pewnym zakresie w 

jej dyspozycji715. Sugeruje ono bowiem, że to dysponent decyduje o treści reguł 

postępowania z dobrem prawnym, podczas gdy tego typu wyrażenia dyrektywalne mają 

charakter techniczny i są wypadkową – z jednej strony – celu, który ma zostać osiągnięty 

dzięki ich przestrzeganiu, oraz – z drugiej strony – dostępnej wiedzy o powiązaniach 

kauzalnych. Choć zatem faktycznie treść reguł jest uzależniona od woli dysponenta, to 

jednak nie można powiedzieć, że są one przezeń formułowane w sposób w pełni 

autonomiczny. W gestii dysponenta pozostaje wyłącznie dookreślenie celu leżącego u 

podstaw reguły ostrożności, a zatem doprecyzowanie, jakiego poziomu 

 
715 Zob. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 102. 
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niebezpieczeństwa względem dóbr prawnych potencjalny sprawca nie może przekroczyć. 

O tym, jaki winien być konkretny sposób powinnego postępowania (a zatem treść 

następnika reguły ostrożności) nie przesądza jednak decyzja dysponenta, lecz 

prawidłowości rządzące otaczającym nas światem. 

Mając na uwadze, że reguły postępowania z dobrem prawnym stanowią jedno ze 

znamion typu czynu zabronionego, dojść należy jednocześnie do wniosku, że zgoda 

dysponenta wyklucza odpowiedzialność karną już na etapie weryfikacji zgodności 

wartościowanego zachowania z modelem-wzorem w postaci ustawowego opisu typu. 

Zaproponowane tu ujęcie wpisuje się tym samym w dostrzegalną w nauce prawa karnego 

tendencję do swoistego przesuwania podstaw wyłączania odpowiedzialności karnej z 

płaszczyzny bezprawności na płaszczyznę ustawowej określoności716. 

Na marginesie zauważyć można również, że z uwagi na charakterystyczne 

sprzężenie występujące pomiędzy normami sankcjonowaną i sankcjonującą okoliczności 

współkształtujące strukturę normy sankcjonowanej w sposób pośredni oddziałują 

również na treść powiązanej z nią normy sankcjonującej. Jest to szczególnie wyraźne w 

przypadku kontratypów, albowiem ustawodawca posługuje się w odniesieniu do nich 

klauzulą „nie popełnia przestępstwa”, która bezpośrednio wskazuje na brak karalności 

czynu. W tym sensie – jak wskazuje W. Wróbel – przepisy statuujące kontratypy 

ograniczają zakres zastosowania normy sankcjonującej, co w żadnym wypadku nie 

przesądza, że jest to ich wyłączny normatywny sens717. Mówiąc inaczej: akceptacja tezy, 

zgodnie z którą zgoda dysponenta stanowi czynnik współwyznaczający treść normy 

sankcjonowanej, musi wiązać się z uznaniem, że wspomniana zmienna rzutuje również 

na zakres zastosowania normy sankcjonującej. Gdyby zgoda dysponenta oddziaływała 

wyłącznie na płaszczyźnie normy sankcjonowanej (przesądzając w ten sposób o braku 

bezprawności określnych kategorii zachowań), a przy tym miałaby być okolicznością 

całkowicie irrelewantną z perspektywy normy sankcjonującej, to mielibyśmy do 

czynienia z sytuacją, w której osobę działającą za zgodą dysponenta należałoby 

pociągnąć do odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych. Tymczasem pamiętać 

należy, że karalność czynu musi każdorazowo bazować na jego bezprawności718. 

 
716 Zob. J. Giezek, Zezwolenie…, s. 135. 
717 W. Wróbel, Konstrukcja kontratypu jako sposób uadekwatnienia treści normy sankcjonowanej i 

sankcjonującej w procesie wykładni prawa karnego, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga 

jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010, s. 375. 
718 A. Zoll, Karalność i karygodność…, s. 105. 



256 

 

Jakkolwiek ktoś mógłby utrzymywać, że naruszenie dobra prawnego za zgodą 

dysponenta z perspektywy ochrony tego dobra nie różni się niczym od zniweczenia go 

wbrew woli uprawnionego – zaś niecelowość pociągnięcia sprawcy do 

odpowiedzialności karnej uzasadniona jest wyłącznie względami natury społecznej czy 

kryminalno-politycznej – tym niemniej propozycja traktowania zgody dysponenta jako 

okoliczności wykluczającej jedynie karalność czynu musi budzić dość poważne 

zastrzeżenia. Prowadzi ona chociażby do paradoksu polegającego na możliwości podjęcia 

obrony koniecznej – również przez osobę trzecią, nieuprawnioną do dysponowania 

dobrem prawnym – przeciwko poczynionemu za zgodą dysponenta zamachowi na to 

dobro (oczywiście pod warunkiem uznania, że tego rodzaju zamach jest bezprawny). Taki 

stan rzeczy przeczyłby istocie aktu zgody, przemawiając tym samym za odrzuceniem 

wspomnianej koncepcji. O ile podjęcie działań obronnych przez samego dysponenta 

można by jeszcze uznać za poczynione w sposób dorozumiany odwołanie wyrażonej 

uprzednio zgody, o tyle w przypadku zaangażowania się innej osoby, ochrona dobra 

prawnego nastąpiłaby wszak wbrew wyraźnie wyartykułowanej woli dysponenta. Jako 

dużo bardziej przekonywający jawi się prezentowany w pracy pogląd, zgodnie z którym 

na gruncie konstrukcji karnistycznych właściwą płaszczyzną oddziaływania zgody 

dysponenta jest sfera bezprawności (a więc normy sankcjonowanej), nie zaś nabudowanej 

na niej karalności (i normy sankcjonującej)719. 

Powyższe uwagi nie negują faktu, że wola dysponenta może oddziaływać na 

proces przypisywania odpowiedzialności karnej również na płaszczyźnie normy 

sankcjonującej – i to poprzez oba jej zakresy. Szczególną rolę w tym względnie odgrywa 

kategoria tak zwanych negatywnych kryteriów przypisania skutku. Choć jak starano się 

wykazać, zgoda dysponenta dobra prawnego jako taka nie może być ujmowana jako tego 

rodzaju kryterium, tym niemniej szeroko rozumiana indywidualna akceptacja 

niebezpieczeństwa grożącego dobrom dysponenta może – przy spełnieniu licznych 

kryteriów o charakterze szczegółowym – wykluczyć możliwość przypisania sprawstwa 

skutku przestępnego. Z pola widzenia nie należy tracić również tego, że nawet jeżeli fakt 

udzielenia przez dysponenta zgody na zachowanie ryzykiem in concreto nie będzie mógł 

być uznany ani za okoliczność dookreślającą próg społecznej akceptacji ryzyka, ani za 

negatywne kryterium przypisania skutku, to nabierze on znaczenia na etapie 

rekonstruowania treści obowiązku wyrażonego przez normę sankcjonującą. Zgoda 

 
719 Na temat wzajemnej relacji sfery bezprawności i karalności: A. Zoll, Karalność i karygodność…, s. 109. 
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dysponenta jest bowiem okolicznością która za pośrednictwem ustawowych dyrektyw 

wyboru konsekwencji może przesądzić o tym, jaka konkretnie kara (albo inny środek 

reakcji karnej) wymierzona zostanie sprawcy. 

 Powyższe uwagi – jakkolwiek zdają się dość dobrze oddawać złożoność 

problematyki związanej z instytucją zgody dysponenta dobra prawnego – nie wyczerpują 

jednak analizowanego zagadnienia i nie rozwiązują wszystkich dylematów, na które 

natknąć można się w związku z jej aplikacją do konkretnych stanów faktycznych. Z tego 

względu jako nieodzowna jawi się zmiana perspektywy i spojrzenie na zgodę dysponenta 

nie przez pryzmat norm prawnych dekodowanych z przepisów karnych, lecz przy 

pomocy pojawiających się w obszarze nauki o przestępstwie węzłowych konstrukcji o 

charakterze dogmatycznym. 

 

4.3. Zgoda dysponenta dobra prawnego jako przedmiot prawnokarnie 

relewantnego błędu 

 

 Gdy idzie o płaszczyznę strony podmiotowej czynu potencjalnego sprawcy, który 

podejmuje zachowanie znamienne ryzykiem za zgodą dysponenta dobra prawnego, na 

pierwszy plan wysuwa się kilka ważkich kwestii wymagających rozstrzygnięcia. Jednym 

z takich zagadnień jest niewątpliwie problematyka błędu – stanowiąca zawsze nie lada 

wyzwanie dla podejmującego się jej analizy – tym razem odniesiona do istnienia zgody 

dysponenta na zachowanie znamienne ryzykiem lub zakresu zgody istniejącej. 

Zagadnienie to ma charakter złożony i obejmuje zarówno wątpliwości dotyczącego 

charakteru prawnego tego rodzaju błędu, jak i szereg problemów szczegółowych. W tym 

kontekście jako kluczowe jawi się przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytanie, 

czy wywarcie przez zgodę dysponenta wpływu na proces prawnokarnego wartościowania 

czynu winno być – tak jak to się zwykle czyni – uzależniane od uświadomienia sobie jej 

istnienia przez potencjalnego sprawcę. Pogłębionej analizy wymaga również wariant 

niejako odwrotny, polegający na urojeniu istnienia zgody dysponenta, a także jego 

prawnokarne konsekwencje. 

 Z pewnymi trudnościami może wiązać się już sama próba stwierdzenia, z jakim 

rodzajem błędu – przy założeniu możliwości wyboru pomiędzy błędem co do prawa oraz 
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błędem co do faktu720 – mamy do czynienia w przypadku zgody dysponenta dobrem 

prawnym na zachowanie ryzykowne. Przypomnieć należy w tym miejscu, że na gruncie 

przyjętych w pracy założeń zgoda dysponenta jest okolicznością, która w każdym 

wypadku (rzecz jasna poza tymi nielicznymi sytuacjami, w których opis typu zawiera 

wymóg działania za zgodą lub wolą dysponenta) wyklucza możliwość zrealizowania 

znamion typu. Takie ujmowanie zgody zdaje się w zasadzie nie pozostawiać większych 

wątpliwości co do tego, że błąd potencjalnego sprawcy, mający za przedmiot zgodę 

dysponenta, winien być traktowany w kategoriach mylnego wyobrażenia okoliczności, 

której rzeczywiste wystąpienie oznaczałoby brak realizacji znamion. Z pola widzenia nie 

należy tracić jednak tego, że zgoda dysponenta dobra – rozumiana jako kategoria 

abstrakcyjna – jest w istocie jednym z komponentów współtworzących granice 

społecznej (nie)akceptowalności ryzyka, która to konstrukcja w odniesieniu do normy 

sankcjonowanej ma charakter wstępnego warunku normowania. Mówiąc konkretniej, 

zgoda dysponenta sprawia, że zachowania wymierzone w dobra pozostające w 

dyspozycji jednostki pozbawione są cechy społecznej nieakceptowalności, przez co 

pozostają one poza zakresem normowania normy sankcjonowanej w prawie karnym. W 

tym sensie zgoda dysponenta kształtuje granice normy sankcjonowanej, a zatem granice 

nakazu kierowanego do adresata tej normy. 

Wobec powyższych uwag zasadnym mogłoby się wydawać zróżnicowanie 

podejścia do problematyki błędu co do zgody dysponenta dobra prawnego, które 

zakładałoby traktowanie go raz w kategoriach błędu co do prawa, a raz jako błąd co do 

faktu. Rzecz w tym, że potencjalny sprawca może błądzić nie co do samego istnienia 

zgody (bądź jej zakresu), lecz co do wpływu tej okoliczności na ocenę prawną 

zachowania ryzykownego podejmowanego za zgodą dysponenta. W takim wypadku 

sprawca może nie uświadamiać sobie, że zgoda dysponenta pozbawia zachowania 

ryzykowne wymierzone w przysługujące mu dobra prawne ujemnej oceny, stanowiącej 

podstawową rację prawnokarnego obowiązku statuowanego normą sankcjonowaną721. 

Mówiąc prościej: sprawcy wydaje się, że nawet zachowania generujące ryzyko wobec 

dóbr prawnych dysponenta, które są zgodne z jego wolą, charakteryzują się elementem 

 
720 W pracy odrzucono możliwość uznawania zgody dysponenta za okoliczność kontratypową, 

„wyłączającą” bezprawność czynu – zob. rozdział 4.2.2. 
721 Sytuacja przeciwna w zasadzie nie jest interesująca z perspektywy omawianej tematyki, albowiem 

sprowadza się do nieświadomości bezprawności zamachów na dobro prawne podjętych bez zgody 

dysponenta, a więc nie odnosi się do legalizującego charakteru samej instytucji zgody, lecz do istnienia 

obowiązku, którego naruszenie jest sankcjonowane przez prawo karne. 
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bezprawności. Taka perspektywa w sposób naturalny skłania ku uznaniu, że w 

opisywanym przypadku mamy do czynienia z błędem co do prawa, względnie – z uwagi 

na daleko idące pokrewieństwo kategorii bezprawności oraz społecznej tolerancji ryzyka 

– z błędem, który winien być traktowany w sposób analogiczny do błędu co do prawa722. 

Choć teza ta wydaje się trafna, to jednak podkreślić należy, że błąd ten – polegający w 

istocie na mylnym wyobrażeniu przez sprawcę bezprawności zachowania – jawi się jako 

prawnie irrelewantny, albowiem żaden czyn nie może nabrać cechy bezprawności 

wyłącznie na skutek subiektywnego przekonania sprawcy o jego niezgodności z 

prawem723. 

Jako dużo bardziej trafne jawi się zatem spoglądanie na problematykę błędu co 

do zgody dysponenta przez pryzmat unormowania błędu co do okoliczności faktycznej, 

stanowiącej znamię typu czynu zabronionego. Błąd potencjalnego sprawcy co do 

zindywidualizowanego aktu zgody – w tym również co do jej treści i zakresu – skutkuje 

bowiem powstaniem w jego świadomości mylnego wyobrażenia co do charakterystyki 

przedmiotu wykonawczego czynności sprawczej, mając tym samym za przedmiot nie 

ocenę prawną czynu, lecz sferę faktów724. 

 Przechodząc do zagadnień bardziej szczegółowych, wskazać należy, że w 

literaturze przedmiotu powszechnie przyjmuje się, iż zgoda dysponenta, ażeby mogła 

wywołać przypisywane jej najdalej idące prawnokarne konsekwencje, polegające na 

wykluczeniu przestępności czynu, musi zostać objęta świadomością potencjalnego 

sprawcy725. Co dość oczywiste, zasadność formułowania powyższego wymogu może 

zostać podważona już w oparciu o przyjęty w pracy pogląd na konstrukcję zgody 

dysponenta. Stosownie do wcześniejszych ustaleń akt zgody dysponenta ani dla swego 

 
722 Por. Ł. Pohl, Niezachowanie wymaganej ostrożności…, s. 83-84; Ł. Pohl, O usytuowaniu zgody 

dysponenta dobrem na jego naruszenie w strukturze przestępstwa i jego konsekwencjach na gruncie 

problematyki błędu w polskim prawie karnym, w: Zgoda pokrzywdzonego, red. R. Zawłocki, Warszawa 

2012, s. 79, przyp. 1. 
723 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 390; J. Giezek, w: J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, G. Łabuda, 

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2021, s. 294. Por. E. Hryniewicz, Zgoda…, s. 39; D. 

Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 116. Nieświadomości znaczenia prawnego zgody dysponenta dobra 

prawnego nie należy mylić z błędem stanowiącym podstawę usiłowania w jego wariancie nieudolnym. W 

przypadku usiłowania nieudolnego mamy bowiem do czynienia z pierwotnym błędem co do faktu – 

polegającym na tym, że znamiona, które obiektywnie nie mogą zaktualizować się w rzeczywistości zostają 

niejako „nadprodukowane” przez świadomość sprawcy – oraz wtórnym, będącym jego konsekwencją 

błędem co do prawa. W przypadku nieświadomości legalizującego charakteru zgody błąd co do prawa ma 

natomiast charakter pierwotny – zob. A. Limburska, W poszukiwaniu aksjologicznych podstaw 

kryminalizacji usiłowania nieudolnego, „Wrocławskie Studia Sądowe” 2018, nr 1, s. 75. 
724 Zob. Ł. Pohl, Błąd co do okoliczności…, s. 66-67. 
725 Zob. m.in.: W. Świda, Prawo…, s. 160; J. Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo 

karne…, s. 203; K. Buchała, Prawo karne…, s. 317; A. Spotowski, Zezwolenie uprawnionego…, s. 86; P. 

Daniluk, Warunki determinujące…, s. 42. 



260 

 

zaistnienia, ani dla swej prawnokarnej doniosłości, nie wymaga bowiem zewnętrznej 

manifestacji, zaś okolicznością rozstrzygającą o udzieleniu relewantnej zgody jest samo 

wystąpienie w psychice dysponenta aktu woli o określonej treści726. Naturalnie takie 

podejście do konstrukcji zgody wyklucza wymaganie od potencjalnego sprawcy 

każdorazowego objęcia świadomością faktu istnienia zgody. Za pełnoprawną zgodę 

dysponenta uważany jest taki stan rzeczy – a mówiąc konkretniej: stan woli – który ze 

swej istoty jawi się jako niedostępny postrzeganiu. Abstrahując jednak od aprobowanej 

konstrukcji zgody dysponenta, będącej wyrazem konwencji, która – co naturalne – do 

każdego przemawiać będzie w różnym stopniu, podać można również dalsze argumenty 

wskazujące na potrzebę uniezależnienia istotności zgody od uświadomienia sobie jej 

istnienia przez potencjalnego sprawcę. 

Wychodząc z założenia, że sens uwzględniania zgody dysponenta w procesie 

prawnokarnego wartościowania czynu leży w potrzebie dostosowania zakresu ochrony 

prawnej dóbr pozostających w dyspozycji jednostki do treści jej rzeczywistych interesów, 

zadać należy pytanie, czy fakt uświadomienia sobie przez potencjalnego sprawcę 

istnienia zgody w jakikolwiek sposób wpływa na ocenę treści tych interesów oraz – w 

konsekwencji – zakresu powinnej ochrony dóbr dysponenta. Nie wydaje się, ażeby na tak 

zarysowaną wątpliwość można była udzielić odpowiedzi twierdzącej. Występujący po 

stronie dysponenta stan zainteresowania ochroną jego dóbr ma wszak charakter 

obiektywny i ustaje w momencie, gdy dysponent wewnętrznie utracił zainteresowanie 

ochroną, nie zaś wówczas, gdy osoby trzecie objęły swą świadomością tę okoliczność. 

Innymi słowy, o istnieniu indywidualnego interesu – a w efekcie również o potrzebie 

prawnokarnej ochrony dóbr – winien przesądzać sam obiektywny stan woli dysponenta, 

choćby nie został on uświadomiony przez sprawcę, czy wręcz nawet nie mógł zostać 

przezeń uświadomiony. Stan świadomości sprawcy nie może mieć bowiem żadnego 

wpływu na to, w jaki sposób kształtują się interesy dysponenta. Akceptacja tezy 

przeciwnej wydaje się efektem przeceniania w toku oceny warunków oddziaływania 

zgody dysponenta na odpowiedzialność karną znaczenia elementów subiektywnych 

wartościowanego czynu. Można powiedzieć, że opisany wyżej dominujący pogląd na 

analizowaną kwestię dokonuje tej oceny nie przez pryzmat rzeczywistych interesów 

dysponenta, lecz przez pryzmat zamiaru potencjalnego sprawcy oraz jego wyobrażenia 

co do interesu dysponenta, co nie wydaje się uprawnione. 

 
726 Zob. szer. rozdział 3.5.3. 
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Rzecz jasna stanowisko aprobowane w pracy nie jest jednoznaczne z całkowitym 

ignorowaniem znaczenia treści świadomości potencjalnego sprawcy i kierującego nim 

zamiaru. Wprost przeciwnie, przesądza ono o sposobie rozstrzygania bardziej 

szczegółowych problemów. W tym kontekście podkreślenia wymaga przede wszystkim, 

że w sytuacji, gdy potencjalny sprawca dopuszcza się zamachu na dobro, nie wiedząc, iż 

dysponent zgadza się na związane z tym niebezpieczeństwo, w grę wchodzić będzie 

wyłącznie pociągniecie go do odpowiedzialności za usiłowanie nieudolne dokonania 

zamierzonego czynu. Przedmiotem czynności wykonawczej typu nie jest bowiem każdy 

obiekt odpowiadający charakterystyce wynikającej z warstwy deskryptywnej przepisu 

typizującego, lecz wyłącznie przedmiot będący rzeczywistym nośnikiem dobra prawnego 

chronionego przez daną normę sankcjonowaną. Udzielenie przez dysponenta zgody na 

wywołanie ryzyka dla danego dobra prowadzi zaś niejako do „oderwania się” bytu dobra 

prawnego od jego materialnego nośnika, co prowadzi do wniosku, że w rozważanym 

wariancie sytuacyjnym w istocie brak przedmiotu nadającego do popełnienia na nim 

czynu zabronionego727. 

Inną kwestią jest to, w jaki sposób winna kształtować się ocena takich 

przypadków na pozostałych płaszczyznach prawnokarnego wartościowania – w 

szczególności na „piętrze” społecznej szkodliwości czynu. Pamiętać należy, że 

konstrukcja usiłowania nieudolnego sprowadza się w swej istocie do sankcjonowania 

zachowań będących przejawem formalnego braku posłuchu dla normy, nie zaś do realnej 

ochrony dóbr prawnych. W literaturze podkreśla się, że zachowania kwalifikowane jako 

usiłowanie nieudolne nie naruszają reguł postępowania z dobrem prawnym, a co za tym 

idzie, nie mają charakteru prawnokarnie relewantnego zamachu na chronione dobro728. 

Jednocześnie – jak wskazywano w toku dotychczasowych rozważań – interes społeczny 

związany z ochroną dóbr pozostających w dyspozycji jednostki jest przede wszystkim 

pochodną interesu, jaki dysponent ma w zabezpieczeniu wysoko wycenianych przez 

siebie wartości. Innymi słowy, w tym obszarze normy sankcjonowane ustanawiane są w 

pierwszej kolejności ze względu na potrzebę ochrony interesu prywatnego. Wydaje się, 

że zasygnalizowane swoistości winny rzutować na ocenę stopnia ujemności konkretnego 

 
727 Zob. Ł. Pohl, O usytuowaniu zgody…, s. 75; W. Wolter, Nauka…, 88; M. Małecki, Przypisanie winy. 

Podstawy teorii ekskulpantów, Kraków 2019, s. 186; M. Derek, Karnoprawne…, s. 255. 
728 Zob. Z. Jędrzejewski, Bezprawie usiłowania nieudolnego, Warszawa 2000, s. 162 i n.; A. Zoll, Typ 

czynu zabronionego charakteryzujący się nieumyślnością, w: Nieumyślność. Pokłosie VIII Bielańskiego 

Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2012, s. 71; A. Limburska, W poszukiwaniu…, s. 78 i 

n. 
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zachowania, które z uwagi na nieuświadamianie sobie przez potencjalnego sprawcę 

istniejącej w czasie czynu zgody jest kwalifikowane jako usiłowanie nieudolne. 

Jakkolwiek bowiem w takim wypadku czyn co prawda zostaje zwartościowany jako 

bezprawny, to jednak w związku z jego popełnieniem nie dochodzi ani do stworzenia 

przez sprawcę społecznie nieakceptowalnego niebezpieczeństwa dla chronionego dobra, 

ani do rzeczywistego naruszenia (czy chociażby narażenia) interesu jednostki, będącego 

wszak uzasadnieniem obowiązywania stosownej normy sankcjonowanej. Idąc dalej tym 

tropem, można zaryzykować twierdzenie, że skoro konkretny czyn wymierzony w dobro 

dysponowalne nie miał żadnego – choćby teoretycznego – potencjału wyrządzenia 

uszczerbku w interesie jednostki, to społeczna potrzeba ukarania go w zasadzie zanika. 

Opada bowiem racja, która w obszarze dóbr pozostających w dyspozycji jednostki 

stanowi pierwszoplanowy argument za potrzebą uruchamiania instrumentarium prawa 

karnego. W przypadku nieświadomości istnienia prawnokarnie relewantnej zgody 

dysponenta zachowanie sprawcy – kwalifikowane jako usiłowanie nieudolne – powinno 

zostać tym samym ocenione jako ujemne w stopniu, który nie pozwala na stwierdzenie 

jego przestępnego charakteru, a zatem – innymi słowy – jako cechujące się znikomą 

społeczną szkodliwością. 

 Odmiennie ocenić należy klasę przypadków przeciwnych, polegających na 

błędnym przyjęciu przez potencjalnego sprawcę, że dysponent udzielił zgodę na 

konkretne zachowanie znamienne ryzykiem, pomimo że – obiektywnie rzecz biorąc – 

tego rodzaju zgoda nie istniała w czasie czynu. Dotyczy to zarówno przypadków, w 

których (1) wolą dysponenta nie było wyrażenie zgody na stworzenie ryzyka, (2) akt 

zgody nie spełniał przesłanek prawnokarnej doniosłości tej instytucji oraz (3) 

prawnokarnie relewantna zgoda co prawda zaistniała, jednak cechowała się innym 

przedmiotem (zakresem), niż uświadamiał to sobie sprawca. We wszystkich tych 

wypadkach potencjalny sprawca – po pierwsze – nie zdaje sobie sprawy, że ze względu 

na charakterystykę przedmiotu zamachu wynikającą z faktycznego braku zgody, możliwe 

jest popełnienie na nim czynu zabronionego, a nadto – po drugie – mylnie wyobraża sobie 

treść reguł ostrożności, których winien przestrzegać, aby nie przekroczyć normy 

sankcjonowanej. W świadomości sprawcy nie znajdują przeto odbicia wszystkie 

okoliczności odpowiadające znamionom typu, co oznacza, że odpaść musi możliwość 

przypisania mu sprawstwa typu umyślnego729. Mając na uwadze treść art. 28 k.k., 

 
729 Zob. szer. Ł. Pohl, Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego, w: Nauka o 

przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. System Prawa Karnego. Tom 4, red. 
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zasadniczo w grę wchodzić będą trzy podstawowe warianty kwalifikacji tego rodzaju 

przypadków: (1) jeżeli błąd zostanie uznany za usprawiedliwiony, wyłączona zostanie 

wina sprawcy, (2) jeżeli błąd sprawcy nie jest usprawiedliwiony, a in concreto ustawa 

przewiduje karalność nieumyślnych zamachów na dane dobro prawne, sprawca dopuści 

się czynu znamiennego nieumyślnością, natomiast w pozostałych przypadkach (3) gdy in 

concreto ustawa nie przewiduje karalności zachowań nieumyślnych, wartościowany czyn 

jawił będzie się jako prawnokarnie irrelewantny730. 

 

4.4. Zgoda dysponenta dobra prawnego a płaszczyzna karygodności czynu 

 

 Jak było już o tym mowa, okoliczności indywidualizujące konkretny czyn 

wpływają na jego prawnokarną ocenę, mając istotne znaczenie przy ustalaniu stopnia jego 

społecznej szkodliwości. Biorąc pod uwagę treść art. 115 § 2 k.k., który wskazuje, jakie 

zmienne winny być brane pod uwagę w toku tej oceny, dojść należy przy tym do wniosku, 

że wola dysponenta dobra prawnego przyjmująca postać zgody na zachowanie znamienne 

ryzykiem – o ile z jakichś względów nie przesądzi o legalności wartościowanego czynu 

– może rzutować właśnie na natężenie jego społecznej szkodliwości. Na tej płaszczyźnie 

prawnokarnego wartościowania wziąć należy bowiem pod uwagę między innymi rodzaj 

i charakter naruszonego dobra, sposób i okoliczności popełnienia czynu, a także 

motywację sprawcy. Trudno mieć zaś wątpliwość co do tego, że niemająca legalizującego 

charakteru zgoda dysponenta (lub dzierżyciela) tworzy kontekst sytuacyjny, w którym 

podejmowane jest zachowanie potencjalnego sprawcy, a nadto – o ile została wyrażona 

na zewnątrz – zwykle nie pozostanie bez znaczenia także dla motywacji leżącej u jego 

podstaw. 

Tego rodzaju zgoda największe przełożenie na ocenę stopnia społecznej 

szkodliwości czynu będzie miała w odniesieniu do dóbr objętych dyspozycją jednostki. 

 
L. Paprzycki, Warszawa 2016, s. 665 i n.; J. Giezek, O modyfikacji funkcji błędu co do znamion czynu 

zabronionego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, t. 100/2, s. 188-

189. 
730 Niekiedy w literaturze wskazuje się również na czwarty możliwy wariant, obejmujący przypadki w 

których potencjalny sprawca jest przekonany, że ze względu na istnienie zgody, dopuszcza się on czynu 

zabronionego w typie uprzywilejowanym. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy sprawca zabija 

człowieka, zakładając błędnie, że czyni to na jego żądanie. Czyn sprawcy zakwalifikowany zostanie 

wówczas jako usiłowanie nieudolne zabójstwa eutanatycznego. Co jednak kluczowe z perspektywy 

prowadzonej analizy, w takim wypadku z oczywistych względów nie możemy mówić o zgodzie dysponenta 

dobra, lecz o zgodzie dzierżyciela, która nie przesądza o legalności wartościowanego zachowania – por. Ł. 

Pohl, O usytuowaniu zgody…, s. 75. 



264 

 

Chodzi z jednej strony o sytuacje, w których jednostka wyraża zgodę (z jakichś względów 

wadliwą) na zachowanie generujące ryzyko wobec przynależącego jej dobra, a także – z 

drugiej strony – gdy co prawda mamy do czynienia z dobrem pozostającym co do zasady 

w dyspozycji jednostki, lecz przedmiot zgody in concreto wykracza poza granice jej 

autonomii (np. zgoda na wyrządzenie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). Choć w takich 

wypadkach nie będzie możliwości uznania, że zachowanie mieści się w ramach 

społecznej akceptacji ryzyka, to jednak zasadnym wydaje się przyjęcie, że zazwyczaj 

wykroczy ono poza jej granicę jedynie nieznacznie – zwłaszcza, jeżeli zgoda spełni 

warunki bazowe w postaci świadomości i dowolności. Skoro bowiem w przypadku dóbr 

osobistych pierwszoplanowym argumentem za angażowaniem prawnokarnej ochrony 

jest interes indywidualny, nawet wówczas gdy nie mamy do czynienia z w pełni 

skutecznym zadysponowaniem konkretnym dobrem przez jednostkę, jej wola musi mieć 

przemożny wpływ na społeczną ocenę czynu. 

Nie jest wykluczone, że in concreto zgoda dysponenta, która co prawda nie 

spowodowała, że czyn pozostaje poza zasięgiem oddziaływania normy sankcjonowanej 

w prawie karnym, doprowadzi do tak daleko idącej redukcji natężenia jego społecznej 

szkodliwości, że uprawnione stanie się twierdzenie o braku jego karygodności. Z taką 

sytuacją mamy do czynienia chociażby w przypadku – poddanym już wcześniej analizie 

– w którym ze względu na brak świadomości istnienia zgody dysponenta zachowanie 

potencjalnego sprawcy jest kwalifikowane jako usiłowanie nieudolne731. Z racji, że nie 

powoduje ono ani społecznie nieakceptowalnego niebezpieczeństwa dla dobra prawnego 

objętego ochroną, ani rzeczywistego naruszenia (czy chociażby narażenia) interesu 

jednostki – będącego wszak podstawowym uzasadnieniem obowiązywania normy 

sankcjonowanej chroniącej dobro objęte jej dyspozycją – zasadnym wydaje się przyjęcie, 

że w takim wypadku w ogóle nie dochodzi do aktualizacji społecznej potrzeba karania. 

 

4.5. Zgoda dysponenta dobra prawnego a płaszczyzna winy 

 

 Także na płaszczyźnie winy zgoda dysponenta ma szansę rezonować dopiero 

wówczas, gdy okoliczność ta in concreto nie wykluczy przypisania sprawcy realizacji 

 
731 Zob. rozdział 4.3. 
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znamion typu732. Choć analizowana instytucja co prawda nie jest zdolna do modyfikacji 

kryteriów przypisywalności winy, to jednak odgrywa ona znaczącą rolę w procesie jej 

atrybucji oraz określania stopnia (natężenia). Wpływ ten może być dwojaki. Z jednej 

strony, możliwe jest wyłączenie winy w przypadku stwierdzenia, że sprawca działał pod 

wpływem usprawiedliwionego błędu co do istnienia zgody dysponenta dobra prawnego. 

Przypomnieć należy w tym kontekście, że – zgodnie z wyrażonym w pracy poglądem – 

błąd, mający za przedmiot istnienie zgody, ma charakter błędu co do okoliczności 

faktycznej. Mylnie wyobrażając sobie istnienie zgody dysponenta, sprawca w istocie 

błądzi co do rzeczywistej charakterystyki przedmiotu wykonawczego, który w przypadku 

rzeczywistego udzielenia zgody nie jest zdatny do popełnienia na nim czynu 

zabronionego. Stosownie do treści art. 28 § 1 k.k. usprawiedliwiony błąd co do 

okoliczności faktycznej stanowiącej znamię czynu zabronionego uznawany jest 

tymczasem de lege lata za okoliczność wyłączającą winę. 

Z drugiej natomiast strony, w sytuacjach, w których zgoda dysponenta nie 

prowadzi do wykluczenia ani realizacji kompletu ustawowych znamion, ani możliwości 

przypisania winy, jej wystąpienie może rzutować na stopień zawinienia sprawcy733. 

Trzeba mieć bowiem na uwadze, że czynników umniejszających stopień winy nie należy 

ograniczać do okoliczności unormowanych w rozdziale III kodeksu karnego, a taki 

charakter mogą mieć również inne okoliczności wpływające na proces motywacyjny i 

decyzyjny sprawcy734. Niewątpliwie tego rodzaju okolicznością może być zgoda 

dysponenta na zachowanie znamienne ryzykiem – zwłaszcza, jeżeli przybierze postać 

nakłaniania sprawcy do wywołania ryzyka735. Z tym jednak zastrzeżeniem, że chodzić 

będzie wyłącznie o uzewnętrzniony akt zgody, gdyż tylko on – w przeciwieństwie do 

zgody istniejącej jedynie w sferze przeżyć psychicznych jednostki – może mieć 

jakiekolwiek znaczenie motywacyjne. Naturalnie sama zgoda dysponenta (dzierżyciela) 

nie sprawia, że wyłączona zostaje swoboda postępowania sprawcy, co wskazuje na 

możliwość czynienia mu zarzutu w związku z dopuszczeniem się przezeń czynu 

zabronionego. Tym niemniej zarzut ten cechował będzie się słabszą podbudową w postaci 

 
732 Co ciekawe S. Śliwiński zalicza zezwolenie pokrzywdzonego raz do okoliczności wyłączających 

bezprawność a raz do okoliczności znoszących przestępność czynu ze względu na brak winy. Autor zdaje 

się jednak w tym zapatrywaniu osamotniony – zob. S. Śliwiński, Polskie prawo…, s. 292-293. 
733 Zob. D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 115-116. 
734 M. Kowalewska-Łukuć, Wina w prawie karnym, Warszawa 2019, s. 256. 
735 Zob. D. Zając, Zgoda dzierżyciela…, s. 115-116. 
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ujemnej oceny samego faktu podjęcia się przez sprawcę czynu, co odczytywać należy 

właśnie jako umniejszony stopień jego winy736. 

Na redukcję stopnia winy wpływać mogą również inne niż akt zgody przejawy 

akceptowania przez dysponenta (dzierżyciela) zachowań generujących ryzyko wobec 

przysługujących mu dóbr. Mowa przede wszystkim o znamiennym ryzykiem 

postępowaniu samej ofiary – będącym przejawem korzystania z przysługującej jej 

autonomii i prawa do samostanowienia – które w swoisty sposób zbiega się z czynem 

sprawcy737. Jeżeli w takim wypadku nie nastąpi wykluczenie przypisania skutku ze 

względu na zaktualizowanie się tak zwanego negatywnego kryterium jego przypisania, 

to wspomniana okoliczność powodować będzie obniżenie stopnia winy sprawcy738. 

 

4.6. Prawnokarne znaczenie „retrospektywnej” zgody dysponenta dobra prawnego 

 

 Zaznaczyć należy wyraźnie, że wszystkie dotychczasowe uwagi odnosiły się do 

aktu zgody dokonywanego przez dysponenta najpóźniej w czasie czynu potencjalnego 

sprawcy, a zatem ukierunkowanego na przyszłość i mającego jednoznacznie 

prospektywny charakter. Takie ujęcie „zgody pokrzywdzonego” nie wyczerpuje jednak 

całej złożoności problematyki indywidualnej akceptacji ryzyka. Jak na razie poza nurtem 

rozważań pozostawiono bowiem wszelkie akty woli dysponenta dokonywane już po 

zaistnieniu wartościowanego zachowania, mimo że – jak się zdaje – można doszukiwać 

się w nich przejawów swego rodzaju zgody „retrospektywnej”. Co ciekawe, w polskiej 

literaturze przedmiotu temu problemowi nie poświęca się zazwyczaj zbyt wiele miejsca, 

ograniczając się do stwierdzenia – noszącego pewne znamiona arbitralności – że żaden 

stan rzeczy występujący po czasie czynu nie może zostać uznany za zgodę dysponenta 

oddziałującą na ocenę zachowania potencjalnego sprawcy czynioną przez pryzmat norm 

prawa karnego739. Wydaje się, że tak kategoryczne odmawianie zgodzie wyrażonej post 

factum jakiegokolwiek prawnokarnego znaczenia można podać w uzasadnioną 

wątpliwość. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której do zamachu na dobro 

indywidualne dochodzi bez wiedzy dysponenta tego dobra, natomiast już po czynie 

 
736 Zob. M. Kowalewska-Łukuć, Wina w prawie…, s. 255. 
737 Zob. M. Bielski, Obiektywne przypisanie…, s. 87; P. Zakrzewski, Stopniowanie winy…, s. 493. 
738 Zob. szer. rozdział 4.2.3.2. 
739 W. Wolter, Prawo…, s. 217; W. Świda, Prawo…, s. 160; A. Gubiński, Zgoda pokrzywdzonego…, s. 55; 

J. Śliwowski, Prawo…, s. 163; M. Cieślak, Polskie prawo…, s. 254; Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 263; J. 

Giezek, w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, s. 203; K. Buchała, Prawo karne…, s. 

318; L. Gardocki, Prawo…, s. 137; P. Daniluk, Warunki…., s. 38. 
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okazuje się, że pokrzywdzony – jeżeli tylko miałby wiedzę o zachowaniu sprawcy – 

wyraziłby zgodę na wiążące się z nim ryzyko. Trudno w tym kontekście zrozumieć, czym 

miałaby być motywowana diametralnie różna ocena prawna opisanego stanu faktycznego 

oraz wszystkich tych przypadków, w których mamy do czynienia ze zgodą istniejącą w 

czasie czynu740. 

Na marginesie warto zauważyć, że swoistą próbę zniwelowania tego 

nieuchronnego dysonansu – nawiasem mówiąc: niezbyt udaną – stanowi konstrukcja tak 

zwanej zgody domniemanej. Jej sens ma wyrażać się w przyjęciu, że nie działa 

bezprawnie ten, kto dopuszcza się naruszenia cudzych dóbr w warunkach, w których 

potencjalny pokrzywdzony – gdyby tylko znał rzeczywisty stan rzeczy – udzieliłby 

stosownej zgody. Jednocześnie w literaturze podkreśla się, że takie postrzeganie 

wartościowanego czynu jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu restrykcyjnych 

warunków, a mianowicie jedynie w odniesieniu do naruszenia interesu stosunkowo małej 

wagi przy jednoczesnym istnieniu szczególnej relacji pomiędzy sprawcą a dysponentem 

(np. więzy przyjaźni)741. Pojawia się jednak pytanie: na ile celowe jest „dopowiadanie” 

zgody tam, gdzie jej obiektywnie nie było, skoro brak ten mógłby zostać z powodzeniem 

zniwelowany przez uwzględnienie późniejszego stanowiska dysponenta odnośnie do 

zaistniałego naruszenia? 

 W pierwszej kolejności doprecyzowania wymaga, co tak naprawdę rozumiemy 

pod pojęciem zgody „retrospektywnej”. W tym celu konieczne jest dokonanie 

rozróżnienia dwóch kategorii przypadków. Po pierwsze, dysponent może następczo 

zaakceptować niebezpieczeństwo (naruszenie) wywołane przez sprawcę, niejako 

dokonując jego „zatwierdzenia”. Nie jest przy tym konieczne, aby podstawą aktu 

akceptacji było pozytywne wartościowanie czynu sprawcy – wystarczy, by w 

przekonaniu dysponenta czyn ów nie wiązał się z uszczerbkiem w sferze jego 

interesów742. Po drugie, dysponent z perspektywy ex post może co prawda ujemnie 

oceniać czyn sprawcy ze względu na naruszenie przysługujących mu dóbr, lecz 

zrezygnować z korzystania ze środków karnoprawnej ochrony (przykładowo: wybaczając 

sprawcy lub uciekając się do instrumentów spoza obszaru prawa karnego). W takim 

 
740 Jak zauważa M. Derek (w ślad za P. Westenem) w praktyce zgoda „retrospektywna” wyrażana jest 

równie często co „zwykła” albowiem „zgoda następcza stanowi kategorię ważną na poziomie społecznej 

intuicji moralnej” – M. Derek, Karnoprawne…, s. 244. 
741 J. Śliwowski, Prawo…, s. 164; K. Buchała, Prawo karne…, s. 318; W. Wolter, Prawo…, s. 218; P. 

Daniluk, Warunki determinujące…, s. 38-39. 
742 Por. M. Derek, Karnoprawne…, s. 236. 
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wypadku pomimo że zarówno w ujęciu obiektywnym, jak i subiektywnym, mamy do 

czynienia z naruszeniem interesu jednostki, to jednak dysponent bądź to całkowicie 

rezygnuje z podjęcia kroków prawnych przeciwko sprawcy, bądź to wybiera inną drogę 

rozwiązania zaistniałego konfliktu743. Tylko w pierwszym z wymienionych wariantów 

możemy mówić o wyrażonej następczo zgodzie dysponenta na zachowanie znamienne 

ryzykiem, której istota sprawdza się do zaakceptowania przez dysponenta wywołanego 

przez sprawcę stanu zagrożenia (naruszenia) jego dóbr, prowadzącego do swoistego 

rozdźwięku pomiędzy ocenami czynu dokonywanymi przez dysponenta oraz przez 

obiektywnego obserwatora. O ile bowiem obiektywny obserwator – w oderwaniu od 

wyrażonego post factum stanowiska dysponenta i treści jego woli – oceni zachowanie 

sprawcy jako nieakceptowalnie ryzykowne, o tyle dysponent stwierdzi co najwyżej, że z 

perspektywy jego interesu jawi się ono jako neutralne (a być może nawet jako korzystne). 

Elementem wspólnym zgody „prospektywnej” i „retrospektywnej” jest przeto 

subiektywny brak poczucia krzywdy744. W drugim z wymienionych wcześniej 

przypadków mamy natomiast do czynienia biernością dysponenta, znoszącego stan 

rzeczy, który jest przezeń oceniany ujemnie – co już na płaszczyźnie pojęciowej 

wyklucza traktowanie tego wariantu w kategoriach zgody. 

Do poruszanej tu problematyki chyba jako pierwszy w literaturze polskiej szerzej 

odniósł się W. Wróbel, stwierdzając, że także w rozpatrywanym wariancie sytuacyjnym 

– tak jak to ma miejsce w przypadku zgody udzielonej ex ante – punktem odniesienia 

winien stać się interes jednostki w ochronie dobra prawnego pozostającego w jej 

dyspozycji, którego ewentualny brak (implikowany przez akt zgody na naruszenie dobra 

lub narażenie go na niebezpieczeństwo) stanowi podstawową rację uwzględniania 

instytucji zgody dysponenta w procesie prawnokarnego wartościowania zachowania 

potencjalnego sprawcy745. Naturalnie w świetle dotychczasowych rozważań jasne jest, że 

w przypadku zgody prospektywnej (a zatem właśnie udzielonej ex ante) czyn 

potencjalnego sprawcy w żadnym momencie nie godzi w interes dysponenta, który w 

zakresie objętym zgodą zezwolił na zachowanie znamienne ryzykiem. Rzecz ma się zgoła 

inaczej, gdy mowa o zgodzie retrospektywnej (wyrażonej z perspektywy ex post), 

 
743 Zob. szer. M. Derek, Karnoprawne…, s. 262 i n.; P. Kardas, Zarządzanie konfliktem, Kraków 2019, s. 

101 i n. 
744 Zob. M. Derek, Karnoprawne…, s. 253. 
745 W. Wróbel, Znaczenie zgody następczej oraz rezygnacji przez dysponenta dóbr prawnych z ochrony 

prawnokarnej w perspektywie zasady ultima ratio prawa karnego, w: Państwo prawa i prawo karne. 

Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, 

s. 752 i n. 
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stanowiącej w istocie dokonany przez dysponenta dobra akt akceptacji czynu, którego 

dopuścił się potencjalny sprawca. W tym wypadku przedmiotem zgody jest zdarzenie 

historyczne, polegające na spowodowaniu stanu zagrożenia lub naruszenia dobra, które 

na czas popełnienia czynu przez obiektywnego obserwatora niewątpliwie musi zostać 

uznane za naruszające interes dysponenta. Jak jednak podkreśla W. Wróbel, ocena 

przestępności czynu potencjalnego sprawcy nie zakłada wyłącznie cezury w postaci 

momentu jego popełnienia. Wystarczy zauważyć, że wraz z upływem czasu zmianie ulec 

może zarówno ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu, jak i kryteria, na których 

podstawie jest ona dokonywana. Dla przesłanek karalności znaczenie ma przeto nie tylko 

historyczna (mająca za punkt odniesienia czasu popełnienia czynu), ale również aktualna 

ocena jego społecznej szkodliwości. Idąc dalej, autor wskazuje, że abstrahowanie od 

oceny samego dysponenta w tym przedmiocie byłoby szczególnie trudne do pogodzenia 

z założeniem, że interes społeczny w ochronie dóbr indywidualnych stanowi pochodną 

interesu indywidualnego. Oznaczałoby to bowiem, że ostatecznie ochrona dóbr 

dysponenta może nastąpić nawet wbrew jego woli. Skoro tak, to zasadnym wydaje się 

przyjęcie, że ujawnienie się po czasie czynu okoliczności świadczącej o tym, że 

konkretne zachowanie odpowiadające znamionom typu czynu zabronionego 

doprowadziło do stanu rzeczy, który przez dysponenta nie jest postrzegany jako 

naruszenie jego interesu, aktualizuje konieczność zrewidowania pierwotnej oceny 

społecznej szkodliwości wartościowanego zachowania. W. Wróbel ilustruje powyższy 

pogląd, odwołując się do przykładu zerwania przez dzieci owoców w ogrodzie sąsiada 

bez jego zgody: „(…) na chwilę popełnienia tego czynu ocena społecznej szkodliwości 

dla obiektywnego obserwatora jawi się w sposób ambiwalentny, jest bowiem uzależniona 

od tego, jakie zajmie stanowisko właściciel ogrodu. Dopiero po zapoznaniu się z tym 

stanowiskiem, co może nastąpić już po popełnieniu czynu zabronionego, ujawnia się 

rzeczywista ocena społecznej szkodliwości. W tym sensie, to późniejsza okoliczność 

przesądzać będzie o tym, czy czyn był społecznie szkodliwy, czy też nie. Wydaje się z 

tej perspektywy, że nie ma najmniejszego znaczenia, czy ujawnienie owego stanowiska 

właściciela ogrodu obejmuje zgodę, którą podjął już był przed popełnieniem ocenianego 

czynu, czy też akceptację zaboru jabłek w sposób następczy. W obu wypadkach – biorąc 

pod uwagę chwilę ujawnienia woli właściciela – stopień społecznej szkodliwości czynu 

jawi się jako zupełnie odmienny, niż na chwilę dokonywania zaboru jabłek, kiedy 
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nieznana była obiektywnemu obserwatorowi wola właściciela”746. W efekcie, autor 

dochodzi do wniosku, że w odniesieniu do dóbr indywidualnych pozostających w 

dyspozycji jednostki zgoda następcza (retrospektywna) „może w istocie zmienić ocenę 

społecznej szkodliwości czynu, podobnie jak upływ czasu czy też zmiana kryteriów 

dokonywania tej oceny”747. 

Diametralnie inaczej do analizowanej kwestii podchodzi M. Derek, który de facto 

zrównuje karnoprawne konsekwencje zgody udzielanej z perspektywy ex ante oraz ex 

post. Autor przyjmuje mianowicie, że zgoda uprzednia prowadzi do stosownej zmiany 

treści reguł postępowania z dobrem prawnym, stwierdzając jednocześnie, że wobec 

udzielenia przez dysponenta zgody następczej „również należałoby uznać, reguły 

postępowania z dobrem prawnym uległy modyfikacji”748. Takie postawienie sprawy jest 

pochodną założenia, że „specyfika dóbr tradycyjnie uznawanych za dysponowalne polega 

na tym, że dopiero odniesienie się dzierżyciela do kwestii ataku sprawcy decyduje o tym, 

czy można ten atak nazwać naruszeniem dobra”749. Jak się zatem zdaje, w proponowanym 

przez autora ujęciu dopiero po popełnieniu czynu – wówczas gdy do kwestii 

akceptowalności wygenerowanego przez sprawcę ryzyka ustosunkuje się dysponent – 

możliwe jest stwierdzenie, czy wartościowane zachowanie stanowiło rzeczywisty, 

relewantny z perspektywy oceny przekroczenia normy sankcjonowanej, atak na dobro 

prawne. W konsekwencji, „analogicznie do przypadku braku świadomości zgody 

uprzedniej u sprawcy, zgoda następcza może powodować odpowiedzialność co najwyżej 

za usiłowanie nieudolne dokonania, o ile ma zamiar naruszenia dobra prawnego”750. 

Chcąc ustosunkować się do problemu zgody następczej, warto przede wszystkim 

wskazać, że współcześnie poza dyskusją zdaje się pozostawać potrzeba uwzględniania w 

szeroko rozumianym prawie karnym sposobu postępowania dysponenta oraz aktów jego 

woli zaistniałych już po czasie popełnienia czynu przez potencjalnego sprawcę. De lege 

lata dają temu wyraz chociażby instytucje uzależniające ściganie od złożenia przez 

pokrzywdzonego stosownego oświadczenia, a także – na płaszczyźnie regulacji 

materialnoprawnej – sposób ukształtowania dyrektyw wymiaru kary, odnoszących się 

między innymi do konsensualnych metod zażegnania sporu wynikłego na skutek 

przestępstwa. Są one jednym z przejawów przeorientowania systemu publicznego ius 

 
746 W. Wróbel, Znaczenie zgody…, s. 756. 
747 W. Wróbel, Znaczenie zgody…, s. 756. 
748 M. Derek, Karnoprawne…, s. 254 i n. 
749 M. Derek, Karnoprawne…, s. 257. 
750 M. Derek, Karnoprawne…, s. 262. 
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puniendi i przydania większego znaczenia jednostce, której dobra prawne zostały 

zagrożone. Na gruncie aksjologii leżącej u podstaw szeroko rozumianego 

obowiązującego modelu odpowiedzialności karnej brak zatem – jak się zdaje – 

wyraźnych przeciwskazań do uznawania aktów następczej akceptacji ryzyka za czynnik 

rzutujący również na ocenę przestępności zachowań. Warto także zauważyć, że o ile w 

przypadku zgody prospektywnej – której prawnokarna doniosłość w zasadzie nie jest 

kwestionowana – dysponent zawsze udziela zgodę w sytuacji niepewności co do 

faktycznej charakterystyki późniejszego zachowania wymierzonego w jego dobra, o tyle 

przy następczej akceptacji wywołanego ryzyka posiada (a przynajmniej może posiadać) 

pełnię informacji pozwalających mu na jego ocenę. W takiej sytuacji stanowisko 

dysponenta – siłą rzeczy – obarczone jest dużo mniejszym ryzykiem błędu i tym bardziej 

winno zostać wzięte pod uwagę w procesie prawnokarnego wartościowania czynu. 

Aprobując co do zasady możliwość uwzględniania zgody następczej w procesie 

przypisywania odpowiedzialności karnej, rozważenia wymaga w szczególności to, jak 

wpływ analizowanej kategorii na ocenę zachowania potencjalnego sprawcy może zostać 

ujęty w kategoriach dogmatycznych. Próbę udzielenia odpowiedzi na tak zarysowaną 

wątpliwość rozpocząć należy od jednoznacznego stwierdzenia, że wyrażona post factum 

zgoda w żadnym wypadku nie może być rozpatrywana na płaszczyźnie bezprawności. 

Taka konstrukcja byłaby obarczona „genetyczną” wadliwością, na skutek której w czasie 

czynu nie byłoby możliwe stwierdzenie, jak winien zostać on zakwalifikowany – jako 

bezprawny czy wprost przeciwnie. Wątpliwość ta rozwiewałaby się dopiero z chwilą 

następczego udzielenia przez dysponenta zgody na wywołane ryzyko, co może nastąpić 

w nieokreślonym horyzoncie czasowym. Potencjalny sprawca, podejmując się określonej 

aktywności, nie wiedziałby zatem ani jaka jest treść ciążącego na nim obowiązku, ani jak 

ma się zachować, aby postąpić zgodnie z prawem. 

Do podobnych wniosków dojść należy, gdy pod uwagę weźmie się 

teoretycznoprawną charakterystykę normy prawnej. Przypomnieć wypada mianowicie, 

że normy prawne – a w zasadzie wszystkie odmiany wyrażeń dyrektywalnych – są 

wypowiedziami pozostającymi w szczególnym, prospektywnym (wolicjonalnym) 

stosunku do rzeczywistości, wyrażającymi sąd, że jakieś zachowanie powinno 

zachodzić751. Mówiąc inaczej, z natury rzeczy norma zorientowana jest na przyszłość w 

tym sensie, że ma za zadanie regulować przyszłe zachowania swych adresatów. Norma 

 
751 K. Opałek, Z teorii…, s. 31, s. 77. 
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prawna, której treść byłaby dookreślana w sposób retroaktywny, zostałaby pozbawiona 

swego podstawowego sensu – zarówno jeśli chodzi o jej funkcję dyrektywalną, 

motywacyjną, jak i gwarancyjną. Z tego względu nie jest możliwe zaakceptowanie 

konstrukcji, która opiera się na założeniu, że treść normy sankcjonowanej jest możliwa 

do ustalenia dopiero ex post, z uwzględnieniem okoliczności nieistniejących w czasie 

czynu. Nie można zatem podzielić zapatrywania M. Dereka, który przyjmuje, że zgoda 

następcza prowadzi do modyfikacji reguł postępowania z dobrem prawnym, a więc – 

ujmując tę kwestię nieco inaczej – współtworzy wzorzec powinnego zachowania 

określanego przez normę sankcjonowaną, działając przy tym wstecz. 

To, że zgoda „retrospektywna” jawi się jako irrelewantna z perspektywy oceny 

bezprawności, rzecz jasna nie przesądza jeszcze o jej całkowitej prawnokarnej 

bezużyteczności. Oznacza to wyłącznie, że miejsca dla tej konstrukcji szukać należy na 

takich „piętrach” dogmatycznej struktury przestępstwa, które uwzględniają także 

czynniki znajdujące się w mniejszym lub większym oddaleniu od zachowania 

potencjalnego sprawcy. Chodzi mianowicie o aspekt karalności i karygodności czynu 

poddawanego prawnokarnej ocenie752. Jako że de lege lata brak podstaw do twierdzenia, 

że zgoda następcza wyklucza karalność jako taką (rozumianą jako niezależna płaszczyzna 

wartościowania, nie zaś jako wypadkowa wszystkich pozostałych elementów 

dogmatycznej struktury przestępstwa), największe nadzieje przychodzi wiązać ze 

społeczną szkodliwością czynu. 

Powyższe twierdzenie może dziwić, albowiem – jak było już o tym mowa – 

zgodnie z dominującym poglądem na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu nie 

wpływają okoliczności niezwiązane z czynem, w szczególności takie, które nastąpiły 

przed lub już po jego popełnieniu753. Choć takie postawienie sprawy ma głęboki sens 

(przede wszystkim ze względów gwarancyjnych), to jednak wydaje się, że można 

 
752 Wina w ujęciu proponowanym przez czystą teorię normatywną nie wydaje się adekwatną płaszczyzną 

do lokowania następczej zgody dysponenta, albowiem żadne zdarzenia następujące już po wartościowanym 

zachowaniu nie mogą sprawić (w sensie retroaktywnym), że sprawca nie ponosił winy w czasie czynu. 

Inaczej do kwestii podchodzi M. Małecki, który przyjmuje, że „klauzula przypisania winy pozwala wziąć 

pod uwagę wszystkie okoliczności wpływające na ocenę prawną możliwości ponoszenia przez sprawcę 

ciężaru winy, również w perspektywie aksjologicznej oceny jego czynu dokonanej przez dysponenta dobra 

prawnego w świecie rzeczywistym” – zob. M. Małecki, Przypisanie…, s. 186. 
753 R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje…, s. 214; W. Wróbel, Znaczenie gody…, s. 753; J. Giezek, w: D. 

Gruszecka, K. Lipiński, G. Łabuda, J. Giezek, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2021, 

art. 53, nt 37. Ujęcie szerokie, uwzględniające zachowanie sprzed popełnienia czynu zabronionego, z czasu 

jego popełnienia, a także zaistniałe już po tym momencie, proponują: M. Filar, Pokrzywdzony (ofiara 

przestępstwa) w polskim prawie karnym materialnym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 

2002, nr 2, s. 25 i n.; M. Klubińska, Wpływ zgody pokrzywdzonego…, w: Zgoda pokrzywdzonego, red. R. 

Zawłocki, Warszawa 2012, s. 82. 
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uzasadnić poczynienie pewnej koncesji na rzecz uwzględniania w ramach oceny 

społecznej szkodliwości również aktów następczej akceptacji ryzyka. Trudno bowiem 

odrzucić en bloc tezę, że „ocena naganności popełnionego przez sprawcę czynu, a w 

konsekwencji społecznej potrzeby ukarania, ulegać może modyfikacjom w związku ze 

zdarzeniami następującymi już po popełnieniu zachowania stanowiącego podstawę 

odpowiedzialności karnej”754. 

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że następcza zgoda dysponenta nie jest 

w stanie „zmienić przeszłości” w tym sensie, że nie ma zdolności cofnięcia zaistniałego 

już stanu rzeczy kwalifikowanego jako naruszenie dobra. Czyn objęty zgodą następczą 

musi zostać uznany za bezprawny, gdyż wiązał się z takim niebezpieczeństwem dla dobra 

prawnego, które w czasie czynu z perspektywy ocen społecznych jawiło się jako 

nadmierne. Z tego względu nie można zgodzić się z M. Derekiem, który twierdzi, że 

dopóki dysponent nie odniesie się do kwestii ewentualnego naruszenia jego interesu, „nie 

jest możliwe przesądzenie kwestii naruszenia dobra prawnego”755. Rzecz bowiem w tym, 

że w czasie czynu brakowało aktu woli dysponenta, który dookreśliłby granice społecznej 

akceptacji ryzyka, pozostawiając zachowanie potencjalnego poza sferą zainteresowania 

prawa karnego. Takie stwierdzenie oznacza jednak wyłącznie tyle, że czyn poddawany 

prawnokarnemu wartościowaniu należy do klasy czynów nadmiernie ryzykownych, a 

zatem musi być uznany za bezprawny zamach na dobro prawne. W szczególności nie 

przesądza ono jeszcze tego, czy przy uwzględnieniu okoliczności indywidualizujących 

zachowanie potencjalnego sprawcy jawi się nadto jako karygodne (a zatem społecznie 

szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy). 

Można w tym miejscu postawić tezę – jak się zdaje dość dobrze uzasadnioną – że 

nie jest możliwe dokonanie kompleksowej oceny społecznej szkodliwości wymierzonego 

czynu bezprawnego wymierzonego w dobra prawne pozostające w dyspozycji jednostki 

bez uwzględnienia stanowiska dysponenta co do zaistniałego naruszenia (narażenia) jego 

dóbr. Przypomnieć należy w tym kontekście, że dotychczasowe rozważania zawarte w 

rozprawie wykazały, iż w pewnym zakresie dysponent ma zdolność do wiążącego 

określania na przyszłość, jaki stopień niebezpieczeństwa dla dóbr prawnych godzi w jego 

interesy. Jest tak, gdyż uprzednia zgoda dysponenta dobra prawnego precyzuje granice 

społecznej akceptacji ryzyka w odniesieniu do dóbr pozostających w jego zarządzie, 

 
754 P. Kardas, Zarządzanie…, s. 78. 
755 M. Derek, Karnoprawne…, s. 257. 
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dookreślając – w konsekwencji – treść obowiązku wyrażonego przez normę 

sankcjonowaną w prawie karnym. Innymi słowy, można powiedzieć, że w zakresie, w 

jakim dobra prawne pozostają w dyspozycji jednostki, granica społecznej akceptacji 

ryzyka przebiega po linii wyznaczonej wolą dysponenta, co wynika z faktu, że w obszarze 

dóbr dysponowalnych fundamentem ocen społecznych są przekonania jednostki co do 

wagi poszczególnych dóbr i potrzeby ich ochrony. 

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia – których istotą jest teza, że w obszarze 

dóbr przynależnych jednostce to indywidualna ocena ryzyka kształtuje oceny społeczne 

– zasadnym wydaje się przyjęcie, iż tego rodzaju mechanizm funkcjonuje również w 

obszarze konkretnego czynu. Skoro bowiem u podłoża oceny naganności 

zindywidualizowanego zachowania (ujmowanego jako zaistniałe w rzeczywistości 

zdarzenie historyczne) także leżą oceny społeczne, to w przypadku dóbr dysponowalnych 

właśnie od stanowiska dysponenta winno zależeć, czy in concreto zachowanie sprawcy 

będzie negatywnie wartościowane czy nie. Tak długo jak dysponent nie odniesie się do 

tej kwestii, nie wydaje się możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy konkretny przypadek 

naruszenia standardu postępowania z dobrem prawnym jawi się jako nacechowany 

ujemnie w stopniu uprawniającym do przyjęcia jego karygodności756. Jest to zaś możliwe 

dopiero z perspektywy ex post, albowiem gdyby dysponent już w czasie czynu 

akceptował związane z nim ryzyko, poddawane ocenie zachowanie od początku jawiłoby 

się jako prawnokarnie irrelewantne. 

Brak tym samym – jak się zdaje – podstaw do odbierania dysponentowi prawa do 

wiążącego stwierdzenia właśnie z perspektywy ex post, czy jego interes rzeczywiście 

został naruszony. Co więcej, ze względu na centralne znaczenie interesu jednostki dla 

ochrony przysługujących jej dóbr, następcza akceptacja ryzyka przez dysponenta 

zredukuje stopień społecznej szkodliwości czynu jeśli nie do zera, to co najmniej do 

poziomu nieprzekraczającego progu znikomości. Mówiąc inaczej: jeżeli dysponent 

zaakceptuje zaistniały w przeszłości konkretny zamach na dobro prawne pozostające w 

sferze jego dyspozycji, to nie będzie mógł on zostać oceniony jako karygodny. Można 

powiedzieć zatem, że następcza zgoda dysponenta – niejako w sposób retroaktywny – 

przesądza o ocenie natężenia społecznej szkodliwości konkretnego czynu bezprawnego 

 
756 Co przy tym istotne, w proponowanym tu ujęciu proces oceny społecznej szkodliwości nie wychodzi 

poza ramy wartościowanego czynu, albowiem późniejsze zachowanie pokrzywdzonego (mówiąc 

precyzyjniej: późniejszy akt jego woli) nie jest składową przedmiotu oceny (niezmiennie jest nim 

zachowanie sprawcy), lecz jawi się jako czynnik warunkujący jej kompleksowe przeprowadzenie. 
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(mówiąc konkretniej: o jej subminimalnym stopniu), prowadząc ostatecznie do 

wyłączenia karalności czynu ze względu na następczy brak społecznej potrzeby karania. 

Podkreślenia wymaga przy tym, że takie postawienie sprawy – wbrew pozorom – nie 

grozi przeto wcale „otwarciem na nowo” możliwości dokonywania oceny naganności 

czynu z uwzględnieniem zachowań i zdarzeń, które nie są nim bezpośrednio związane757. 

Jak bowiem celnie zauważa M. Małecki, w tym zakresie „możliwość dokonania oceny 

czynu (…) nie otwiera się na nowo, gdyż otwiera się wówczas dopiero po raz pierwszy; 

otwiera się zawsze ex post”758. 

Mając świadomość, że sformułowana tu propozycja stanowi dość istotny wyłom 

w utrwalonym sposobie pojmowania reguł rządzących procesami ocennymi 

zachodzącymi na płaszczyźnie karygodność czynu, poprzeć należy wyrażane w 

literaturze przedmiotu postulaty wprowadzenia do ustawy karnej klauzuli niepodlegania 

karze wyłączającej możliwość pociągnięcia potencjalnego sprawcy do 

odpowiedzialności karnej w przypadku wyrażenia przez dysponenta zgody następczej759. 

Takie rozwiązanie nie tylko ostatecznie rozwiałoby wątpliwości, które nieuchronnie 

rodzą się przy ocenie znaczenia prawnego następczego aktu akceptacji naruszenia dóbr 

pozostających w dyspozycji jednostki, ale także wzmocniłoby pozycję dysponenta dobra 

prawnego na gruncie publicznego ius puniendi, niewątpliwie sprzyjając racjonalizacji 

obowiązującego modelu odpowiedzialności karnej. 

Na zakończenie warto zauważyć, że – jak się zdaje – przeciwko uzależnianiu bytu 

przestępstwa od następczych przejawów woli dysponenta podnieść można jeden 

poważny argument o wyraźnym podłożu gwarancyjnym760. Rzecz w tym, że zgoda 

uprzednia może zostać odwołana najpóźniej w chwili czynu, podczas gdy w odniesieniu 

do zgody „retrospektywnej” tego rodzaju naturalna cezura de facto nie istnieje. W takim 

wypadku dysponent mógłby potencjalnie zmieniać swe stanowisko w przedmiocie 

wywołanego przez sprawcę ryzyka – a zatem następczo udzielać zgodę i następnie ją 

wycofywać – w zasadzie bez żadnych ograniczeń. W praktyce oznacza to destabilizację 

sytuacji sprawcy, który nigdy (aż do upłynięcia terminu przedawnienia karalności) nie 

 
757 Por. W. Wróbel, Znaczenie zgody…, s. 760. 
758 M. Małecki, Przypisanie…, s. 182. 
759 Zob. W. Wróbel, Znaczenie zgody następczej…, s. 753-757; M. Derek, Karnoprawne…, s. 261. 
760 Por. M. Derek, Karnoprawne…, s. 246. 
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mógłby być pewien, czy wyrażona post factumt zgoda nie zostanie cofnięta, a on 

pociągnięty do odpowiedzialności761. 

W tym kontekście wskazać należy, że zgoda następcza nie może zostać skutecznie 

cofnięta po zapadnięciu prawomocnego wyroku w tym sensie, że okoliczność ta – mając 

na uwadze sposób ukształtowania podstaw wznowienia postępowania karnego – nie 

będzie miała żadnego znaczenia dla sytuacji prawnej autora ryzyka. Mówiąc inaczej: w 

momencie uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego, że ze względu na zgodę 

„retrospektywną” dysponenta społeczna szkodliwość wartościowanego czynu była 

znikoma, ostatecznie przesądzone zostaje, że czyn ów nie stanowił przestępstwa. A 

contrario zaś tak długo, jak postępowanie nie zostało zakończone w sposób prawomocny, 

dysponent ma możliwość wycofania następczej akceptacji wywołanego naruszenia 

(narażenia) dobra prawnego, co będzie rzutowało na prawnokarną ocenę czynu 

potencjalnego sprawcy. Choć w istocie trudno zaprzeczyć, że w takim wypadku sytuację 

autora ryzyka cechuje znaczna niepewność, tym niemniej nie wydaje się, aby taki stan 

rzeczy a limine wykluczał przypisywanie zgodzie „retrospektywnej” prawnokarnej 

doniosłości. Z jednej strony bowiem, można wyobrazić sobie uregulowanie tej kwestii 

poprzez określenie swoistego „terminu zawitego” przewidzianego na ewentualne 

wycofanie zgody, co jednak – rzecz jasna – wymagałoby interwencji ustawodawcy, a 

nadto mogłoby razić arbitralnością. Z drugiej natomiast strony, pamiętać należy, że w 

przypadku gdy zgoda dysponenta nie istnieje w czasie czynu, potencjalny sprawca nie 

ma żadnych podstaw do mniemania (czy wręcz oczekiwania), że jego zachowanie nie 

zostanie zwartościowane jako przestępne. W tym sensie żaden następczy akt woli 

dysponenta – czy to udzielenie zgody czy jej wycofanie – nie może pogorszyć sytuacji 

prawnej sprawcy w stosunku do tej, w jakiej znajdował się wówczas, gdy dopuszczał się 

popełnienia czynu będącego przedmiotem oceny. 

  

 
761 Inna sprawa, że w uzasadnioną wątpliwość podać można zasadność uwzględniania na płaszczyźnie ocen 

prawnokarnych faktu cofnięcia przez dysponenta zgody następczej, pomimo braku zmiany okoliczności, 

które mogłyby wpływać na formułowaną przez dysponenta ocenę zachowania potencjalnego sprawcy. 

Dysponent, udzielając zgodę z perspektywy ex post, ma wszak świadomość – oczywiście o ile nie działa 

pod wpływem błędu – co do charakterystyki zaistniałego naruszenia albo narażenia jego dobra na 

niebezpieczeństwo. Tym samym, jeżeli raz w sposób następczy zaakceptował ryzykowane zachowanie 

sprawcy, to w takim wypadku dopuszczanie cofnięcia zgody byłoby chyba przyzwoleniem na nadużywanie 

tej instytucji i pozycji samego dysponenta. 
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5. Zakończenie 

 

Ryzyko zagrażające dobrom prawnym – z oczywistych względów stanowiące 

nieodłączny element naszego funkcjonowania we współczesnym świecie – stało się, 

zwłaszcza w ramach rozważań dotyczących kryteriów i granic jego akceptowalności, 

chętnie podejmowanym przedmiotem analizy jurydycznej, wpływającym na 

kształtowanie modelu odpowiedzialności karnej. Oceny mające za przedmiot ryzyko 

grożące dobrom prawnym oddziałują na ów model na wiele różnych sposobów, co 

sprawia, że stanowi ono atrakcyjny, lecz zarazem wymagający od badacza niemałej 

precyzji, instrument prawnokarnej analizy. Atrakcyjność tej kategorii wynika przede 

wszystkim z faktu, że zdaje się ona dotykać najgłębszego sensu publicznego ius puniendi. 

W demokratycznym państwie prawa prawo karne stanowi bowiem charakteryzujący się 

licznymi swoistościami „regulator ryzyka”, z którego pomocą – przy poszanowaniu 

wyprowadzanej z norm konstytucyjnych zasady ultima ratio – chcemy „programować” 

zachowania członków społeczeństwa tak, aby eliminować przypadki obchodzenia się z 

wysoko wartościowanymi dobrami w sposób społecznie niepożądany. W literaturze 

niekiedy wskazuje się, że to właśnie dobro prawne stanowi centralną – a być może nawet 

najważniejszą – kategorię dogmatyki prawa karnego, rdzeń, wokół którego 

skonstruowany jest cały model odpowiedzialności karnej762. Pogląd ten w pełni zasługuje 

na aprobatę. Bez odwołania się do szeroko pojętego przedmiotu ochrony prawo karne 

stało by się narzędziem nacisku i ucisku, wyjałowionym z wszelkich aksjologicznych 

podstaw. Samo pojęcie dobra prawnego, jakkolwiek nieodzowne dla współczesnego 

systemu prawa karnego, nie wystarczy jednak do tego, aby w sposób satysfakcjonujący 

wyznaczyć granice publicznego ius puniendi. W literaturze zauważa się wręcz, że to 

właśnie rozwój nauki o dobrach prawnych zaowocował raczej ekspansją niż kurczeniem 

się regulacji prawnokarnej763. Konieczne jest przeto określenie, przed czym właściwie 

dobra prawne mają być chronione przez prawo karne, a także – do jakiego stopnia. 

Zwykle twierdzi się w tym kontekście, że wyznacznikiem istoty prawa karnego jest 

społeczna szkodliwość, zaś podstawowym przedmiotem zainteresowania tej gałęzi prawa 

– czyny kwalifikowane jako społecznie szkodliwe, a więc wywołujące 

niebezpieczeństwo (ryzyko) dla dóbr prawnych764. Takie postawienie sprawy w dalszym 

 
762 S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze…, s. 16. 
763 Zob. D. Gruszecka, Ochrona dobra…, s. 24-25. 
764 R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje…, s. 131-133. 
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ciągu nie pozwala na dostatecznie jednoznaczne limitowanie prawnokarnej ingerencji. 

Wszak nawet początkujący adept nauki prawa karnego bez większego trudu spostrzeże, 

że nie wszystkie czyny mające w sobie pierwiastek społecznej szkodliwości mogą zostać 

uznane za przestępne. 

Mając na uwadze znaczną nieuchwytność przedmiotu badań, w pracy przyjęto 

perspektywę odwrotną, skupiając się nie na zawartości prawa karnego, lecz raczej na 

charakterystyce tych przejawów aktywności ludzkiej, które pozostają poza jego ramami. 

Choć banałem może trącić stwierdzenie, że zachowania ryzykowne cieszące się 

społeczną akceptacją powinny leżeć poza granicami zainteresowania prawa karnego, to 

jednak nie powinniśmy tracić z pola widzenia tej – chciałoby się powiedzieć – oczywistej 

oczywistości. Ta prosta myśl pozwala bowiem na wyłuskanie podstawowego sensu wielu 

konstrukcji dogmatycznych, które narosły jedna na drugiej, powodując zaciemnienie 

raczej niż wyjaśnienie problemów podstawowych dogmatyki prawa karnego. 

W nawiązaniu do pierwszego z pytań postawionych na początku pracy – 

dotyczącego sposobu, w jaki społeczna akceptacja ryzyka rzutuje na treść obowiązków 

dekodowanych z przepisów karnych – wskazać należy, że przeprowadzona analiza 

doprowadziła do wniosku, iż podstawową sferą oddziaływania ocen społecznych 

mających za przedmiot ryzyko jest płaszczyzna bezprawności wyznaczana przez normy 

sankcjonowane w prawie karnym. Mówiąc konkretniej, w odniesieniu do tej normy 

społeczna nieakceptowalność ryzyka ma charakter figury, która na gruncie analiz 

teoretycznoprawnych nazywana jest wstępnym warunkiem normowania. Pełni ona rolę 

kryterium precyzującego, jakie zachowania z całego spektrum ludzkiej aktywności mogą 

stanowić przedmiot normowania normy sankcjonowanej, współwyznaczając tym samym 

granice obszaru objętego kryminalizacją. Jako że kategoria społecznej 

nieakceptowalności ryzyka jako wstępny warunek normowania sama w sobie nie stanowi 

pełnoprawnego elementu normy merytorycznej, jej widoczną emanacją w strukturze 

normy sankcjonowanej są reguły ostrożności wzbogacające dyspozycję każdej normy 

prawnej tego typu. Podkreślić należy bowiem, że wbrew często wyrażanemu poglądowi 

reguły ostrożności – mając przede wszystkim techniczny charakter – nie są zdatne do 

samoistnego wyznaczania zakresu zachowań związanych ze społeczną akceptacją. W 

pracy wykazano mianowicie, że to nie reguły ostrożności wyznaczają zakres społecznej 

akceptacji ryzyka, lecz odwrotnie: to uprzednie określenie zakresu zachowań cieszących 

się społeczną akceptacją pozwala na formułowanie sensownych i zarazem efektywnych 
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z punktu widzenia celu normy sankcjonowanej reguł ostrożności. Innymi słowy, 

znajomość progu społecznej akceptacji ryzyka grożącego w danych okolicznościach 

konkretnemu dobru prawnemu pozwala na zrekonstruowanie jednoznacznej treści 

obowiązku nałożonego na adresata danej normy sankcjonowanej, uwzględniającej reguły 

ostrożności, które mają zastosowanie w danych warunkach. Na marginesie warto 

zauważyć, że takie postrzeganie roli społecznej akceptacji ryzyka (a właściwie jej braku) 

na gruncie regulacji prawnokarnej zakłada nieodzowność przeprowadzenia złożonego 

procesu interpretacji w celu odkodowania jednoznacznej treści normy sankcjonowanej, 

co nie powinno jednak stanowić żadnego zarzutu przeciwko proponowanej tu koncepcji. 

Nie jest wszak niczym nowym spostrzeżenie, że swoistości języków, którymi się 

posługujemy – w tym również języka prawnego – sprawiają, że interpretacja nie jest 

wyborem lecz koniecznością (interpretari necesse est)765. 

Jak wspomniano, postrzeganie granic kryminalizacji jako funkcji społecznej 

(nie)akceptowalności ryzyka pozwala na istotne uproszczenie dogmatycznego obrazu 

podstaw odpowiedzialności karnej. Jest to szczególnie wyraźnie dostrzegalne w 

odniesieniu do figury tak zwanych okoliczności kontratypowych. W takim ujęciu 

przepisy statuujące okoliczności „wyłączające” bezprawność mają bowiem status 

poczynionej przez ustawodawcę swoistej deklaracji, będącej wyrazem zapatrywania, że 

pewne kategorie układów faktycznych sprawiają, iż podjęte w ich ramach zachowania – 

pomimo, że wiążą się z wysokim czy nawet bardzo wysokim poziomem 

niebezpieczeństwa względem dóbr prawnych – uznawane są powszechnie za 

akceptowalne. W takim ujęciu kontratypy to w istocie zadekretowane przez ustawodawcę 

doprecyzowanie granicy społecznej akceptacji ryzyka, a w konsekwencji również granic 

normy sankcjonowanej. Tracą one przy tym charakter odrębnej konstrukcji 

dogmatycznej, która miałaby prowadzić do „wyłączania” bezprawności jedynie w drodze 

wyjątku i wtórnej legalizacji wartościowanych zachowań. W efekcie, brak również 

podstaw – a przede wszystkim potrzeby – wyróżniania tak zwanych kontratypów 

pozaustawowych. Wszystkie zachowania wiążące się ze społecznie akceptowanym 

niebezpieczeństwem dla dóbr prawnych (niezależnie od tego, czy podjęte są w ramach 

okoliczności kontratypowej czy nie) leżą bowiem poza kręgiem zainteresowania prawa 

karnego i tym samym nie mogą być uznawane za bezprawne z uwagi na normy 

sankcjonowane w prawie karnym. Podobnie rzecz się ma w przypadku wyróżnianych 

 
765 B. Brożek, Granice interpretacji, Kraków 2020, s. 49. 
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często w literaturze różnych „odmian” ryzyka. Daleko idące rozczłonkowywanie 

kategorii społecznie akceptowanego ryzyka nie jest potrzebne, gdyż zróżnicowanie 

dostrzegalne w ramach tej ogólnej kategorii nie ma charakteru jakościowego, a nadto – z 

uwagi na wielość wchodzących w grę wariantów zachowań ryzykownych oraz 

kontekstów sytuacyjnych, w których mogą być one podejmowane – nie jest możliwe 

stworzenie jednoznacznej gradacji progów tolerancji związanych z poszczególnymi, 

dającymi się wyróżnić „wariantami” ryzyka. Jedyny wyjątek w tym zakresie stanowi 

ryzyko nowatorstwa, które – jako swoista „podróż w nieznane” – rzeczywiście rządzi się 

nieco innymi prawami. Jego akceptacja w imię postępu cywilizacyjnego oparta jest 

bowiem nie na doświadczeniu kauzalnym (jak to ma miejsce we wszystkich innych 

przypadkach), lecz zakłada poszukiwanie doświadczeń, które w bliższej lub dalszej 

przyszłości pozwolą na wyznaczenie nowych standardów postępowania z dobrami 

prawnymi. 

Próba udzielenia odpowiedzi na dwa kolejne pytania sformułowane we wstępie 

pracy, prowadzi do wniosku, że w zasadzie nie sposób precyzyjnie rozdzielić 

problematyki prawnokarnych konsekwencji indywidualnej akceptacji ryzyka oraz relacji, 

w jakiej pozostaje ona do akceptacji społecznej. Obie te kategorie pozostają bowiem w 

ścisłym związku, do pewnego stopnia wzajemnie warunkując swój sens. Z punktu 

widzenia założeń, na jakich oparto prowadzone w pracy rozważania, najważniejsze – i 

zarazem stanowiące pewne novum – jest przede wszystkim twierdzenie, że granice 

społecznej akceptacji ryzyka w określonym zakresie kształtowane są przez akty 

akceptacji indywidualnej, przyjmujące postać zgody dysponenta na naruszenie dobra 

prawnego lub narażenie go na niebezpieczeństwo. Jest tak, albowiem społeczna 

doniosłość niektórych dóbr – jednych w pełni a innych tylko w pewnym zakresie – 

wypływa nie z potrzeby zabezpieczenia żywotnych interesów zbiorowości, lecz stanowi 

pochodną wysokiej wagi, jaką prezentują one dla poszczególnych jej członków. W takich 

wypadkach interes społeczeństwa, przemawiający za uznaniem pewnych wartości za 

dobra prawne, wynika przede wszystkim z istnienia interesu o charakterze 

zindywidualizowanym, który ma charakter pierwotny i stanowi fundament dodatniego 

wartościowania z perspektywy ocen społecznych. Skoro zatem gdy in concreto odpada 

interes indywidualny w ochronie tego rodzaju dobra, zniknąć winna również społeczna 

potrzeba jego zabezpieczenia. Powyższe oznacza, że w zakresie, w jakim dobra prawne 

pozostają w dyspozycji jednostki, treścią obowiązku wyznaczanego przez daną normę 

sankcjonowaną nie jest zakaz podejmowania jakichkolwiek zachowań odpowiadających 
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w sposób literalny opisowi typu, lecz jedynie takich czynów, które wiążą się z ryzykiem 

wykraczającym poza ramy wyznaczone treścią zgody dysponenta. Istotą zgody 

dysponenta jest przeto treściowe uzupełnianie ocen społecznych mających za przedmiot 

niebezpieczeństwo dla dóbr pozostających w dyspozycji jednostki. W tym sensie 

indywidualna akceptacja ryzyka wtapia się akceptację społeczną, kształtując przy tym jej 

granice. Patrząc na tę kwestię z nieco innej strony, można powiedzieć, że zaistnienie 

konkretnego aktu zgody dysponenta każdorazowo precyzuje poziom społecznej 

akceptacji ryzyka, co w konsekwencji rzutuje na treść reguł postępowania z dobrem 

prawnym wzbogacających dyspozycję normy sankcjonowanej mającej zastosowanie do 

konkretnego sprawcy. Brak tym samym merytorycznych podstaw do swoistego 

„przepoławiania” konstrukcji zgody dysponenta i przypisywania jej zróżnicowanej 

funkcji relatywizowanej raz do płaszczyzny ustawowej określoności a raz do sfery 

bezprawności. Z tym istotnym zastrzeżeniem, że wspomnianą wyżej funkcję pełni 

jedynie zgoda istniejąca w czasie czynu – bez różnicy, czy została ona wyrażona na 

zewnątrz i uświadomiona przez potencjalnego sprawcę, czy nie. O istnieniu 

indywidualnego interesu, a zarazem o potrzebie prawnokarnej ochrony dóbr 

przynależnych dysponentowi, przesądza bowiem sam obiektywny stan jego woli, choćby 

nie został on ani uzewnętrzniony przez dysponenta ani uświadomiony przez sprawcę. 

Jakkolwiek bezprawność stanowi podstawową płaszczyznę prawnokarnego 

oddziaływania zgody dysponenta dobra prawnego, tym niemniej w pracy wyrażono 

pogląd zakładający, że świadomie i dobrowolnie udzielona zgoda odnosząca się do dóbr 

pozostających w dyspozycji jednostki co do zasady pozbawia wartościowane zachowanie 

przestępnego charakteru. Mówiąc konkretniej: może to nastąpić na innych niż 

bezprawność płaszczyznach prawnokarnego wartościowania, przede wszystkim na 

płaszczyźnie karygodności. Powyższa teza odnosi się w szczególności do prawnokarnej 

oceny społecznej szkodliwości zachowania, które ze względu na błąd sprawcy co do 

istnienia zgody kwalifikowane jest jako usiłowanie nieudolne dokonania zamachu na 

dobro prawne. Rzecz w tym, że w obszarze dóbr ściśle związanych z jednostką, normy 

sankcjonowane ustanawiane są w pierwszej kolejności właśnie w celu zabezpieczenia 

interesu indywidualnego. Skoro zatem w przypadku istnienia zgody dysponenta w czasie 

czynu interes jednostki nie tylko nie został, ale nie mógł zostać naruszony, to w 

rzeczywistości osiągnięty został cel, dla którego dana norma włączona została do systemu 

prawa. Innymi słowy, w przypadku dóbr dysponowalnych sprzeniewierzenie się przez 
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potencjalnego sprawcę samemu tylko aspektowi formalnemu normy sankcjonowanej 

pozbawione jest cechy karygodności. 

Podobna teza sformułowana została w odniesieniu do wariantu zgody nazwanego 

w pracy zgodą „retrospektywną”, a zatem – mówiąc konkretniej – przypadków 

następczego zaakceptowania przez dysponenta stanu zagrożenia (naruszenia) jego dóbr, 

powiązanych z występującym u niego subiektywnym brakiem poczucia krzywdy. Przede 

wszystkim, jak starano się wykazać, wyrażona post factum zgoda w żadnym wypadku nie 

może być rozpatrywana na płaszczyźnie bezprawności. Taka konstrukcja byłaby bowiem 

obarczona „genetyczną” wadliwością (podobną do tej, która cechuje propozycję 

lokowania znamienia skutku w obszarze normy sankcjonowanej), na skutek której w 

czasie czynu nie byłoby możliwe stwierdzenie, czy zachowanie potencjalnego sprawcy 

winno zostać zakwalifikowane jako bezprawne. Podobny wniosek nasuwa się przy 

uwzględnieniu teoretycznoprawnej charakterystyki norm postępowania, które niejako z 

definicji zorientowane są na przyszłość w tym sensie, że mają za zadanie regulować 

przyszłe zachowania swych adresatów. Norma prawna, której treść byłaby dookreślana 

w sposób retroaktywny, zostałaby wszak pozbawiona swego podstawowego sensu – 

zarówno jeśli chodzi o jej funkcję dyrektywalną, motywacyjną, jak i gwarancyjną. 

W pracy podjęto próbę wykazania, że zgoda wyrażona przez dysponenta z 

perspektywy ex post winna być wiązana właśnie z płaszczyzną karygodności, a co więcej 

– jej wystąpienie redukuje stopień społecznej szkodliwości czynu jeśli nie do zera, to co 

najmniej do poziomu nieprzekraczającego progu znikomości. Rzecz w tym, że – jak 

wielokrotnie podkreślano – w obszarze dóbr przynależnych jednostce to indywidualna 

ocena ryzyka kształtuje oceny społeczne. Brak przy tym jakichkolwiek argumentów 

przeciw przyjęciu, że tego rodzaju mechanizm funkcjonuje nie tylko na płaszczyźnie 

generalno-abstrakcyjnej, ale również w obszarze konkretnego czynu. W przypadku dóbr 

dysponowalnych od stanowiska dysponenta winno zatem zależeć, czy in concreto 

zachowanie sprawcy będzie negatywnie wartościowane czy nie. Innymi słowy, dopóki 

dysponent nie odniesie się do tej kwestii, dopóty nie będzie możliwe jednoznaczne 

stwierdzenie, czy konkretny przypadek naruszenia standardu postępowania z dobrem 

prawnym jawi się jako nacechowany ujemnie w stopniu uprawniającym do przyjęcia jego 

karygodności. Co zaś kluczowe, jest to możliwe dopiero z perspektywy ex post, albowiem 

gdyby dysponent już w czasie czynu akceptował związane z nim ryzyko, poddawane 

ocenie zachowanie od początku jawiłoby się jako prawnokarnie irrelewantne. 
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 Analizując wzajemną relację pomiędzy społeczną a indywidualną akceptacją 

ryzyka, trudno nie zauważyć pewnej swoistości, która charakteryzuje występującą 

między nimi zależności. Chodzi mianowicie o to, że w oparciu o same tylko teorie 

karnistyczne nie jest możliwe precyzyjne wskazanie, w jakim stopniu jedna kształtuje 

drugą i vice versa. W tym kontekście M. Derek nie bez racji wskazuje, że to, jakie 

znaczenie przypisywane jest przejawom woli dysponenta dobra prawnego, w dużej 

mierze zależy od przyjętego w danym systemie prawnym modelu karania766. Każdy z 

modeli rekonstruowanych przez autora – paternalistyczny, liberalny i wspólnotowy – 

cechuje przy tym w szczególności odmienne podejście do ograniczania indywidualnej 

wolności, co w konsekwencji rzutuje również na racjonalizację i treść decyzji 

kryminalizacyjnych. Wydaje się przeto, że można postawić tezę jeszcze dalej idącą: 

zakres prawnokarnej relewancji wszelkich przejawów autonomii woli jednostki w 

obszarze podstaw odpowiedzialności karnej musi zawsze ostatecznie zależeć od tego, jak 

postrzegana jest jej pozycja w konkretnym systemie prawnym i politycznym. Wszak już 

sam fakt dopuszczenia wpływu woli potencjalnego pokrzywdzonego na granice 

odpowiedzialności karnej wiele mówi o systemie prawnym, z którym mamy do 

czynienia. Status prawny jednostki stanowi zatem swego rodzaju pryzmat, przez który 

należy spoglądać na współzależność pomiędzy społecznymi ocenami mającymi za 

przedmiot niebezpieczeństwo dla dóbr prawnych a wszelkimi wariantami aktów woli 

dysponenta wyrażających akceptowanie przezeń ryzyka grożącego jego dobrom. W 

istocie zatem, wszelkie rozstrzygnięcia ocenne w tym zakresie – czy to czynione na 

płaszczyźnie generalno-abstrakcyjnej czy w odniesieniu do zindywidualizowanego 

przedmiotu prawnokarnego wartościowania – muszą uwzględniać szeroki kontekst norm 

ustrojowych oraz otoczenie normatywne systemu konstytucyjnych praw i wolności 

jednostki. 

 Powyższe spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że cechy konstrukcyjne zgody 

dysponenta dobra prawnego nie mogą w sposób samoistny przesądzić o tym, jaki winien 

być zakres prawnokarnej relewancji tej instytucji. Jakkolwiek takie stwierdzenie może 

zostać uznane za niesatysfakcjonujące, to jednak nie należy postrzegać go w kategoriach 

zarzutu. Niedookreśloność konstrukcji prawnej zgody dysponenta gwarantuje bowiem jej 

elastyczność, pozwalając jednocześnie – w ramach wyznaczonych przede wszystkim 

przez regulacje konstytucyjne – na podejmowanie prób jej reinterpretacji w duchu 

 
766 M. Derek, Karnoprawne…, s. 173-174. 
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bardziej indywidualistycznym, zmierzającym do stopniowego „odpaństwowienia” 

konfliktu pomiędzy (potencjalnym) sprawcą a ofiarą767. Obszarem szczególnie podatnym 

na tego rodzaju zabiegi jest dobro prawne wyznaczające przedmiotowy zakres 

oddziaływania zgody dysponenta768. Ewentualne wzmocnienie roli interesu prywatnego 

w kontrze do ogólnospołecznego interesu w ochronie dóbr ze swej natury powiązanych z 

jednostką i przede wszystkim jej służących skutkować będzie bowiem poszerzeniem 

zakresu prawnokarnej relewancji zgody i wzrostem znaczenia poddanej analizie 

instytucji. Przejawem tej tendencji jest również sformułowana w pracy propozycja 

uwzględniania znaczenia aktów woli dysponenta dobra prawnego na płaszczyźnie 

karygodności, prowadząca w istocie do poszerzenia wpływu jednostki na kształtowanie 

ocen społecznych stanowiących fundament obowiązującego modelu odpowiedzialności 

karnej. 

 L.L. Fuller mówił o prawie, że jest „jedynym ludzkim studium nie mającym 

własnych wyraźnych granic”769. W rzeczy samej, w literaturze pojawiają się głosy, że 

teorie odnoszące się do normatywnych podstaw odpowiedzialności karnej nie tyle 

samoistnie wyznaczają granice publicznego ius puniendi, co raczej starają się w sposób 

możliwie racjonalny i wewnętrznie spójny skonstruować system odpowiadający z góry 

założonym celom – aksjologicznym, kryminalnopolitycznym czy nawet 

ekonomicznym770. Przeprowadzona w rozprawie analiza potwierdza te spostrzeżenia. 

Doprowadziła ona bowiem ostatecznie do konstatacji, że prawo karne samodzielnie nie 

jest w stanie określić swej zawartości w sposób dostatecznie precyzyjny. Nie dysponuje 

ono bowiem żadnymi narzędziami, które pozwoliłyby na jednoznaczne rozstrzygnięcie 

wątpliwości co do tego, jakie zachowania jawią się jako niepożądane (nadmiernie 

ryzykowne), a jakie wprost przeciwnie – jako akceptowalne czy może nawet oczekiwane. 

Paradoksalnie zatem próba określenia granic prawa karnego wymaga zawsze sięgnięcia 

do punktu odniesienia leżącego poza sferą ius puniendi. Co przy tym znamienne, o ile 

prawo karne nie istnieje bez pozaprawnego świata wartości, o tyle świat ten z 

powodzeniem obchodzi się bez prawa karnego.  

 
767 Na temat racjonalizacji modelu odpowiedzialności karnej poprzez przekazanie stronom konfliktu 

(wywołanego przez zamach na dobro prawne) kompetencji do jego rozwiązania bez zaangażowania ze 

strony państwa zob. P. Kardas, Zarządzanie…, s. 11 i n. 
768 Zob. D. Gruszecka, Tendencje prywatyzacji…, s. 149-150. 
769 L.L. Fuller, Anatomia…, s. 11. 
770 J. Giezek, Metoda prawa karnego. O budowaniu „karnistycznych” teorii naukowych oraz ich wpływie 

na odpowiedzialność karną, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2014, nr 8, s. 44. 
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