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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy 

o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(druk nr 1007) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa ma na celu umożliwienie wyrażenia zgody na pociągnięcie do 

odpowiedzialności za niektóre z wykroczeń przez podmioty objęte immunitetem 

wyłączającym odpowiedzialność lub uzależniającym pociągnięcie do odpowiedzialności od 

zgody właściwego organu. W konsekwencji przedmiotem opiniowanej ustawy jest 

wprowadzenie regulacji umożliwiających przyjęcie mandatu karnego, w przypadku 

popełnienia wykroczenia określonego w rozdziale XI „Wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji” Kodeksu wykroczeń przez: sędziów, 

prokuratorów, posłów, senatorów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu oraz Rzecznika Praw Dziecka.  

Zasady pociągania do odpowiedzialności karnej posłów i senatorów oraz sędziów 

określają odpowiednie przepisy Konstytucji. Zasady pociągania do odpowiedzialności karnej 

prokuratorów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka określają jedynie przepisy rangi 

ustawowej. 

Ustawa nie obejmuje wszystkich podmiotów, którym przysługuje immunitet w zakresie 

wykroczeń. Immunitet taki przysługuje także sędziom Trybunału Konstytucyjnego, sędziom 
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Trybunału Stanu, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 

Zasady pociągania do odpowiedzialności karnej tej grupy podmiotów określa Konstytucja. 

W świetle niebudzących wątpliwości wypowiedzi doktryny i orzecznictwa, a także 

praktyki stosowania przepisów, odpowiedzialność karna w rozumieniu konstytucyjnym to 

również odpowiedzialność wykroczeniowa. 

Opiniowana ustawa zakłada, że poseł, senator, Generalny Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka będą mogli 

wyrazić zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności za wykroczenie „drogowe” poprzez 

przyjęcie mandatu karnego bez konieczności uchylenia przysługującego im immunitetu przez 

właściwy organ. W przypadku braku takiej zgody znajdą zastosowanie obowiązujące 

przepisy dotyczące uchylenia immunitetu tym podmiotom. Ustawa zakłada więc wyłączenie 

wykroczeń „drogowych” z zakresu ustanowionego dla tej grupy podmiotów immunitetu 

formalnego (rozumianego jako zakaz wszczynania postępowania bez zgody właściwego 

organu). 

W przypadku instytucji wyrażenia zgody przez sędziego i prokuratora na pociągnięcie 

ich do odpowiedzialności za wykroczenia „drogowe” (poprzez przyjęcie mandatu karnego), 

w razie braku takiej zgody, sędzia i prokurator (na podstawie obowiązujących przepisów) 

będzie odpowiadał tylko dyscyplinarnie. Zgoda oznaczać będzie uchylenie immunitetu 

materialnego (rozumianego jako wyłączenie karalności czynów). 

Powyższe zróżnicowanie wynika z wyodrębnienia przez obowiązujące przepisy rangi 

konstytucyjnej i ustawowej immunitetu materialnego i immunitetu formalnego wskazanych 

podmiotów.  

Termin wejścia w życie ustawy został określony na 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 1195).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowych: Komisji Regulaminowej i Spraw 

Poselskich oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisje wprowadziły do 

projektu szereg poprawek, w większości o charakterze porządkowym, korygującym 
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propozycje projektu poselskiego. Najistotniejsza zmiana na tym etapie postępowania 

legislacyjnego polegała na wprowadzeniu przepisu, zgodnie z którym przyjęcie przez 

prokuratora mandatu karnego wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną.  

Zgłoszona w drugim czytaniu (na posiedzeniu Sejmu) i przyjęta przez Sejm poprawka 

rozszerzyła zakres ustawy na możliwość wyrażenia zgody przez sędziego na pociągnięcie go 

do odpowiedzialności za wykroczenie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Nowelizacja art. 81 Prawa o ustroju sądów powszechnych ma na celu wprowadzenie 

możliwości zrzeczenia się przez sędziego immunitetu obejmującego odpowiedzialność za 

wykroczenia „drogowe”.  

Immunitet sędziowski, tak samo jak modyfikowany opiniowaną ustawą immunitet 

parlamentarny, uregulowany jest przepisami rangi konstytucyjnej.  

Zgodnie z art. 181 Konstytucji sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu 

określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W tożsamy sposób 

Konstytucja określa immunitet formalny sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędziów 

Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich.  

W przypadku immunitetu posłów i senatorów Konstytucja w art. 105 ust. 2 (w związku 

z art. 108) stanowi, że poseł (senator) nie może nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu 

do odpowiedzialności karnej. Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 105 ust. 4 (w związku z art. 

108) Konstytucji, poseł (senator) może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do 

odpowiedzialności karnej.  

Porównanie powyższych przepisów w jednoznaczny sposób wskazuje, że Konstytucja 

pozwala zrzec się immunitetu jego piastunowi, jedynie w przypadku parlamentarzystów. Nie 

przewiduje takiej możliwości w przypadku sędziów (a także nie przewiduje takiej możliwości 

w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędziów Trybunału Stanu, Prezesa 

Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich). Stąd stwierdzić należy, że 

przepis art. 81 Prawa o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym opiniowaną 

ustawą, jest niezgodny z Konstytucją. Ustawa „zwykła” nie może przewidywać instytucji 

zrzeczenia się immunitetu, jeśli nie czyni tego ustawa zasadnicza. Wprowadzenie 

możliwości zrzeczenia się immunitetu przez sędziego (także przez sędziego Trybunału 
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Konstytucyjnego, sędziego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

i Rzecznika Praw Obywatelskich) musiałoby być poprzedzone zmianami ustrojowymi 

dokonanymi wprost w Konstytucji.  

Propozycja poprawek: 

1) w tytule ustawy wyrazy „, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych” zastępuje się wyrazami „oraz ustawy o Rzeczniku Praw 

Dziecka”; 

2) skreśla się art. 6; 

2. Objecie materią opiniowanej ustawy immunitetu sędziowskiego, poza opisaną wyżej 

niekonstytucyjnością takiego rozwiązania, skutkuje także kolejnymi wątpliwościami natury 

prawno-legislacyjnej. 

Zwraca uwagę, że przepis art. 81 Prawa o ustroju sądów powszechnych obejmuje 

jedynie sędziów sądów powszechnych oraz, na podstawie odesłania z art. 29 Prawa o ustroju 

sądów administracyjnych, sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Nie obejmuje 

natomiast sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

i sędziów sądów wojskowych. Takiego zróżnicowania immunitetu sędziowskiego nie można 

uznać za zasadne. Wydaje się być ono niezamierzonym „efektem” znowelizowania jedynie 

art. 81 Prawa o ustroju sądów powszechnych, bez uwzględnienia potrzeby dokonania 

stosownych zmian także w ustawie o Sądzie Najwyższym (przepisy tej ustawy znajdują także 

zastosowanie do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odpowiedniego 

odesłania z art. 49 Prawa o ustroju sądów administracyjnych). 

Kolejną niekonsekwencję ustawodawcy ujawnia porównanie kwestionowanego przepisu 

z uregulowaniami dotyczącymi zrzekania się immunitetu przez prokuratora. Prokurator, który 

zrzeknie się immunitetu, będzie odpowiadał tylko za wykroczenie, nie będzie natomiast 

odpowiadał dyscyplinarnie (art. 54a ust. 4 ustawy o prokuraturze). Takiego zastrzeżenia 

zabrakło w przypadku zrzeczenia się immunitetu przez sędziego. 

Przyjęcie poprawki skreślającej art. 6 nowelizacji uczyni powyższe zastrzeżenia 

nieaktualnymi. 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


