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Odpowiedzialność sędziego za wykroczenia

Przedmiotem prowadzonych rozważań jest zagadnienie odpowiedzialno
ści sędziów sądów powszechnych za popełnienie wykroczenia1. Autorzy na 
podstawie analizy przepisów prawa i orzeczeń sądów dyscyplinarnych podjęli 
próbę ustalenia zakresu immunitetu sędziego w odniesieniu do odpowiedzial
ności za wykroczenia. Mając pełną świadomość, że podjęta problematyka jest 
wieloaspektowa, starali się też udzielić odpowiedzi na szczególnie istotne 
pytania dotyczące przedmiotowej problematyki, zaprezentować orzeczenia 
sądów dyscyplinarnych, aby zobrazować praktykę orzeczniczą w tym zakre
sie oraz poglądy doktryny.

Statuowany w art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej immunitet 
sędziowski2, unormowany szczegółowo w art. 80 ustawy Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (dalej: u.s.p.)3 , jest jednym z głównych elementów

1 Przez wykroczenie autorzy rozumieją każde zachowanie, które pozostaje w sprzeczności 
z odpowiednim nakazem lub zakazem kodeksu wykroczeń lub innej ustawy, która to zachowa
nie uznaje za wykroczenie.

2 Art. 181 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Stanowi: „Sędzia nie może być, bez 
uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani 
pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go 
na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia pra
widłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego 
miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego”.

3 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 
1070 z późn. zm.). Art. 80 u.s.p.: „§ 1. Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscy
plinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestęp
stwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do 
czasu wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej sądo
wej lub administracyjnej wolno podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki.

§ 2. O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się prezesa sądu apelacyjnego 
właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Może on nakazać natychmiastowe zwolnienie 
zatrzymanego sędziego. O fakcie zatrzymania sędziego prezes sądu apelacyjnego niezwłocznie 
zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwości.
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kształtujących status sędziego. Obok zasady nieusuwalności i nieprzenaszal- 
ności to istotna gwarancja niezawisłości4. Takim gwarantem jest również 
odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana m.in. przez możliwość prowa
dzenia postępowania przeciwko sędziemu za popełnione wykroczenie wyłącz
nie w ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej. Już w samym założeniu 
odpowiedzialność dyscyplinarna jest mechanizmem zapobiegającym naduży
waniu posiadanego immunitetu5.

Kluczowy dla odpowiedzialności sędziów za popełnione wykroczenie jest 
przepis art. 81 u.s.p. w brzmieniu: „Za wykroczenia sędzia odpowiada wy
łącznie dyscyplinarnie”. Sformułowany w powyższym przepisie immunitet 
materialny, czyli uchylający karalność za wykroczenie6 , znosi więc karalność 
wykroczenia, przemianowując je na odpowiedzialność dyscyplinarną. Odpo
wiedzialność dyscyplinarna stanowi zatem substytut odpowiedzialności sę
dziego za wykroczenia.

Ponieważ immunitet materialny ma charakter publicznoprawny i jest 
bezwzględnie obowiązujący, sędzia nie może się go zrzec. W przypadku popeł
nienia wykroczenia nie może poddać się dobrowolnie odpowiedzialności za 
wykroczenie, gdyż za popełnione wykroczenie nie może odpowiadać w trybie 
kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a jedynie dyscyplinar
nie7 . Co więcej, jako że prawo nie pozostawia sędziemu wyboru pomiędzy 
odpowiedzialnością karnoadministracyjną a dyscyplinarną, albowiem zawsze 
powinna to być odpowiedzialność dyscyplinarna, to zatajenie przed organem 
powołanym do ścigania wykroczeń faktu posiadania immunitetu z art. 81 
u.s.p i wszczęcie przeciwko sędziemu postępowania w trybie przepisów 
o odpowiedzialności za wykroczenia (np. przyjęcie mandatu) rodzi odpowie
dzialność dyscyplinarną. Spowodowanie bowiem wszczęcia postępowania 
w trybie przepisów o odpowiedzialności za wykroczenie jest -  jak słusznie

§ 3. W terminie siedmiu dni od doręczenia uchwały odmawiającej zezwolenia na pociągnię
cie sędziego do odpowiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej, organowi lub osobie, 
która wniosła o zezwolenie, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje zażalenie do sądu 
dyscyplinarnego drugiej instancji. W tym samym terminie sędziemu przysługuje zażalenie na 
uchwałę zezwalającą na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej sądowej. Poza tym do 
postępowania przed sądem dyscyplinarnym w sprawach o zezwolenie na pociągnięcie sędziego 
do odpowiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej stosuje się przepisy o postępowaniu 
dyscyplinarnym.

§ 4. Orzekając w sprawie, o której mowa w § 1, sąd dyscyplinarny może poprzestać na 
oświadczeniu sędziego, że wnosi o wydanie uchwały o zezwoleniu na pociągnięcie go do odpo
wiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej”.

4 Por. m.in. uzasadnienie uchwały SN -  Sądu Dyscyplinarnego z dnia 5 lipca 2006 r. 
w sprawie SNO 32/06, LEX nr 470200.

5 Por. M. Zubik, M. Wiącek, O spornych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialności dyscy
plinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego -  Polemika, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3, s. 72.

6 Por. J. Lewiński, Komentarz do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wyd. VI, 
Warszawa 2009, s. 24.

7 Por. J.R. Kubiak, J. Kubiak, Immunitet sędziowski, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 11-12,
s. 7.
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zauważa Wiesław Kozielewicz -  przewinieniem dyscyplinarnym8 i powoduje 
przeprowadzenie postępowania obarczonego wadą prawną. W myśl bowiem 
art. 5 § 1 pkt 7 k.p.w., nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, 
gdy obwiniony z mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu na 
podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. A niewątpliwie 
przeszkodą procesową określoną w tym przepisie jest materialny immunitet 
sędziowski, polegający na tym, że czyn popełniony w jego granicach przestaje 
być karalny9.

Przyjęcie przez sędziego mandatu może oznaczać chęć uniknięcia odpo
wiedzialności dyscyplinarnej, a to jest już przewinienie dyscyplinarne, za 
które ponosi on właśnie odpowiedzialność dyscyplinarną. Dlatego też podczas 
kontroli drogowej sędzia nie może zataić faktu, że posiada immunitet. Powi
nien ujawnić policjantowi, jaki urząd sprawuje, a jeśli taka konieczność ist
nieje, to poddać się badaniu alkomatem. Immunitet bowiem aż tak dalece nie 
chroni i nie zwalnia sędziego z takiego obowiązku10. Sąd Dyscyplinarny 
w wyroku z 4 czerwca 1997 r. w sprawie SD 6/97 stwierdził, iż odmowa 
poddania się badaniu na zawartość alkoholu lub podobnie działających środ
ków i skorzystanie z uprawnień wynikających z immunitetu w sytuacji, gdy 
uprawniony organ miał w realiach zdarzenia prawo do żądania takich badań, 
jest uchybieniem godności urzędu11.

W tym zakresie istnieją też szczegółowe wytyczne Komendanta Główne
go Policji w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu 
drogowego korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub 
konsularnych oraz immunitetów krajowych12. I tak w myśl § 11 ust. 1 i 2 
owych wytycznych, do osoby korzystającej z immunitetu krajowego stosuje 
się ogólne zasady dotyczące kontroli drogowej. Jeżeli zachodzi uzasadnione 
podejrzenie popełnienia wykroczenia, a okoliczności nie uzasadniają skiero
wania do właściwego organu wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie jej 
do odpowiedzialności, to należy poprzestać na zwróceniu uwagi. Jeżeli nato
miast istnieje uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem, będący osobą 
korzystającą z immunitetu krajowego, znajduje się w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środka odurzającego (np. wyczuwalna woń alkoholu z ust, 
trudności z zachowaniem równowagi po wyjściu z pojazdu, bełkotliwa mowa), 
policjant jest obowiązany do żądania poddania się przez tę osobę badaniu 
w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego 
podobnie do alkoholu (§ 12 ust. 1). W razie odmowy poddania się badaniu 
policjant może:

8 Por. W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Wydawnic
two Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2005, s. 68.

9 Por. R.A. Stefański, Immunitet prokuratorski, „Prokuratura i Prawo” 1997 nr 2, s. 63.
10 Por. J.R. Kubiak, J. Kubiak, op. cit., s. 8.
11 Por. W. Kozielewicz, op. cit., s. 86.
12 Wytyczne nr 1 KGP z dnia 3 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. KGP z 2006, nr 4, poz. 17).
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1) zastosować środki przymusu bezpośredniego w celu doprowadzenia do 
badania;

2) zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku przestępstwa z uwagi na 
niezbędność tej czynności dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania 
karnego (§ 12 ust. 2).

Policjant przeprowadzający kontrolę sędziego ma też obowiązek nie
zwłocznego zawiadamia o rozpoczęciu kontroli dyżurnego jednostki Policji 
właściwej dla miejsca przeprowadzania kontroli, a dyżurny jednostki Policji 
-  niezwłocznego powiadomienia o podjęciu wobec sędziego czynności zmie
rzających do poddania się badaniu prezesa właściwego miejscowo sądu oraz 
prezesa sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania 
czynności. Na żądanie uprawnionych prezesów sądów Policja odstępuje od doko
nania owych czynności (§ 14). Z podejmowanych czynności policjant ma obowią
zek sporządzić notatkę służbową zawierającą szczegółowy opis zdarzenia (§ 15).

Immunitet sędziowski w zakresie odpowiedzialności za wykroczenia jest 
immunitetem materialnym nieograniczonym. Dotyczy wszelkich wykro
czeń13, w tym również wykroczeń skarbowych14, i wszystkich trybów postę
powania: zwykłego, nakazowego i mandatowego, bez względu na organ 
uprawniony do karania.

Immunitet ten jest trwały i zapewnia niekaralność za wykroczenia po
pełnione w czasie piastowania urzędu sędziego. Niedopuszczalne jest zatem 
wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie po utracie stanowiska sę
dziego za czyny popełnione w czasie jego piastowania. Sędzia może nato
miast ponieść odpowiedzialność, oczywiście dyscyplinarną, za wykroczenia 
popełnione przed objęciem stanowiska15. Jak  bowiem stanowi przepis art. 
107 § 2 u.s.p., sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie 
przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piastowane
go wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego. 
Oczywiste jest również, że powyższy immunitet sędziego jest immunitetem 
wewnątrzkrajowym i sędzia nie powinien powoływać się na niego podczas 
pobytu za granicą. Takie zachowanie można poczytać za uchybienie godności 
urzędu, rodzące odpowiedzialność dyscyplinarną16.

Mając na uwadze powyższe rozważania, nie ma żadnych wątpliwości, że 
za wykroczenia sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Nieprzyjęcie więc np. man
datu karnego nie oznacza braku odpowiedzialności za popełnione wykrocze
nie drogowe. Sędzia odpowie bowiem dyscyplinarnie. Zakres jednakże tej

13 Por. D. Karczmarska, Glosa do uchwały SN  z dnia 26 września 2002 r., sygn. IKPZ 24/02, 
„Prokuratura i Prawo” 2005, nr 11, s. 120.

14 Por. A. Skowron, Postępowanie mandatowe w kodeksie karnym skarbowym, „Prokuratu
ra i Prawo” 2001, nr 5, s. 145.

15 Por. A. Bojańczyk, O spornych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinar
nej sędziów Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3, s. 62.

16 Por. J.R. Kubiak, J. Kubiak, op. cit., s. 5.
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odpowiedzialności nie jest określony przepisami. Nasuwa się więc istotne 
pytanie, na które jak dotąd nie ma jednoznacznych odpowiedzi, i to zarówno 
w praktyce, jak i orzecznictwie sądów dyscyplinarnych, czy sędzia ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną za każde wykroczenie, czy tylko niektóre, 
a jeśli tak, to jakie?

Analiza art. 81 u.s.p. w porównaniu z art. 107 tej ustawy, który stanowi, 
że „za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów 
prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia 
odpowiada dyscyplinarnie”, pozwala przyjąć, że odpowiedzialność dyscypli
narna sędziów za wykroczenie będzie miała miejsce tylko wówczas, gdy po
pełnione przez sędziego wykroczenie będzie mogło zostać jednocześnie uzna
ne za przewinienie dyscyplinarne.

Taką tezę sformułował Sąd Apelacyjny -  Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku 
w wyroku z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ASD 6/0717. Uznał, że: 
„Istota immunitetu materialnego i formalnego w przypadku wykroczeń spro
wadza się do tego, że za takie wykroczenia, które nie będą jednocześnie 
spełniały warunków przewinienia dyscyplinarnego w rozumieniu art. 107 u.s.p., 
sędzia nie będzie ponosił odpowiedzialności”. W uzasadnieniu tegoż orzecze
nia Sąd Dyscyplinarny wskazał, iż „wykładnia celowościowa, jak i funkcjo
nalna art. 81 u.s.p. nakazuje rozumienie tego przepisu jako wyłączającego 
odpowiedzialność za wykroczenia na zasadach określonych w prawie o wy
kroczeniach, ergo za wykroczenia sędzia odpowiada dyscyplinarnie tylko 
wówczas, gdy popełnione wykroczenie może być zakwalifikowane jako prze
winienie dyscyplinarne”18.

Odmienny od powyższego pogląd, zgodnie z którym sędzia odpowiada 
dyscyplinarnie za każde popełnione wykroczenie, prezentuje Wiesław Kozie- 
lewicz19. W jego ocenie przypisanie sędziemu w zakresie wykroczeń niesta- 
nowiących zarazem przewinień dyscyplinarnych immunitetu materialnego 
jest nie do pogodzenia ze społecznie ważnych powodów. Przyjąć można, jak 
trafnie to ujął Sąd Apelacyjny -  Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku, że Koziele- 
wiczowi chodzi o to, iż w takich przypadkach sędzia byłby traktowany ina
czej, lepiej aniżeli reszta społeczeństwa. Nie ponosiłby bowiem odpowiedzial
ności za wykroczenie, co nie mogłoby być akceptowane społecznie. Powyższe 
nie wydaje się jednak przekonujące, jeśli zważyć, że -  jak to trafnie ujął 
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 28 listopada 2007 r. (K 39/07) -  sensem 
istnienia immunitetów jest zapewnienie niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów, ochrona integralności sędziów.

17 Tak też T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów 
powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002, s. 229-230.

18 Por. wyrok SN -  Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie z 22 października 2007 r. 
w sprawie SNO 74/07 w: ibidem, s. 230.

19 W. Kozielewicz, op. cit., s. 68-69.
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Nie można też zgodzić się z argumentem, że tezę o odpowiedzialności 
sędziów za wszystkie wykroczenia potwierdza pośrednio treść art. 108 § 3 
i art. 109 § 5 u.s.p., w których rzekomo wyraźnie rozdziela się odpowiedzial
ność za przewinienie dyscyplinarne od odpowiedzialności za wykroczenie re
alizowanej w ramach postępowania dyscyplinarnego. Takie stanowisko wy
daje się zbyt daleko idące. Relacja norm zawartych w przepisie art. 108 u.s.p. 
pozwala bowiem na wyciągnięcie jedynie oczywistych wniosków, że § 120 
i 221 tego przepisu odnoszą się do czynów stanowiących wyłącznie przewinie
nia służbowe, a § 3 w brzmieniu: „W zakresie odpowiedzialności dyscyplinar
nej za wykroczenie przedawnienie dyscyplinarne następuje jednocześnie 
z przedawnieniem przewidzianym dla wykroczeń” -  do czynów stanowiących 
przewinienie dyscyplinarne wyczerpujące jednocześnie znamiona wykrocze
nia, wskazując, że przedawnienie dyscyplinarne następuje jednocześnie 
z przedawnieniem przewidzianym dla wykroczenia22.

Zgodzić się też w tym miejscu należy ze stanowiskiem Sądu Apelacyjne
go -  Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku, iż wynikająca z art. 109 § 5 u.s.p 
możliwość odstąpienia od wymierzenia kary: „W przypadku przewinienia 
dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi sąd dyscyplinarny może 
odstąpić od wymierzenia kary” również nie może być argumentem za taką 
wykładnią art. 81 u.s.p, iż za każde wykroczenie sędzia ponosi odpowiedzial
ność dyscyplinarną. Sformułowany w przepisie art. 109 u.s.p. katalog kar 
dyscyplinarnych jest katalogiem zamkniętym i -  jak się wydaje -  nie do końca 
dostosowanym do specyfiki, wagi każdego wykroczenia, a nie ma żadnych 
racjonalnych powodów przemawiających za tym, żeby odpowiedzialność sę
dziego za wykroczenia miała być surowsza. Tymczasem najłagodniejsza 
z katalogu kar dyscyplinarnych -  kara upomnienia -  pociąga za sobą daleko 
idące konsekwencje w zakresie złożenia wyroku do akt osobowych sędziego czy 
ograniczenia możliwości awansu w związku z karą dyscyplinarną przez okres 
5 lat. Kara powinna być przecież współmierna do wagi popełnionego czynu 
(wykroczenia), zaś względy prewencji ogólnej czy interes państwa nie powinny 
stanowić samoistnego kryterium oceny zachowań. Jak słusznie bowiem zauwa
żył Sąd Najwyższy, zasadą prawidłowego wymiaru kary jest baczenie, by kara 
ta nie przekraczała ustalonego stopnia zawinienia osoby obwinionej23.

20 Art. 108 § 1 u.s.p.: „Po upływie trzech lat od chwili czynu nie można wszcząć postępo
wania dyscyplinarnego”.

21 Art. 108 § 2 u.s.p.: „W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem 
terminu, o którym mowa w § 1, przedawnienie dyscyplinarne następuje z upływem pięciu lat od 
chwili czynu. Jeżeli jednak przed upływem terminu, o którym mowa w § 1, sprawa nie została 
prawomocnie zakończona, sąd dyscyplinarny orzeka o popełnieniu przewinienia dyscyplinarne
go, umarzając postępowanie w zakresie wymierzenia kary dyscyplinarnej”.

22 Por. uchwała SN z dnia 7 grudnia 2007 r., SNO 81/07, OSNKW 2008/2/15, Biul. SN 2008, 
nr 2, poz. 19.

23 Por. wyrok SN z 22 października 2003 r., SNO 22/03, LEX nr 470228; wyrok SN z dnia 
9 czerwca 2005 r., SNO 28/05, LEX nr 471989.
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Mając powyższe na uwadze, w sytuacji, gdy przepisy ustawy -  Prawo
0 ustroju sądów powszechnych nie wiążą zastosowania określonej kary dys
cyplinarnej wobec sędziów z popełnieniem określonego rodzaju wykroczeń, 
względnie z wysokością zagrożenia karą tych wykroczeń przewidzianą prze
pisami kodeksu wykroczeń, wydaje się, iż właśnie przepis art. 109 § 5 u.s.p. 
przewiduje stopniowanie kar dyscyplinarnych w zależności od szkodliwości 
przewinienia dla służby sędziowskiej, a nie -  jak wskazuje Wiesław Koziele- 
wicz — rozdziela odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne od odpowie
dzialności za wykroczenie, wskazując, iż sędzia ponosi odpowiedzialność dys
cyplinarną za każde wykroczenie. Dlatego też słuszne wydaje się stanowisko, 
że gdyby zamiarem ustawodawcy było nieobjęcie sędziów immunitetem ma
terialnym w przypadku odpowiedzialności za wykroczenia nie będące przewi
nieniami dyscyplinarnymi (a więc nie stanowiące rażącego naruszenia przepi
sów prawa i uchybiające godności urzędu), z pewnością dostosowałby katalog 
kar dyscyplinarnych do wagi wykroczenia. Jak  trafnie bowiem zauważył Sąd 
Najwyższy: „wymiar kary powinien być uzależniony przede wszystkim od cię
żaru gatunkowego przewinienia dyscyplinarnego -  niższy w przypadku zawi
nionego, lecz drobnego uchybienia w czynnościach służbowych i wyższy 
w przypadku najcięższego przewinienia dyscyplinarnego, jakim jest popełnie
nie czynu zabronionego pod groźbą kary. Ewentualne okoliczności obciążające
1 łagodzące powinny być uwzględniane w dalszej kolejności”24.

Również Sąd Najwyższy, rozpoznając odwołanie Ministra Sprawiedliwo
ści od wyroku Sądu Apelacyjnego — Sądu Dyscyplinarnego w sprawie sędzie
go Sądu Okręgowego obwinionego o popełnienie wykroczenia z art. 87 § 2 
kodeksu wykroczeń (prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu na drodze 
publicznej roweru)25 sformułował tezę, że „nie każdy czyn podlegający za
kwalifikowaniu jako wykroczenie musi jednocześnie naruszać powagę i god
ność sędziego, natomiast każde zachowanie sędziego przynoszące ujmę powa
dze lub godności urzędu sędziowskiego stanowi przewinienie dyscyplinarne 
niezależnie od tego, czy równocześnie jest wykroczeniem”, a w uzasadnieniu 
tego wyroku Sąd Najwyższy wprost stwierdził, że zgodnie z art. 81 u.s.p. 
„sędzia nie odpowiada za wykroczenia, lecz tylko za takie zachowania, które 
przynoszą ujmę powadze sądu lub godności urzędu sędziowskiego”26.

Mając na uwadze tezę, że odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów za 
wykroczenie będzie miała miejsce tylko wówczas, gdy popełnione przez sę
dziego wykroczenie będzie mogło zostać jednocześnie uznane za przewinienie 
dyscyplinarne, istotne jest udzielnie odpowiedzi na pytanie: czym jest prze
winienie dyscyplinarne?

24 Wyrok SN z 16 września 2004 r., SNO 31/04, LEX nr 471987.
25 Wyrok SN z dnia 25 września 2007 r., SNO 52/07, LEX nr 471859.
26 W przedmiotowej sprawie Sąd Najwyższy, przyjmując, iż obwiniony sędzia popełnił 

wykroczenie z art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń, wymierzył mu karę dyscyplinarną upomnienia.
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Otóż zgodnie z art. 107 § 1 u.s.p. „sędzia odpowiada dyscyplinarnie za 
przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa 
i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne)”. Ani ten przepis, 
ani inne przepisy ww. ustawy nie definiują jednak pojęcia „przewinienie 
służbowe” czy „przewinienie dyscyplinarne”. Z literalnego jednak brzmienia 
cytowanego przepisu z art. 107 § 1 należy wnioskować, że nie każde narusze
nie przez sędziego przepisów prawa może być uznane za przewinienie dyscy
plinarne. O przewinieniu może być bowiem mowa tylko wtedy, gdy wchodzi 
w grę „oczywiste”27 naruszenie przepisów prawa i to zarówno pod względem 
przedmiotowym, jak i podmiotowym oraz gdy naruszenie to jest „rażące”28. 
Obie te cechy -  „oczywiste” i „rażące” naruszenie prawa -  muszą wystąpić 
łącznie, a obraza przepisów prawa przy ich stosowaniu wykładni w postępo
waniach sądowych.

Poza tym, jak słusznie zauważył w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy, 
naruszenie prawa może być uznane za „oczywiste”, gdy popełniony błąd jest 
łatwy do stwierdzenia, gdy można zastosować przepis prawa bez jego głęb
szej analizy, gdy jego rozumienie nie budzi wątpliwości u przeciętnej osoby 
o kwalifikacjach prawniczych. Popełniony błąd musi też narażać na szwank 
prawa i istotne interesy stron (innych osób biorących udział w postępowaniu) 
albo powodować szkodę. Natomiast określenie „rażące” odnosi się do skutków 
naruszenia przepisów prawa29. To bowiem w „oczywistym” i „rażącym” nie
przestrzeganiu przez sędziego jego obowiązków służbowych wyraża się spo
łeczna szkodliwość polegająca na osłabieniu zaufania do wymiaru sprawiedli
wości. Sędzia uchybia wówczas samej idei zawodu sędziowskiego, jaką jest 
stanie na straży prawa. Wywołuje to dezaprobatę społeczną, ponieważ godzi 
w zasadę zaufania do wymiaru sprawiedliwości. I w tym tkwi właśnie szko
dliwość przewinienia dyscyplinarnego sędziego. Stopień tej szkodliwości wy
znaczają oczywiście konkretne okoliczności faktyczne, wśród których zasad
niczą rolę odgrywają skutki czynu i zamiar sprawcy. Od strony podmiotowej 
do przypisania sędziemu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego koniecz
na jest również wina, wystarczy jednak każdy rodzaj winy, czyli także wina 
nieumyślna. Nawet bowiem najlżejsza wina nieumyślna oraz brak skutków 
materialnoprawnych nie uchyla szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego 
sędziego w wymiarze społecznym30.

Ustawodawca wśród przewinień dyscyplinarnych, które zdefiniował 
w art. 107 § 1 u.s.p., wymienił poza oczywistą i rażącą obrazą przepisów

27 Por. wyrok SN z 15 września 2004 r., SNO 33/04, LEX nr 472142.
28 Por. wyrok SN z dnia 17 stycznia 2005 r., SNO 55/04, LEX nr 471961.
29 Por. wyrok SN z 2 czerwca 2006 r., SNO 24/06, LEX nr 470240; wyrok SN z 27 czerwca 

2002 r., SNO 18/02, OSND I/II 2002 r., poz. 9; wyrok SN z 10 października 2006 r., SNO 57/06, 
LEX nr 471774; wyrok SN z 4 września 2003 r., SNO 51/03, LEX nr 470251.

30 Por. wyrok SN z 3 września 2003, SNO 45/03, LEX nr 470250.
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prawa także uchybienia godności urzędu oraz inne przewinienia służbowe. 
Nie jest oczywiście wykluczone, iż możliwe są zachowania polegające na 
rażącym i oczywistym obrażeniu prawa z jednoczesnym uchybieniem godno
ści urzędu31. Generalnie uchybienie godności urzędu polega na naruszeniu 
obowiązków określonych w art. 82 i 82 a i b u.s.p. W myśl tych przepisów 
sędzia winien postępować zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w służbie 
i poza służbą strzec powagi stanowiska sędziego i unikać wszystkiego, co 
mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabiać zaufanie do jego bez
stronności, a także stale podnosić kwalifikacje zawodowe.

Obowiązki sędziego wynikające ze stosunku służbowego wykraczają za
tem poza czas i miejsce pełnienia służby, zaś granice, których przekroczenie 
oznacza popełnienie przewinienia służbowego i odpowiedzialność, wyznacza 
rota ślubowania32. Wynika z niej między innymi, że sędzia jest obowiązany 
stać na straży prawa, wypełniać sumiennie obowiązki sędziego, być bezstron
nym, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości33.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że przewinienie służbowe 
w postaci obrazy przepisów prawa od uchybienia godności urzędu odróżnia 
to, że jest ono z reguły następstwem naruszenia określonych obowiązków 
przewidzianych odpowiednimi przepisami. Przy uchybieniach zaś godności 
urzędu chodzi o wszelkie inne zachowania sędziego w służbie i poza służbą, 
w życiu społecznym, a nawet prywatnym (nieetyczne, niemoralne, gorszące), 
które przynoszą ujmę stanowisku sędziego34.

Na tle art. 107 § 1, art. 108 § 435, art. 11936 i 120 § 1 u.s.p.37 można 
dojść do wniosku, że wśród przewinień służbowych na pierwszym miejscu 
należy postawić przestrzeganie powszechnych norm prawa w życiu zawodo
wym i prywatnym, a przewinienia zawierające znamiona przestępstwa stano

31 Por. wyrok SN z 7 lipca 2004, SNO 26/04, LEX nr 472139.
32 Art. 66 u.s.p.: „Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rze

czypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawie
dliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować 
tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczci
wości”.

33 Wyrok SN z 17 maja 2007 r., SNO 28/07, LEX nr 471856.
34 Wyrok SN z 25 stycznia 2007 r., SNO 75/06, LEX nr 471839; wyrok SN z 11 września 

2007 r., SNO 50/07, LEX nr 471858.
35 Art. 108 § 4 u.s.p.: „Jeżeli jednak przewinienie dyscyplinarne zawiera znamiona prze

stępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewi
dziane w przepisach Kodeksu karnego”.

36 Art. 119 u.s.p.: „Jeżeli przewinienie zawiera znamiona przestępstwa, sąd dyscyplinarny 
z urzędu rozpoznaje sprawę w zakresie zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialno
ści karnej i wydaje uchwałę, o której mowa w art. 80 § 1, co nie wstrzymuje biegu postępowania 
dyscyplinarnego”.

37 Art. 120 § 1 u.s.p.: „Po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko 
sędziemu, sąd lub prokurator przesyła akta sprawy właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. 
Jeżeli postępowanie dyscyplinarne nie było wszczęte, rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynno
ści dyscyplinarne, choćby w postępowaniu karnym został wydany wyrok uniewinniający”.
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wią najcięższą kategorię przewinień służbowych sędziów. Następną kategorię 
„mają takie przewinienia służbowe sędziów, które nie są przestępstwami tylko 
z tego powodu, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu zabro
nionego nie przekracza znikomości”38. Przewinieniem dyscyplinarnym może 
być również naruszenie przez sędziego przepisów Zbioru Zasad Etyki Zawo
dowej Sędziów (stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/2003 Krajowej 
Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r.), zawierającego nakaz kierowania 
się zasadami uczciwości, godności i honoru (§ 2), z tym jednakże zastrzeże
niem, że naruszenie powinno być jednocześnie ocenione pod kątem przesłanek 
ustawowych określających podstawy, przesłanki i zakres odpowiedzialności 
dyscyplinarnej sędziów39.

Jeszcze inny rodzaj przewinień -  przewinienie dyscyplinarne i wykrocze
nie mniejszej wagi -  wprowadza przywoływany już wyżej przepis art. 109 § 5 
u.s.p. Niestety, przepis ten nie definiuje tych pojęć. Takiej definicji nie zawiera 
też prawo karne materialne ani prawo wykroczeń. Wydaje się jednak, że 
istotnym kryterium oceny, czy omawiany przypadek ma miejsce, jest niewielki 
stopień szkodliwości społecznej czynu dla służby sędziowskiej oraz niewielki 
stopień zawinienia40. Przy ocenie charakteru przewinienia dyscyplinarnego 
należy bowiem brać pod uwagę przedmiotowo-podmiotowe znamiona czynu. 
Od strony przedmiotowej: rodzaj dobra, w które godzi czyn, zachowanie się 
i sposób działania sprawcy, użyte przezeń środki, charakter i rodzaj szkody 
wyrządzonej lub grożącej dobru chronionemu, a także odczucie szkody przez 
pokrzywdzonego oraz czas i miejsce popełnienia czynu. Spośród elementów 
podmiotowych uwzględnić należy przede wszystkim stopień zawinienia 
oraz motywację i cel działania sprawcy41. Istotne jest też stwierdzenie, 
w jakim stopniu uchybienie godności urzędu sędziowskiego negatywnie 
wpływa na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i społeczny wizerunek 
sędziego.

Mając na względzie powyższe uwagi, jak również dotychczasową prak
tykę sądów dyscyplinarnych, stwierdzić można, iż wykroczeniami karanymi 
dyscyplinarnie, godzącymi w godność urzędu sędziowskiego są następujące 
czyny:

1. Naruszenie (zawinione) zasad ruchu drogowego42, np. prowa
dzenie samochodu czy roweru pod wpływem alkoholu.

38 Uchwała SN z dnia 8 maja 2002 r., SNO 8/02, OSNKW 2002, nr 9—10, poz. 85, Biul. SN 
2002, nr 9, poz. 20.

39 Por. wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2003 r., SNO 17/03, LEX nr 470248; wyrok SN z 23 
lutego 2006 r., SNO 2/06, LEX nr 470230.

40 Por. wyrok SN z 3 lutego 2005 r., SNO 3/05, LEX nr 471934; wyrok SN z dnia 9 marca 
2006 r., SNO 4/06, LEX nr 471773.

41 Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2005 r., SNO 17/05.
42 Uchwała SN z dnia 8 maja 2002 r., SNO 8/02,OSNKW 2002, nr 9—10, poz. 85, Biul. SN 

2002, nr 9, poz. 20; uchwała SN z 5 lipca 2006 r., SNO 32/06, LEX nr 470200.
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Sąd Apelacyjny -  Sąd Dyscyplinarny uznał, iż naruszenie art. 92 § 1 
kodeksu wykroczeń, czyli jazda z nadmierną prędkością, nie stanowiło prze
winienia dyscyplinarnego w rozumieniu art. 107 u.s.p.43 W sprawie tej sąd 
stwierdził, iż „w konkretnych okolicznościach tej sprawy, [...] przy uwzględ
nieniu także okoliczności zdarzenia związanych z wyjątkową sytuacją [...] nie 
można uznać, aby zdarzenie jednostkowe, jakiego dopuścił się sędzia, stano
wiło przewinienie dyscyplinarne. Nie było ono związane ze służbą ani też nie 
uchybiało godności urzędu”. Sąd wskazał też, że: „w sytuacji nasilonego ru 
chu drogowego wykroczenia drogowe są również udziałem sędziów i fakt ich 
zaistnienia nie może być automatycznie oceniany jako uchybienie godności
urzędu”44.

W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 25 września 2007 r. 
uznał obwinionego sędziego Sądu Okręgowego za winnego popełnienia wy
kroczenia z art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń, polegającego na tym, że 
w dniu 10 października 2006 r. kierował rowerem na drodze publicznej, 
będąc w stanie po spożyciu alkoholu (0,14 mg/l w wydychanym powietrzu). 
Sąd przyjął, iż zachowanie sędziego stanowi przewinienie dyscyplinarne 
z art. 107 § 1 u.s.p. i wymierzył sędziemu karę dyscyplinarną upomnienia45.

2. Podjęcie czynności zawodowych w stanie nietrzeźwym.
Wyrokiem Sądu Dyscyplinarnego z 9 grudnia 1996 r. w sprawie SD 4/96 

uznano, iż wykonywanie obowiązków służbowych przez sędziego pozostające
go pod działaniem alkoholu czy wręcz nietrzeźwego, co szczególnie odnosi się 
do rozpatrywania spraw na rozprawach (posiedzeniach), jest naruszeniem 
podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowi ciężkie przewinienie 
służbowe. Sąd Dyscyplinarny uznał, iż takie zachowanie godzi w prestiż 
wymiaru sprawiedliwości i podrywa zaufanie do całego środowiska sędziow
skiego. Podobnie w wyroku Sądu Dyscyplinarnego z 27 czerwca 1997 
w sprawie SD 19/9746.

Takiej samej oceny dokonał Sąd Najwyższy w jeszcze w innym orzecze
niu, rozpatrując odwołanie od wyroku Sądu Apelacyjnego -  Sądu Dyscypli
narnego w sprawie sędziego, ktory rażąco uchybił godności urzędu w ten 
sposób, że będąc pod wpływem alkoholu, przystąpił do wykonywania czynno
ści służbowych związanych z udziałem w rozpoznawaniu spraw wyznaczo
nych w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego. Sąd uznał to za przewi
nienie służbowe, a w uzasadnieniu wyroku wskazał, że takie zachowanie

43 W przedmiotowej sprawie Sąd Dyscyplinarny uniewinnił obwinionego od zarzutu popeł
nienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na wykroczeniu z art. 92 § 1 kodeksu wykro
czeń.

44 Wyrok Sądu Apelacyjnego -  Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku z dnia 31 października 
2008 r., ASD 6/08.

45 Wyrok SN z dnia 25 września 2007 r., SNO 52/07, LEX nr 471859.
46 W. Kozielewicz, op. cit., s. 85.
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sędziego jest wyjątkowo naganne, gdyż godzi w autorytet organów wymiaru 
sprawiedliwości i wyrządza poważną szkodę dobru służby. Stwierdził, że 
świadome użycie alkoholu w czasie wykonywania czynności jurysdykcyjnych 
oznacza utratę osobistego autorytetu niezbędnego do sprawowania urzędu 
sędziego, utratę cechy nieskazitelnego charakteru (art. 61 § 1 pkt 2 u.s.p.). 
Za to przewinienie Sąd Najwyższy -  Sąd Dyscyplinarny orzekł złożenie sę
dziego z urzędu4 7 .

3. Nadużycie alkoholu poza miejscem pracy, w idoczny stan n ie
trzeźw ości sędziego w m iejscu publicznym 48, spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym -  ze względu na okoliczności popełnienia czynu.

W wyroku z 21 kwietnia 2006 r. Sąd Najwyższy wskazał, że „spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym, a następnie aroganckie zachowanie się wo
bec wypełniających swoje obowiązki policjantów, w tym szczególnie twierdze
nie, że nie będą w stanie udowodnić mu popełnienia wykroczenia, a ich 
działania będą i tak bezskuteczne z uwagi na pełniony przez niego urząd 
oraz wyrzucenie niedopałka papierosa na trawnik obok funkcjonariuszy poli
cji, naruszają dobro wymiaru sprawiedliwości i w poważnym stopniu podwa
żają powagę i prestiż urzędu sędziego, niezbędny dla wymierzania sprawie
dliwości”. Sąd Najwyższy podkreślił, iż okoliczności popełnienia czynu 
świadczą o popełnieniu tego czynu umyślnie, w formie zamiaru bezpośred
niego, a szczególnie naganna ostentacja, z jaką obwiniony demonstrował swą 
pozycję służbową i niepodleganie powszechnie obowiązującym normom pra
wa wobec funkcjonariuszy, przesądzają, iż jest to przewinienie służbowe49.

4. Niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności 
przy trzym aniu psa , wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeń50.

5. Użycie w m iejscu publicznym słów nieprzyzwoitych51.
6. N ieudzielenie wbrew obowiązkowi funkcjonariuszowi Policji 

w iadom ości i dokumentów dotyczących własnej osoby52.
Mając na uwadze powyższy katalog wykroczeń karanych dyscyplinarnie, 

można pokusić się o stwierdzenie, że o tym, czy wykroczenie będzie karane 
dyscyplinarnie, powinna decydować i -  jak się wydaje -  w praktyce sądów 
dyscyplinarnych decyduje ocena każdego czynu dokonana in concreto zarów
no pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym, „pod kątem zamiaru 
i skutków oraz okoliczności towarzyszących, rzutujących na ukształtowany 
we wzorcu normatywnym (art. 61 § 1 pkt 2 i art. 82 § 1 i 2 u.s.p.), odpowia
dający oczekiwaniom społecznym wizerunek sędziego jako strażnika prze

47 Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2006 r., SNO 12/06, LEX nr 470232.
48 Wyrok SN z 13 stycznia 2003 r., SNO 52/02, OSNSD 2003, nr 1, poz. 2.
49 Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2006 r., SNO 11/06, LEX nr 471766.
50 W. Kozielewicz, op. cit., s. 85.
51 Ibidem.
52 Wyrok SN z 24 czerwca 2003 r. w sprawie SNO 34/03, OSNSD 2003, nr 1, poz. 49.
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strzegania prawa oraz powszechnie przyjętych norm moralnych i etycz
nych”53. Dlatego też nie każde z wymienionych powyżej wykroczeń karanych 
dyscyplinarnie musi nim być w przyszłości. Praktyka orzecznicza sądów dys
cyplinarnych bywa, jak stwierdzono, różna i to zarówno co do uznania kon
kretnego zachowania — wykroczenia za przewinienie dyscyplinarne, jak 
i orzeczenia co do kary dyscyplinarnej.

Summary 

Judge’s responsibility for petty offences

The object of this study is an issue of common court judges’ responsibili
ty for petty offences they have committed. The authors, on the basis of 
analyses of legal regulations, as well as of decrees of disciplinary courts, 
within the above said range, tried to determine the immunity range of the 
judge in respect to the responsibility for petty offences and also to answer 
particularly significant questions concerning the mentioned issue, but above 
all the question: does a judge bear disciplinary responsibility for each offence 
or just some of them, and if he does, for which ones?

53 Wyrok SN z dnia 25 września 2007 r., SNO 52/07, LEX nr 471859.


