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1. Istota i ro dzaje im mun ite tu

Te r min im mu ni tet wy wo dzi siê od ³aci ñ skie go s³owa im mu ni tas, oz na czaj¹cego „uwo l -

nie nie od obci¹¿eñ”. Wspó³cze œ nie oz na cza pra wo nie pod le ga nia temu, co ci¹¿y na in nych,

a w szcze gó l no œci za pe w nia nie ty ka l noœæ oso bist¹ oso bom uprzy wile jo wa nym w spo³ecze -
ñ stwie ze wzglê du na za j mo wa ne przez nie sta no wi ska lub pe³nio ne fun kcje. W ta kim ro zu -

mie niu im mu ni tet jest wiêc wy ra Ÿ nym wyj¹tkiem od kon sty tucy j nej za sa dy rów no œci wo -

bec pra wa.

Doœæ ró ¿ na jest de fi ni cja im mu ni te tu u przed sta wi cie li do ktry ny pra wa. W opi nii S. Œli -

wi ñ skie go im mu ni tet na le ¿y ro zu mieæ jako zupe³ne lub czê œcio we wy jê cie pe w nych osób

spod dzia³ania prze pi sów pra wa ka r ne go mate ria l ne go lub pro ce so we go albo te¿ jako wy jê -

cie pe w nych osób spod orze cz ni c twa s¹dów ka r nych ze wzglê du na przys³uguj¹ce tym oso -

bom szcze gó l ne pra wa1. B. Ba na szak i A. Pre i s ner wska zuj¹, ¿e im mu ni tet to pra wo zwo l -

nie nia od pod le ga nia po wszech nie wi¹¿¹cym obo wi¹zkom pra wnym2. Zda niem W. Mi cha l -

skie go jest to zupe³ne lub czê œcio we wy jê cie pod mio tu spod dzia³ania pra wa ka r ne go mate -

ria l ne go lub pro ce so we go, albo wy jê cie spod w³adzy s¹do wni czej 3. W ujê ciu A. Bur dy mo ¿ -

na wy ró ¿ niæ dwie sfe ry: ma te rialn¹ (uchy le nie odpo wie dzial no œci za czy ny prze stê p ne),

1  Œli wi ñ ski S., Pol ski pro ces ka r ny. Za sa dy ogó l ne, Wa r sza wa 1948, s. 171 i nast.
2  Ba na szak B., Pre i s ner A., Pra wo kon sty tucy j ne. Wpro wa dze nie, Wroc³aw 1993, s. 170. 
3  Mi cha l ski W., Im mu ni te ty w pol skim pro ce sie ka r nym, Wa r sza wa 1970, s. 7 i nast.



oraz fo r maln¹ (utrud nie nia w œci ga niu i pro ce do wa niu zwi¹zane z wy mo giem zgo dy Se j -

mu)4. Po do b nie uwa ¿a F. Sie mi ñ ski5. W. Ma ko wski okre œla zaœ im mu ni tet jako me cha nizm

unie mo ¿ li wiaj¹cy no r ma l ny bieg wy mia ru spra wied li wo œci6.

Im mu ni tet par la men tar ny wy wo dzi siê ze œred nio wie cza, kie dy sta no wi³ in stru ment

wa l ki pa r la men tu z mo narch¹, za pe w niaj¹cy mo ¿ li woœæ nie skrê powa ne go wy ra ¿a nia

pogl¹dów. Obe c nie im mu ni tet ten jest ro zu mia ny dwo ja ko:

l ochra nia  nie za le ¿ noœæ cz³on ków pa r la men tu i gwa ran tu je im swo bo dê wy ko ny wa nia 
man da tu,

l chro ni nie za le ¿ noœæ i au to no miê pa r la men tu7.

Na to, co po pu la r nie okre œla siê mia nem im mu ni te tu sk³ada siê ki l ka upra w nieñ parla -

men ta rzy sty. S¹ to prze de wszy stkim nie ty ka l noœæ oraz im mu ni tet we w³aœci wym tego

s³owa zna cze niu. Nie ty ka l noœæ oz na cza za kaz are szto wa nia lub ogra ni cza nia w ja ki ko l wiek 

inny spo sób wol no œci parla men ta rzy sty, bez zgo dy w³aœci wej izby. Na to miast im mu ni tet

mo ¿ na po dzie liæ na ma te ria l ny i fo r ma l ny. Ma te ria l ny po le ga na to miast na uchy le niu  ka ra l -

no œci czy nu prze stê pcze go w od nie sie niu do depu to wa ne go. Im mu ni tet fo r ma l ny uza le ¿ nia 

mo ¿ li woœæ poci¹gniê cia depu to wa ne go do odpo wie dzial no œci ka r nej lub cy wi l nej od zgo dy 

okre œlo nych or ga nów, zwy kle sa me go pa r la men tu.

2. Im mu ni tet ma te ria l ny

Im mu ni tet ma te ria l ny bywa w li te ra tu rze okre œla ny rów nie¿ in de mni te tem (od ³ac. in-

oz na czaj¹cego prze cze nie oraz de mna re – ka raæ) lub im mu ni te tem nieod powie dzial no œci.

Jego ge ne za siê ga czter nasto wie cz nej An glii, gdzie cz³on ko wie pa r la men tu pod czas jego ob -
rad mie li za gwa ran to wan¹ wol noœæ s³owa. Tê za sa dê roz wi niê to pó Ÿ niej w art. 9 Bill of

Rights z 1688 r., któ ry chro ni³ czy ny cz³on ków pa r la men tu przed ja ka ko l wiek form¹ in ge -

ren cji czy spo rów pro wa dzo nych poza pa r la men tem, a ta k ¿e w art. I ust. 6 § 1 kon sty tu cji

USA z 1787 r.

Po d³ugich la tach prze rwy, wy so ko i po zy ty w nie w pol skim pra wie kon sty tucy j nym oce -

nio no przy wró ce nie przez Ma³¹ Kon sty tu cjê z 1992 r. im mu ni te tu mate ria l ne go. W art. 7

ust. 1 sta no wi³a ona, ¿e pose³ nie mo¿e byæ poci¹gniê ty do odpo wie dzial no œci za dzia³ania

wy ni kaj¹ce z wy ko ny wa nia man da tu, ani w cza sie trwa nia man da tu, ani po jego wy ga œ niê -

ciu, chy ba ¿e na ru sza do bra oso bi ste in nych osób. Jak ³atwo za uwa ¿yæ, w prze pi sie tym naj -

wa¿ nie j sze zna cze nie mia³y dwa ele men ty: u¿y te przez usta wo da w cê po jê cie „wy ko ny wa -

nie man da tu” oraz wy³¹cze nie nieod powie dzial no œci w przy pa d ku „na ru sza nia dóbr oso bi -

s tych in nych osób”.

Kon sty tu cja z 2 kwie t nia 1997 r. w art. 105 ust. 1 za strzeg³a, ¿e parla men ta rzy sta „nie

mo¿e byæ poci¹gniê ty do odpo wie dzial no œci za swoj¹ dzia³al noœæ wchodz¹c¹ w za kres

spra wo wa nia man da tu po se l skie go ani w cza sie jego trwa nia, ani po jego wy ga œ niê ciu. Za
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4  Bur da A., Pol skie pra wo pa ñ stwo we, Wa r sza wa 1977, s. 253 i nast.
5  Sie mi ñ ski F., Pra wo kon sty tucy j ne, Wa r sza wa–Po znañ 1976, s. 200.
6  Ma ko wski W. (red.), En cy klo pe dia pod rê cz na pra wa ka r ne go, t. II, s. 614.
7  Zob. orze cze nia Try bu na³u Kon sty tucy jne go z 28 sty cz nia 1991 r., K 13/90 i z 28 li sto pa da 2001 r.,

K 36/01.



tak¹ dzia³al noœæ pose³ od po wia da wy³¹cz nie przed Se j mem (Se na tem), a w przy pa d ku na -

ru sze nia praw osób trze cich mo¿e byæ poci¹gniê ty do odpo wie dzial no œci s¹do wej ty l ko za

zgod¹ Se j mu (Se na tu)”. Jak ³atwo do strzec prze pi sy Kon sty tu cji z 1997 r. s¹ nie ja ko to ¿ sa me

z roz wi¹za nia mi wcze œnie j szy mi, zaœ do ko na na mo dy fi ka cja od no si³a siê bar dziej do

kwestii proceduralnych.

Im mu ni tet ma te ria l ny ma zupe³nie od mien ny cha ra kter od im mu ni te tu for ma l ne go.

O ile ten dru gi ma cha ra kter cza so wy i chro ni przed sta wi cie la w okre sie, gdy spra wu je on
man dat, im mu ni tet ma te ria l ny obe j mu je wszy stkie czy ny wchodz¹ce w za kres wy ko ny wa -

nia man da tu, tak w cza sie jego trwa nia, jak i po wy ga œ niê ciu. Nie mo ¿ na za tem parla men ta -

rzy sty œci gaæ za wyst¹pie nia na fo rum izby, treœæ wyg³oszo nych prze mó wieñ, spo sób g³oso -

wa nia, czy wnio ski sk³ada ne na fo rum izby lub ko mi sji.

Bez ¿ad nych w¹tpli wo œci mo ¿ na uz naæ, ¿e w za kres po jê cia „wy ko ny wa nie man da tu”

wcho dzi dzia³al noœæ parla men ta rzy sty w iz bie zwi¹zana z wype³nia niem jego obo wi¹zków,

a ta k ¿e z re a li zacj¹ fun kcji Se j mu lub Se na tu8. Po wsta wa³a jed nak w¹tpli woœæ, czy wy ko ny -

wa nie man da tu obe j mo wa³o rów nie¿ dzia³al noœæ poza pa r la men tem. Bar dzo wa ¿ ne zna cze -

nie w tej kwe stii mia³o orze cze nie S¹du Naj wy ¿sze go z dnia 16 lu te go 1994 r. SN w swo jej

uchwa le  okre œli³, ¿e im mu ni tet par la men tar ny, wy³¹czaj¹cy odpo wie dzia l noœæ karn¹ pos³a

za dzia³ania wy ni kaj¹ce z wy ko ny wa nia man da tu, od no si siê nie ty l ko do jego udzia³u w ob -

ra dach i pra cach Se j mu, a ta k ¿e ko mi sji se j mo wych, lecz do ty czy ta k ¿e jego dzia³al no œci ze w -

nê trz nej, do ko nuj¹cej siê poza sa mym Se j mem, je ¿e li mie œci siê ona w gra ni cach re a li za cji

fun kcji cz³onka pa r la men tu9. W uza sad nie niu SN m.in. za strzeg³, i¿ „trze ba mieæ prze de

wszy stkim na uwa dze ra tio le gis oma wia ne go prze pi su kon sty tucy jne go, któ re go ce lem jest

za pe w nie nie ka ¿ de mu pos³owi swo bo dy wy ko ny wa nia jego fun kcji po se l skich”10.

Na le ¿y za strzec, i¿ im mu ni tet ma te ria l ny jako in sty tu cja pra w na, okre œlaj¹ca po zy cjê

pos³a wo bec or ga nów i in sty tu cji poza parla menta r nych (g³ow nie s¹dów, ale rów nie¿ i ko -
mi sji dys cyp lina r nych), nie wy³¹cza odpo wie dzial no œci dys cyp lina r nej pos³a przed Se j -

mem na pod sta wie prze pi sów regu la mi no wych. Wy ni ka st¹d mo ¿ li woœæ przy wo³ania

pos³a „do rze czy” lub „do porz¹dku”, ode bra nie mu g³osu, a na wet wy klu cze nie z po sie -

dze nia11.

Par la men tar ny im mu ni tet ma te ria l ny ma cha ra kter trwa³y oraz bez wzglêd ny. Trwa³y,

po nie wa¿ uchy la ka ra l noœæ czy nu pope³nio ne go w tra kcie wy ko ny wa nia man da tu, za rów -

no w cza sie trwa nia man da tu, jak i po jego wy ga œ niê ciu. Te r min roz po czê cia bie gu im mu ni -

Marek Chmaj 5

8  Zda niem P. Sar ne c kie go, wy ko ny wa nie man da tu ma mie j s ce w ka ¿ dej sy tu a cji, w któ rej pose³ dzia³a z za -
mia rem wy ja œ nie nia woli Na ro du (a nie swo jej), zrea li zo wa nia in te re sów Na ro du (a nie swo ich), jego (a nie
swo ich) po trzeb. Obe j mu je to rów nie¿ dzia³ania pos³ów zmie rzaj¹ce do rozpozna nia tre œci oraz sta nu in ten -
syw no œci wspo mnia nej woli, in te re sów i po trzeb. Pra kty cz nie musi za wie raæ w so bie rów nie¿ po bu dza nie
i sty mu lo wa nie roz wo ju tych zja wisk. Zob. P. Sa r ne cki, Dzia³ania ta kie jak: spo t ka nia parla men ta rzy stów z wy bo r -
ca mi, dy ¿u ry po se l skie i se na to r skie, wspó³dzia³ania z or ga na mi sa morz¹du tery to rial ne go lub te re no wy mi or ga na mi ad -
mi ni stra cji rz¹do wej mieszcz¹ siê w zwro cie „inne dzia³ania” o któ rych wspo mi na art. 6 ust. 2 usta wy z dnia 9 maja
1996 r. o wy ko ny wa niu man da tu pos³a i se na to ra (Dz. U. Nr 73, poz. 350), „Biu le tyn Eksper ty zy i Opi nie Pra w ne”
nr 3(21) 1996, s. 107.

9  Uchwa³a Izby Ka r nej SN z dnia 16 lu te go 1994 r., sygn. akt I KPZ 40/93, OSNKW 1994, z. 3–4. Zob. P. Czar -
ny, B. Na le zi ñ ski, Glo sa do uchwa³y SN z 16.02.1994 r., „Pa ñ stwo i Pra wo” 1994, nr 9, s. 117–119.

10  Zob. L. Ga r li cki: Pol skie pra wo kon sty tucy j ne, Wa r sza wa 2006, s. 223.
11  K. Gra je wski, Im mu ni tet ma te ria l ny cz³onka pa r la men tu w œwie t le ure gu lo wañ Ma³ej Kon sty tu cji, „Pa ñ stwo

i Pra wo” 1994, nr 5, s. 72.



te tu okre œla ex pres sis ver bis art. 98 ust. 1 Kon sty tu cji, wed³ug któ re go ka den cje Se j mu i Se na -

tu roz po czy naj¹ siê z dniem ze bra nia siê Se j mu na pie r wsze po sie dze nie i trwaj¹ do dnia po -

prze dzaj¹cego dzieñ ze bra nia siê Se j mu na stê p nej ka den cji. Sam fakt wy ga œ niê cia man da tu

nie ma wiê ksze go zna cze nia dla da l sze go obo wi¹zy wa nia re gu la cji do tycz¹cych in de mni te -

tu w sto sun ku do oso by, któ ra by³a pos³em, jed na k ¿e ty l ko w wy pa d ku czy nów pope³nio -

nych w cza sie, kie dy dana oso ba pia sto wa³a man dat po se l ski.

Im mu ni tet ma te ria l ny ma rów nie¿ cha ra kter bez wzglêd ny, po nie wa¿ jego dzia³anie nie 
jest uza le ¿ nio ne od de cy zji or ga nu, co oz na cza, ¿e ani Sejm, ani ja ki ko l wiek inny or gan nie

mo¿e go uchy liæ. Co wiê cej, parla men ta rzy sta rów nie¿ nie mo¿e zrzec siê in de mni te tu, po -

nie wa¿ na wet zrze cze nie siê man da tu, któ re sku t ku je wy ga œ niê ciem jego man da tu, nie

po wo du je wy ga œ niê cia tego im mu ni te tu, gdy¿ z ra cji tego, ¿e ma cha ra kter sta³y, dzia³a

rów nie¿ po wy ga œ niê ciu man da tu. Im mu ni tet nie jest wiêc oso bi stym przy wi le jem parla -

men ta rzy sty, przys³uguj¹cym mu z ra cji za sia da nia w Se j mie lub Se na cie, lecz in sty tucj¹

prawn¹ za pe w niaj¹c¹ mo ¿ li woœæ nie skrê powa ne go wy ko ny wa nia man da tu zgod nie

z wol¹ wy bo r ców.

Oce niaj¹c oma wia ny wcze œ niej za kres pol skie go im mu ni te tu mate ria l ne go na tle usta wo -

da w stwa in nych pañstw mo ¿ na sfo r mu³owaæ wnio sek, i¿ przy jê te w na szym kra ju roz -

wi¹za nia nie od staj¹ od roz wi¹zañ przy jê tych w in nych sy ste mach pra wnych. Zbli ¿o ne re -

gu la cje zna j duj¹ siê np. w kon sty tu cjach: Li twy, Nie miec czy S³owa cji. Mo¿e to zo bra zo waæ

po ni ¿ sza ta be la.

Ta be la 1. Za kres im mu ni te tu mate ria l ne go w wy bra nych pa ñ stwach

Kraj
Ar ty ku³

Kon sty tu cji
Za kres im mu ni te tu mate ria l ne go

Be l gia 58 ¯aden cz³onek któ rej ko l wiek z izb pa r la men tu nie mo¿e byæ œci ga ny s¹do w nie,
ani poci¹gany do odpo wie dzial no œci, ani pod da ny do cho dze niu za swe opi nie
i g³oso wa nie w tra kcie pe³nienia mandatu.

Cze chy 27 Pos³a ani se na to ra nie mo ¿ na poci¹gn¹æ do odpo wie dzial no œci za g³oso wa nie
w Iz bie Po se l skiej lub w Se na cie ani w ich or ga nach. Za wy po wie dzi w Iz bie Po -
se l skiej lub w Se na cie albo ich or ga nach nie mo ¿ na pos³a lub se na to ra poci¹gaæ
do odpo wie dzial no œci ka r nej. Pose³ lub se na tor pod le ga je dy nie w³adzy dys cyp -
lina r nej izby, któ rej jest cz³on kiem.

Esto nia 62 Cz³onek Rii gi ko gu (…) nie po no si pra wnej odpo wie dzial no œci za g³oso wa nie
i wy po wie dzi po li ty cz ne w Rii gi ko gu lub jego organach.

Fran cja 26 ¯aden cz³onek pa r la men tu nie mo¿e byæ œci ga ny, po szu ki wa ny, za trzy my wa ny,
are szto wa ny b¹dŸ s¹dzo ny z po wo du wy ra ¿o nych pogl¹dów w zwi¹zku z wy -
ko ny wa niem swych fun kcji lub z powodu g³osowania.

Gre cja 61 De pu to wa ny nie mo¿e byæ œci ga ny s¹do w nie ani w ja ki ko l wiek spo sób
przes³uchi wa ny z po wo du wy ra ¿o nej opi nii lub sta no wi ska za jê te go w g³oso wa -
niu pod czas pe³nie nia funkcji parlamentarnej.

Hi sz pa nia 71 De pu to wa ni i se na to ro wie nie mog¹ byæ poci¹gani do odpo wie dzial no œci z po -
wo du opi nii wy ra ¿a nych w zwi¹zku z wy ko ny wa niem swych fun kcji. Im mu ni -
tet nie obe j mu je odpowiedzialnoœci cywilnej.

Li twa 62 Cz³onek Se j mu nie mo¿e byæ prze œla do wa ny z po wo du sta no wi ska za jê te go
w cza sie g³oso wa nia b¹dŸ za wyg³oszo ne w Se j mie prze mó wie nie. Mo¿e byæ jed -
nak poci¹gniê ty do odpo wie dzial no œci na ogó l nie przy jê tych za sa dach za ob ra zê 
innej osoby lub za znies³awienie.
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Kraj
Ar ty ku³

Kon sty tu cji
Za kres im mu ni te tu mate ria l ne go

£otwa 28 Cz³onka Se j mu nie mo ¿ na poci¹gn¹æ do odpo wie dzial no œci s¹do wej, admi ni -
stra cyj nej ani dys cyp lina r nej za g³oso wa nie lub za pogl¹dy wy ra ¿o ne pod czas
pe³nie nia fun kcji. Cz³onka Se j mu mo ¿ na poci¹gn¹æ do odpo wie dzial no œci s¹do -
wej, na wet pod czas pe³nie nia swej fun kcji, je ¿e li roz po wszech nia: 1) in fo r ma cje
znies³awiaj¹ce, wiedz¹c o ich fa³szy wo œci, 2) znies³awiaj¹ce informacje o ¿yciu
prywatnym lub rodzinnym.

Nie mcy 46 De pu to wa ny nie mo¿e byæ w ¿ad nym cza sie s¹do w nie œci ga ny ani poci¹gniê ty
do odpo wie dzial no œci poza Bun de sta giem za swo je g³oso wa nie  lub wy po wie -
dzi na fo rum Bun de sta gu lub w jed nej z jego ko mi sji. Ochro nie nie podlegaj¹
oszczerstwa.

S³owa cja 78 Za g³oso wa nie w Ra dzie Na ro do wej albo w jej ko mi sjach pose³ nie mo¿e byæ
poci¹gniê ty do odpo wie dzial no œci i to ta k ¿e po wy ga œ niê ciu jego man da tu. Za
wy po wie dzi sk³ada ne w zwi¹zku z wy ko ny wa niem fun kcji pos³a w Ra dzie Na -
ro do wej albo w jej or ga nach pose³ pod le ga ty l ko w³adzy dyscyplinarnej Rady
Narodowej.

S³owe nia 83 Pose³ do Zgro ma dze nia Pa ñ stwo we go nie po no si odpo wie dzial no œci ka r nej za
pogl¹dy wy po wia da ne i g³osy od da ne na po sie dze niach Zgro ma dze nia Pa ñ -
stwo we go i jego organów roboczych.

Ukra i na 80 De pu to wa ni lu do wi nie po nosz¹ odpo wie dzial no œci pra wnej za wy ni ki g³oso -
wa nia albo wy po wie dzi w pa r la men cie oraz jego or ga nach, z wyj¹tkiem odpo -
wie dzial no œci za obrazê lub oszczerstwo.

Opra co wa nie w³asne na pod sta wie w³aœci wych kon sty tu cji
12

.

Z po wy ¿szej ta be li wy ni ka, ¿e dzia³ania ob jê te za sad¹ bra ku odpo wie dzial no œci w pa ñ -

stwach eu ro pe j skich obe j muj¹ za zwy czaj prze ma wia nie, g³oso wa nie i wy ra ¿a nie opi nii.

Wa r to przy tym za zna czyæ, ¿e np. cho cia¿ Kon sty tu cja Hi sz pa nii nie za wie ra prze pi su do -

tycz¹cego g³oso wa nia, to jed nak do ktry na pra wa uz na je, ¿e jest ono niew¹tpli wie ob jê te im -

mu ni te tem.

W bli sko po³owie ana li zo wa nych te kstów kon sty tu cji wy ko rzy stu je siê kon ce pcjê opi -

nii wy ra ¿a nych w ra mach „wy ko ny wa nia obo wi¹zków” lub „wy ko ny wa nia fun kcji

(Be l gia, Fran cja, Gre cja, Hi sz pa nia, £otwa), co po zwa la na nie co szersz¹ in ter pre ta cjê,

umo ¿ li wiaj¹c¹ ob jê cie ochron¹ nie któ rych oœwia d czeñ sk³ada nych poza pa r la men tem.

W dru giej gru pie kon sty tu cji zna laz³y siê kon kre t ne prze pi sy, do tycz¹ce g³oso wa nia

i wy ra ¿a nia pogl¹dów na fo rum izby, ogra ni czaj¹ce tym sa mym ma r gi nes swo bod nej in -

ter pre ta cji13.
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12  Kon sty tu cja Be l gii, wstêp i t³uma cze nie Wies³aw Skrzyd³o, Wa r sza wa 1996, Wyd. Se j mo we, s. 34, Kon sty tu -
cja Fran cji, wstêp i t³uma cze nie W. Skrzyd³o, Wa r sza wa 1997, Wyd. Se j mo we, s. 41, Konsty tu cja Gre cji, Wa r sza -
wa 1992, Wyd. Se j mo we, s. 42, Kon sty tu cja Hi sz pa nii, t³uma cze nie i wstêp T. Mo³dawa, Wa r sza wa 1993, Wyd.
Se j mo we, s. 59, Kon sty tu cja Re pu b li ki Li te wskiej, t³umaczenie H. Wi s ner, wstêp A. B. Za krze wski, Wa r sza wa
1994, Wyd. Se j mo we, s. 41–42, Usta wa Zasadni cza Re pu b li ki Fe de ra l nej Nie miec, [w:] Kon sty tu cje Fin lan dii, W³och,
Nie mie c kiej Re pu b li ki Fede ra l nej, Fran cji, zbiór te kstów pod red. A. Bur dy i M. Ry bi c kie go, Wroc³aw-War szawa-
 Kraków- G dañsk 1971, Wyd. Os so li ne um, s. 301, Kon sty tu cja Re pu b li ki S³owa c kiej, t³uma cze nie i wstêp K. Sko t -
ni cki, Wa r sza wa 1993, Wyd. Se j mo we, s. 56, Kon sty tu cja Re pu b li ki S³owe nii, t³uma cze nie i wstêp P. Win czo rek,
Wa r sza wa 1994, Wyd. Se j mo we, s. 45.

13  Por. Im mu ni tet par la men tar ny w pa ñ stwach cz³on ko wskich Wspól no ty Eu ro pe j skiej i w Pa r la mencie Eu ro pe j skim,
Wa r sza wa 1993, BSiE, s. 105.



3. Im mu ni tet fo r ma l ny

Im mu ni tet fo r ma l ny w na uce pra wa kon sty tucy jne go jest rów nie¿ okre œla ny jako im mu -

ni tet oso bi sty. Ukszta³towa³ siê w okre sie re wo lu cji fran cu skiej z 1789 r. W uchwa le przy jê tej 
na wnio sek mar ki za Mi ra be au 26 cze r w ca 1789 r. Zgro ma dze nie Na ro do we stwier dzi³o, ¿e

pro ces prze ciw ko depu to wa ne mu po wi nien byæ za wie szo ny do cza su, a¿ Zgro ma dze nie

nie roz pa trzy spra wy i samo nie po dej mie de cy zji co do tego, czy oska r ¿e nie jest uza sa d nio -

ne czy nie.

Wed³ug Kon sty tu cji PRL z 1952 r. (art. 21 ust. 3) im mu ni tet fo r ma l ny obe j mo wa³ je dy nie

odpo wie dzia l noœæ ka r no-s¹dow¹. Nie wy klu cza³ wiêc ani odpo wie dzial no œci cy wi l nej

pos³a, ani te¿ pro wa dze nia prze ciw ko nie mu in ne go ro dza ju po stê po wañ, ta kich jak np.

dys cyp lina rne go lub karno -admi nistra cyjne go w spra wach o wy kro cze nia. W spra wie ka r -

nej, któ rej roz po zna wa nie na le ¿a³o do w³aœci wo œci s¹du, po stê po wa nie prze ciw ko pos³owi

mog³o byæ pro wa dzo ne do pie ro po uchy le niu im mu ni te tu, o czym de cy do wa³ Sejm wiê -

kszo œci¹ kwa li fi ko wan¹ g³osów, zaœ w okre sach po miê dzy se sja mi upra w nie nie to prze cho -

dzi³o na Radê Pa ñ stwa14. Do wy jed na nia ta kie go uchy le nia zo bo wi¹zany by³ oska r ¿y ciel,

zaœ jego wnio sek w tej spra wie mu sia³a na stê p nie po zy ty w nie oce niæ Ko mi sja Manda towo-

 Regula mino wa15. W no we li kon sty tucy j nej z 7 kwie t nia 1989 r. spre cy zo wa no, ¿e pose³ nie

móg³ byæ poci¹gniê ty do odpo wie dzial no œci ka r no-s¹do wej ani are szto wa ny bez zgo dy Se j -

mu wy ra ¿o nej wiê kszo œci¹ kwa li fi ko wan¹ 2/3 g³osów, w obe cno œci co naj mniej po³owy

ogó l nej li cz by pos³ów (art. 21 ust. 3). Odt¹d Sejm by³ je dy nym pod mio tem de cy duj¹cym

o uchy le niu pos³owi im mu ni te tu.

Istotn¹ zmia nê w od nie sie niu do im mu ni te tu for ma l ne go przy nios³a Ma³a Kon sty tu cja,

któ ra nawi¹za³a do roz wi¹zañ przy jê tych wspó³cze œ nie w pa ñ stwach demo kra ty cz nych.

W art. 7 ust. 2 usta wo da w ca okre œli³, ¿e pose³ nie mo¿e byæ poci¹gniê ty do odpo wie dzial no -

œci ka r nej bez zgo dy Se j mu, wy ra ¿o nej wiê kszo œci¹ 2/3 g³osów, w obe cno œci co naj mniej

po³owy ogó l nej li cz by pos³ów. Spo ry in ter pre tacy jne co do za kre su im mu ni te tu for ma l ne go

w da l szym ci¹gu nie wy gas³y z uwa gi na za wa r ty w Ma³ej Kon sty tu cji te r min „odpo wie -

dzia l noœæ ka r na”. Pra kty ka se j mo wa, po do b nie jak pod rz¹dami Kon sty tu cji z 1952 r., po -

twier dzi³a sze ro kie ro zu mie nie tego te r mi nu, widz¹c w nim za rów no odpo wie dzia l noœæ

karn¹ sen su stri c to, jak i odpo wie dzia l noœæ karno admi ni stra cyjn¹, a na wet ka r no skar -

bow¹16. Z dru giej stro ny wa r to jed nak do daæ, ¿e do ktry na nie zna j do wa³a ra cjo na l nych

wzglê dów dla uza sad nie nia tak po je mne go in ter pre towa nia po jê cia „odpo wie dzia l noœæ ka -

r na”. Trud no by³oby przy tym do wieœæ, ¿e ob jê cie nim wy kro czeñ przy czy nia siê do re a li za -

cji za sad ni cze go celu im mu ni te tu, ja kim jest za pe w nie nie pos³owi wa run ków do nie skrê -

powa ne go wy ko ny wa nia man da tu.
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14  Zob. A. Mu rzy no wski, Ki l ka uwag o im mu ni te cie pa r la menta r nym w œwie t le Kon sty tu cji PRL, „Pa ñ stwo i Pra -
wo” 1958, s. 631 oraz W. Mi cha l ski, Im mu ni te ty w pol skim pro ce sie ka r nym, Wa r sza wa 1970, s. 105 i nast.

15  W okre sie PRL Sejm uchy li³ im mu ni tet tylko raz, w paŸ dzie r ni ku 1980 r. Do ty czy³o to pos³a Ma cie ja
Szcze pa ñ skie go, by³ego pre ze sa Ko mi te tu do spraw Ra dia i Te le wi zji, któ ry by³ ob wi niany o po wa ¿ ne na du -
¿y cia fi nan so we w od nie sie niu do mie nia spo³ecz ne go.

16  Tak by³o np. w przy pa d ku pos³a L. Mil le ra, któ re mu pro ku ra tor za rzu ci³ pope³nie nie prze stê p stwa pra -
wno skar bowe go. Zob. B. Sze pie to wska, W spra wie odpo wie dzial no œci pos³a za na ru sze nie dyscy p li ny bu d¿e to wej,
„Przegl¹d Se j mo wy” 1995, nr 2, s. 102–103.



Kon sty tu cja z 2 kwie t nia 1997 r. za wie ra im mu ni tet fo r ma l ny w art. 105 ust. 2 i 3. Wed³ug

Kon sty tu cji „od dnia og³osze nia wy ni ków wy bo rów do dnia wy ga œ niê cia man da tu pose³

(se na tor) nie mo¿e byæ poci¹gniê ty bez zgo dy Se j mu (Se na tu) do odpo wie dzial no œci ka r nej.

Po stê po wa nie ka r ne wszczê te wo bec oso by przed dniem wy bo ru jej na pos³a (se na to ra) ule -

ga na ¿¹da nie Se j mu (Se na tu) za wie sze niu do cza su wy ga œ niê cia man da tu. W ta kim przy -

pa d ku ule ga rów nie¿ za wie sze niu na ten czas bieg prze da w nie nia w po stê po wa niu ka r -

nym”. Art. 105 ust. 2 i 3 Kon sty tu cji stwier dza wy ra Ÿ nie dzia³anie im mu ni te tu for ma l ne go
je dy nie w za kre sie odpo wie dzial no œci ka r nej, któr¹ na le ¿y ra czej uto ¿ sa miaæ z odpo wie -

dzial no œci¹ za prze stê p stwa (za tem ta k ¿e ka r no skar bow¹ za prze stê p stwa, czy przed Try -

bu na³em Sta nu za prze stê p stwa)17.

Prze pi sy te usz cze gó³awia usta wa z dnia 9 maja 1996 r. o wy ko ny wa niu man da tu pos³a

i se na to ra18, któ ra w art. 10b wska zu je, ¿e prze pi sy do tycz¹ce wy ra ¿e nia zgo dy na

poci¹gniê cie pos³a lub se na to ra do odpo wie dzial no œci ka r nej sto su je siê od po wie d nio do

odpo wie dzial no œci za wy kro cze nia. Sta no wi to niew¹tpli wie roz sze rze nie za kre su im mu ni -

te tu poza wska za ny w Kon sty tu cji. 

W œwie t le sto so wa nej pra kty ki przy jê to, i¿ im mu ni tet do ty czy po stê po wa nia ka r ne go

jako ca³oœci, a wiêc za rów no po stê po wa nia s¹do we go, jaki i przy goto waw cze go. W li te ra -

tu rze przed mio tu s³usz nie ar gu men tu je siê, ¿e pro wa dze nie po stê po wa nia przy goto waw -

cze go poci¹ga za sob¹ wie le do le gli wo œci, któ rym po dej rza ny jest zmu szo ny siê pod daæ,

a któ re mog¹ stwa rzaæ oka zjê do ce lo we go szy ka no wa nia parla men ta rzy sty. Przyk³adem

ta kich do le gli wo œci mo¿e byæ: za wia do mie nie pra co da w cy o wszczê ciu po stê po wa nia,

obo wi¹zek sta wie nia siê na ka ¿ de wez wa nie or ga nu œci ga nia, przy mu so we do pro wa dze -

nie, obo wi¹zek pod da nia siê œro d kom zapo bie ga w czym, ba da niom psy cho logi cz nym

i psy chia try cz nym, oglê dzi nom itp. W zwi¹zku z tym tra f ny bê dzie pogl¹d, ¿e kon sty -

tucy j ny za kaz poci¹gniê cia parla men ta rzy sty do odpo wie dzial no œci ka r nej do ty czy ta k ¿e
po stê po wa nia ka r ne go skie ro wa ne go prze ciw ko pos³owi w sta dium po stê po wa nia przy -

goto waw cze go19. Nie oz na cza to ge ne ral ne go za ka zu pro wa dze nia œle dz twa lub do cho -

dze nia. Za kaz obe j mu je je dy nie fazê po stê po wa nia przy goto waw cze go skie ro wan¹

imien nie prze ciw ko okre œlo nej oso bie (in per so nam). Dopu sz cza l ne jest na to miast po stê po -

wa nie przy goto wa w cze „w spra wie” (in rem), a wiêc ten etap po stê po wa nia, w któ rym do -

ko nu je siê usta le nia, czy rze czy wi œcie zo sta³o pope³nio ne prze stê p stwo, a ta k ¿e kie dy gro -

ma dzo ne s¹ do wo dy. Uzy ska ne w po stê po wa niu przy goto wa w czym uchy le nie im mu ni -

te tu par la men tar nego jest ta k ¿e pra w nie wi¹¿¹ce w na stê p nym sta dium pro ce su ka r ne go - 

po stê po wa niu jury sdy kcy j nym. Re gu la cja pra w na nie zna bo wiem cz¹stko we go uchy le -

nia im mu ni te tu, ogra ni czo ne go do okre œlo ne go sta dium pro ce su. Z ko lei w po stê po wa niu 

wy ko na w czym wy stê pu je otwa r ta dro ga do wy ko na nia pra womo c ne go orze cze nia, ska -

zuj¹cego pos³a np. na karê po zba wie nia wol no œci. W tym mie j s cu po stê po wa nia rów nie¿

nie jest wy ma ga ne po no w ne uchy le nie im mu ni te tu. Na to miast w sy tu a cji, gdy zarz¹dze -

nie wy ko na nia kary zbie ga siê z uzy ska niem man da tu przez ska za ne go, wy ma ga na jest

od rê b na zgo da Se j mu lub Se na tu.
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17  Zob. A. Bie ñ - Ka ca³a, J. Ga l ster: Glo sa do wy ro ku TK z dnia 28 li sto pa da 2001 r., K. 36/01, Kwa r ta l nik Pra wa
Pub li cz ne go 2001, nr 4, s. 237.

18  Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2199 z póŸn. zm.
19  Por. A. Bur da, Pol skie pra wo pa ñ stwo we, Wa r sza wa 1962, s. 170 oraz J. Gra je wski, K. Gra je wski, Im mu ni tet par la -

men tar ny na tle obo wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wa ka r ne go pro ce so we go (Czêœæ I), „Przegl¹d S¹dowy” 1993, nr 1, s. 11.



Pod su mo wuj¹c po wy ¿sze roz wa ¿a nia na le ¿y bez ¿ad nych w¹tpli wo œci stwier dziæ, ¿e

uchy le nie im mu ni te tu jest zgod¹ Se j mu na poci¹gniê cie pos³a do odpo wie dzial no œci ka r nej,

przy czym bez zna cze nia jest fakt po dzia³u przez usta wo da w cê po stê po wa nia ka r ne go na

okre œlo ne, na stê puj¹ce sta dia.

Usta wa z 1996 r., opie raj¹c siê na wcze œ nie j szych ure gu lo wa niach usta wo wych, okre œli³a

(art. 7), ¿e pose³ nie mo¿e byæ poci¹gniê ty do odpo wie dzial no œci ka r nej i karnoa dmini -

stracy j nej bez zgo dy Se j mu. Za zna czo no przy tym, ¿e ko nie cz noœæ uzy ska nia zgo dy Se j mu
do ty czy rów nie¿ poci¹gniê cia pos³a do odpo wie dzial no œci ka r nej za na ru sze nie dóbr oso bi -

s tych in nych osób. Samo poci¹gniê cie do odpo wie dzial no œci mo¿e nast¹piæ ty l ko za czyn

wska za ny we wnio sku, któ ry by³ pod staw¹ wy ra ¿e nia zgo dy przez Sejm. Poci¹gniê cie

parla men ta rzy sty do odpo wie dzial no œci ka r nej i karnoa dmini stracy j nej za inny czyn, ni¿

okre œlo ny we wnio sku, wy ma ga od rê b nej zgo dy Se j mu lub Se na tu.

Za kaz poci¹gniê cia pos³a lub se na to ra do odpo wie dzial no œci ka r nej i karnoa dmini stracy -

j nej bez zgo dy Se j mu lub Se na tu do ty czy rów nie¿ czy nów pope³nio nych przed uzy ska niem

man da tu. Wszczê te przed tym te r mi nem po stê po wa nie ka r ne ule ga za wie sze niu z chwil¹

uzy ska nia man da tu. Mo¿e zo staæ ono pod jê te do pie ro po uzy ska niu zgo dy Se j mu (art. 8

ust. 1). Usta wo da w ca jed no cze œ nie za strzeg³, ¿e prze da w nie nie odpo wie dzial no œci ka r nej

za czy ny ob jê te im mu ni te tem par la men tar nym nie bie g nie w okre sie ko rzy sta nia z im mu ni -

te tu (art. 8 ust. 2).

Wa ¿ nym dla nas po lem po rów na w czym jest Unia Eu ro pe j ska. W jej pa ñ stwach cz³on -

ko wskich nie wy stê pu je jed no li ty mo del uchy la nia im mu ni te tu for ma l ne go, co zreszt¹ ma 

zwi¹zek z kon fede racy j nym cha ra kte rem tej or ga ni za cji. Naj bar dziej zbli ¿o ne do pol skich

re gu la cje mo ¿ na do strzec w sy ste mie gre c kim. Z ko lei naj bar dziej ory gi na l ny mo del uchy -

la nia im mu ni te tu for ma l ne go parla men ta rzy sty wy stê pu je w Po rtu ga lii, z uwa gi na po mi -

niê cie pro ku ra tu ry jako pod mio tu odpo wie dzial ne go za sporz¹dze nie wnio sku o uchy le -
nie im mu ni te tu.

Ta be la 2. Uchy la nie im mu ni te tu for ma l ne go w wy bra nych pa ñ stwach Unii Eu ro pe j skiej

Kraj
Pod miot odpo wie dzia l ny
za sporz¹dze nie wnio sku
o uchy le nie im munitetu

Pod miot od po wiedzia l ny
za przed³o¿e nie wnio sku
o uchy le nie im mu ni te tu

Tryb uchy la nia im mu ni te tu

Be l gia Pro ku ra tor s¹du ape lacy j ne -
go w³aœci we go dla roz pa try -
wa nia do mnie ma ne go prze -
stê p stwa oraz oso ba pry wa t -
na, bêd¹ca stron¹ do tkniêt¹

wy kro cze niem.

Pro ku ra tor s¹du ape lacy j ne -
go w³aœci we go dla roz pa try -
wa nia do mnie ma ne go prze -
stê p stwa lub do tkniê ta nim

stro na.

Powo³ywa na jest ko mi sja Izby
De pu to wa nych sk³adaj¹ca siê
z 7 cz³on ków. Ko mi sja na stê p -
nie wnio sku je do ca³ej Izby
o uchy le nie im mu ni te tu.

Da nia Pro ku ra tu ra Mi ni ste r stwo Spra wied li wo -
œci przedk³ada wnio ski do

Pa r la men tu.

Prze wod nicz¹cy Pa r la men tu
przedk³ada wnio sek Ko mi sji

Regu la mi no wej.
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Kraj
Pod miot odpo wie dzia l ny
za sporz¹dze nie wnio sku
o uchy le nie im munitetu

Pod miot od po wiedzia l ny
za przed³o¿e nie wnio sku
o uchy le nie im mu ni te tu

Tryb uchy la nia im mu ni te tu

Nie mcy Pro ku ra tu ra, s¹dy, s¹dy dys -
cyp lina r ne lub za wo do we
or ga ny dys cyp lina r ne, od po -
wied ni s¹d w przy pa d ku po -
stê po wa nia ka r ne go pro wa -
dzo ne go przez po szko dowa -
ne go oso bi œcie bez po mo cy
pro ku ra tu ry, Ko mi sja Kon -
tro li Wy bo rów, Spraw
Immu ni te to wych i Re gula -

mi no wych.

Mi ni ste r stwo Spra wied li wo -
œci

Ko mi sja Kon tro li Wy bo rów,
Spraw Immu ni te to wych i Re -
gula mi no wych na pod sta wie
re gu la mi nu okre œla za sa dy
roz pa try wa nia wnio sków o
uchy le nie im mu ni te tu, któ re s¹ 
na stê p nie uw z glêd nia ne przy
opra co wy wa niu za le ceñ dla
Bun de sta gu w ka ¿ dym roz pa -

try wa nym przy pa d ku.

Gre cja Pro ku ra tu ra dzia³aj¹ca z
w³as nej ini cja ty wy lub na
wnio sek po krzy w dzo nej

stro ny.

Pro ku ra tu ra dzia³aj¹ca przez
Mi ni ste r stwo Spra wied li wo -
œci lub bez po œred nio.

Wnio sek prze ka za ny Prze wod -
nicz¹cemu Pa r la men tu tra fia
do w³aœci wej ko mi sji, któ ra
sporz¹dza ra port wpro wa dza -
ny do porz¹dku dzien ne go, zaœ 
Pa r la ment na stê p nie po dej mu -

je de cy zje. 

Po rtu ga lia S¹dy Sê dzia odpo wie dzia l ny za
po stê po wa nie (s¹dowe) pro -
wa dzo ne prze ciw ko da ne mu 

parla men ta rzy œcie.

Na wnio sek w³aœci we go sê -
dzie go Ko mi sja do Spraw Re -
gu la mi nu  za j mu je sta no wi sko,
a na stê p nie de cy zjê po dej mu je
Zgro ma dze nie Re pu b li ki.

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie pu b li ka cji Im mu ni tet par la men tar ny w pa ñ stwach cz³on ko wskich Wspól no ty Eu ro pe j skiej
i w Pa r la men cie Eu ro pe j skim, Warszawa 1993, BSiE, s. 95–103.

Ana li zuj¹c in fo r ma cje za wa r te w ta be li, mo ¿ na po sta wiæ tezê, i¿ w wiê kszo œci opi sy wa -

nych roz wi¹zañ im mu ni tet fo r ma l ny wi¹¿e siê z za ka zem pro wa dze nia lub po dej mo wa nia

po stê po wa nia ka r ne go prze ciw cz³on kom pa r la men tu bez jego zgo dy. Z uwa gi na to, ¿e ty l -

ko nie li cz ne kon sty tu cje wy ra Ÿ nie ogra ni czaj¹ za kres dzia³ania za sa dy nie tyka l no œci do

stre fy odpo wie dzial no œci ka r nej (np. kon sty tu cje Fran cji, Hi sz pa nii, Nie miec, Po rtu ga lii
i W³och), wy da je siê mo ¿ li we wyci¹gniê cie wnio sku, i¿ wiê kszoœæ sy ste mów wy³¹cza odpo -

wie dzia l noœæ cy wiln¹ ze stre fy ob jê tej im mu ni te tem fo r ma l nym. Ist nie je za tem w za sa dzie

mo ¿ li woœæ œci ga nia ka r ne go czy nów ob jê tych jej za kre sem. Na tym tle roz wi¹za nia pra w ne

przy jê te w Pol sce wy daj¹ siê ty po we.

Pod su mo wuj¹c wcze œ nie j sze roz wa ¿a nia na le ¿y za zna czyæ, ¿e przy jê ty w pol skim pra -

wie im mu ni tet fo r ma l ny jest okre œla ny w do ktry nie jako: wzglêd ny, nie trwa³y, indywi -

dualno -kon kret ny oraz osta te cz ny. Wzglêd noœæ oz na cza, ¿e im mu ni tet mo¿e byæ uchy lo ny

przez upra w nio ny or gan lub po przez wy ra ¿e nie zgo dy przez parla men ta rzy stê. Nie -

trwa³oœæ oz na cza, ¿e za siê giem cza so wym im mu ni tet obe j mu je je dy nie wy ko ny wa nie man -

da tu po se l skie go, prze sta je zaœ dzia³aæ w chwi li wy ga œ niê cia man da tu. Im mu ni tet jest

indywi dualno -kon kret ny, po nie wa¿ poci¹gniê cie pos³a do odpo wie dzial no œci mo¿e

nast¹piæ ty l ko w sto sun ku do  okre œlo nej oso by i ty l ko za czyn wska za ny we wnio sku. Obie -

kty w noœæ i nie zby wa l noœæ z ko lei oz na cza, ¿e zrze cze nie siê im mu ni te tu par la men tar nego

jest nie sku te cz ne, po nie wa¿ im mu ni tet fo r ma l ny nie ma – tak jak im mu ni tet ma te ria l ny –

cha ra kte ru oso bi ste go przy wi le ju, lecz jest uza sa d nio ny ochron¹ nie zale ¿ no œci po se l skiej.

Marek Chmaj 11



Osta t ni¹ z opi sy wa nych cech im mu ni te tu for ma l ne go w Pol sce jest jego osta te cz noœæ.

Uchwa³a w tej spra wie osta te cz nie ko ñ czy po stê po wa nie w iz bie i nie pod le ga za ska r ¿e niu.

Po do b nie jest ze zrze cze niem siê im mu ni te tu przez parla men ta rzy stê.

4. Par la men tar ny im mu ni tet fo r ma l ny w pra kty ce III RP

W po prze dnich ka den cjach Se j mu li cz ba wnio sków o uchy le nie im mu ni te tu by³a doœæ

du¿a. Sejm I ka den cji (1991–1993) w ci¹gu nie spe³na 2 lat roz pa trzy³ a¿ 11 wnio sków, a da l -

szych ki l ku na stu ju¿ nie zd¹¿y³. Im mu ni tet stra ci li: Ir min do Bo cheñ z SLD, Jó zef Pa w lak

z PSL (obu za rzu ca no po œwia d cze nie nie pra wdy), Ma ciej Za le wski z PC (utrud nia nie œle dz -

twa) i Le szek Mil le ra z SLD (nie pra wid³owo œci z tzw. „mo skiewsk¹ po ¿yczk¹”). Se nat II ka -

den cji uchy li³ im mu ni tet Hen ry ko wi Czar no c kie mu z PL (spo wo do wa nie wy pa d ku dro go -

we go). W po zo sta³ych sie d miu wy pa d kach od mó wio no uchy le nia im mu ni te tu.

W II ka den cji (1993–1997) Sejm roz pa trzy³ 13 wnio sków, w tym sie dem po zy ty w nie. Im -

mu ni tet stra ci li: Czes³aw Ma li no wski, Je rzy Szma j dzi ñ ski i W³adys³aw ¯bi ko wski z SLD

oraz Ma rek Ba li cki z UW (wszy s cy czte rej za spo wo do wa nie wy pa d ku dro go we go), Ry -

szard Zaj¹c z SLD (za rzut znie wa ¿e nia), Mi ron Po mi r ski z PSL (po œwia d cze nie nie pra wdy)

oraz Ire ne usz Seku³a z SLD (dzia³anie na szko dê GUC). Sejm roz pa try wa³ zreszt¹ dwa

wnio ski w spra wie Seku³y, za pie r wszym ra zem nie godz¹c siê na uchy le nie mu im mu ni te -

tu. Se nat uchy li³ w tym okre sie im mu ni te ty dwóm se na to rom - Hen ry ko wi Ka ni c kie mu

z PSL (wy³udza nie kre dy tów) i Ja no wi Kar bo wskie mu z SLD (spowodowanie wypadku

drogowego).

W III ka den cji (1997–2001) by³y wy³¹cz nie przy pa d ki zrze ka nia siê im mu ni te tów. Zro bi li
to Al fred Owoc z SLD (wy pa dek dro go wy po spo ¿y ciu al ko ho lu), Szy mon Nie miec i Zbi g -

niew Sen ko wski z AWS (wy pa d ki dro go we), An to ni Ma cie re wicz (za rzut uja w nie nia ta je -

mni cy w 1992 roku), Krzy sztof Tchó rze wski z AWS (prze stê p stwo go spo da r cze), Wi told To -

m czak z PP (wy kro cze nie dro go we), Ka zi mierz Po zna ñ ski z AWS (prze stê p stwo go spo da r -

cze), An drzej Anusz z AWS (pla giat pra cy ma gi ste r skiej), Bro nis³aw Cie œlak z SLD (pro wa -

dze nie po ja z du w sta nie nie trze Ÿwo œci).

Sejm IV ka den cji (2001–2005) by³ jak na ra zie re kor do wy, po nie wa¿ z³o¿o no a¿ 62 wnio -

ski o uchy le nie im mu ni te tu. Ju¿ w sty cz niu 2002 r. uchy li³ im mu ni tet An drze jo wi Lep pe ro -

wi (Sa mo ob ro na) w zwi¹zku z za rzu ta mi o po mó wie nie W³od zi mie rza Ci mo sze wi cza, Je -

rze go Szma jdzi ñ skie go, Paw³a Pi sko r skie go i Do na lda Tu ska. Na stê p nie im mu ni te tu zrzek³

siê pose³ PO Ta de usz Ma æ ka³a (uchy la nie siê od p³ace nia po da t ku VAT). Li cz ne wnio ski do -

ty czy³y parla men ta rzy stów Sa mo ob ro ny – ma³¿e ñ stwa Wan dy i Sta nis³awa £y¿wi ñ skich,

w wy ni ku oska r ¿e nia pry wa t ne go, a ta k ¿e Krzy szto fa Fi li p ka, Al fre da Bud ne ra i Ma rii Zby -

ro wskiej, w zwi¹zku z oska r ¿e niem o wy sy py wa nie zbo ¿a na tory. Z ko lei spra wa zni k niê -

cia pa ñ stwo we go zbo ¿a z pry wa t nych ma ga zy nów sta³a siê po wo dem wnio sku o uchy le nie

im mu ni te tu by³ego pos³a Sa mo ob ro ny Ry szar da Bon dy. Im mu ni te tu zrzek³ siê sam se na tor

Se r giusz Ple wa (SLD), po dej rze wa ny o spo wo do wa nie wy pa d ku w sta nie nie trze Ÿwo œci.

An drzej Pê czak jako pie r wszy pose³ tra fi³ do are sztu.
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5. Pro po zy cje zmian w V ka den cji Se j mu

W cza sie V ka den cji Se j mu zo sta³o z³o¿o nych do la ski ma r sza³ko wskiej w su mie szeœæ

pro je któw zmian. Czte ry z tych pro je któw do ty czy³y zmia ny Kon sty tu cji, po zo sta³e ustaw
zwyk³ych. By³y to w ko le j no œci dru ków se j mo wych:

l po se l ski pro jekt usta wy o zmia nie Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej z dnia
2 kwie t nia 1997 r. (druk nr 1302)20,

l po se l ski pro jekt usta wy o zmia nie Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej (druk
nr 1834)21,

l po se l ski pro jekt usta wy o zmia nie Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej (druk
nr 1835)22,

l po se l ski pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o wy ko ny wa niu man da tu pos³a i se na to ra
(druk nr 1839)23,

l po se l ski pro jekt usta wy o zmia nie Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej z dnia
2 kwie t nia 1997 r. (druk nr 1883)24,

l po se l ski pro jekt usta wy o zmia nie usta wy - Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo -
spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej, usta wy o wy bo rze Pre zy den ta
Rze czypo spo li tej Pol skiej, usta wy o wy ko ny wa niu man da tu pos³a i se na to ra oraz
usta wy o Krajo wym Re je strze Ka r nym. (druk nr 1931)25.

Jako pie r wsza, w li pcu 2006 r., z³o¿y³a do la ski ma r sza³ko wskiej pro jekt zmian w Kon sty tu -

cji Pla t fo r ma Oby wa te l ska (druk nr 1302)26. Pro jekt prze wi du je do pi sa nie do art. 99 no we go

ustê pu 3 w brzmie niu: „Pos³em i se na to rem nie mo¿e byæ oso ba: 1) ka ra na za prze stê p stwo
umy œl ne œci ga ne z oska r ¿e nia pub li cz ne go, 2) wo bec któ rej wy da no pra wo mo c ny wy rok wa -

run ko wo uma rzaj¹cy po stê po wa nie ka r ne w spra wie pope³nie nie prze stê p stwa umy œl ne go

œci ga ne go z oska r ¿e nia pub li cz ne go”. Za kres pro po no wa nych w pro je kcie zmian jest sto sun -

ko wo nie wie l ki i prze wi du je ogra ni cze nie bie r ne go pra wa wy bo r cze go dla dwóch ka te go rii

pod mio tów. S¹ to oso by, któ re pope³ni³y umy œl ne prze stê p stwo œci ga ne z oska r ¿e nia pub li cz -

ne go, w sto sun ku do któ rych: a) wy da no pra wo mo c ny wy rok orze kaj¹cy karê lub œro dek ka r -

ny lub b) wy da no pra wo mo c ny wy rok wa run ko wo uma rzaj¹cy po stê po wa nie ka r ne27.
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20  Pro jekt z³o¿o ny 19.07.2006 r. przez pos³ów PO.
21  Pro jekt z³o¿o ny 17.04.2007 r. przez pos³ów PiS.
22  Pro jekt z³o¿o ny 11.04.2007 r. przez pos³ów PiS.
23  Pro jekt z³o¿o ny 11.04.2007 r. przez pos³ów PiS.
24  Pro jekt z³o¿o ny 08.05.2007 r. przez pos³ów PO.
25  Pro jekt z³o¿o ny 13.07.2007 r. przez pos³ów PSL.
26  W uza sad nie niu pod kre œla no, ¿e pro po no wa na zmia na Kon sty tu cji ma na celu spe³nie nie spo³ecz nych

ocze ki wañ, ¿e w Se j mie i Se na cie nie bêd¹ za sia da³y oso by pra wo mo c nie ska za ne za prze stê p stwa umy œl ne
œci ga ne z oska r ¿e nia pub li cz ne go. Wska za no rów nie¿, ¿e ana lo gi cz ne zmia ny zo sta³y ju¿ przez usta wo da w cê
wpro wa dzo ne w od nie sie niu do man da tów cz³on ków or ga nów sa morz¹du tery to rial ne go.

27  Wed³ug art. 66. usta wy z dnia 6 cze r w ca 1997 r. Ko deks ka r ny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póŸn. zm.): § 1. S¹d
mo¿e wa run ko wo umo rzyæ po stê po wa nie ka r ne, je ¿e li wina i spo³ecz na szko d li woœæ czy nu nie s¹ zna cz ne,
oko li cz no œci jego pope³nie nia nie budz¹ w¹tpli wo œci, a po sta wa spra w cy nie ka ra ne go za prze stê p stwo umy -
œl ne, jego w³aœci wo œci i wa run ki oso bi ste oraz doty ch cza so wy spo sób ¿y cia uza sad niaj¹ przy pu sz cze nie, ¿e
po mi mo umo rze nia po stê po wa nia bê dzie prze strze ga³ porz¹dku pra wne go, w szcze gó l no œci nie pope³ni
prze stê p stwa. § 2. Wa run ko we go umo rze nia nie sto su je siê do spra w cy prze stê p stwa za gro ¿o ne go kar¹ prze -
kra czaj¹c¹ 3 lata po zba wie nia wol no œci. § 3. W wy pa d ku gdy po krzy w dzo ny po jed na³ siê ze sprawc¹, spraw-



W od po wie dzi na pro po zy cjê PO swoj¹ pro po zy cjê zmia ny Kon sty tu cji w za kre sie im -

mu ni te tu przy go to wa³ PiS. W kwie t niu 2007 r. przed sta wi³ pro jekt (druk nr 1834) do da nia

do art. 99 ustê pu 3 w brzmie niu: „Usta wa okre œla przy pa d ki, w któ rych z po wo du pope³nie -

nia œci ga ne go z oska r ¿e nia pub li cz ne go umy œl ne go prze stê p stwa lub prze stê p stwa skar bo -

we go na stê pu je utra ta pra wa by cia wy bra nym do Se j mu albo Se na tu lub wy ga œ niê cie man -

da tu pos³a lub se na to ra”28. No we li za cja ta w in ten cji pro je kto daw ców mia³a od no siæ siê do

wy bo rów do Se j mu i Se na tu na stê p nej ka den cji oraz do pos³ów i se na to rów tych ka den cji.
Za kres zmian przed sta wio ny w pro je kcie PiS na le ¿y uz naæ za nie co sze r szy od przed sta wio -

ne go wcze œ niej pro je ktu PO, ale jed no cze œ nie po zo sta wiaj¹cy pole dla ró ¿ nych, pó Ÿ nie j -

szych re gu la cji. No we li za cja ma byæ de le gacj¹ do wy da nia usta wy, jed na k ¿e to w³aœ nie

w usta wie ma byæ umie sz czo ny ka ta log prze stêpstw (np. wszy stkie da ne go ro dza ju lub ty l -

ko nie któ re, do bra ne na pod sta wie okre œlo nych kry te riów), za pope³nie nie któ rych gro zi

san k cja utra ty bie r ne go pra wa wy bo r cze go lub utra ty man da tu.

Ko le j ny pro jekt no we li za cji Kon sty tu cji, rów nie¿ au to r stwa PiS, zo sta³ z³o¿o ny do la ski

ma r sza³ko wskiej 11 kwie t nia 2007 r. (druk nr 1835). Pro jekt ten prze wi du je grun town¹

zmia nê art. 105 Kon sty tu cji, któ ry ma otrzy maæ brzmie nie: „1. Pose³ nie mo¿e byæ poci¹gniê -

ty do odpo wie dzial no œci za swoj¹ dzia³al noœæ wchodz¹c¹ w za kres spra wo wa nia man da tu

po se l skie go ani w cza sie jego trwa nia, ani po jego wy ga œ niê ciu. Za tak¹ dzia³al noœæ pose³

od po wia da wy³¹cz nie przed Se j mem, a w przy pa d ku na ru sze nia praw osób trze cich mo¿e

byæ poci¹gniê ty do odpo wie dzial no œci s¹do wej ty l ko za zgod¹ Se j mu. 2. O ka ¿ dym za trzy -

ma niu pos³a niezw³ocz nie po wia da mia siê Ma r sza³ka Se j mu, któ ry mo¿e na ka zaæ naty ch -

mia sto we zwo l nie nie za trzy ma ne go. 3. Prze pis ust. 2 nie do ty czy wy ko na nia kary po zba -

wie nia wol no œci orze czo nej pra wo mo c nym wy ro kiem s¹du ani are szto wa nia na pod sta wie

orze cze nia s¹du”. Utrzy muj¹c w mocy doty ch cza so wy za kres ochro ny pos³ów i se na to rów

przed odpo wie dzial no œci¹ za dzia³al noœæ wchodz¹c¹ w za kres spra wo wa nia man da tu (pro -
jekt w ust. 1 dos³ow nie cy tu je obe c ne brzmie nie tego sa me go prze pi su), pro po nu je siê ca³ko -

wit¹ re zy g na cjê z im mu ni te tu for ma l ne go. W tym za kre sie pos³owie i se na to ro wie maj¹ za -

tem pod le gaæ odpo wie dzial no œci ka r nej na ta kich sa mych za sa dach, ja kie do tycz¹ wszy -

stkich oby wa te li. Pro je kto daw ca uwa ¿a ta k ¿e, ¿e œro dek zapo bie ga w czy w po sta ci tym cza -

so we go are szto wa nia w zwi¹zku z poci¹gniê ciem do odpo wie dzial no œci ka r nej po wi nien

byæ w sto sun ku do pos³ów i se na to rów sto so wa ny na za sa dach ogó l nych, od nosz¹cych siê

do wszy stkich. Po do b nie w spra wach za trzy ma nia doko ny wa ne go bez orze cze nia s¹du, ta -

kich jak np. za trzy ma nie do ko ny wa nie w ce lach porz¹dko wych, b¹dŸ za trzy ma nie o cha ra -

kte rze pro ce so wym. Pro jekt ogra ni cza rów nie¿ znacz¹co nie ty ka l noœæ po selsk¹. Wed³ug

kon ce pcji wnio sko da w ców, ile kroæ prze pis pra wa do pu sz cza za trzy ma nie oby wa te la przez

or gan po zas¹dowy, gdy jest to ko nie cz ne, po win no do ty czyæ to ta k ¿e pos³a lub se na to ra bez 

wzglê du na oko li cz no œci. Ma r sza³ek za cho wu je jed nak pra wo zarz¹dze nia naty chmia sto -

we go zwo l nie nia pos³a, zaœ w ta kim przy pa d ku de cy zjê o za sto so wa niu tym cza so we go are -

szto wa nia bê dzie móg³ podj¹æ nie za wis³y s¹d.
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ca na pra wi³ szko dê lub po krzy w dzo ny i spra w ca uz god ni li spo sób na pra wie nia szko dy, wa run ko we umo rze -
nie mo¿e byæ za sto so wa ne do spra w cy prze stê p stwa za gro ¿o ne go kar¹ nie prze kra czaj¹c¹ 5 lat po zba wie nia
wol no œci.

28  W uza sad nie niu do pro je ktu usz cze gó³owio no nie co za kres przed mio to wy zmian. Za pro pono wa no „uw -
z glêd nie nie prze stêpstw, tj. czy nów sty pi zo wa nych w Ko de ksie ka r nym i in nych usta wach z za kre su pra wa
ka r ne go, jak i prze stêpstw skar bo wych, tj. czy nów sty pi zo wa nych w usta wie ka r nej skar bo wej”. 



Wraz z pro je ktem zmia ny Kon sty tu cji gru pa pos³ów PiS z³o¿y³a rów nie¿ pro jekt usta wy

o zmia nie usta wy z dnia 9 maja 1996 r. o wy ko ny wa niu man da tu pos³a i se na to ra (druk

nr 1839). Pro jekt ten ma na celu do sto so wa nie tre œci usta wy do pro pono wa ne go brzmie nia

art. 105 Kon sty tu cji. Wnio sko da w cy pro po nuj¹, aby w art. 7 usta wy za strzec, ¿e o za trzy ma -

niu parla men ta rzy sty na le ¿y niezw³ocz nie po wia do miæ w³aœci we go ma r sza³ka, któ ry mo¿e

zarz¹dziæ naty ch mia sto we zwo l nie nie za trzy ma ne go. Obe j mu je to wszy stkie fo r my po zba -

wie nia lub ogra ni cze nia wol no œci oso bi stej parla men ta rzy sty przez or ga ny sto suj¹ce przy -
mus z wyj¹tkiem are szto wa nia na pod sta wie orze cze nia s¹du oraz wy ko na nia kary po zba -

wie nia wol no œci orze czo nej pra wo mo c nym wy ro kiem s¹du. Od no œ nie im mu ni te tu mate ria -

l ne go pro po nu je siê, aby uchwa³a wy ra ¿aj¹ca zgo dê na poci¹gniê cie parla men ta rzy sty do

odpo wie dzial no œci s¹do wej za dzia³al noœæ wchodz¹c¹ w za kres spra wo wa nia man da tu,

któ ra na ru sza pra wa osób trze cich, by³a sku te cz na ta k ¿e w przy pa d ku, gdy parla men ta rzy -

sta zo sta nie wy bra ny do Se j mu lub Se na tu na stê p nej ka den cji. Wnio sko da w cy pro po nuj¹

ponad to pe w ne ogra ni cze nie za sa dy dys kon tynu a cji, któ re wy da je siê jed nak nie po trze b -

nym wyj¹tkiem. Otó¿, je ¿e li po roz po czê ciu w Se j mie lub Se na cie po stê po wa nia, lecz przed

pod jê ciem przez izbê roz strzy g niê cia w tej spra wie za ko ñ czy siê ka den cja, po stê po wa nie

ma siê to czyæ na dal w Se j mie lub w Se na cie na stê p nej ka den cji, o ile parla men ta rzy sta, któ -

re go wnio sek do ty czy, zo sta³ wy bra ny na tê ka den cjê.

Ko le j ny pro jekt zmia ny Kon sty tu cji zo sta³ wnie sio ny 8 maja 2007 r. przez gru pê pos³ów

PO (druk nr 1883). Pro jekt ten zak³ada zmia nê art. 105 po przez na da nie mu brzmie nia:

„1. Pose³ nie mo¿e byæ za trzy ma ny lub are szto wa ny bez zgo dy Se j mu, z wyj¹tkiem ujê cia

go na gor¹cym uczyn ku prze stê p stwa i je ¿e li jego za trzy ma nie jest nie zbêd ne do za pe w nie -

nia pra wid³owe go toku po stê po wa nia. O za trzy ma niu niezw³ocz nie po wia da mia siê Ma r -

sza³ka Se j mu, któ ry mo¿e na ka zaæ naty ch mia sto we zwo l nie nie za trzy ma ne go. 2. Szcze -

gó³owe za sa dy oraz tryb po stê po wa nia w spra wach, o któ rych mowa w ust. 1, okre œla usta -
wa”29. Pro jekt ten jest da le ko id¹cy, zak³ada bo wiem ca³ko wit¹ re zy g na cjê z im mu ni te tu

mate ria l ne go i for ma l ne go, przy jed no cze s nym po zo sta wie niu przy wi le ju nie tyka l no œci

w do tych cza so wym za kre sie (art. 105 ust. 1 pro je ktu sta no wi dos³owne po wtó rze nie obe c -

ne go art. 105 ust. 5).

Na stê p ny pro jekt zo sta³ wnie sio ny 13 li pca 2007 r. przez gru pê pos³ów PSL. Jest to pro -

jekt usta wy o zmia nie usta wy – Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej

i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej, usta wy o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol -

skiej, usta wy o wy ko ny wa niu man da tu pos³a i se na to ra oraz usta wy o Krajo wym Re je strze

Ka r nym (druk nr 1931). Wnio sko da w cy za pro pono wa li no we li za cjê art. 131, 144 i 177 Or dy -

na cji, w tym m.in. ogra ni cze nie bie r ne go pra wa wy bo r cze go do Se j mu i Se na tu (a w kon se k -

wen cji ta k ¿e na urz¹d Pre zy den ta RP) po przez ode bra nie go oso bom ska za nym pra wo mo c -

nym wy ro kiem s¹du za prze stê p stwo umy œl ne œci ga ne z oska r ¿e nia pub li cz ne go. Wi¹¿e siê

z tym ta k ¿e pro po zy cja wpro wa dze nia wy ga œ niê cia man da tu parla men ta rzy sty w ra zie
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29  W uza sad nie niu wska za no, ¿e „w pa ñ stwie pra wa nie ma po trze by za cho wa nia jaki ch ko l wiek form
uprzy wile jo wa nia po li ty ków i sta wia nia ich ponad obo wi¹zuj¹cy wszy stkich oby wa te li porz¹dek pra wa.
Rów noœæ wo bec pra wa musi byæ po j mo wa na dos³ow nie i nie po win na uw z glêd niaæ ¿ad nych wyj¹tków. Zda -
niem wnio sko da w ców zmia ny po win ny iœæ w od wro t nym kie run ku – zwiê ksze nie odpo wie dzial no œci pra -
wnej osób pe³ni¹cych fun kcje pu b li cz ne, tak aby w przy pa d ku prze stêpstw spad³y na nich su ro wsze kary ni¿
na in nych oby wa te li. Im mu ni tet par la men tar ny nie jest po trze b ny, sko ro tak wy ra Ÿ nie na ru sza pod sta wow¹
za sa dê, któ ra mówi, ¿e ka ¿ dy oby wa tel po wi nien w ten sam spo sób od po wia daæ za swo je po stê po wa nie,
a kie dy ³amie pra wo – po no siæ tego kon se k wen cje”. 



ska za nia go pra wo mo c nym wy ro kiem za ta kie prze stê p stwo. Ponad to wsku tek ka zu su

m.in. pos³a A. Pê cza ka pro po nu je siê wpro wa dze nie do usta wy o wy ko ny wa niu man da tu

pos³a i se na to ra za strze ¿e nia, ¿e pose³ i se na tor w cza sie tym cza so we go are szto wa nia nie

wy ko nu je praw i obo wi¹zków wy ni kaj¹cych z tej usta wy (art. 5a). W ten spo sób, dziê ki no -

we li za cji Kon sty tu cji doty ch cza so we brzmie nie art. 5a „w cza sie po zba wie nia wol no œci” bê -

dzie mog³o byæ zast¹pio ne bar dziej pre cyzy j ny mi wy ra za mi „w cza sie tym cza so we go are -

szto wa nia”. To osta t nie mo¿e mieæ mie j s ce ty l ko za zgod¹ izby.

W kwe stii ko nie cz no œci zmian in sty tu cji im mu ni te tu sê dzio wskie go i par la men tar nego

wy po wie dzia³ siê rów nie¿ Rze cz nik Praw Oby wa te l skich30. W pi œmie z 31 maja 2007 r. ad re -

so wa nym do Ma r sza³ka Se j mu L. Do r na wska zu je, ¿e o ile po trze ba ist nie nia im mu ni te tu

par la men tar nego, to utrzy my wa nie im mu ni te tu for ma l ne go w jego obe cnej fo r mie jest dys -

ku sy j ne, zw³asz cza ¿e do ty czy zna cz nej gru py osób. W oce nie Rze cz ni ka im mu ni tet fo r ma l -

ny przys³uguj¹cy za rów no sê dziom, jak i parla men ta rzy stom po wi nien byæ zast¹pio ny im -

mu ni te tem o cha ra kte rze pod mio to wym. Im mu ni tet taki mia³by przys³ugi waæ pod dwo ma

wa run ka mi: gdy sê dzia lub parla men ta rzy sta siê na nie go powo³a oraz gdy od po wied ni s¹d 

lub inny or gan go pod trzy ma. Taka „nie wie l ka z po zo ru zmia na po wo do wa³aby, ¿e za sad¹

mog³oby staæ siê, ¿e oso ba god nie,  ucz ci wie spra wuj¹ca swój urz¹d nie powo³ywa³aby siê

na przys³uguj¹cy jej im mu ni tet, gdy by nie by³o to zwi¹zane z jej funkcj¹. Bez za sad ne

powo³anie siê na im mu ni tet mog³oby na to miast sta no wiæ prze wi nie nie œci ga ne w po stê po -

wa niu dys cyp lina r nym”.

6. Pro po zy cje zmian w VI ka den cji Se j mu

Od pocz¹tku VI ka den cji Se j mu do la ski ma r sza³ko wskiej z³o¿o no jak na ra zie trzy pro je -

kty zmia ny Kon sty tu cji, z cze go ty l ko je den od no si do in sty tu cji im mu ni te tu. Jest to pro jekt

pod pi sa ny przez gru pê pos³ów PO, repre zen to wa nych przez pos³a Se ba stia na Ka r pi niu ka,

z³o¿o ny 27 lu te go 2008 r. (druk nr 433). Z³o¿o ny pro jekt zak³ada zmia nê art. 105 po przez

uchy le nie ust. 2, 3 i 4.

W uza sad nie niu wnio sko da w cy pod kre œli li, ¿e „im mu ni tet w obe cnym kszta³cie sta wia

pos³ów ponad pra wem. Tym sa mym ob ni ¿a siê pre sti¿ pa r la men tu, w œlad za tym co raz go -

rzej oce nia ny jest ca³y sy stem demo kra ty cz ny. W pa ñ stwie pra wa nie ma po trze by sto so wa -

nia tak sze ro kich form uprzy wile jo wa nia po li ty ków”. Zda niem wnio sko da w ców zmia ny

w przysz³oœci po win ny iœæ w kie run ku „zwiê ksze nia odpo wie dzial no œci pra wnej osób

pe³ni¹cych fun kcje pu b li cz ne tak, aby w przy pa d ku prze stêpstw spad³y na nich su ro wsze

kary ni¿ na in nych oby wa te li”.

Pro po zy cja z³o¿o na przez pos³ów PO zak³ada znie sie nie w ca³oœci im mu ni te tu for ma l ne -

go w za kre sie pro ce so wym. Pie r wsze czy ta nie pro je ktu mia³o mie j s ce na po sie dze niu Se j mu 

w dniu 9 maja 2008 r., po czym pro jekt skie ro wa no do Ko mi sji Nad zwy cza j nej do roz pa trze -

nia po se l skich pro je któw ustaw o zmia nie Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej.
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30  Zo bacz rów nie¿: D. Frey: Im mu ni tet musi byæ zwi¹zany z wy ko ny wan¹ funkcj¹, „Rze czpo spo li ta” 12.04.2007
oraz D. Frey: Im mu ni tet fo r ma l ny po wi nien znikn¹æ, „Rze czpo spo li ta” 09.06.2007.



7. Re ko men da cje

Do œwia d cze nie ki l ku na stu lat fun kcjo no wa nia pol skiej de mo kra cji wy ka za³o ogromn¹

przy da t noœæ in sty tu cji im mu ni te tu mate ria l ne go. W pra kty ce jest on uz na wa ny za nie zwy -
kle wa¿n¹ gwa ran cjê pra wid³owe go wy ko ny wa nia man da tu parla men ta rzy sty oraz

zapewnia autonomiê Sejmu i Senatu.

Z dru giej jed nak stro ny oka za³o siê, ¿e in sty tu cja im mu ni te tu for ma l ne go bywa³a na du -

¿y wa na do uni ka nia odpo wie dzial no œci ka r nej za czy ny nie któ rych pos³ów lub se na to rów

nie maj¹ce wie le wspó l ne go z wy ko ny wa niem man da tu31. Czê ste oka zy wa³o siê ta k ¿e sto -

so wa nie soli da r no œci gru po wej, co prze ja wia³o siê w nie chê ci parla men ta rzy stów do uchy -

la nia im mu ni te tu któ re muœ z nich. Przy pa d ki niew³aœci we go ko rzy sta nia z im mu ni te tu wy -

mu szaj¹ do ko na nie zmian w obo wi¹zuj¹cych prze pi sach. W obe cnej sy tu a cji po li ty cz nej do -

ko ny wa nie no we li za cji Kon sty tu cji jest za da niem nie zwy kle trud nym i nie daje gwa ran cji

komp le kso we go ure gu lo wa nia kwe stii form i za kre su im mu ni te tu przys³uguj¹cego parla -

men ta rzy stom. Na le ¿a³oby ra czej do ko naæ nie zbêd nej no we li za cji usta wy z dnia 9 maja

1996 r. o wy ko ny wa niu man da tu pos³a i se na to ra w kie run ku u³atwia nia poci¹ga nia parla -

men ta rzy stów do odpo wie dzial no œci ka r nej. Za kres naj bar dziej nie zbêd nych zmian w tej

usta wie po wi nien prze de wszy stkim obe j mo waæ:

l zmnie j sze nie wiê kszo œci po trze b nej do uchy le nia im mu ni te tu z bez wzglêd nej usta -

wo wej li cz by pos³ów lub se na to rów (od po wie d nio 231 i 51) do wzglêd nej, przy od po -

wied nim kwo rum (art. 7c),

l wpro wa dze nie œcis³ych te r mi nów w po szcze gó l nych sta diach po stê po wa nia,

l grun to w nej zmia ny art. 9, re gu luj¹cego kwe stie tocz¹cych siê prze ciw ko pos³om lub

se na to rom po stê po wañ ka r nych wszczê tych przed dniem og³osze nia wy ni ków wy bo -

rów. Zmia na po win na zmie rzaæ w kie run ku u³atwie nia kon tynu o wa nia po stê po wañ.

l wy³¹cze nie spod im mu ni te tu odpo wie dzial no œci za wy kro cze nia (art. 10b).

Dla re a li za cji po wy ¿szych po stu la tów na le ¿a³oby do usta wy z dnia 9 maja 1996 r. o wy -

ko ny wa niu man da tu pos³a i se na to ra (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póŸn. zm.) wpro wa dziæ na -

stê puj¹ce zmia ny:

1) art. 7c otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 7c. 1. Wnio sek o wy ra ¿e nie zgo dy na poci¹gniê cie pos³a lub se na to ra do odpo wie -

dzial no œci ka r nej sk³ada siê Ma r sza³kowi Se j mu lub Ma r sza³kowi Se na tu, któ ry w ci¹gu

7 dni kie ru je ten wnio sek do or ga nu w³aœci we go do roz pa trze nia wnio sku na pod sta wie re -

gu la mi nów Se j mu lub Se na tu, za wia da miaj¹c jed no cze œ nie pos³a lub se na to ra, któ re go

wnio sek do ty czy, o tre œci wnio sku.

2. Or gan w³aœci wy do roz pa trze nia wnio sku, o któ rym mowa w ust. 1, w ci¹gu 14 dni po -

wia da mia pos³a lub se na to ra, któ re go wnio sek do ty czy, o te r mi nie roz pa trze nia wniosku.
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3. Na ¿¹da nie or ga nu w³aœci we go do roz pa trze nia wnio sku, o któ rym mowa w ust. 1, s¹d 
albo od po wied ni or gan, przed któ rym to czy siê po stê po wa nie wo bec pos³a lub se na to ra,
udo stê p nia akta postêpowania.

4. Pose³ lub se na tor, któ re go wnio sek do ty czy, w ci¹gu 14 dni od otrzy ma nia po wia do -
mie nia o te r mi nie okre œlo nym w ust. 2, przed sta wia or ga no wi w³aœci we mu do roz pa trze nia
wnio sku, o któ rym mowa w ust. 1, wy ja œ nie nia i w³asne wnio ski w tej spra wie w fo r mie pi -
se mnej lub ust nej.

5. Po roz pa trze niu spra wy or gan w³aœci wy do roz pa trze nia wnio sku, o któ rym mowa
w ust. 1, niezw³ocz nie uchwa la spra wo z da nie wraz z pro po zycj¹ przy jê cia lub od rzu ce nia
wnio sku.

6. Sejm lub Se nat wy ra ¿a zgo dê na poci¹gniê cie pos³a lub se na to ra do odpo wie dzial no œci
ka r nej w dro dze uchwa³y pod jê tej wzglêdn¹ wiê kszo œci¹ g³osów w obe cno œci przy naj mniej
po³owy usta wo wej li cz by pos³ów lub se na to rów. Nie uzy ska nie wy ma ga nej wiê kszo œci
g³osów oz na cza pod jê cie uchwa³y o nie wy ra ¿e niu zgo dy na poci¹gniê cie pos³a lub se na to ra
do odpo wie dzial no œci ka r nej.

7. Prze pi sy ust. 1-6 oraz art. 10a sto su je siê od po wie d nio do roz pa trze nia wnio sku, o któ -
rym mowa w art. 7b ust. 5.”

2) art. 9 ust. 9 otrzy mu je brzmie nie:
„Art. 9 ust. 9 Sejm lub Se nat ¿¹da za wie sze nia po stê po wa nia ka r ne go, o któ rym mowa

w ust. 3, w dro dze uchwa³y pod jê tej wiê kszo œci¹ 2/3 g³osów usta wo wej li cz by pos³ów lub
se na to rów.”

3) art. 10b skre œla siê.
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