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Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Piotr Tuleja — przewodniczący, 

Mirosław Granat, 

Adam Jamróz — sprawozdawca, 

Stanisław Rymar,

Andrzej Rzepliński, 

protokolant: Grażyna Szałygo, 

po rozpoznaniu, z  udziałem skarżącego oraz Sej-
mu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 
14 grudnia 2011  r., skargi konstytucyjnej Wojciecha 
Antoniego Skrzypczyka o zbadanie zgodności: 

1)  art.  45 w  związku z  art.  7 ust.  2 pkt  1 i  3 oraz 
w związku z art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy 
z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. 
Nr 5, poz. 24, ze zm.), w zakresie odnoszącym się 
do niezarejestrowanego czasopisma, z  art.  42 
ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji, art. 7 ust. 1 
zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 61, poz. 284) oraz art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i  Politycznych (Dz.  U. z  1977  r. Nr  38, poz.  167), 
przez nieprzestrzeganie zasady nullum crimen si-
ne lege, 

2)  art.  45 w  związku z  art.  7 ust.  2 pkt  1 i  3 oraz 
w związku z art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy 
— Prawo prasowe, w zakresie odnoszącym się do 
niezarejestrowanego czasopisma, z  art.  54 ust.  1 
w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 
Konstytucji, art. 10 Konwencji oraz art. 19 Między-
narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych, przez ustanowienie odpowiedzialności kar-
nej jako sankcji za niedokonanie rejestracji czaso-
pisma, 

3)  art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy — Prawo pra-
sowe, w  zakresie odnoszącym się do czasopism, 
w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy — Prawo 
prasowe, z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 
i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji, art. 10 Kon-
wencji oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, przez to, że nakłada 
obowiązek rejestracji czasopisma, 

4)  art. 20 ust. 2 ustawy — Prawo prasowe, w zakresie 
odnoszącym się do czasopism, z  art.  54 ust.  1 
w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 
Konstytucji, art. 10 Konwencji oraz art. 19 Między-
narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych, przez to, że nakłada obowiązek podania we 

wniosku rejestracyjnym poszczególnych danych 
wymienionych w  skarżonym artykule, poza obo-
wiązkiem podania tytułu, 

5)  art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo prasowe, w zakresie 
odnoszącym się do czasopism, z  art.  54 ust.  1 
w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 
Konstytucji, art. 10 Konwencji oraz art. 19 Między-
narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych, przez to, że uniemożliwia rozpoczęcie wyda-
wania czasopisma przed rozstrzygnięciem wnios- 
ku o rejestrację czasopisma, 

orzeka:

1. Art. 45 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 oraz 
w związku z art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze, w zakresie 
dotyczącym czasopism drukowanych, ustawy z  dnia 
26 stycznia 1984  r. — Prawo prasowe (Dz.  U. Nr  5, 
poz.  24, z  1988  r. Nr  41, poz.  324, z  1989  r. Nr  34, 
poz. 187, z 1990  r. Nr 29, poz. 173, z 1991  r. Nr 100, 
poz. 442, z 1996  r. Nr 114, poz. 542, z 1997  r. Nr 88, 
poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, 
z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 
z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, 
z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934 i Nr 205, 
poz. 1204) w zakresie, w jakim wprowadza odpowie-
dzialność karną za wydawanie czasopisma drukowa-
nego bez rejestracji: 

a)  jest niezgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 54 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  jest zgodny z  art.  42 ust.  1 w  związku z  art.  2 
Konstytucji. 

2. Art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 7 
ust.  2 pkt  1 i  pkt  3 ustawy powołanej w  punkcie 1, 
w  zakresie dotyczącym obowiązku rejestracji czaso-
pisma drukowanego, jest zgodny z  art.  54 ust.  1 
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Ponadto postanawia:

na podstawie art.  39 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 
Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, 
poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, 
z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz 
z  2011  r. Nr  112, poz.  654) umorzyć postępowanie 
w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczal-
ność wydania wyroku. 

Piotr Tuleja
Mirosław Granat Adam Jamróz 
Stanisław Rymar Andrzej Rzepliński 
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