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S³owo wstêpne
Szanowni Pañstwo  Autorzy i Czytelnicy!
Czasopismo Studia Prawnoustrojowe od bie¿¹cego roku zosta³o przekszta³cone z rocznika w kwartalnik. Tym samym jako nowy zespó³ redakcyjny mamy zaszczyt oddaæ do Pañstwa r¹k periodyk stanowi¹cy z jednej strony
kontynuacjê sprawdzonej na przestrzeni lat koncepcji, z drugiej za w poszerzonej formule uwzglêdniaj¹cy wêz³owe zagadnienia i dylematy ka¿dej dziedziny prawniczej, w tym historii, socjologii oraz filozofii prawa. Tytu³ stanowi
odt¹d tylko nawi¹zanie do wspomnianej powy¿ej wieloletniej tradycji, nie
wyznaczaj¹c ju¿ limitu dyskursu naukowego, który powinien rozwijaæ siê
swobodnie na ³amach naszego czasopisma. Stwarza to mo¿liwoæ znacz¹cych
zmian, maj¹cych na celu wykreowanie szerokiej p³aszczyzny wymiany myli,
pogl¹dów, koncepcji w wymiarze interdyscyplinarnym.
Zmiana formu³y to jednoczenie dobry moment na podsumowanie dotychczasowego dorobku zamykaj¹cego siê w wydanych 14 numerach rocznika, czas szczególnych podziêkowañ dla wszystkich tych osób, które kieruj¹c
siê wizj¹, przez wiele lat z powiêceniem tworzyli Studia Prawnoustrojowe,
na trwa³e wpisuj¹c siê w historiê Wydzia³u Prawa i Administracji UWM
w Olsztynie. W tym miejscu sk³adamy podziêkowania twórcy koncepcji czasopisma prof. Eugeniuszowi Hullowi oraz poprzedniemu sekretarzowi czasopisma dr. Jaros³awowi Dobkowskiemu.
Pragniemy zachêciæ wszystkich Pañstwa do podjêcia lub zacienienia
wspó³pracy z czasopismem, tak aby sta³o siê ono dobrem wspólnym, pielêgnowanym przez wszystkich pracowników WPiA UWM.
Ma³gorzata Szwejkowska
Robert Dziembowski
Beata Kêdzierska
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Zabójstwa kwalifikowane
w polskim kodeksie karnym z 1997 r.
1. Uwagi ogólne
Polskie kodeksy karne do 1997 r. nie przewidywa³y kwalifikowanych
typów zabójstw, które w anglo-amerykañskim systemie common law s¹ nazywane morderstwami (murder)1. W kulturze polskiego prawa karnego ka¿de
zabójstwo znamionowane bywa jako morderstwo, a w jêzyku potocznym zwykle jest nazywane morderstwem. St¹d te¿ trudno by³oby uznaæ, ¿e termin
morderstwo jest zastrze¿ony jedynie dla kwalifikowanych typów zabójstw2.
Wprowadzenie do polskiego prawa karnego kwalifikowanych typów zabójstwa3 od pocz¹tku wywo³ywa³o kontrowersje co do ich zasadnoci i potrzeby a¿ takiej penalizacji tych czynów. Uwa¿ano bowiem, ¿e ustawowy wymiar
kary typu podstawowego zabójstwa (art. 148 § 1 k.k.) obejmuje ustawowy
wymiar kary typu kwalifikowanego zabójstwa (art. 148 § 2 i 3 k.k.), a okolicznoci wyodrêbniaj¹ce poszczególne typy zabójstwa kwalifikowanego mog³yby stanowiæ okolicznoci obci¹¿aj¹ce przy s¹dowym wymiarze kary.
W sytuacji wyst¹pienia w danym czynie zabójstwa okolicznoci kwalifikuj¹cych, o jakich mowa w art. 148 § 2 i 3 k.k., s¹dy maj¹ prawne mo¿liwoci
wymierzenia takiej samej kary z art. 148 § 1 k.k., jak i z art. 148 § 2 i 3 k.k.
Kwalifikacja wyra¿a siê tutaj jedynie w podwy¿szeniu dolnej granicy ustawowego wymiaru kary.
Od wejcia w ¿ycie obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego przepisy statuuj¹ce
kwalifikowane typy zabójstwa ulegaj¹ doæ dynamicznym zmianom w zakresie dyspozycji i sankcji.
1
2
3

Zob. A. Marek, Prawo karne, wyd. IX, Warszawa 2009, s. 483.
Por. S. liwiñski, Polskie prawo karne materialne. Czêæ ogólna, Warszawa 1948, s. 288.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553).
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Z pierwotnego tekstu art. 148 § 2 i 3 k.k. wynika, ¿e zabójstwem kwalifikowanym jest umylne spowodowanie mierci cz³owieka pope³nione w nastêpuj¹cych okolicznociach: (1) ze szczególnym okrucieñstwem, (2) w zwi¹zku
z wziêciem zak³adnika, (3) w zwi¹zku ze zgwa³ceniem, (4) w zwi¹zku
z rozbojem, (5) w wyniku motywacji zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie,
(6) z u¿yciem broni palnej, (7) z u¿yciem materia³ów wybuchowych, (8) zabicie jednym czynem wiêcej ni¿ jednej osoby, (9) wczeniejsze prawomocne
skazanie za zabójstwo. S¹ to okolicznoci, w oparciu o które mo¿na wyodrêbniæ dziewiêæ kwalifikowanych typów zabójstwa.
W art. 1 pkt 15 nowelizacji z 2005 r.4 w odniesieniu do kwalifikowanych
typów zabójstwa zosta³ zaostrzony ustawowy wymiar kary w ten sposób, ¿e
za pope³nienie tych czynów grozi³a kara 25 lat pozbawienia wolnoci albo
kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoci. Zmiana ta spotka³a siê jednak
z krytycznymi uwagami rodowiska naukowego. Twierdzono, ¿e ma charakter populistyczny i jest niekonstytucyjna, a tak¿e podnoszono zarzut niezgodnoci tej ustawy z art. 10 § 1 i 2, art. 175 ust. 1 i art. 177 Konstytucji RP,
które wyranie stanowi¹, ¿e wymiar sprawiedliwoci w Rzeczpospolitej Polskiej jest sprawowany przez s¹dy (S¹d Najwy¿szy, s¹dy powszechne, s¹dy
administracyjne, s¹dy wojskowe), natomiast ograniczenie wymiaru sprawiedliwoci do wyboru miêdzy dwoma najciê¿szymi karami powa¿nie ingeruje
w swobodê s¹dów w orzekaniu o zakresie kary. Na dodatek, je¿eli sprawca
w czasie pope³niania przestêpstwa nie ukoñczy³ 18 lat, to zgodnie z art. 54
§ 2 k.k. nie orzeka siê wobec niego kary do¿ywotniego pozbawienia wolnoci,
a to oznacza, ¿e w s¹dowym wymiarze kary pozostaje tylko jedna kara, tj. 25
lat pozbawienia wolnoci. S¹dzenie ogranicza siê w takiej sytuacji jedynie do
zebrania materia³u dowodowego i formalnego wydania wyroku, gdy¿ wysokoæ kary ustali³ ju¿ ustawodawca5.
Szczególna sytuacja powsta³a po wyroku6, w którym Trybuna³ Konstytucyjny dopatrzy³ siê uchybieñ w procesie legislacyjnym i orzek³ niekonstytucyjnoæ wprowadzanych ustaw¹ z 2005 r. zmian dotycz¹cych ustawowego
wymiaru kary przewidzianej w art. 148 § 2 k.k., co spowodowa³o, i¿ na
pewien czas utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ nie tylko § 2, ale te¿ § 3 art. 148 k.k.
Jak s³usznie bowiem zauwa¿y³ S¹d Najwy¿szy7, art. 148 k.k. § 3 odsy³a do
sankcji art. 148 § 2 k.k., a przepis ten utraci³ sw¹ moc, nie mo¿na wiêc
odwo³aæ siê do kar wprost przewidywanych w tym ostatnim przepisie, jak
tego wymaga § 3 art. 148 k.k., zatem zachowania w nim okrelone powinny
4 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks
postêpowania karnego i ustawy  Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 163, poz. 1363).
5 Por. S. Pikulski, Wybrane problemy wymiary kary za zabójstwo w kodeksie karnym
z 1997 r. Aktualne problemy prawa karnego, Wydawnictwo Naukowe, Poznañ 2009, s. 450.
6 Wyrok TK z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. P11/08, Dz.U. nr 63, poz. 533.
7 Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 2010, sygn. III KO 83/09, OSNKW 2010, nr 8, poz. 69.

Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r.

9

byæ  do czasu ewentualnej zmiany art. 148 k.k.  kwalifikowane z § 1
art. 148 k.k., jako ¿e obejmuje on zarówno zachowania ujête w jego § 3, jak
i pe³n¹ gamê sankcji karnych za zabójstwo, w tym tak¿e kary, o jakich by³a
mowa w § 2 art. 148. k.k. i do których odsy³a art. 148 § 3 k.k. Tym samym
nie mo¿na tu mówiæ o istnieniu kolizji § 3 i § 1 art. 148 k.k., a tylko przy
takiej kolizji w grê wchodzi³aby regu³a lex specjalis derogat legi generali.
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego wyeliminowa³ z porz¹dku prawnego normê sankcjonowan¹, o jakiej mowa w art. 148 § 2, a tak¿e w art. 148 § 3 k.k.,
pozbawiaj¹c normy zawarte w tych przepisach sankcji karnej, co w myl
zasady nullum crimen sine lege poenali przekreli³o mo¿liwoæ stosowania
tych przepisów jako podstawy skazania. Treæ uzasadnienia wyroku Trybuna³y Konstytucyjnego jednoznacznie przes¹dzi³a o braku mo¿liwoci przyjêcia stanu prawnego poprzedzaj¹cego uchylon¹ nowelizacjê8.
W okresie przejciowym nieobowi¹zywania art. 148 § 2 i 3 k.k. wymienione w dyspozycjach tych przepisów okolicznoci zaostrzaj¹ce odpowiedzialnoæ karn¹ mog³y byæ jedynie brane pod uwagê przez s¹dy jako okolicznoci
obci¹¿aj¹ce przy s¹dowym wymiarze kary w wypadku zaistnienia przestêpstwa zabójstwa w okolicznociach przewidzianych w tych przepisach. Oczywiste jest, i¿ do czasu wejcia w ¿ycie znowelizowanych przepisów art. 148
§ 2 i 3 k.k. do czynów pope³nionych w warunkach typu kwalifikowanego
nale¿a³o stosowaæ jako kwalifikacjê prawn¹ art. 148 § 1 k.k. Jak s³usznie
zauwa¿y³ S¹d Apelacyjny w Krakowie, po zmianie stanu prawnego szczególne okrucieñstwo i inne okolicznoci nie s¹ ju¿ znamionami kwalifikacyjnymi,
chocia¿ nadal s¹ istotnymi okolicznociami wp³ywaj¹cymi na wymiar kary
i dlatego nadal powinny byæ ustalane9.
Wy¿ej opisana sytuacja zosta³a zmieniona art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
26 listopada 2010 r.10, która wesz³a w ¿ycie z dniem 22 marca 2011 r.
W nowelizacji tej ustanowiono now¹ treæ art. 148 § 1 i 2 k.k. W § 2 ustalono,
¿e kto zabija cz³owieka: ze szczególnym okrucieñstwem, w zwi¹zku z wziêciem zak³adnika, zgwa³ceniem albo rozbojem, w wyniku motywacji zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie, z u¿yciem materia³ów wybuchowych  podlega karze pozbawienia wolnoci na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolnoci albo karze do¿ywotniego pozbawienia wolnoci. W § 3
ustalono, ¿e karze okrelonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija wiêcej
ni¿ jedn¹ osobê lub by³ wczeniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz
sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego pope³nionego podczas lub
w zwi¹zku z pe³nieniem przez niego obowi¹zków s³u¿bowych zwi¹zanych
z ochron¹ bezpieczeñstwa ludzi lub ochrony bezpieczeñstwa porz¹dku publicznego.
8
8
10

Wyrok SN z dnia 22 wrzenia 2010 r., sygn. III KK 39/10.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 7 maja 2009 r., II Aka 65/09, OSA 2010, nr 10, poz. 3.
Dz.U. z 2010 r., nr 240, poz. 1602.
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Jak z powy¿szego wynika, w zakresie sankcji wrócono do jej pierwotnego
okrelenia, znowelizowano natomiast okolicznoci okrelaj¹ce dane czyny
jako zabójstwa kwalifikowane. Ponownie ustanowiono dziewiêæ okolicznoci
kwalifikuj¹cych i s³usznie zrezygnowano z przes³anki kwalifikuj¹cej zabójstwo z u¿yciem broni palnej. Ta przes³anka by³a szczególnie krytykowana,
jako ¿e zabójstwo przy u¿yciu broni palnej nie jest bardziej okrutnym zabójstwem od tego z u¿yciem no¿a, siekiery czy têpego narzêdzia11. Wprowadzono natomiast zupe³nie now¹ okolicznoæ w postaci zabójstwa funkcjonariusza
publicznego pope³nionego podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem przez niego
obowi¹zków s³u¿bowych zwi¹zanych z ochron¹ bezpieczeñstwa ludzi lub
ochron¹ bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego. Zwiêkszono tym ochronê
funkcjonariusza publicznego przed zamachami na jego ¿ycie podczas lub
w zwi¹zku z pe³nieniem przez niego s³u¿by. Dotyczy to szczególnie s³u¿b
policyjnych, wojskowych oraz wiêziennych.
W nowej regulacji art. 148 § 2 i 3 k.k. mo¿na wyodrêbniæ w oparciu
o wymienione w tych przepisach okolicznoci nastêpuj¹ce kwalifikowane
typy zabójstwa:
1) zabójstwo ze szczególnym okrucieñstwem (§ 2),
2) zabójstwo w zwi¹zku z wziêciem zak³adnika (§ 2),
3) zabójstwo w zwi¹zku ze zgwa³ceniem (§ 2),
4) zabójstwo w zwi¹zku z rozbojem (§ 2),
5) zabójstwo w wyniku motywacji zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie
(§ 2),
6) z u¿yciem materia³ów wybuchowych (§ 2),
7) zabójstwo jednym czynem wiêcej ni¿ jednej osoby (§ 3).
8) zabójstwo w warunkach prawomocnego skazania za zabójstwo (§ 3),
9) zabójstwo funkcjonariusza publicznego pope³nionego podczas lub
w zwi¹zku z pe³nieniem przez niego obowi¹zków s³u¿bowych zwi¹zanych
z ochron¹ bezpieczeñstwa ludzi lub ochron¹ bezpieczeñstwa lub porz¹dku
publicznego (§ 3).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e opisane okolicznoci kwalifikuj¹ce wystêpuj¹ w zakresie ró¿nych ustawowych znamion przestêpstwa i tak:
a) okolicznoci wymienione w pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 9 wystêpuj¹ w zakresie
strony przedmiotowej zabójstwa i charakteryzuj¹ sposób dzia³ania sprawcy
lub przedmiot czynnoci wykonawczej;
b) okolicznoæ wymieniona w pkt 5 le¿y w zakresie strony podmiotowej
zabójstwa i charakteryzuje szczególnie negatywne spo³ecznie motywacje
i dzia³anie sprawcy;
c) okolicznoæ wymieniona w pkt 8 dotyczy kwestii osobistej sprawcy
i nale¿y j¹ zaliczyæ do sfery podmiotowej przestêpstwa.
11

Por. A. Marek, op. cit., s. 423; S. Pikulski, op. cit., s. 452.
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2. Typy zabójstw kwalifikowanych
Omawiaj¹c poszczególne typy zabójstw kwalifikowanych przewidzianych
w art. 148 § 2 i 3 k.k., nale¿y zauwa¿yæ, ¿e okolicznociami kwalifikuj¹cymi
poszczególne zabójstwa s¹ pewne elementy tego czynu, które zawieraj¹ wyj¹tkowo du¿y ujemny ³adunek spo³eczny oraz wyró¿niaj¹ siê negatywnie na
tle pozosta³ych czynów zabójstwa. Czyn sprawcy jest tutaj szczególnie spo³ecznie szkodliwy, a z punktu widzenia prewencyjnego wymaga zaostrzenia
ustawowego wymiaru kary.
Zabójstwo kwalifikowane ze wzglêdu na szczególne okrucieñstwo
dzia³ania sprawcy kwalifikuje szczególne okrucieñstwo, które jest niezdefiniowane ustawowo i wymaga doprecyzowania w pogl¹dach doktrynalnych
oraz orzecznictwie s¹dowym. Niezmiernie trudno przeprowadziæ bowiem liniê demarkacyjn¹ miêdzy zabójstwem ze szczególnym okrucieñstwem a zabójstwem bez takiego okrucieñstwa, zwa¿ywszy, i¿ wszystkie zabójstwa s¹
czynami okrutnymi. Wydaje siê jednak, i¿ nale¿y tutaj braæ pod uwagê takie
zachowanie siê sprawcy, które obejmuje zadanie ofierze dodatkowego cierpienia i upokarzania w przedpolu tego czynu lub w trakcie jego wykonywania.
Tutaj sprawca wykazuje od strony podmiotowej nastawienie na wykonanie
tego czynu z nadmiarem okrucieñstwa. Te dodatkowe czynnoci sprawcy,
które nie by³y konieczne do zadania mierci danej osobie, a charakteryzowa³y jedynie nadmiar zbêdnego okrucieñstwa i znêcania siê nad ofiar¹, kwalifikuj¹ dany czyn zabójstwa jako wykonany ze szczególnym okrucieñstwem.
Jak s³usznie zauwa¿a B. Michalski, szczególnym okrucieñstwem jest zadawanie ofierze dodatkowych cierpieñ, b¹d to psychicznych, b¹d fizycznych, mêcz¹cych j¹ i wykraczaj¹cych ponad granice niezbêdne do osi¹gniêcia
skutku w postaci jej mierci, co powinno wynikaæ podmiotowo z nastawienia
sprawcy12. Podobne stanowisko zajmuje A. Zoll, twierdz¹c, ¿e szczególne
okrucieñstwo nale¿y przyjmowaæ wtedy, gdy sprawca wybiera taki sposób
pozbawienia ¿ycia cz³owieka, który ³¹czyæ siê bêdzie z cierpieniami zbêdnymi
dla samego pozbawienia ¿ycia ofiary13.
Zabójstwa szczególnie okrutnego mo¿na siê dopuciæ tak przez dzia³anie,
jak i zaniechanie. Przyk³adem pierwszego bêdzie zwi¹zanie danej osoby,
a nastêpnie oblanie jej ciecz¹ ³atwopaln¹ i podpalenie. Przyk³adem drugiego
 pozostawienie przez matkê dziecka w p³on¹cym pomieszczeniu w sytuacji,
gdy mia³a fizyczne mo¿liwoci wyniesienia tego dziecka z ognia, w wyniku
czego ponios³o ono mieræ.
12 Por. B. Michalski, [w:] Kodeks karny. Czêæ szczególna, t. I, pod red. A. W¹ska
i R. Zawlockiego, wyd. IV, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 194.
13 Por. A. Zoll, Kodeks karny. Czêæ szczególna, t. II, wyd. III, Lex, Warszawa 2008, s. 224.
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Trudno natomiast zgodziæ siê z pogl¹dem Michalskiego, ¿e obra¿anie
osoby nieprzytomnej wskutek g³êbokiego odurzenia alkoholowego przez
sprawcê zabójstwa jest czynem szczególnie okrutnym. W takich zachowaniach sprawcy trudno dopatrzyæ siê szczególnego okrucieñstwa14. Nale¿y
podzieliæ krytyczne uwagi A. Zolla do postanowienia S¹du Najwy¿szego
z dnia 31 maja 2007 r.15, ¿e dla przyjêcia szczególnego okrucieñstwa nie s¹
konieczne szczególne cierpienia ofiary np. nieprzytomnej, pozostaj¹cej w g³êbokim odurzeniu alkoholowym lub narkotycznym, wskutek poni¿aj¹cych wypowiedzi sprawcy. Mo¿na mieæ powa¿ne w¹tpliwoci, czy w takiej sytuacji
zachowanie siê sprawcy zabójstwa nosi cechy szczególnego okrucieñstwa.
Wbrew pogl¹dowi S¹du Najwy¿szego szczególne okrucieñstwo dotyczy ofiary
zabójstwa przed dokonaniem tego czynu lub w trakcie jego realizacji16. Jeli
ofiara nie odczuwa nadmiernego dzia³ania sprawcy lub nie traktuje tego jako
szczególne okrucieñstwo, to takiego czynu nie mo¿na kwalifikowaæ jako zabójstwa ze szczególnym okrucieñstwem. Szczególne okrucieñstwo odnosi siê
do ofiary zabójstwa i wyra¿a w ró¿nych formach znêcania siê nad ofiar¹,
zadawania jej cierpieñ i bólu przed nast¹pieniem mierci.
Od strony podmiotowej istotne jest szczególne nastawienie sprawcy
wobec mierci danej ofiary. Sprawca mo¿e tutaj dzia³aæ w zamiarze bezporednim lub ewentualnym, tj. chce, aby dana osoba ponios³a mieræ w cierpieniach i poni¿eniu lub godzi siê na wyst¹pienie takiego skutku, np. podpala budynek, wiedz¹c o tym, ¿e w tym budynku znajduje siê zniedo³ê¿nia³y
cz³owiek, którego mierci w gruncie rzeczy nie chce, ale godzi siê z tym, ¿e
mo¿e on ponieæ mieræ w p³omieniach, umieraj¹c w przera¿eniu i cierpieniach. Do zakwalifikowania danego czynu jako zabójstwa kwalifikowanego ze
szczególnym okrucieñstwem wymagane jest, aby sprawca by³ wiadom tego,
¿e zadaje mieræ cz³owiekowi w warunkach okrucieñstwa w zamiarze bezporednim lub ewentualnym.
Zabójstwo kwalifikowane w zwi¹zku z wziêciem zak³adnika jest
funkcjonalnie zwi¹zane z art. 252 § 1 i 2 k.k. Zachodzi zatem pytanie, czy
pojêcie wziêcie zak³adnika obejmuje branie lub przetrzymywanie zak³adnika, o jakim mowa w art. 252 § 1 k.k., czy te¿ jest to¿same jedynie z pojêciem
branie zak³adnika. Wydaje siê, ¿e wziêcie zak³adnika nale¿y rozumieæ szerzej  jako branie lub przetrzymywanie zak³adnika. Zawê¿enie go tylko do
samej czynnoci porwania lub zatrzymania w inny sposób by³oby daleko
id¹cym ograniczeniem tego czynu. Wziêcie zak³adnika obejmuje tutaj funkcjonalnie ca³oæ zatrzymania zak³adnika w ró¿ny sposób i jego przetrzymywanie. Wydaje siê, i¿ tak nale¿y pojmowaæ znamiona czynu wziêcie zak³ad14
15
16

Por. B. Michalski, op. cit., s. 194.
Sygn. III k.k. 31/07, OSNKW 2007, nr 78, poz. 59.
Por. A. Zoll, op. cit., s. 226.
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nika w wietle wyk³adni celowociowej art. 148 § 2 pkt 2 k.k. Trudno podzieliæ pogl¹d K. Daszkiewicz i A. Zolla, ¿e ww. pojêcie w art. 148 § 2 pkt 2 k.k.
nie obejmuje desygnatu przetrzymywania zak³adnika17. Wspomniani autorzy
proponuj¹ zmianê treci tego przepisu przez dopisanie s³owa przetrzymanie, co da³oby nastêpuj¹ce brzmienie: Kto zabija cz³owieka w zwi¹zku
z wziêciem lub przetrzymywaniem zak³adnika. Niezale¿nie od tego, czy
przyjmie siê wê¿sze, czy szersze rozumienie znamienia czynu wziêcie zak³adnika, to i tak czynnoæ przetrzymywania zak³adnika pozostaje w funkcjonalnym zwi¹zku z jego zatrzymaniem. Sprawcy dopuszczaj¹cy siê zabójstwa zak³adnika w stadium jego porwania lub przetrzymywania pope³niaj¹
zabójstwo kwalifikowane z art. 148 § 2 pkt 2. Nie wydaje siê, aby w wietle
obecnej treci tego przepisu taka interpretacja by³a na niekorzyæ sprawcy,
jak twierdzi A. Zoll18. Podobn¹ wyk³adniê nale¿y zastosowaæ równie¿ do
zabójstwa wiadków zdarzenia wziêcia zak³adnika, którego zabójstwo pozostaje w zwi¹zku z tym zdarzeniem19.
Analizuj¹c stronê podmiotow¹ zabójstwa kwalifikowanego w zwi¹zku
z wziêciem zak³adnika, warto zauwa¿yæ, ¿e czynu tego mo¿na siê dopuciæ
w winie umylnej w obydwóch zamiarach. Zamiar ewentualny bêdzie tutaj
wystêpowaæ raczej rzadko, zw³aszcza w sytuacji, gdy sprawca za wynagrodzeniem przetrzymuje ofiarê oraz dokonuje jej zabójstwa, godz¹c siê z tym,
¿e ofiara ta mo¿e byæ zak³adnikiem. Sytuacja taka mo¿e wyst¹piæ np.
w dzia³alnoci terrorystycznej, jak te¿ w ró¿nego rodzaju porwaniach dla
okupu.
Trudno siê zgodziæ z A. Zollem, ¿e w omawianym typie zabójstwa wystêpuje zwi¹zek przyczynowo-skutkowy miêdzy wziêciem zak³adnika a czynem
zabójstwa20. Czynem porwania lub przetrzymywania nie dokonuje siê zabójstwa, chyba ¿e wemie siê pod uwagê mieræ cz³owieka wziêtego jako zak³adnik i pozostawionego w zamkniêtym pomieszczeniu bez mo¿liwoci ruchu, bez
jedzenia i bez picia przez kilkanacie dni. W ten sposób mo¿na doprowadziæ do
mierci tego cz³owieka przez zaniechanie podawania mu picia i jedzenia.
Wydaje siê, i¿ zabójstwo kwalifikowane w zwi¹zku z wziêciem zak³adnika polega na bezporednim powi¹zaniu motywacyjnym zabójstwa z wziêciem
zak³adnika. Chodzi tutaj o zwi¹zek motywacyjny miêdzy tymi dwoma faktami. Inaczej mówi¹c, fakt wziêcia danej osoby jako zak³adnika jest istotnym
elementem w psychicznym stosunku sprawcy w dokonaniu zabójstwa. Zabójstwo to mo¿e byæ dokonane w ró¿ny sposób, np. przy u¿yciu broni palnej,
têpego lub ostrego narzêdzia itp., i tutaj przy czynie sprawcy, który u¿ywa
17 Por. A. Zoll, op. cit., s. 229. Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 13 grudnia 2000 r., sygn.
II Aka 132/99, KZS 2000, z. 5, poz. 61.
18 Por. A. Zoll, op. cit., s. 229.
19 Por. A. Marek, op. cit., s. 424.
20 Por. A. Zoll, op. cit., s. 230.
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np. broni palnej, a skutkiem miertelnym zak³adnika bada siê zwi¹zek przyczynowo-skutkowy. Zwi¹zek ten nie wystêpuje w procesie motywacyjnym, tj.
przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cej danego zabójstwa. Elementy te wystêpuj¹ bowiem w zakresie strony podmiotowej przestêpstwa, a zwi¹zek przyczynowo-skutkowy po stronie przedmiotowej przestêpstwa. Elementy te s¹ ze
sob¹ w oczywisty sposób funkcjonalnie zwi¹zane w danym czynie zabójstwa,
gdy¿ motyw uruchamia dane dzia³anie, które powoduje mieræ cz³owieka.
Zabójstwo kwalifikowane w zwi¹zku ze zgwa³ceniem jest funkcjonalnie zwi¹zane z przestêpstwem przewidzianym w art. 197 § 14 k.k. Sprawca
tego czynu, u¿ywaj¹c przemocy, groby bezprawnej lub podstêpu, doprowadza inne osoby do obcowania p³ciowego, a nastêpnie pozbawia je ¿ycia
w zwi¹zku z tym czynem. Pozbawienie ¿ycia danej osoby mo¿e nast¹piæ
w trakcie obcowania p³ciowego lub po wykonaniu tej czynnoci. Zgwa³cenie
wystêpuje tutaj jako istotny element faktyczny w procesie motywacyjnym
pozbawienia ¿ycia danej osoby. Powodem zabójstwa mo¿e byæ obawa przed
odpowiedzialnoci¹ karn¹ za przestêpstwo zgwa³cenia, jak te¿ obawa przed
kompromitacj¹ po wyjawieniu tego czynu przed osobami sprawcy najbli¿szymi,
a tak¿e organami cigania i wymiarem sprawiedliwoci. Motywem dzia³ania
sprawcy mo¿e byæ tak¿e chêæ upokorzenia ofiary przed mierci¹. Miêdzy
czynami zgwa³cenia i zabójstwa musi tutaj wyst¹piæ zwi¹zek motywacyjny,
w którym czyn zgwa³cenia z ró¿nych powodów wp³yn¹³ na podjêcie decyzji
o zabójstwie. Czyny te winny byæ zatem funkcjonalnie zwi¹zane. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e omawiany typ zabójstwa nie obejmuje takich sytuacji, w których sprawca zabija dan¹ osobê, aby na jej zw³okach zaspokoiæ popêd p³ciowy. Nekrofilia, czyli obcowanie p³ciowe ze zw³okami, jest przestêpstwem
z art. 261 k.k. Poza tym przestêpstwa zgwa³cenia mo¿na siê dopuciæ wy³¹cznie na cz³owieku.
Zabójstwo kwalifikowane w zwi¹zku z rozbojem jest funkcjonalnie
zwi¹zane z przestêpstwem przewidzianym w art. 280 § 1 i 2 k.k. Sprawca
dopuszcza siê tutaj zabójstwa w zwi¹zku z kradzie¿¹, u¿ywaj¹c przemocy lub
gro¿¹c natychmiastowym jej u¿yciem, lub doprowadzaj¹c dan¹ osobê do stanu nieprzytomnoci lub bezbronnoci. Celem dzia³ania sprawcy jest tutaj
kradzie¿ rzeczy w warunkach rozboju, a zabójstwo wystêpuje jedynie
w zwi¹zku z tym czynem. Czyn zabójstwa mo¿e wyst¹piæ przed dokonaniem
kradzie¿y rzeczy (np. sprawca pozbawia ¿ycia dan¹ osobê w celu dokonania
kradzie¿y danej rzeczy), podczas kradzie¿y albo po dokonaniu kradzie¿y, aby
siê pozbyæ wiadka zdarzenia w osobie pokrzywdzonego lub innej osoby.
Zabójstwo to mo¿e wyst¹piæ jako jedyny czyn lub te¿ dwa czyny oderwane od
siebie czasowo. Istotne jest, aby miêdzy zabójstwem a rozbojem wyst¹pi³
zwi¹zek motywacyjny. Inaczej mówi¹c, aby kradzie¿ rzeczy dokonana w wa-
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runkach rozboju z ro¿nych powodów wp³ynê³a na podjêcie przez sprawcê
decyzji zabójstwa danej osoby.
Czynu tego mo¿na siê dopuciæ przez dzia³anie lub zaniechanie. Dopuszczenie siê zabójstwa kwalifikowanego w zwi¹zku z rozbojem mo¿e nast¹piæ
w ro¿nych okolicznociach np. w zwi¹zku z dokonanym rozbojem sprawca
pozostawia skrêpowane osoby w zamkniêtym pomieszczeniu bez jedzenia
i picia i tym doprowadza do jej mierci. Zabójstwo to mo¿e byæ dokonane
w zamiarze bezporednim lub ewentualnym. Przyk³adowo: sprawca chce doprowadziæ dan¹ osobê do stanu nieprzytomnoci w celu dokonania kradzie¿y
i uderza j¹ têpym narzêdziem w okolice g³owy, powoduj¹c jej mieræ. Przed
dokonaniem tego czynu zdaje sobie sprawê z tego, ¿e uderzeniem tym mo¿e
pozbawiæ ¿ycia danej osoby i godzi siê z wyst¹pieniem tego skutku.
W takiej sytuacji dane zabójstwo wystêpuje jako kwalifikowane w zamiarze
ewentualnym.
Zabójstwo kwalifikowane ze wzglêdu na pope³nienie w wyniku motywacji zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie. Trudno by³oby uznaæ, i¿
jakakolwiek motywacja zabójstwa nie zas³uguje na potêpienie. W czynie tym
chodzi jednak o co wiêcej, a nie o tak¹ motywacjê, która w aspektach
etyczno-moralnych i kryminologicznych zas³uguje na szczególne potêpienie.
A. Zoll twierdzi, ¿e musi tutaj wyst¹piæ jeszcze jaki dodatkowy element
w motywacji sprawcy, który decyzjê dokonania zabójstwa czyni szczególnie
nagann¹21. Wed³ug S¹du Apelacyjnego w Lublinie motywacja zas³uguj¹ca na
szczególne potêpienie charakteryzuje siê jaskrawo nagannym odbiorem spo³ecznym, wywo³uje silne reakcje repulsywne w spo³eczeñstwie, takie jak oburzenie, potêpienie, gniew itp.22 W doktrynie prawa karnego najczêciej do
motywacji zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie zalicza siê zabójstwa z powodów politycznych, zabójstwa na zlecenie, zabójstwo dla zabawy, zabójstwo z zemsty, zabójstwo w celu zaw³adniêcia cudzym maj¹tkiem i inne23.
Wed³ug A. Marka motywacje zas³uguj¹ce na szczególne potêpienie cechuje
sprzeciw i negatywne oceny spo³eczne24.
W strukturze motywacji zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie wystêpuj¹ psychologiczne instrumenty dzia³ania ludzkiego, które w wietle norm
moralnych s¹ wyj¹tkowo odra¿aj¹ce i w ¿adnej mierze nie zas³uguj¹ na
zrozumienie. wiadcz¹ one o g³êbokiej demoralizacji spo³ecznej sprawcy zabójstwa, lekcewa¿eniu przez niego norm prawnych i zasad wspó³¿ycia spo21
22

Por. ibidem, s. 230.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 27 kwietnia 1999 r., sygn. II Aka 12/99, Prokuratura
i Prawo 2001, nr 5 poz. 27; por. wyrok SA w Krakowie z dnia 16 stycznia 2002, sygn. II Aka
308/01, KZS 2002, z. 2, poz. 3.
23 Por. A. Zoll, op. cit., s. 231.
24 Por. A. Marek, op. cit., s. 425.
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³ecznego. Motywacja dzia³ania zas³uguj¹ca na szczególne potêpienie jest okolicznoci¹ negatywn¹, która nie tylko kwalifikuje czyn sprawcy, ale tak¿e
wp³ywa na zaostrzenie s¹dowego wymiaru kary. Stronê podmiotow¹ tego
typu przestêpstwa charakteryzuje to, i¿ sprawca wykazuje wyj¹tkowo z³¹
wolê dzia³ania.
Nale¿y podzieliæ pogl¹d A. Zolla, ¿e zabójstwa tego mo¿na siê dopuciæ
zarówno w zamiarze bezporednim, jak i w ewentualnym25. Za nietrafne za
nale¿y uznaæ stanowisko S¹du Najwy¿szego, ¿e na szczególne potêpienie
zas³uguje motyw le¿¹cy u podstaw powziêcia zamiaru dokonania zabójstwa,
co wyklucza mo¿liwoæ pope³nienia zabójstwa w zamiarze ewentualnym26.
Motywacja zas³uguj¹ca na szczególne potêpienie mo¿e wystêpowaæ tak
w zakresie zamiaru bezporedniego, jak ewentualnego, np. wówczas gdy
sprawca podpala dom z zemsty, wiedz¹c, ¿e znajduj¹ siê w nim dzieci, których mierci nie chce, lecz godzi siê na to, i¿ mog¹ nie byæ uratowane
i ponios¹ mieræ w p³omieniach.
Zabójstwo kwalifikowane przez u¿ycie do jego dokonania materia³ów wybuchowych jest zabójstwem o szczególnie wysokiej spo³ecznej szkodliwoci ze wzglêdu na rodzaj u¿ytego rodka do dokonania tego czynu.
rodkiem tym s¹ materia³y wybuchowe, których pojêcie okrelone jest w art. 3
pkt 9 ustawy o materia³ach wybuchowych27. W rozumieniu tego przepisu
materia³ami wybuchowymi s¹ substancje chemiczne sta³e lub ciek³e albo
mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytworzeniem gazu
o takiej temperaturze cinieniu i z tak¹ szybkoci¹, ¿e mog¹ powodowaæ
zniszczenia w otaczaj¹cym rodowisku, a tak¿e wyroby wype³nione materia³em wybuchowym. U¿ycie materia³ów wybuchowych do dokonania zabójstwa
jest czynem, który rozrywa cia³o ofiary, zadaj¹c jej wyj¹tkowo du¿o cierpienia
oraz zagra¿a otoczeniu, w którym jest dokonany. Jest to wyj¹tkowo grony
rodek do dokonywania przestêpstw i jego u¿ycie w tym celu wymaga zaostrzonej karalnoci. Jak s³usznie zauwa¿y³ w tym wzglêdzie S¹d Apelacyjny
w Katowicach: okolicznociami obci¹¿aj¹cymi przy wymiarze takiej kary
mog¹ byæ okolicznoci stanowi¹ce ustawowe znamiona okrelonego przestêpstwa, je¿eli S¹d mo¿e oceniæ ich natê¿enie, iloæ czy te¿ charakter28. Tak¹
w³anie okolicznoci¹ jest u¿ycie materia³u wybuchowego do dokonania zabójstwa.
25
26

Por. A. Zoll, op. cit., s. 233.
Zob. wyrok SN z 23 maja 2003 r., sygn. WA 24/03, OSNKwSK 2003, poz. 1092. Por.
B. Michalski, op. cit., s. 221.
27 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia³ach wybuchowych do u¿ytku cywilnego
(Dz.U. nr 117, poz. 1007 z pón. zm.).
28 Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 8 padziernika 2009 r., sygn. II Aka 97/09, Lex
nr T53871.
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Niszcz¹ce dzia³anie tego rodka ze wzglêdu na sposób jego u¿ycia do
dokonania zabójstwa podlega ocenie s¹du. Je¿eli sprawca u¿ywa materia³u
wybuchowego do zabójstwa danej osoby o du¿ej sile ra¿enia, który przymocowa³ do cia³a ofiary z pe³n¹ jej wiadomoci¹, jest to niew¹tpliwie czyn wyj¹tkowo okrutny i ze wszech miar zas³uguj¹cy na szczególne spo³eczne potêpienie, wyra¿aj¹cy wysoki stopieñ spo³ecznej szkodliwoci charakteryzuj¹cej
materialny aspekt czynu.
Mówi¹c o broni palnej, nie sposób jest pomin¹æ rozumienie tego pojêcia
w ustawie29, która w art. 4 ust. 1 stanowi, ¿e Ilekroæ w ustawie jest mowa
o broni, nale¿y przez to rozumieæ: (1) broñ paln¹, w tym broñ bojow¹, myliwsk¹, sportow¹, gazow¹, alarmow¹, sygna³ow¹, (2) broñ pneumatyczn¹,
(3) miotacz gazu obezw³adniaj¹cego, (4) narzêdzia i urz¹dzenia, których u¿ywanie mo¿e zagra¿aæ ¿yciu lub zdrowiu: (a) broñ bia³a w postaci ostrzy
ukrytych w przedmiotach niemaj¹cych wygl¹du broni, kastetów i nunczaków,
pa³ek posiadaj¹cych zakoñczenie z ciê¿kiego i twardego materia³u lub zawieraj¹cych wk³adki z takiego materia³u, pa³ek wykonanych z drewna lub innego ciê¿kiego i twardego materia³u imituj¹cych kij bejsbolowy, (b) broñ ciêciwowa w postaci kusz, (c) przedmioty przeznaczone do obezw³adniania osób
za pomoc¹ energii elektrycznej.
Mog¹ powstawaæ pewne rozbie¿noci co do dokonania zabójstwa przy
u¿yciu granatów, min i innych tego typu narzêdzi stosowanych w dzia³aniach
bojowych przez wojsko. Chodzi o to, czy tego typu urz¹dzenia zaliczaæ do
materia³ów wybuchowych, czy te¿ broni palnej. W rozumieniu art. 7 ust. 1 ww.
ustawy nie mo¿na ich zaliczyæ do broni palnej, gdy¿ nie s¹ zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zastêpuj¹cego lufê,
a przez to do ra¿enia celów na odleg³oæ. Nie posiadaj¹ równie¿ istotnych
elementów broni palnej, o jakich mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy, tj. szkieletu broni, baskila, lufy, zamku, komory zamkowej oraz bêbna nabojowego.
W zwi¹zku z tym, i¿ broñ bojowa w rozumieniu tej ustawy (art. 4 ust 1 pkt 1)
zalicza broñ bojow¹ do broni palnej, a granat ani mina nie mieszcz¹ siê
w zakresie definicji broni palnej, o jakiej mowa w art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 cyt.
ustawy, nale¿y uznaæ, i¿ tak granat, jak i mina u¿ywane do celów bojowych
nale¿¹ do materia³ów wybuchowych, o jakich mowa w ustawie o materia³ach
wybuchowych. W wietle powy¿szego dokonanie zabójstwa przy u¿yciu miny
lub granatu bojowego jest zabójstwem kwalifikowanym w rozumieniu art.
148 § 2 pkt 4 k.k. Jak s³usznie zauwa¿a A. Zoll, zabójstwo to mo¿e byæ
dokonane w zamiarze bezporednim lub ewentualnym30.

29 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r., nr 52, poz. 525
z pón. zm.).
30 Por. A. Zoll, op. cit., s. 237.
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Zabójstwo kwalifikowane przez zabicie wiêcej ni¿ jednej osoby polega na tym, ¿e sprawca w ró¿ny sposób, jak te¿ przy u¿yciu ro¿nych rodków
powoduje mieræ wiêcej ni¿ jednej osoby jednym czynem. Struktura strony
przedmiotowej tego przestêpstwa wymaga, aby sprawca swoim dzia³aniem
lub zaniechaniem objêtym jednym czynem dokona³ zabójstwa wiêcej ni¿ jednej osoby. Umylny skutek wieloci osób jednym czynem powoduje kwalifikacjê prawn¹ z tego przepisu. Czynu tego sprawca mo¿e siê dopuciæ np. przy
u¿yciu broni palnej, strzelaj¹c do konkretnej osoby w miejscu, gdzie znajduje
siê wiêcej osób, w wyniku czego zostaje zabitych dwie lub wiêcej osób. ¯ycie
dostarcza przyk³adów z ro¿nych krajów, w których osoby niezrównowa¿one
przy u¿yciu broni palnej dokona³y zabójstw wielu osób w szko³ach, uczelniach, na ulicach. Ofiarami s¹ wówczas osoby zupe³nie przypadkowe, gdy¿
sprawcy strzelaj¹ na olep w kierunku ludzi. Innym przyk³adem mo¿e byæ
pod³o¿enie materia³u wybuchowego pod samochód konkretnej osoby, w wyniku czego mieræ ponosi dwie lub wiêcej osób.
Od strony podmiotowej sprawca w zamiarze bezporednim dokonuje zabójstwa dwóch lub wiêcej osób. Mog¹ równie¿ wyst¹piæ sytuacje, w których
zabójstwo jednej osoby bêdzie dokonane w zamiarze bezporednim, a zabójstwo drugiej lub wiêcej w zamiarze ewentualnym. Wyst¹pi to w sytuacji, gdy
sprawca chce zabiæ tylko jedn¹ konkretn¹ osobê, strzelaj¹c do niej, gdy znajduje siê ona w otoczeniu innych osób. Sprawca nie chce tutaj mierci innych
osób, lecz godzi siê na to, ¿e oddane przez niego strza³y mog¹ spowodowaæ
mieræ tych innych osób. Jak s³usznie zauwa¿a A. Zoll, wszystkie osoby
stanowi¹ce przedmiot ataku w omawianym typie przestêpstwa musz¹ spe³niaæ warunki stawiane przedmiotowi czynnoci wykonawczej w znaczeniu
art. 148 § 1 k.k.31
Zabójstwo kwalifikowane przez wczeniejsze prawomocne skazanie
za przestêpstwo zabójstwa polega na tym, ¿e sprawca musi byæ ju¿ co
najmniej jeden raz prawomocnie skazany za zabójstwo w typie podstawowym
kwalifikowanym lub uprzywilejowanym. Dyspozycja omawianego typu przestêpstwa obejmuje stany faktyczne umylnego spowodowania mierci cz³owieka, nie obejmuje natomiast stanów faktycznych spowodowania mierci
cz³owieka w winie kombinowanej lub w winie nieumylnej. Skazanie za inne
przestêpstwo dotycz¹ce spowodowania mierci cz³owieka ni¿ zabójstwo, np.
z art. 154 § 1 i 2 k.k., z art. 156 § 3 k.k., z art. 158 § 3 k.k. oraz art. 155 k.k.,
nie powoduje przedmiotowej kwalifikacji karnej, co wszak nie oznacza, ¿e
skazanie za te przestêpstwa nie wp³ywa na s¹dowy wymiar kary jako okolicznoæ obci¹¿aj¹ca. Bez znaczenia dla kwalifikacji prawnej pozostaje tutaj
forma stadialna i zjawiskowa pope³nienia danego przestêpstwa32.
31
32

Por. ibidem.
Por. B. Michalski, op. cit., s. 235.
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Znamieniem kwalifikuj¹cym ten czyn jest wczeniejsze prawomocne skazanie za zabójstwo. Pope³nienie tego czynu w warunkach szczególnej powrotnoci do przestêpstwa (art. 64 § 1 i 2 k.k.) czy te¿ po odbyciu kary w takim
lub innym zakresie nie wp³ywa na kwalifikacjê prawn¹ omawianego zabójstwa. Istotne znaczenie ma tutaj zatarcie skazania (art. 107 k.k.), zgodnie
bowiem z art. 106 k.k. z chwil¹ zatarcia skazanie uwa¿a siê za nieby³e,
a wpis o skazaniu usuwa siê z rejestru skazanych, chyba ¿e zasz³y okolicznoci przewidziane w art. 106a k.k. Prawomocne zatarcie skazania za zabójstwo w przypadku póniejszego zabójstwa przez dan¹ osobê nie powoduje
kwalifikacji prawnej z art. 148 § 3 k.k.
Zabójstwo kwalifikowane przez jego dokonanie na funkcjonariuszu
publicznym podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem przez niego obowi¹zków s³u¿bowych zwi¹zanych z ochron¹ bezpieczeñstwa ludzi
b¹d ochron¹ bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego polega na
tym, ¿e sprawca dokonuje tutaj zamachu na funkcjonariusza publicznego,
o jakim mowa w art. 115 § 13 k.k., do którego ustawowych zadañ nale¿y
ochrona bezpieczeñstwa ludzi b¹d ochrona bezpieczeñstwa lub porz¹dku
publicznego podczas lub w zwi¹zku z realizacj¹ obowi¹zków s³u¿bowych.
Bêd¹ to funkcjonariusze, których zadania wi¹¿¹ siê z ochron¹ ludzi, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a mianowicie: sêdziowie, prokuratorzy,
funkcjonariusze finansowego organu postêpowania przygotowawczego, komornicy, kuratorzy s¹dowi, syndycy, nadzorcy s¹dowi, funkcjonariusze organów powo³anych do ochrony bezpieczeñstwa publicznego albo funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej, osoby pe³ni¹ce czynn¹ s³u¿bê wojskow¹.
Nie wszyscy funkcjonariusze publiczni wymienieni w art. 115 § 3 objêci
s¹ szczególn¹ ochron¹ przewidzian¹ w art. 148 § 3 k.k. Zwiêkszona ochrona
prawnokarna funkcjonariuszy publicznych wymaga, aby czyn ten nast¹pi³
podczas wykonywania przez nich obowi¹zków s³u¿bowych, tj. podczas pozostawania na s³u¿bie lub te¿ w zwi¹zku z wykonywaniem tych obowi¹zków. Jeli
prokurator zostanie zabity w zwi¹zku z oskar¿eniem gronego przestêpcy, to ten
czyn ma zwi¹zek w wykonywaniem przez niego obowi¹zków s³u¿bowych. Jeli
policjant po s³u¿bie podejmuje interwencjê wobec osób zak³ócaj¹cych porz¹dek
publiczny i zostanie przy tym zabity, to ten czyn pozostaje równie¿ w zwi¹zku
z zadaniami wykonywanymi przez policjanta. Przepisy ustawy o Policji33,
a zw³aszcza art. 27 ust. 1 (lubowanie) nak³adaj¹ na policjantów obowi¹zek
interweniowania w takiej sytuacji, gdy zagro¿one jest bezpieczeñstwo ludzi, ich
mienia oraz bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny, nawet poza s³u¿b¹.
Nie s¹ objêci ochron¹ art. 148 § 3 funkcjonariusze publiczni, o jakich
mowa w art. 115 § 13 k.k., których zadania ustawowe nie maj¹ zwi¹zku
z ochron¹ bezpieczeñstwa ludzi oraz ochron¹ bezpieczeñstwa lub porz¹dku
33

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2007 r., nr 43, poz. 277 z pón. zm.).
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publicznego, pomimo poniesienia mierci w zwi¹zku z rzeczywist¹ ochron¹
ludzi oraz ochron¹ bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego. Przyk³adowo:
je¿eli notariusz wystêpuj¹cy w obronie bitej kobiety i ugodzony no¿em przez
napastnika poniesie mieræ, to czyn taki bêdzie zakwalifikowany z art. 148
§ 1 k.k., tzn. nie bêdzie to kwalifikowany typ zabójstwa.
Od strony podmiotowej sprawca zabójstwa funkcjonariusza dzia³aj¹cego
w ochronie bezpieczeñstwa ludzi lub bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
musi mieæ wiadomoæ tego, ¿e dokonuje zamachu na ¿ycie tego typu funkcjonariusza lub najmniej godziæ siê na to, ¿e dana osoba jest funkcjonariuszem dzia³aj¹cym w omawianej roli.

3. Uwaga koñcowa
Analizuj¹c dyspozycje poszczególnych typów zabójstw kwalifikowanych
przewidzianych w art. 148 § 2 i 3 k.k. nale¿y zauwa¿yæ, i¿ niektóre czyny
wyczerpuj¹ znamiona dwóch lub wiêcej typów kwalifikowanych zabójstwa,
o jakich mowa w tych przepisach, np. zabójstwo w zwi¹zku ze zgwa³ceniem
przy u¿yciu materia³ów wybuchowych w sytuacji, gdy sprawca by³ wczeniej
prawomocnie skazany za zabójstwo. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 11 § 2 k.k.,
nale¿y uwzglêdniæ w opisie prawnym czynu wszystkie zbiegaj¹ce siê przepisy
oraz wymierzyæ karê na podstawie przepisu odzwierciedlaj¹cego czyn wiod¹cego motywu dzia³ania sprawcy, gdy¿ wszystkie te przepisy przewiduje tak¿e
sam¹ surowoæ kary.

Summary
Qualified types of manslaughter under the Penal Code from 1997
Keywords: manslaughter, qualified types of crime, murder, postulated variants of change in
the issue.

The main aim of this paper is to draw an attention to the qualified types
of manslaughter under the Penal Code from 1997. The author presents an
evaluation of the provisions related to this problematic issue beginning with
the time of coming into force the Act of 6 June 1997 until the binding
regulations. It is worth noting that under the ground of previous Polish
Penal Codes the qualified types of manslaughter did not existed, but after
1997 when the legislator found an interest in distinguish types of murder
because of negative social charge, there are dynamic changes in the regulations concerning as well as instructions as sanctions. This paper is not only
an analyses of changing provision in this issue, but it is also consideration of
remarks de lege lata and formulation postulates de lege ferenda.
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Z problematyki typizacji przestêpstwa zabójstwa
 aspekty wybrane
Aktualnie obowi¹zuj¹cy kodeks karny1, charakteryzuj¹cy siê kazuistyk¹
zawartych w nim norm, jest wewnêtrznie sprzeczny, niespójny2. Ponadto
szereg wprowadzanych nim zmian w zakresie wymiaru kary stanowi wyraz
ugiêcia siê prawa pod ciê¿arem vox populi3. Przez zaledwie kilkanacie lat
obowi¹zywania kodeks by³ nowelizowany ok. 60 ustawami, czego efektem
by³o wprowadzenie ok. 500 jednostkowych zmian poszczególnych przepisów,
które jednak pod wzglêdem jakoci pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Niepokój
budz¹ przede wszystkim motywy wskazanych zmian legislacyjnych, sprowadzaj¹ce siê najczêciej do potrzeb konkretnych opcji politycznych, a wiêc po
prostu nasycone s¹ populizmem4. Zachodz¹ce ci¹g³e procesy nowelizacyjne
wp³ywaj¹ na brak stabilnoci prawa karnego, które winno stanowiæ jego
samoistn¹ wartoæ. Kazuistyce i nieustannym zmianom pod rz¹dami obowi¹zuj¹cego kodeksu ulega równie¿ przepis penalizuj¹cy zbrodniê zabójstwa.

Typizacja
Zarys typu czynu zabronionego tworz¹ jego ustawowe znamiona. Jest on
zlokalizowany w dyspozycji przepisu czêci szczególnej kodeksu karnego,
a tak¿e w przepisach jego czêci ogólnej, które wskazan¹ dyspozycjê dope³1
2

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).
Szerzej zob. m.in.: A. Marek, T. Oczkowski, Problem spójnoci prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, Warszawa 2011.
3 Jak twierdzi A. Zoll, populizm karnistyczny uznaæ trzeba dzisiaj za jedno z najgroniejszych zjawisk dla racjonalnoci w procesie legislacyjnym w zakresie prawa karnego, zob. idem,
Potrzeba racjonalnoci w reformowaniu prawa karnego, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy
wspó³czesnego prawa karnego, pod red. T. Bojarskiego, A. Michalskiej-Warias, I. Nowikowskiego, K. Nazar-Gutowskiej, J. Piórkowskiej-Fliegier, D. Firkowskiego, Lublin 2011, s. 33.
4 R. Zaw³ocki, Kodeks karny mietnikowy, [w:] To¿samoæ polskiego prawa karnego, pod
red. S. Pikulskiego, M. Romañczuk-Gr¹ckiej, B. Or³owskiej-Zieliñskiej, Olsztyn 2011, s. 7689.
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niaj¹ poprzez okrelenie strony podmiotowej, podmiotu, form stadialnych
i zjawiskowych. Ponadto ustawowe znamiona przestêpstwa mog¹ sk³adaæ siê
na typ danego przestêpstwa albo te¿ na jedn¹ z jego odmian. Maj¹c to na
uwadze rozró¿niamy przestêpstwa typu podstawowego, kwalifikowanego
i uprzywilejowanego5.
Cech¹ charakterystyczn¹ typu kwalifikowanego jest wy¿sza, za typu
uprzywilejowanego  ni¿sza spo³eczna szkodliwoæ czynu w odniesieniu do
typu podstawowego. Konsekwencj¹ tego jest odpowiednio wzrost lub spadek
zagro¿enia karnego. Jednak¿e z formalnokonstrukcyjnego punktu widzenia
zarówno odmiana kwalifikowana, jak i uprzywilejowana stanowi typ analogiczny do podstawowego6. Tak¿e zdaniem W. Woltera powstanie uprzywilejowanych typów przestêpstwa jest uwarunkowane istnieniem typu ogólnego,
któremu typ szczególny jest podporz¹dkowany. Stopieñ nasilenia gro¿¹cej
kary w typie uprzywilejowanym wzglêdem typu podstawowego winien
wiadczyæ o mniejszym spo³ecznie niebezpieczeñstwie czynu. Nadto czynnik
przesadzaj¹cy o kwalifikacji charakteryzowaæ musi degresja w stronie podmiotowej, przedmiotowej, winie i szkodliwoci czynu7.
W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na stwierdziæ, i¿ typizacja jest po prostu
sformu³owaniem w danym przepisie karnym abstrakcyjnego opisu ludzkiego
postêpowania. To w³anie abstrakcyjny obraz pojêciowy czynu wskazany
w formalnym zakazie karnym8 stanowi typ czynu zabronionego. Ustawodawca podaje okrelony schemat zabronionego postêpowania, w ramach którego musz¹ siê mieciæ poszczególne zachowania, je¿eli maj¹ wype³niæ okrelony typ przestêpstwa9. Prawid³owa typizacja powinna implikowaæ dwa
warunki, tj. wskazywaæ, na czym polega dane przestêpstwo oraz opisywaæ je
w taki sposób, aby jego udowodnienie by³o mo¿liwe w realnym procesie
karnym10. Istotne jest, i¿ znamiona danego typu czynu zabronionego zostaj¹
okrelone w ustawie karnej w taki sposób, aby akcentowa³y jego istotê.
W doktrynie prawa karnego rozró¿nia siê kazuistyczn¹ i syntetyczn¹
typizacjê. Zdaniem I. Andrejewa pojêcia te s¹ wzglêdne z uwagi na fakt, i¿
nie istnieje absolutna miara syntetycznoci. Autor ten podkrela równie¿ ich
korelatywnoæ, gdy¿ mówi¹c o typizacji syntetycznej, porównuje siê j¹ z kazuistyczn¹ i odwrotnie. Podnosi on, i¿ przepisy kazuistyczne s¹ mniej czytel5
6

I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989, s. 115121.
T. Bojarski, Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestêpstw w nowym kodeksie karnym, [w:] U progu nowych kodyfikacji karnych. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Profesorowi
Leonowi Tyszkiewiczowi, pod red. O. Górniok, Katowice 1999, s. 29.
7 W. Wolter, Uprzywilejowane typy przestêpstw, Pañstwo i Prawo 1976, nr 12, s. 105107.
8 M. Cielak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujêcia, [w:] Marian Cielak. Dzie³a
wybrane, pod red. S. Waltosia, Kraków 2011, t. III, s. 169.
9 I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestêpstw, Warszawa
1978, s. 1618.
10 I. Andrejew, Podstawowe pojêcia nauki o przestêpstwie, Warszawa 1988, s. 225.
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ne, mog¹ prowadziæ do pominiêcia wypadków karygodnych, w konsekwencji
czego zdecydowanie korzystniejsze s¹ te syntetyczne. Musz¹ one jednak charakteryzowaæ siê adekwatnoci¹ sankcji i treci danego typu przestêpstwa.
Interpretuj¹c jedynie pobie¿nie dyspozycje kazuistyczne, odnosi siê wra¿enie, i¿ stanowi¹ one konstrukcjê stwarzaj¹c¹ warunki do precyzyjnego
przestrzegania zasady nullum crimen sine lege. Jednak¿e po dokonaniu g³êbszej analizy uwidacznia siê tu znaczne ograniczenie luzu decyzyjnego organu
orzekaj¹cego, a tak¿e permanentna koniecznoæ rozbudowywania czêci
szczególnej kodeksu karnego, co jest obarczone ryzykiem nieuwzglêdnienia
wszystkich wariantów jakiego spo³ecznie niew³aciwego zachowania.
Kodeks karny z 1932 r.11, zwany makarewiczowskim, cieszy³ siê wrêcz
europejsk¹ s³aw¹. Traktowano go jak regulacjê wybitn¹, dzie³o sztuki kodyfikacyjnej, a co wiêcej  budzi³ on respekt nawet w czasach PRL-u12. Ju¿
w okresie przedwojennym zauwa¿ono, i¿ kazuistyka obfituj¹ca w szereg
szczegó³owych przepisów prowadzi do wielu problemów natury interpretacyjnej. Jeden z twórców tego kodeksu  R. Lemkin  podnosi³: jestemy wiadkami wkraczania nowych, syntetycznych form na miejsce ustêpuj¹cych, kazuistycznych form ustawodawstwa. Czy tê syntetyczn¹ formê kodeksu
uwa¿aæ nale¿y za zjawisko po¿¹dane? Odpowied na to pytanie w zasadzie
wypaæ musi twierdz¹co13. Nie budzi wiêc zdziwienia fakt, i¿ efektem prac
Komisji Kodyfikacyjnej by³ kodeks zawieraj¹cy przepisy jasno sformu³owane,
precyzyjne, pozbawione kazuistyki.
Do syntetycznej regulacji kodeksu z 1932 r. nawi¹zywa³ równie¿ kodeks
karny z 1969 r.14 Dla zobrazowania stopnia syntetyzacji formu³ karnoprawnych warto w tym miejscu dodaæ, i¿ kodeks makarewiczowski zawiera³ zaledwie 12% kwalifikowanych i 2,5% uprzywilejowanych typów w stosunku do
ca³oci kodeksowych typów przestêpstw. W kodeksie z 1969 r. wyró¿niæ mo¿na ok. 27% przestêpstw kwalifikowanych i ok. 7% kwalifikowanych, co by³o
spowodowane przejêciem wielu ustaw dodatkowych. Nadal jednak ustawa ta
reprezentowa³a stosunkowo niski stopieñ kazuistyki. Uleg³o to zmianie dopiero w kodeksie z 1997 r., który w chwili wejcia w ¿ycie zawiera³ prawie
40% przestêpstw kwalifikowanych i ok. 35% uprzywilejowanych15.

11
12

Dz.U. z 1932 r., nr 60, poz. 571.
Por. A. Redzik, Konferencja naukowa pt. Karnopolityczne koncepcje Profesora Juliusza
Makarewicza  wczoraj i dzi Lublin  Kazimierz Dolny, 2628 wrzenia 2005, Palestra 2005,
nr 910; Prawo karne w pogl¹dach Profesora Juliusza Makarewicza, pod red. A. Grzekowiak,
Lublin 2005.
13 R. Lemkin, Sêdzia w obliczu nowoczesnego prawa karnego i kryminologii, Warszawa
1933, s. 3031.
14 Dz.U. z 1969 r., nr 13, poz. 98.
15 T. Bojarski, Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestêpstw..., s. 3637.
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Przestêpstwo zabójstwa
Zarówno kodeks karny z 1932 r.16, jak i ten z 1969 r. przyjmowa³y
dychotomiczn¹ strukturê przestêpstwa zabójstwa, której cech¹ wspóln¹ by³o
syntetyczne ujêcie jego typu podstawowego, analogicznego pod wzglêdem
treci hipotezy i dyspozycji. Doæ szeroko zosta³y tu natomiast rozbudowane
typy uprzywilejowane, jednak¿e z ca³kowitym pominiêciem kwalifikowanych17. U ród³a tej kontynuacji legislacyjnej le¿a³o przewiadczenie o archaicznoci kazuistycznego modelu tworzenia odmian kwalifikowanych18. Typizacjê syntetyczn¹ traktowano za jako wyraz racjonalnoci ustawodawcy
nieograniczaj¹cego zasady swobodnego uznania sêdziego. Argumentem przemawiaj¹cym na korzyæ syntetyzacji przepisów by³ fakt, i¿ tak naprawdê nie
jest mo¿liwe wyliczenie wszystkich kwalifikowanych przypadków zabójstwa19. Taki stan rzeczy sprawdza³ siê przez dziesiêciolecia i nie stanowi³
ród³a wielu problemów orzeczniczych. Znamienne jest tak¿e to, i¿ pomimo
kolejnych zmian legislacyjnych typ podstawowy przestêpstwa zabójstwa nie
uleg³ zmianie.
Z tradycj¹ karnistyczn¹ ustawodawca zerwa³ w kodeksie karnym z 1997 r.,
wyodrêbniaj¹c szereg kwalifikowanych typów zabójstwa (art. 148 § 1) i choæ
dla bytu tego przestêpstwa w typie podstawowym nie jest istotny sam sposób
zabicia cz³owieka, to znajduje on odzwierciedlenie w typologii zabójstwa kwalifikowanego (art. 148 § 2). Wraz z ustaw¹ nowelizacyjn¹ z dnia 26 listopada
2010 r.20 ustawodawca przewiduje nastêpuj¹ce kryteria kwalifikuj¹ce: pope³nienie zabójstwa ze szczególnym okrucieñstwem, w zwi¹zku z wziêciem zak³adnika, zgwa³ceniem lub te¿ rozbojem, w wyniku motywacji zas³uguj¹cej
na szczególne potêpienie, a nadto zabójstwo przy u¿yciu materia³ów wybuchowych, zabicie jednym czynem wiêcej ni¿ jednej osoby, uprzednie prawomocne skazanie za zabójstwo, zabójstwo funkcjonariusza publicznego podczas pe³nienia przez niego obowi¹zków s³u¿bowych zwi¹zanych z ochron¹
bezpieczeñstwa ludzi lub bezpieczeñstwa publicznego.
Poszczególne typy przestêpstw kwalifikowanych maj¹ analogiczn¹ do typu
podstawowego górn¹ granicê zagro¿enia kar¹, natomiast ró¿nicuje je w tym
zakresie jedynie dolny próg ustawowego zagro¿enia. St¹d te¿ zdziwienie budzi
16
17

Por.: J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1936, s. 394.
M. Tarnawski, Zabójstwo uprzywilejowane w ujêciu polskiego prawa karnego, Poznañ
1981, s. 262263.
18 Przyk³adowo: Kodeks Karz¹cy Królestwa Polskiego z 1830 r. odró¿nia³ morderstwo od
zabójstwa, a kryterium kwalifikuj¹cym by³ tu rodzaj zamiaru. Ponadto wprowadzi³ podzia³
morderstw na zdradzieckie, rozbójnicze, nasadzone i proste. Zob.: Kodex karz¹cy dla Królestwa
Polskiego z dodaniem praw kryminalnych póniej uchwalonych, rejestru porz¹dkowego i alfabetycznego, przypisków wskazuj¹cych artyku³y zwi¹zek ze sob¹ maj¹ce, Drukarnia przy ul. Elektoralney, Warszawa 1830.
19 R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane, Wroc³aw 2001, s. 132.
20 Dz. U. nr 240, poz. 1602.
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argumentacja zawarta w uzasadnieniu kodeksu, i¿ celem wyodrêbnienia wskazanych typów kwalifikowanych by³a potrzeba orzekania najdotkliwszych kar
za najciê¿sze przypadki zabójstw21. Oczywiste jest, ¿e zabójstwo z uwagi na
okolicznoci jego pope³nienia mo¿e charakteryzowaæ siê wy¿szym lub ni¿szym stopniem szkodliwoci spo³ecznej, jednak¿e do realizacji celu kary wystarczaj¹ce by³oby oscylowanie w ramach jej sêdziowskiego wymiaru, tym
bardziej i¿ dolna granica sankcji wszystkich kwalifikowanych typów przestêpstwa z przepisu art. 148 k.k. z powodzeniem mieci siê w granicach
przewidzianych dla typu podstawowego. Przecie¿ w obowi¹zuj¹cych uprzednio ustawach karnych z 1932 i 1969 r. brak typizacji przestêpstwa zabójstwa
nie powodowa³ problemów na gruncie sêdziowskiego wymiaru kary, nawet
jeli rozwa¿ane by³y okolicznoci, które nie nale¿a³y do zespo³u ustawowych
znamion22. Przyk³adowo: S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 12 wrzenia 1975 r.
orzek³, i¿ Przepis art. 51 k.k. nie wy³¹cza mo¿liwoci skazywania m³odocianych na podstawie art. 148 § 1 k.k. na karê 25 lat pozbawienia wolnoci
zw³aszcza wtedy, gdy zbrodnia ma charakter szczególnie odra¿aj¹cy23. Jak
widaæ, za u¿ytym tu okreleniem ocennym kryj¹ siê okolicznoci, którym
w aktualnej kodyfikacji nadano rangê znamion ustawowych (art. 148 § 2 i 3
k.k.). St¹d te¿ twierdzenie B. Michalskiego, i¿ typizacja ta jest realizacj¹
postulatu surowszego karania i mo¿na j¹ potraktowaæ jako zakamuflowan¹
formê swoistego »wymuszania« na s¹dach wymierzania sprawcom takich czynów bardziej surowych kar24, nale¿y uznaæ za jak najbardziej adekwatne.
Podobne pogl¹dy w przedmiocie typizacji przestêpstwa zabójstwa prezentuje K. Daszkiewicz, która podkrela, i¿ pod rz¹dami poprzednich kodeksów karnych równie¿ rozpoznawano zabójstwa aktualnie stypizowane w § 2
i 3 art. 148 k.k. Wyj¹tkiem jest tu zabicie cz³owieka w zwi¹zku z wziêciem
zak³adnika25, albowiem przestêpstwo wziêcia lub przetrzymywania zak³adnika nie by³o znane uprzednim ustawom karnym. Ponadto, w ocenie autorki,
wystarczaj¹ce by³oby wprowadzenie wypadku mniejszej wagi26. Zgodziæ siê
21
22

Uzasadnienie, s. 183.
B. Michalski, Rozdzia³ XIX. Przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu, [w:] Kodeks karny.
Czêæ szczególna. Komentarz do artyku³ów 117221, pod red. A. W¹ska, Warszawa 2004, t. I, s. 171.
23 Wyrok SN z dnia 12 wrzenia 1975 r., sygn. II Kr 171/75, OSNKW 1976, nr 2. poz. 24,
Lex nr 1908.
24 B. Michalski, Rozdzia³ XIX..., s. 172.
25 A. Marek okrela, i¿ wprowadzenie przepisu art. 252 do kodeksu karnego jest zwi¹zane
z jedn¹ ze wspó³czesnych form terroryzmu polegaj¹c¹ na wymuszaniu okrelonego zachowania
organów pañstwowych, instytucji lub osób przez wziêcie zak³adnika. Kryminalizacja tego przestêpstwa stanowi wype³nienie zobowi¹zañ miêdzynarodowych wynikaj¹cych ze sporz¹dzonej
w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1979 r. Konwencji o zwalczaniu brania zak³adników (ratyfikacja: Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1123 i 1124) oraz Europejskiej Konwencji o zwalczaniu
terroryzmu, sporz¹dzonej w Strasburgu z 27 stycznia 1977 r., któr¹ Polska ratyfikowa³a w 1996 r.
(Dz.U. nr 117, poz. 557). A. Marek, Komentarz do art. 252 Kodeksu karnego, LEX Omega.
26 K. Daszkiewicz, Przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu. Rozdzia³ XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 20.
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nale¿y równie¿ z pogl¹dem, i¿ stwarzanie katalogu kwalifikowanych typów
zabójstwa uwzglêdniaj¹cego pewne znamiona przy pominiêciu innych niesie
ze sob¹ du¿e ryzyko wzrostu kreatywnoci w przedmiocie sposobu realizacji
sprawców zbrodni przeciwko ¿yciu27.

Przyk³adowe trudnoci interpretacyjne
Rezultatem rozwarstwienia zbrodni zabójstwa jest szereg w¹tpliwoci
interpretacyjnych, co in concreto  jak pokazuje praktyka  utrudnia dokonanie adekwatnej kwalifikacji prawnej m.in. z uwagi na szereg niekonsekwencji natury legislacyjnej. Na potrzeby niniejszego artyku³u pos³u¿ê siê dwoma
przyk³adami .
Po pierwsze, nietrafna jest kwalifikacja zbrodni zabójstwa w zwi¹zku
z wziêciem zak³adnika (art. 148 § 2 pkt 2 k.k.). Uwidacznia siê tu pewnego
rodzaju luka w stosunku do przepisu art. 252 k.k. Przestêpstwo z art. 252 k.k.
penalizuje zarówno wziêcie, jak i przetrzymywanie zak³adnika, co oznacza, i¿
mo¿e byæ on pozbawiony ¿ycia równie¿ w wyd³u¿onym okresie przetrzymywania. Z tak¹ sytuacj¹ mielimy przyk³adowo do czynienia na kanwie medialnej sprawy Krzysztofa Olewnika28. Jednak¿e z analizy przepisu art. 148
§ 2 pkt 2 k.k. wynika, i¿ sprawc¹ tej kwalifikowanej postaci zabójstwa mo¿e
byæ jedynie ten, kto bior¹c zak³adnika, zabije go, albowiem ustawodawca nie
zastosowa³ znamienia przetrzymywania29. Przecie¿ interpretacja przepisu
art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w sposób obejmuj¹cy obie postacie zachowania z art. 252
§ 1 k.k. stanowi³aby analogiê na niekorzyæ sprawcy. W tym zakresie konieczna wydaje siê interwencja ustawodawcy30.
W¹tpliwoci interpretacyjne budzi równie¿ kolejne znamiê kwalifikacyjne przestêpstwa zabójstwa, jakim jest szczególne okrucieñstwo, wystêpuj¹ce tak¿e na gruncie przepisu art. 197 § 3 k.k. Wród czêci przedstawicieli
doktryny utrwali³ siê pogl¹d, i¿ nale¿y je odczytywaæ w oparciu o ukszta³towan¹ ju¿ liniê orzecznicz¹ kwalifikowanego przestêpstwa zgwa³cenia. Jednak¿e przy g³êbszej analizie okazuje siê to niewystarczaj¹ce. Szczególne
okrucieñstwo jest znamieniem ocennym, a co istotne  stopniowalnym.
Przecie¿ ka¿de umylne zabicie cz³owieka jest czynem okrutnym. W orzecznictwie przyjmuje siê, i¿ ze wskazanym znamieniem mamy do czynienia
27
28

Ibidem, s. 22.
Zob. Sprawozdania Komisji ledczej do zbadania prawid³owoci dzia³añ organów administracji rz¹dowej w sprawie postêpowañ karnych zwi¹zanych z uprowadzeniem i zabójstwem
Krzysztofa Olewnika, druk nr 4205, [online] <www.marekbiernacki.pl/wp-content/uploads/2011/
06/4205.pdf>, dostêp: 8.03.2012.
29 K. Daszkiewicz, O karaniu morderstw, Prokuratura i Prawo 2010, nr 5, s. 6.
30 A. Zoll, Komentarz do art. 148 Kodeksu karnego, LEX Omega; zob. te¿: R. Kokot,
Zabójstwo kwalifikowane, Wroc³aw 2001, s. 168.
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w sytuacji, gdy zabicie cz³owieka ³¹czy siê z zadawaniem cierpieñ, które s¹
zbêdne dla samego pozbawienia ¿ycia31. Jednak¿e w tym miejscu nale¿y siê
przychyliæ do pogl¹du A. Zolla, i¿ kryteria szczególnego okrucieñstwa mo¿na sprecyzowaæ jedynie in abstracto32.

Kazuistyka znamion
Zasadnicze problemy w doktrynie, jak równie¿ w praktyce orzeczniczej
pojawi³y siê z chwil¹ wprowadzenia do przestêpstwa zabójstwa znamion kazuistycznych33. Zbêdnoæ takiego ujêcia przestêpstwa podkrela T. Bojarski,
który odbiera ten fakt m.in. jako pozbawion¹ jakichkolwiek podstaw prawnych potrzebê pouczania sêdziego, opart¹ na z³udzeniu, i¿ w taki sposób
zaostrza siê walkê z najgroniejsz¹ przestêpczoci¹34. Kazuistyka obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego to przede wszystkim zerwanie z polsk¹ tradycj¹
karnistyczn¹, której wyrazem by³o syntetyczne formu³owanie przepisów, co
znalaz³o swoje odzwierciedlenie w kodeksie z 1932 r. Jak s³usznie podnosi
K. Daszkiewicz, jest to posuniêcie niebezpieczne m.in. z uwagi na brutalizacjê dzia³añ sprawców i pojawianie siê nowych narzêdzi35. Zdaniem L. Gardockiego, nale¿y je potraktowaæ jako historycznie spónione, tudzie¿ brak
jest racjonalnego uzasadnienia takiego kroku ustawodawczego36.
Podkrelenia wymaga, i¿ przyczyn¹ powstawania nowych typów kwalifikowanych s¹ wzglêdy natury kryminalnopolitycznej. Chocia¿ w latach dziewiêædziesi¹tych nie istnia³a potrzeba rozwarstwienia przestêpstwa zabójstwa,
nowy kodeks wprowadzi³ a¿ osiem typów kwalifikowanych. Zaakcentowaæ
przy tym nale¿y, i¿ w Polsce tak naprawdê nie istnia³ problem ³agodnego
karania za ciê¿kie zbrodnie37. Przecie¿ po wprowadzeniu przez parlament
moratorium na wykonywanie kary mierci nast¹pi³ spadek liczby dokonywa31 Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2001 r., II AKa 80/01, Wokanda 2002,
nr 78, poz. 84, Prokuratura i Prawo (wk³adka) 2002, nr 3, poz. 23, LEX nr 51501; wyrok
SA w £odzi z dnia 8 lutego 2007 r., II AKa 4/07, Prokuratura i Prawo (wk³adka) 2008, nr 5,
poz. 28, KZS 2008, nr 5, poz. 86, LEX nr 374137; wyrok SA w Lublinie z dnia 5 listopada 2008 r.,
II AKa 156/08, LEX nr 477855; wyrok SA w Lublinie z dnia 19 wrzenia 2002 r., II AKa 182/02,
Prokuratura i Prawo (wk³adka) 2003, nr 3, poz. 27, KZS 2003, nr 4, poz. 56, LEX nr 76028;
wyrok SA w Katowicach z dnia 10 listopada 2005 r., II AKa 298/05, Prokuratura i Prawo
(wk³adka) 2006, nr 78, poz. 22 i 23, KZS 2006, nr 78, poz. 124 i 125, KZS 2006, nr 4, poz. 59,
LEX nr 183825.
32 A. Zoll, Komentarz do art. 148 Kodeksu karnego, LEX Omega.
33 B. Or³owska-Zieliñska, K. Szczechowicz, To¿samoæ przestêpstwa zabójstwa w systemie
prawa polskiego, [w:] To¿samoæ polskiego prawa..., s. 204.
34 T. Bojarski, Wprowadzenie. Kodeks karny, Kraków 2002, s. 6263.
35 K. Daszkiewicz, Ciê¿kie zabójstwa (nowe regulacje w prawie karnym), Monitor Prawniczy 1997, nr 12.
36 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 217.
37 T. Bojarski, Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestêpstw..., s. 37.
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nych zabójstw, co pozostaje w sprzecznoci z demagogicznym twierdzeniem,
i¿ ich liczba uzale¿niona jest od stosowania tak surowej kary38.
Nie mo¿na te¿ tego potraktowaæ jako wprowadzenia nowych, nieznanych
dotychczas postaci zabójstw, albowiem by³y one ju¿ wczeniej os¹dzane. To
jedynie wyodrêbnienie zaledwie kilku z nich i spiêcie kazuistyczn¹ klamr¹
w katalogu. Katalog ten zreszt¹ od pocz¹tku istnienia nie u³atwia³ i nadal
nie u³atwia dokonywania kwalifikacji prawnej, rodzi za trudnoci, które nie
istnia³y pod rz¹dami kodeksów z 1932 i 1969 r. Odzwierciedleniem tego jest
fakt, i¿ w trakcie prac nad ustaw¹, jeszcze w fazie projektu, przewidywano
wprowadzenie szeciu kwalifikowanych postaci zabójstwa, na etapie skierowania projektu do Sejmu by³o ich siedem, po czym zwiêkszono ich liczbê do
omiu39.
Wród kolejnych przes³anek powstawania typów kwalifikowanych wymienia siê te o charakterze historycznym, przypadkowoæ tworzenia odmian
danego typu podstawowego, wzgl¹d na okolicznoci typowe, które wystêpuj¹
doæ czêsto40. Jednak¿e w odniesieniu do zbrodni zabójstwa nie maj¹ one
racji bytu, a zw³aszcza argument natury historycznej.
Zdaniem rzeszy praktyków, celem wprowadzenia zabójstwa kwalifikowanego by³o stworzenie mo¿liwoci odparcia zarzutów ze strony spo³eczeñstwa
w przedmiocie zbyt wysokiego liberalizmu nowego kodeksu karnego. Podnoszono równie¿, i¿ wprowadzone znamiona kwalifikuj¹ce stanowi¹ jedynie
stypizowane okolicznoci obci¹¿aj¹ce. Jednak¿e wskazane okolicznoci by³y
brane pod uwagê przez organ orzekaj¹cy tak¿e pod rz¹dami kodeksów z 1932
i 1969 r. w ramach s¹dowego wymiaru kary i w zwi¹zku z tym nie narodzi³a
siê potrzeba taksatywnej egzemplifikacji w ustawie, tym bardziej ¿e katalog
ten powinno siê uznaæ za nieograniczony. Oczywiste jest, ¿e in concreto mog¹
mieæ miejsce okolicznoci wzmagaj¹ce odpowiedzialnoæ danego sprawcy, które pozostan¹ in abstracto w stosunku do tych eksponowanych w opisie typu
przestêpstwa. St¹d te¿ samo pos³u¿enie siê przez ustawodawcê sankcj¹
wzglêdnie okrelon¹, przewiduj¹c¹ szerokie granice zagro¿enia stanowi adekwatn¹ gwarancjê wymierzenia kary odpowiadaj¹cej stopniowi spo³ecznej
szkodliwoci czynu41.
Usuniêcie kazuistycznych przepisów, tj. § 2 i 3 art. 148 k.k., doæ szybko
postulowano równie¿ w doktrynie z uwagi na problemy interpretacyjne,
a tak¿e zwi¹zane z ich stosowaniem. Podnoszono, i¿ s¹dy i prokuratura
38 T. Szymanowski, Polityka karna s¹dów u progu nowej kodyfikacji, Pañstwo i Prawo
2000, nr 1, s. 30.
39 K. Daszkiewicz, Przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu. Rozdzia³ XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 2425.
40 J. Kasprzycki, Racje tworzenia typu kwalifikowanego przestêpstwa zabójstwa, Prokuratura i Prawo 2002, nr 9, s. 28.
41 R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane w k.k. z 1997 r. w opinii sêdziów, Nowa Kodyfikacja
Prawa Karnego 1998, pod red. L. Bogunia, t. III, s. 30.
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winny spo¿ytkowaæ powiêcony w ten sposób czas innym kwestiom natury
prawnej42. Równie¿ w ocenie M. Filara nagromadzenie znamion ocennych
i nieostrych to jedynie zapowied trudnoci interpretacyjnych, a tak¿e rozbie¿noci w orzecznictwie43. Inspiracj¹ do wprowadzenia ich do polskiego
porz¹dku prawnego by³y m.in. rozwi¹zania obowi¹zuj¹ce na gruncie niemieckiej ustawy karnej (§ 32 ust. 2 k.k.). Jednak¿e argument prawnoporównawczy tu nie przekonuje, poniewa¿ przypadki wystêpuj¹ce w prawie porównawczym zwykle opieraj¹ siê na ró¿nicy zamiaru, nie za na przedmiotowych
elementach czynu44.
Od chwili wejcia w ¿ycie obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego przepis art.
148 k.k. by³ ju¿ kilkakrotnie nowelizowany. Nowelizacj¹ z 2005 r.45 ustawodawca zaostrzy³ sankcje z § 2 i 3, wprowadzaj¹c sankcje bezwzglêdnie oznaczone. Takie posuniêcie legislacyjne wywo³a³o o¿ywion¹ dyskusjê46, za jego
konsekwencj¹ by³o wyst¹pienie S¹du Apelacyjnego w Krakowie do Trybuna³u Konstytucyjnego z pytaniem prawnym w przedmiocie zgodnoci tego rozwi¹zania prawnego z art. 10 w zw. z art. 175 ust. 1 Konstytucji, art. 45 ust. 1
w zw. z art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, a nadto
z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. W ocenie Trybuna³u
poprawka zmieniaj¹ca art. 148 § 2 k.k. stanowi³a wykroczenie poza zakres
przedmiotowy pierwotnego projektu, albowiem ten odnosi³ siê do przestêpstw
pope³nionych z motywów seksualnych, st¹d te¿ nale¿y j¹ uznaæ za nadmiern¹ ingerencjê ustawodawcy, za jej uchwalenie zapad³o z naruszeniem zasady proporcjonalnoci47.
42 A. W¹sek, Propozycje zmian kodeksu karnego po roku jego obowi¹zywania, [w:] Racjonalna reforma prawa karnego, pod red. A. Zolla, Warszawa 2001, s. 58.
43 Przyk³adowo: szereg rozbie¿noci wywo³a³o zabójstwo w wyniku motywacji zas³uguj¹cej
na szczególne potêpienie oraz zabójstwo ze szczególnym okrucieñstwem. Por. M. Ca³kiewicz,
Modus operandi sprawców zabójstw, Warszawa 2010; wyrok SA w Krakowie z dnia 18 kwietnia
2001 r., sygn. II AKa 80/01, Wokanda 2002, nr 78, poz. 84, LexSigma nr 51501; wyrok SA
w Krakowie z dnia 20 wrzenia 2001 r., sygn. II AKa 195/01, KZS 2001, nr 10, poz. 53, LexSigma
nr 51900; wyrok SA w £odzi z dnia 8 lutego 2007, sygn. II AKa 4/07, KZS 2008, nr 5, poz. 86,
LexSigma nr 374137; wyrok SA w Katowicach) z dnia 27 wrzenia 2006 r., sygn. II AKa 224/06,
LexSigma nr 217115; wyrok SA w Krakowie z 16 lutego 2002, sygn. II AKa 5/2000, KZS 2002,
nr 2, poz. 32, LexSigma nr 56696.
44 M. Filar, Ochrona jednostki w nowym kodeksie karnym, Pañstwo i Prawo 1998, nr 910,
s. 69. Zob. te¿: Z. Milenik, Przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu w ujêciu nowego kodeksu
karnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1997, nr 4, s. 22; M. Tarnawski,
Zabójstwa w ujêciu projektu kodeksu karnego z 1993 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1997, nr 4, s. 1722.
45 Dz.U. z 2005 r., nr 163, poz. 1363.
46 Zob. np. J. Kulesza, Niektóre problemy stosowania sankcji bezwzglêdnie oznaczonej,
Prokuratura i Prawo 2007, nr 11, s. 68 i n.; E. £êtowska, Kara za zabójstwo kwalifikowane 
problematyka konstytucyjna, Pañstwo i Prawo 2006, nr 10, s. 19 i n.; A. Sakowicz, Sankcja
bezwzglêdnie oznaczona (uwagi krytyczne na tle art. 148 § 2 k.k.), Pañstwo i Prawo 2006, nr 5;
K. Daszkiewicz, O karaniu morderstw, Prokuratura i Prawo 2010, nr 5, s. 5 i n.
47 Zob. uzasadnienie wyroku TK z 16 kwietnia 2009 r., sygn. P 11/08, Dz.U. z 2009, nr 6,
poz. 553.
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Dnia 22 marca 2011 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z 26 listopada 2010 r.
o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji48, w której wyeliminowano przestêpstwo zabójstwa z u¿yciem broni palnej, natomiast dodano kolejny typ kwalifikowany  polegaj¹cy na zabójstwie funkcjonariusza publicznego
pope³nionym podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem przez niego obowi¹zków
s³u¿bowych zwi¹zanych z ochron¹ bezpieczeñstwa ludzi b¹d ochron¹ bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego (art. 148 § 3). Ponadto dostosowano przepisy do wskazanego powy¿ej wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
Zgodziæ siê nale¿y z pogl¹dem A. Marka, i¿ kwalifikowany typ zabójstwa
funkcjonariusza publicznego ma ewidentnie zbyt szeroki zakres, albowiem
obejmuje zarówno funkcjonariuszy ochrony bezpieczeñstwa publicznego, czyli
Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, jak i porz¹dku publicznego, np. stra¿ników miejskich. Ponadto mo¿na uznaæ za dyskusyjne nieuwzglêdnienie np. pos³ów, senatorów czy te¿ prokuratorów, którzy niew¹tpliwie s¹ funkcjonariuszami publicznymi. Regulacja sprzed
wskazanej nowelizacji zapewnia³a adekwatne ukaranie sprawców przedmiotowych czynów zabronionych49 .
Rozwarstwienie przestêpstwa zabójstwa przyczyni³o siê do szeregu w¹tpliwoci natury interpretacyjnej zarówno wród doktryny, jak i judykatury.
Taki stan rzeczy umacnia w przekonaniu, i¿ wprowadzenie tak daleko posuniêtej kazuistyki nie stanowi najlepszego rozwi¹zania, jest ród³em wielu
niedoskona³oci. Nale¿y domniemywaæ, i¿ kolejne potencjalne nowelizacje
przynios¹ jedynie zwiêkszenie jej stopnia.

Summary
From the issues of homicide classification
Keywords: homicide, classification, criminal law, qualified types of crime, Penal Code.

In the following article, the authoress discusses the subject of homicide
classification on the grounds of the Polish Penal Code of 1997. First, the
authoress explains the classification process itself and the conditions that
shall be indicated by classification as well as explains the fact that the
doctrine of criminal law distinguishes two correlative types of classification 
casuistry and synthetic. Both in the Penal Code of 1932 and the one of 1969
the legal and penal norms were synthesized, which was regarded as a progress. However, in the Penal Code in force, the cultivated 65-year-old tradition of penalization is given up and a number of casuistry features are
introduced. This phenomenon concerned also the crime of homicide and
resulted in the emergence of jurisdiction and doctrinal problems.
48
49

Dz.U. z 2010 r., nr 240, poz. 1602.
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 427.
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Przymusowe leczenie nieletnich
w zak³adach psychiatrycznych
Wstêp
Zagadnienie przymusowego leczenia psychiatrycznego wdra¿anego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi mo¿e byæ rozpatrywane dwutorowo, tj.
w kontekcie uregulowañ prawnych ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego1, normuj¹cej m.in. zasady prowadzenia leczenia, terapii i rehabilitacji pacjentów placówek psychiatrycznych, oraz
przepisów o charakterze legi speciali w stosunku do przedmiotowej ustawy,
w postaci odpowiednich regulacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, a tak¿e ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o postêpowaniu
w sprawach nieletnich2. W odniesieniu do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nale¿y stwierdziæ, ¿e przewidziany tam re¿im postêpowania wobec
pacjentów zaburzonych psychicznie, jakkolwiek powsta³ w toku czasoch³onnej procedury legislacyjnej i z uwagi na kontrowersyjny zakres regulowanej
problematyki budzi³ wiele emocji, ma charakter jednolity i spójny. Druga
grupa przepisów, ³¹cz¹ca przymus leczenia psychiatrycznego ze sprawstwem
czynu bezprawnego, ró¿ni siê znacz¹co w zale¿noci od tego, czy adresatem
rodków leczniczych jest sprawca doros³y (lub odpowiadaj¹cy jak doros³y),
czy te¿ nieletni. Podkrelenia przy tym wymaga brak jednoznacznego uregulowania zakresu i sposobu prowadzenia leczenia psychiatrycznego wobec
1 Dz.U. nr 111, poz. 535 ze zm. Nale¿y przypomnieæ, ¿e do czasu wejcia w ¿ycie przedmiotowej ustawy w analizowanym zakresie obowi¹zywa³a instrukcja Ministra Zdrowia z dnia
10 grudnia 1952 r. (nr 120/52), która m.in. nie przewidywa³a s¹dowej kontroli w zakresie
ograniczeñ wolnoci pacjentów placówek psychiatrycznych.
2 Dz.U z 2010 r., nr 33, poz. 178 ze zm.
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osób poddanych stosowaniu rodków leczniczych, których prawa i wolnoci
obywatelskie podlegaj¹ surowszym ograniczeniom ni¿ pacjentów objêtych
przymusowym leczeniem psychiatrycznym w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nadmieniæ tak¿e trzeba, ¿e zakres mo¿liwych do zastosowania sposobów leczenia psychiatrycznego w warunkach stosowania przymusu ró¿ni siê istotnie w wielu pañstwach europejskich3.
Analizuj¹c szczególne podstawy prawne przewiduj¹ce mo¿liwoæ przymusowego leczenia psychiatrycznego osób internowanych, tak¿e z uwzglêdnieniem przepisów wykonawczych4, nie mo¿na nie zauwa¿yæ, i¿ ustawodawca zaakcentowa³, odmiennie ni¿ na gruncie ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, potrzebê izolacji tych osób, marginalizuj¹c kwestie leczniczoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Tymczasem osoba, wobec której stosowany
jest rodek leczniczy, jest nie tylko obiektem zainteresowania ze strony
organów wymiaru sprawiedliwoci, lecz tak¿e pacjentem zak³adu zamkniêtego wymagaj¹cym adekwatnej pomocy medycznej, odpowiadaj¹cej co najmniej
standardom stosowanym wobec innych pacjentów placówek psychiatrycznych. W aktualnym stanie prawnym owa podwójna rola internowanych jest
niedostatecznie uwzglêdniona. Zabezpieczenie spo³eczeñstwa przed atakami
na dobra prawne, których mog¹ siê dopuciæ osoby dotkniête zaburzeniami
psychicznymi, wobec których stosowany jest dany rodzaj rodka leczniczego,
nie mo¿e prowadziæ do naruszenia chocia¿by przepisu art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, zapewniaj¹cego ka¿demu równe prawo do ochrony zdrowia. Prawo
to powinno zostaæ zbilansowane wymogami zabezpieczenia spo³eczeñstwa
przed naruszeniami prawa przez osoby zaburzone psychicznie. Nale¿a³oby
przy tym wrêcz rozwa¿yæ, czy przymusowo internowanym, na mocy wskazanych powy¿ej przepisów szczególnych, nie powinno przys³ugiwaæ prawo do
opieki medycznej na szczególnie wysokim poziomie, tj. przekraczaj¹cym
przeciêtny standard stosowany w ramach lecznictwa psychiatrycznego realizowanego w oparciu o przepisy dotycz¹ce ochrony zdrowia. Za podwy¿szeniem standardów leczniczo-terapeutycznych przemawia w takich wypadkach
nie tylko bezporedni interes osób poddanych internacji psychiatrycznej, lecz
tak¿e wspomniany ju¿ interes spo³eczny. Potrzebne zatem jest zrozumienie,
i¿ bezporedni interes spo³eczny le¿y nie w izolacji czy te¿ nie tylko w izolacji
sprawców czynów bezprawnych z zaburzeniami psychicznymi, lecz przede
wszystkim w leczeniu i terapii tych osób. Kieruj¹c siê tymi wzglêdami, niektóre pañstwa europejskie, w szczególnoci Anglia i Walia oraz Holandia,
3 Placement and Treatment of Mentally Ill Offenders. Legislation and Practice in EU
Member States  projekt badawczy opracowany z inicjatywy Komisji Europejskiej, Mannheim
2005 r., s. 66 i nast.
4 Por. np. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegó³owych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2005 r., nr 79, poz. 692).
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wprowadzi³y regulacje prawne zapewniaj¹ce najlepszy standard us³ug medycznych znajduj¹cych zastosowanie wobec sprawców-pacjentów placówek
psychiatrii s¹dowej5.

Zbieg nieletnioci i niepoczytalnoci
Pocz¹wszy od 1932 r., tj. od czasu wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia Prezydenta RP  Kodeks karny, komentatorzy przepisów ówczesnej kodyfikacji
podnosili koniecznoæ precyzyjnego odró¿niania niepoczytalnoci od nieletnioci sprawcy jako dwóch zasadniczo odmiennych przes³anek nieodpowiedzialnoci karnej, podkrelaj¹c jednoczenie, i¿ nie mo¿na sprowadzaæ ich do
wspólnego mianownika6. Podstaw¹ do przypisania sprawcy winy jest bowiem
bezsporne ustalenie, ¿e w czasie czynu by³ on podmiotem zdolnym do zawinienia z uwagi na osi¹gniêcie odpowiedniego wieku, na stan poczytalnoci,
wiadomoæ co do bezprawnoci czynu itp. Tym samym stan poczytalnoci
oraz wiek to dwie odrêbne i niezale¿ne od siebie przes³anki zawinienia.
W nauce prawa karnego i orzecznictwie przywi¹zuje siê szczególn¹ wagê
do oceny nieletniego z punktu widzenia jego poczytalnoci, której odgraniczenie od zwyk³ej niedojrza³oci zwi¹zanej z wiekiem jest doæ skomplikowane.
Niew¹tpliwie stopieñ poczytalnoci nieletniego nale¿y badaæ odmiennie na
ka¿dym etapie niezwykle dynamicznego procesu, jakim jest dojrzewanie cz³owieka. Powy¿sze oznacza koniecznoæ odniesienia konkretnego przypadku do
zobiektywizowanego przeciêtnego wzorca spo³ecznie dostosowanego m³odego
cz³owieka. Ten wzorzec za bêdzie kszta³towa³ siê ró¿nie w zale¿noci od
wieku czy etapu dojrzewania. W przypadku, gdy u nieletniego stwierdza siê
jedynie brak dojrza³oci spo³ecznej, któremu nie towarzyszy wystêpowanie
choroby psychicznej, upoledzenia umys³owego lub innego rodzaju zaburzeñ
psychicznych, problemem jest wy³¹cznie niedostatecznie ukszta³towany system etycznego (moralnego) postêpowania, skutkuj¹cy koniecznoci¹ stosowania odpowiednich rodków poprawczych i wychowawczych7. Przeciwne oznacza za koniecznoæ zastosowania rodków leczniczych. W stosunku jednak
do nieletniego odpowiadaj¹cego na zasadzie art. 10 § 2 k.k. mog¹ znaleæ
przy tym zastosowanie tak¿e rodki zabezpieczaj¹ce, w tym internacja psychiatryczna opisana w dyspozycji art. 94 k.k.
Zbieg niepoczytalnoci i nieletnioci jest nieistotny z punktu widzenia
ustawy Kodeks karny, gdy nie zachodz¹ przes³anki wymienione w treci art. 10
§ 2 k.k. W przypadkach, gdy niezdolnoæ nieletniego do ponoszenia odpowie5
6
7

Placement and Treatment of Mentally Ill Offenders...
W. Makowski, Kodeks karny  komentarz. Czêæ ogólna, Warszawa 1932, s. 205.
K. Gromek, Komentarz do ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, LexisNexis,
Warszawa 2004, s. 236.
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dzialnoci karnej za swój czyn wynika nie tylko z braku dostatecznego rozwoju psychospo³ecznego, lecz tak¿e z choroby psychicznej, upoledzenia umys³owego lub innego rodzaju zak³óceñ psychicznych, a tak¿e na³ogowego u¿ywania alkoholu lub innych rodków w celu wprawienia siê w stan odurzenia
stosowaæ nale¿y w miejsce rodków poprawczych rodki o charakterze leczniczo-wychowawczym, przewidziane w art. 12 ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich8. Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e w sytuacji, w której
nieletni z zaburzeniami psychicznymi dopuci³ siê czynu karalnego9, orzekane
wobec niego rodki lecznicze maj¹ de facto charakter rodków zabezpieczaj¹cych, analogicznych do tych, które przewiduje kodeks karny wobec doros³ych
sprawców czynów zabronionych oraz sprawców nieletnich odpowiadaj¹cych
w warunkach objêtych dyspozycj¹ art. 10 § 2 k.k. Niemniej, zgodnie z obowi¹zuj¹cym brzmieniem u.p.n., rodki lecznicze mog¹ znaleæ swoje zastosowanie
tak¿e w sytuacji innej ni¿ sprawstwo czynu karalnego, tj. gdy s¹d rodzinny
stwierdzi przejawy demoralizacji nieletniego. Zachowania nieletniego wskazuj¹ce na mo¿liwoæ demoralizacji powinna cechowaæ powtarzalnoæ, trwa³oæ, o czym
wiadcz¹ takie zwroty ustawowe (art. 4 u.p.n.), jak systematyczne, uprawianie,
u¿ywanie10. Dopiero drastycznoæ pojedynczego zachowania pozwala wnioskowaæ o stanie demoralizacji jako o wewnêtrznej jego przyczynie11. W nauce kryminologii zak³ada siê, ¿e demoralizacja  pojmowana jako niewynikaj¹cy
z przyczyn chorobowych lub rozwojowych stan struktur poznawczych  prowadzi do nierespektowania norm moralnych i sprzyja naruszeniom przez
nieletniego norm prawa12.
Pos³uguj¹c siê wskazan¹ powy¿ej analogi¹ ze rodkami zabezpieczaj¹cymi, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ustawodawca w celu okrelenia stanu psychicznego
nieletniego pos³uguje siê jedynie kryterium psychiatrycznym (medycznym,
lekarskim) jako jedn¹ z przes³anek zastosowania rodków leczniczo-wychowawczych. Brak jest zatem w tej regulacji kryterium psychologicznego stanu
niepoczytalnoci, odnosz¹cego siê do zachowania przez sprawcê zdolnoci do
rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postêpowaniem (por.
treæ art. 12 u.p.n. oraz analogicznego art. 94 § 1 w zw. z art. 31 § 1 k.k.).
Z tego w³anie wzglêdu na gruncie ustawy o postêpowaniu w sprawach
8 Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.
nr 11, poz. 109)  dalej jako u.p.n.
9 Tj. czynu realizuj¹cego nie tylko znamiona czynu zabronionego, lecz wszystkie elementy
konstytutywne przestêpstwa, tak¿e skarbowego lub wykroczenia, a zatem tak¿e musi to byæ
czyn oceniony jako bezprawny, karalny i wykazuj¹cy stopieñ spo³ecznej szkodliwoci wy¿szy ni¿
znikomy  G. Bogdan, Z. Æwi¹kalski, A. Zoll, Kodeks karny. Czêæ ogólna  Komentarz, t. I:
Komentarz do art. 1116 k.k., Zakamycze, Kraków 2004, s. 2142.
10 M. Korcyl-Wolska, Postêpowanie w sprawach nieletnich, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,
Warszawa 2008, s. 62.
11 J. B³achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, InfoTrade, Gdañsk 1999, s. 320 i nast.
12 Ibidem.
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nieletnich nie mo¿na zasadnie pos³u¿yæ siê terminem niepoczytalnoæ
w rozumieniu kodeksu karnego. Termin niepoczytalnoæ bowiem w polskim
prawie karnym powinien byæ zdefiniowany poprzez dwa kryteria: lekarskie
i psychologiczne (³¹cznie). W dalszej czêci tego opracowania bêdziemy zatem
w stosunku do nieletnich cierpi¹cych na chorobê psychiczn¹, upoledzenie
umys³owe lub inny rodzaj zak³óceñ czynnoci psychicznych pos³ugiwaæ siê
terminem niepoczytalnoæ, przy za³o¿eniu umownoci takiego rozwi¹zania
jako nieodpowiadaj¹cego normatywnej definicji ww. pojêcia.
Analizowana ustawa nie wymaga tak¿e, aby stan psychiczny nieletniego
wskazywa³ na wysokie prawdopodobieñstwo, i¿ ponownie pope³ni on czyn
karalny lub dopuci siê zachowania wskazuj¹cego na jego demoralizacjê.
Negatywna prognoza lekarska i kryminologiczna wobec nieletniego nie stanowi conditio sine qua non zastosowania wobec niego rodków z art. 12 u.p.n.
Na gruncie u.p.n. nie wystêpuje ponadto przes³anka zwi¹zku przyczynowoskutkowego pomiêdzy objawami zaburzeñ psychicznych, które zaistnia³y
u sprawcy, a czynem, którego siê dopuci³ (brak koncepcji niepoczytalnoci
in tempore criminis)13. Powy¿sze rozwi¹zania ustawowe podyktowane by³y
niew¹tpliwie faktem, i¿ ustawodawca powi¹za³ stan psychiczny nieletniego
nie tylko z dopuszczeniem siê przezeñ czynu karalnego, lecz tak¿e  co
podkrelono ju¿ powy¿ej  z wyst¹pieniem oznak demoralizacji (trudno sobie
w tym ostatnim przypadku wyobraziæ niepoczytalnoæ w czasie postêpuj¹cej
demoralizacji).
Konsekwencj¹ stwierdzenia zaburzeñ psychicznych u nieletniego jest zastosowanie wobec niego rodków leczniczych. rodki te stosowane s¹ przez
s¹d rodzinny fakultatywnie i polegaj¹ na umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zak³adzie leczniczym. Je¿eli zachodzi jedynie potrzeba zapewnienia opieki wychowawczej, s¹d mo¿e orzec
umieszczenie nieletniego w m³odzie¿owym orodku wychowawczym lub
w m³odzie¿owym orodku socjoterapii (rodki o charakterze izolacyjnym14),
a w przypadku gdy nieletni jest upoledzony umys³owo w stopniu g³êbokim
i wymaga jedynie opieki  w domu pomocy spo³ecznej. Przedmiotowe rodki
orzekane s¹ przez s¹d bezterminowo, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia
przez sprawcê 18 roku ¿ycia (art. 73 § 1 u.p.n.) i polegaj¹ na pozbawieniu
nieletniego wolnoci. Jako ¿e nie podlegaj¹ ³¹czeniu ze rodkami poprawczymi15, nale¿¹ do grupy rodków zmieniaj¹cych rodowisko wychowawcze nie13 E. Bieñkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojciechowska, Kodeks karny
 komentarz. Czêæ ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 479482.
14 Por. rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu
nieletnich w m³odzie¿owym orodku wychowawczym oraz m³odzie¿owym orodku socjoterapii
(Dz.U z 2004 r., nr 178, poz. 1833).
15 Analogicznie do instytucji internacji psychiatrycznej z art. 94 k.k., która nie mo¿e
zostaæ orzeczona ³¹cznie z kar¹ lub rodkiem karnym.
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letniego poprzez zabranie go od rodziny i umieszczenie w zak³adzie leczniczym lub domu pomocy spo³ecznej. Tym samym s¹ to najbardziej dolegliwe
ze rodków przewidzianych wobec nieletnich, bowiem polegaj¹ na roz³¹czeniu nieletniego z jego dotychczasowym rodowiskiem i dlatego te¿ wymagaj¹
du¿ej ostro¿noci w ich stosowaniu16. O stanie zdrowia nieletniego umieszczonego w zak³adzie leczniczym lub domu spo³ecznym s¹d rodzinny powinien
byæ informowany przez dyrektora danej placówki nie rzadziej ni¿ co 6 miesiêcy, za w razie znacz¹cej poprawy stany psychicznego nieletniego  niezw³ocznie. W przypadku uzyskania pozytywnych osi¹gniêæ leczniczo-terapeutycznych wobec nieletniego s¹d rodziny powinien (1) zamieniæ rodek
leczniczy na mniej dolegliwy rodek wychowawczy lub (2) uchyliæ stosowanie
wobec niego jakichkolwiek rodków, zgodnie z zasad¹ elastycznego kszta³towania przez s¹d rodzinny rodków oddzia³ywania wobec nieletniego17.

Lekarski i psychologiczny aspekt stosowania rodków
z art. 12 u.p.n.
Przed zastosowaniem rodka leczniczego s¹d rodzinny zarz¹dza badanie
nieletniego przez co najmniej dwóch bieg³ych psychiatrów. Na wniosek bieg³ych z zakresu psychiatrii s¹d rodzinny do udzia³u w wydaniu opinii powo³uje bieg³ych innych specjalnoci (art. 25 a § 1 u.p.n.). Porównuj¹c ten zapis
z brzmieniem odpowiednich przepisów kodeksu postêpowania karnego (art. 79
§ 1 pkt. 3), stwierdziæ nale¿y, i¿ ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich nie pos³uguje siê pojêciem uzasadnionych w¹tpliwoci co do poczytalnoci nieletniego18. Nie wydaje siê jednak, aby s¹d rodzinny nie by³ uprawniony do stosowania per analogiam wskazanej konstrukcji wypracowanej
w doktrynie i orzecznictwie na gruncie zapisów kodeksu postêpowania karnego. I to tak¿e wówczas, gdy orzekanie o rodkach leczniczych nastêpuje
w postêpowaniu opiekuñczo-wychowawczym, w ramach którego stosuje siê
kodeks postêpowania cywilnego (wraz z modyfikacjami wynikaj¹cymi z omawianej ustawy). W przeciwnym wypadku nale¿a³oby uznaæ, i¿ opinia bieg³ych
o stanie psychicznym nieletniego stanowi dowód, który s¹d rodzinny zobligowany jest dopuszczaæ w ka¿dej sprawie.
Inna ró¿nica w porównaniu z regulacjami kodeksu postêpowania karnego i kodeksu karnego (tj. 202 § 1 k.p.k. w zw. z art. 93 § 1 k.k.) polega na
odmiennym sk³adzie zespo³u bieg³ych opiniuj¹cych o stanie psychicznym
16 W. Klaus, Dziecko przed s¹dem. Wymiar sprawiedliwoci wobec przestêpczoci m³odych
nieletnich, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 278.
17 Ibidem.
18 Por. wyrok SN z dnia 3 wrzenia 1998 r., V KKN 326/98, Prokuratura i Prawo 1999,
nr 5, poz. 17.
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nieletniego. Cytowany powy¿ej przepis art. 25 a § 1 u.p.n. przewiduje wydawanie opinii w omawianej kwestii przez co najmniej dwóch bieg³ych lekarzy psychiatrów. Nie wskazuje przy tym na koniecznoæ zasiêgniêcia opinii
psychologicznej, co uwarunkowane jest faktem, i¿ ustawa o postêpowaniu
w sprawach nieletnich nie odwo³uje siê do kryterium psychologicznego,
charakterystycznego dla definicji niepoczytalnoci zawartej w dyspozycji
art. 31 § 1 k.k. Do udzia³u w opiniowaniu nieletniego mo¿na w³¹czyæ bieg³ych innych specjalnoci, w tym psychologa, na wniosek bieg³ych psychiatrów. Zapis ten oznacza tak¿e, ¿e biegli psychiatrzy (podobnie jak na gruncie
procedury karnej) pozbawieni zostali mo¿liwoci swobodnego dobierania sobie wspó³pracowników w zakresie przygotowywania opinii. Osoba, która nie
zosta³a formalnie dopuszczona przez s¹d do sporz¹dzenia opinii, pomimo i¿
udzieli³a bieg³ym pewnych informacji na potrzeby jej opracowania, nie uzyskuje tym samym statusu bieg³ego, lecz pozostaje jedynie konsultantem. Oznacza
to na przyk³ad, ¿e osoba ta mo¿e zostaæ przes³uchana przez s¹d w charakterze
wiadka i nie stosuje siê do niej zakazu przewidzianego w art. 199 k.p.k.19
Odnonie do wyboru specjalnoci zawnioskowanego przez bieg³ych psychiatrów dodatkowego bieg³ego stwierdziæ jednak mo¿na, ¿e jego powo³anie
przez s¹d rodzinny nastêpuje automatyczne, zgodne z treci¹ wniosku. Powszechnie przyjmuje siê bowiem w literaturze przedmiotu, i¿ omawiany zapis oznacza, ¿e s¹d rodzinny nie mo¿e nie uwzglêdniæ takiego uzasadnionego
wniosku i powo³aæ bieg³ych specjalnoci niewskazanych w treci wniosku.
W przeciwnym wypadku ingerowa³by w zakres wiadomoci specjalnych,
narzucaj¹c bieg³ym koniecznoæ wspó³pracy z innymi specjalistami20. S¹d
rodzinny nie jest jednak uzale¿niony od z³o¿enia przez bieg³ych psychiatrów
wniosku w zakresie powo³ywania bieg³ych innej ni¿ psychiatria specjalnoci. W ka¿dym przypadku mo¿e samodzielnie dopuszczaæ, obok opinii psychiatrycznej, tak¿e inne opinie, o ile stwierdzi tak¹ potrzebê w danych
okolicznociach faktycznych21. Biegli w ten sposób powo³ani nie bêd¹ jednak, co oczywiste, uczestniczyæ w pracach nad sporz¹dzeniem ³¹cznej opinii
psychiatrycznej, lecz opracuj¹ opinie odrêbne. Tym samym niektóre czynnoci diagnostyczne, jak na przyk³ad niezwykle stresogenny wywiad z badanym, bêd¹ siê powtarzaæ, wp³ywaj¹c niekorzystnie na badanego, jak te¿ na
przewlek³oæ postêpowania.
Przed wydaniem opinii o stanie psychicznym nieletniego sprawcy s¹d
rodzinny, na wniosek bieg³ych psychiatrów sporz¹dzaj¹cych opiniê, mo¿e zarz¹dziæ (w formie postanowienia) obserwacjê nieletniego w publicznym zak³adzie opieki zdrowotnej. Okres obserwacji nie mo¿e jednak przekroczyæ
19 A. Gaberle, Diagnozowanie nieletniego. Meandry nowelizacji ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich, Palestra 2001, s. 23.
20 Ibidem, a tak¿e K. Gromek, op. cit., s. 236.
21 K. Gromek, op. cit., s. 236.
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6 tygodni (art. 25a § 2 u.p.n.). Ustawodawca zatem nie przewidzia³ na gruncie omawianej ustawy mo¿liwoci wyd³u¿enia czasu trwania obserwacji nieletniego, w przeciwieñstwie do analogicznej regulacji zawartej w art. 203 § 3
k.p.k. Postêpowanie w sprawach nieletnich poddano zatem jeszcze ostrzejszym rygorom czasowym22. W literaturze przedmiotu spotykamy tezê, i¿
nieprzekraczalny szeciotygodniowy termin obserwacji odnosi siê wy³¹cznie
do publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. W wietle tego pogl¹du termin
szeciotygodniowy  a contrario  nie znajduje zastosowania do niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Tym samym w sytuacjach, w których niezbêdne jest kontynuowanie obserwacji po up³ywie wskazanego terminu, s¹d
rodzinny móg³by zarz¹dzaæ ponown¹ obserwacjê nieletniego w niepublicznych zak³adach opieki zdrowotnej. To rozwi¹zanie nale¿y jednak odrzuciæ,
jako ¿e prowadzi do obejcia terminu wskazanego w treci art. 25a § 2 u.p.n.
Dopuszczalnoæ takiego za³o¿enia pozostawa³aby bowiem w ra¿¹cej sprzecznoci z celem analizowanej regulacji, tj. wprowadzeniem przez ustawodawcê
cis³ej reglamentacji czasu trwania obserwacji nieletniego. Odwo³uj¹c siê za
do literalnej wyk³adni analizowanej dyspozycji, nale¿y stwierdziæ, ¿e ustawodawca wykluczy³ mo¿liwoæ prowadzenia obserwacji nieletniego w innym ni¿
publiczny zak³adzie opieki zdrowotnej.
Zaznaczyæ trzeba, i¿ s¹d rodzinny bez wniosku bieg³ych nie jest uprawniony do zarz¹dzenia obserwacji nieletniego w zak³adzie opieki zdrowotnej.
Bezsporne jest, ¿e koniecznoæ obserwacji powinna byæ ustalana wy³¹cznie
w oparciu o wiedzê specjalistyczn¹. Nie sposób nie zauwa¿yæ, i¿ pobyt nieletniego na obserwacji jest de facto pozbawieniem go wolnoci. St¹d te¿, powo³uj¹c siê na naczeln¹ zasadê ultima ratio pozbawienia wolnoci, pobyt na
obserwacji mo¿e mieæ miejsce jedynie w uzasadnionych sytuacjach, gdy jest
to podyktowane wzglêdami medycznymi i skomplikowanym charakterem
przedmiotu opiniowania.
Nadmieniæ wypada, i¿ w razie wszczêcia postêpowania wyjaniaj¹cego
wobec nieletniego, gdy zachodzi potrzeba uzyskania kompleksowej diagnozy
osobowoci nieletniego, s¹d rodzinny zwraca siê o wydanie opinii do rodzinnego orodka diagnostyczno-konsultacyjnego (art. 25 § 1 u.p.n; przypadki
uzyskania przez s¹d rodzinny opinii obligatoryjnej zosta³y wskazane w dyspozycji art. 25 § 2 u.p.n.). Bez w¹tpienia treæ opinii wydanej przez rodzinny
orodek diagnostyczno-konsultacyjny (tak¿e przez schroniska dla nieletnich),
a sporz¹dzanej m.in. przez: psychologa, psychiatrê i pedagoga, gdy powstan¹
w¹tpliwoci co do stanu psychicznego nieletniego, mo¿e implikowaæ koniecznoæ dopuszczenia dowodu z opinii bieg³ych psychiatrów. Powstaje wówczas
problem zwi¹zany g³ównie z kwesti¹ ekonomii procesowej, a dotycz¹cy dopuszczalnoci wype³nienia przes³anek art. 25a § 1 u.p.n. poprzez zarz¹dzenie
22

Ibidem, s. 238.
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dopuszczenia, obok opinii sporz¹dzonej przez rodzinny orodek diagnostycznokonsultacyjny, niejako uzupe³niaj¹cej opinii bieg³ego psychiatry. W praktyce
tego rodzaju sytuacja nie nale¿y do rzadkoci. Ca³a trudnoæ w akceptacji
takiego stanowiska wi¹¿e siê z faktem, ¿e przedmiotem opinii kompleksowej
wskazanej w treci art. 25 § 1 u.p.n. jest wy³¹cznie sposób ukszta³towania
osobowoci nieletniego, nie za kwestia ogólniejsza, tj. jego stan psychiczny. Co
istotne, wydanie opinii psychiatrycznej powinno byæ poprzedzone stosownym
badaniem nieletniego przez bieg³ych lekarzy psychiatrów (art. 25a § 1 u.p.n.),
a nie pojedynczego lekarza tej specjalnoci.
Zdaniem A. Gaberle, w omawianej sytuacji biegli wydaj¹cy opiniê kompleksow¹ z art. 25 § 1 u.p.n. powinni wyst¹piæ do s¹du rodzinnego o zarz¹dzenie badania stanu zdrowia psychicznego nieletniego i dopiero wówczas
wolno im dokonaæ stosownych czynnoci23. Biegli uzyskaliby tym samym
mo¿liwoæ wkraczania w kompetencje s¹du i tego rodzaju rozwi¹zanie wydaje siê zbyt daleko id¹ce. W praktyce najczêstsze s¹ wypadki, i¿ psychiatrzy
bior¹cy udzia³ w sporz¹dzaniu opinii opisanej w art. 25 u.p.n. wypowiadaj¹
siê nie tylko w przedmiocie ukszta³towania osobowoci oskar¿onego, lecz
tak¿e szerzej, tj. w zakresie diagnozy jego stanu psychicznego. Tê praktykê
uznaæ nale¿y za zadowalaj¹c¹, gdy¿ w sk³adzie opiniuj¹cym o stanie zdrowia
psychicznego nieletniego, oprócz wymaganych lekarzy psychiatrów, bierze
udzia³ tak¿e psycholog  pomimo braku w tej mierze wyranego zapisu
ustawowego.

Summary
In-patient compulsory psychiatric treatment
of juvenile offenders
Keywords: juvenile offenders, coercive measures, in-patient psychiatric treatment, forensic
psychological and psychiatric assessment.

A subject of the paper is an issue how to deal with mentally disturbed
juveniles, who show signs of demoralisation or are perpetrators of criminal
offenses. Detailed comparative analysis of legal conditions and rules for the
application of coercive measures is presented within, with special attention
to medical center  child-care associated facilities implemented under the
rules of Act on juvenile justice. Authors also drew attention to the medical
aspect of enforcement of these measures and the extent of psychiatric and
psychological forensic assessments relating to offenders and minors.

23

A. Gaberle, op. cit.
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Interpretacja pojêcia dezinformacji
w wietle art. 132 k.k.
Przestêpstwa znajduj¹ce siê w rozdziale XVII kodeksu karnego Przestêpstwa przeciwko Rzeczypospolitej s¹ cile zwi¹zane z szeroko pojêt¹
ochron¹ interesów organizacji pañstwowej i nazywane przestêpstwami politycznymi1. Wród klasycznych konstrukcji penalizuj¹cych zachowania mog¹ce zagroziæ egzystencji pañstwa (zamach stanu, zamach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucyjny organ pañstwa) lub jego interesom
(szpiegostwo, zdrada dyplomatyczna) wskazaæ mo¿na przestêpstwo, które
stanowi oryginalny wytwór polskiej myli prawniczej. Chodzi o art. 132 k.k.,
który nie ma odpowiednika w europejskich systemach prawnych2.
Obecny kszta³t normatywny wymienionego typu przestêpstwa jest wynikiem stopniowej ewolucji. Kryminalizacja zachowañ opisanych w art. 132 k.k.
zosta³a wprowadzona do polskiego systemu prawa rozporz¹dzeniem Prezydenta RP w okresie miêdzywojennym3. Rozbudowana postaæ tego przestêpstwa (istnia³y bowiem a¿ dwa typy czynu zabronionego) by³a tak¿e znana
kodeksowi karnemu z 1969 r. Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa karna zawiera
zmodyfikowane znamiona, gdy¿ typ czynu zabronionego zawarty w kodeksie
karnym z 1997 r. zosta³ zbudowany w oparciu o elementy wystêpuj¹ce
zarówno we wspomnianym ju¿ rozporz¹dzeniu Prezydenta z 1934 r., jak
i w kodeksie z 1969 r.4 Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e opinio communis doctorum
1 Pogl¹d ten w doktrynie reprezentuje znawca zagadnieñ przestêpstw przeciwko pañstwu
S. Hoc. Zob. szerzej idem, Przestêpstwo dezinformacji wywiadowczej w kodeksie karnym, Przegl¹d S¹dowy 2000, nr 5, s. 48.
2 J. Wojciechowska, Komentarz, KK - Czêæ szczególna, t. I, Warszawa 2004, s. 80.
3 Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 24 padziernika 1934 r. o niektórych przestêpstwach przeciwko pañstwu (Dz.U. nr 94, poz. 851).
4 P. Kardas, Komentarz do art. 132 kodeksu karnego, [w:] A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Æwi¹kalski, M. D¹browska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny  czêæ szczególna. Komentarz, t. 2:
do art. 117277 k.k., Zakamycze 2006, s. 124.
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zgodnie przyjmuje nazwê dezinformacja wywiadowcza w odniesieniu do
przestêpstwa z art. 132 k.k. Nie przyjê³y siê inne doktrynalne okrelenia, jak
np. przestêpstwo dezinformacji polskiego organu pañstwowego5, przestêpstwo wprowadzenia w b³¹d polskiego organu pañstwowego6.
Techniki dezinformacyjne odgrywaj¹ du¿¹ rolê nie tylko w przypadku
gier wywiadów7, lecz tak¿e w sferze stosunków miêdzynarodowych8, w biznesie i reklamie. Ustalenie treci pojêcia dezinformacja bêdzie zatem pomocne w zrozumieniu istoty czynu stypizowanego w omawianym artykule.
Jêzykowe znaczenie tego terminu to wprowadzenie w b³¹d przez podanie
fa³szywych informacji, nieprawdziwa myl¹ca informacja9. W literaturze dotycz¹cej problematyki s³u¿b specjalnych zauwa¿a siê, i¿ w czasach pokoju
dezinformacja mo¿e byæ g³ównym zajêciem wywiadu10. Warto tak¿e wskazaæ
opiniê teoretyka dezinformacji V. Volkoffa, który twierdzi³, i¿ wprowadzanie
w b³¹d jest technik¹, a dezinformacja doktryn¹11. Dezinformacjê mo¿na te¿
postrzegaæ jako strategiê, która zawiera dwa sk³adniki, tj. wprowadzenie
w b³¹d i wywieranie wp³ywu12. Z normatywnego punktu widzenia dezinformacjê nale¿y rozumieæ w¹sko. Jeszcze na gruncie kodeksu karnego z 1932 r.
trafnie uzasadniano twierdzenie, i¿ przestêpstwo dezinformacji jest szczególnym rodzajem oszustwa13.
Specyfika przestêpstwa dezinformacji wywiadowczej wynika  jak siê
wydaje  z bardzo specyficznej materii poddanej regulacji. Jak s³usznie podnosi L. Gardocki, art. 132 k.k. przewiduje typ przestêpstwa zwi¹zany
z dzia³alnoci¹ polskiego wywiadu14. Wydaje siê, i¿ na tle problematyki
5

Zob. szerzej K. Bucha³a, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 665, S. liwowski,
Prawo karne, Warszawa 1979, s. 328.
6 S. Lelental, [w:] O. Górniok, S. Lelental, H. Pop³awski, Prawo karne. Czêæ szczególna I,
Gdañsk 1975, s. 29.
7 Zwraca siê w szczególnoci uwagê, ¿e dezinformacja nale¿y do kanonu metod pracy
operacyjnej s³u¿b wywiadowczych, przy czym jej celem jest wp³yniêcie na postêpowanie przeciwnika, by jego zachowania by³y korzystne dla s³u¿by wywiadowczej, która pos³uguje siê
technikami dezinformacyjnymi. Zob. Encyklopedia szpiegostwa, Warszawa 1995, s. 72.
8 Jak wskazuje historia XX wieku, dezinformacja stanowi³a istotny element relacji miêdzynarodowych w okresie zimnej wojny. W tym kontekcie cenne s¹ uwagi I. Pacepy, by³ego
szefa rumuñskiego wywiadu: G³ównym zadaniem s³u¿b dezinformacji w krajach bloku radzieckiego jest zatajanie ich realnego potencja³u wojskowego, fa³szowanie danych o produkcji wojskowej i wprowadzenie w b³¹d zachodnich rz¹dów co do prawdziwych intencji komunistów za
pomoc¹ specjalnie spreparowanych doniesieñ i rozsiewania pog³osek [...]. W ci¹gu omiu lat
rumuñskie s³u¿by dezinformacji spreparowa³y z powodzeniem dokumenty podpisane przez ró¿nych zachodnich przywódców. Zob. szerzej I. Pacepa, Czerwone horyzonty, Warszawa 1990,
s. 88 i nast.
9 S³ownik jêzyka polskiego, t. I, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1978, s. 390.
10 E. Epstein, Podstêp. Niewidzialna wojna miêdzy KGB a CIA, Krosno 1993, s. 31.
11 Zob. szerzej P. B¹czek, Zagro¿enia informacyjne a bezpieczeñstwo pañstwa polskiego,
Toruñ 2005, s. 188.
12 S. Hoc, op. cit., s. 50.
13 Teza ta jest aprobowana w doktrynie.
14 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 216.
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wyk³adni art. 132 k.k. mo¿na dostrzec kilka zagadnieñ jurydycznych, które
nie zosta³y dotychczas rozwi¹zane. Przyk³adowo mo¿na wskazaæ problem, czy
art. 132 k.k. jest przestêpstwem powszechnym, czy te¿ mo¿e przestêpstwem indywidualnym.
Kwestia podzia³u przestêpstw na przestêpstwa indywidualne i powszechne nale¿y do rudymentarnych zagadnieñ fragmentu nauki prawa karnego
materialnego, tj. nauki o przestêpstwie. Przyjmuje siê zatem, ¿e kryterium
ró¿nicuj¹cym jest to, i¿ w opisie ustawowych znamion przestêpstwa znamiê
podmiotu jest charakteryzowane poprzez wskazanie dodatkowej cechy, jak
¿o³nierz, matka. Rozstrzygniêcie, czy okrelony typ przestêpstwa jest
przestêpstwem powszechnym, czy indywidualnym, ma istotne implikacje
praktyczne; wiadomo bowiem, ¿e w przypadku przestêpstw indywidualnych
w³aciwych szczególna cecha podmiotu warunkuje byt przestêpstwa. Prima
facie podmiotem przestêpstwa z art. 132 k.k. mo¿e byæ ka¿dy zdolny do
ponoszenia odpowiedzialnoci cz³owiek, gdy¿ ustawodawca pos³uguje siê tutaj zwrotem kto. Uwa¿na analiza znamion podmiotowych prowadzi jednak
do wniosku przeciwnego. Istota rzeczy polega na tym, ¿e podmiot z art. 132
k.k. jest dodatkowo charakteryzowany. Funkcjê elementu precyzuj¹cego
treæ znamion podmiotowych stanowi znamiê czasownikowe oddaje us³ugi
wywiadowcze. Z brzmienia przepisu art. 132 k.k.: Kto, oddaj¹c us³ugi wywiadowcze Rzeczypospolitej Polskiej... wynika zatem, i¿ podmiotem bêdzie
tutaj osoba oddaj¹ca us³ugi wywiadowcze dla pañstwa polskiego. Zaprezentowany wy¿ej sposób ujêcia znamion podmiotowych wywo³a³ spór w doktrynie
prawa karnego. O ile bowiem teza o indywidualnym charakterze tego przestêpstwa nie jest podwa¿ana, to kontrowersje powstaj¹ odnonie do zakresu
pojêcia osoba oddaj¹ca us³ugi wywiadowcze. W¹tpliwoci dotycz¹ zatem
samych w³aciwoci intraneusa15. Zarysowa³y siê w zwi¹zku z tym dwa przeciwstawne stanowiska.
Pierwsza koncepcja opiera siê na za³o¿eniu, ¿e podmiotem art. 132 k.k.
mo¿e byæ tylko agent polskiego wywiadu. Pogl¹d ten reprezentuje L. Gardocki, który upatruje istoty przestêpstwa dezinformacji wywiadowczej w uchybieniu obowi¹zkowi lojalnoci16. Analogiczny pogl¹d mo¿na znaleæ w argumentacji J. Wojciechowskiej. Zauwa¿a ona, i¿ w przypadku agenta polskiego
15 Jak zauwa¿a A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2001, s. 107: podmiotem przestêpstwa
indywidualnego mo¿e byæ tylko osoba, która ma okrelone w ustawie w³aciwoci (intraneus)
wyró¿niaj¹ce j¹ z krêgu innych osób (zwanych ekstraneusami). W omawianym przypadku
problem sprowadza wiêc do tego, ¿e ustawodawca nie sprecyzowa³ treci fragmentu normy
odnosz¹cej siê do sprawcy przestêpstwa dezinformacji wywiadowczej.
16 Jak zauwa¿a L. Gardocki, op. cit., s. 216: Podmiotem tego przestêpstwa mo¿e byæ tylko
agent polskiego wywiadu, który zachowuje siê wobec niego nielojalnie, wprowadzaj¹c ten wywiad w b³¹d. Zob. tak¿e P. Hofmañski, [w:] Kodeks karny. Komentarz, pod red. M. Filara,
Warszawa 2010, s. 651652.
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wywiadu chodzi po pierwsze  o osobê dzia³aj¹c¹ w jego strukturach, po
drugie  o osobê, która choæby jednorazowo z nim wspó³pracuje17. Zestawienie tych pogl¹dów pozwala na dostrze¿enie pewnych ró¿nic. Koncepcja
L. Gardockiego akcentuj¹ca naruszenie obowi¹zku lojalnoci uzasadnia w¹sk¹ wyk³adniê sformu³owania osoba oddaj¹ca us³ugi wywiadowcze. Wydaje
siê bowiem, ¿e samoistnym i wy³¹cznym ród³em obowi¹zku lojalnoci bêdzie
status prawny agenta, czyli w tym przypadku funkcjonariusza organów s³u¿b
specjalnych18 (zarówno cywilnych, jak w przypadku Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jak
i wojskowych, tj. S³u¿by Wywiadu Wojskowego i S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego). Zgodnie z treci¹ art. 115 k.k., status funkcjonariusza publicznego
obejmuje swym zakresem funkcjonariuszy organu powo³anego do ochrony
bezpieczeñstwa publicznego. Ponadto sytuacja prawna funkcjonariuszy s³u¿b
specjalnych regulowana jest pragmatykami s³u¿bowymi. W tym wzglêdzie na
uwagê zas³uguje norma wyra¿ona w art. 83 ustawy o Agencji Wywiadu
i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Przywo³any przepis kreuje ochronê
prawn¹ funkcjonariuszy w zwi¹zku z wykonywanymi przez nich czynnociami s³u¿bowymi19. Nie ulega zatem w¹tpliwoci, ¿e zakres podmiotowy kategorii funkcjonariusza publicznego obejmuje tak¿e funkcjonariuszy s³u¿b specjalnych.
Wskazany wy¿ej pogl¹d J. Wojciechowskiej, i¿ podmiotem przestêpstwa
dezinformacji wywiadowczej mo¿e byæ nie tylko osoba pozostaj¹ca w strukturach s³u¿b wywiadowczych, ale równie¿ osoba wspó³pracuj¹ca z wywiadem,
oznacza w praktyce znaczne rozszerzenie pola penalizacji20. W tym punkcie
teza J. Wojciechowskiej koresponduje z pogl¹dami P. Kardasa. W opinii wy¿ej wymienionego treæ art. 132 k.k. nie zawiera warunku, aby sprawca
pozostawa³ w zwi¹zkach organizacyjnych z wywiadem. W tym ujêciu podmiotem art. 132 k.k. mo¿e byæ po pierwsze osoba, która jest tylko powi¹zana
z polskim wywiadem, a powi¹zanie to ma polegaæ na tym, i¿ sprawca oddaje
us³ugi wywiadowcze. Po drugie, chodzi o tzw. podwójnych agentów, czyli
osoby zaanga¿owane w gry operacyjne dwóch przeciwstawnych s³u¿b wywiadowczych21. Na marginesie warto zauwa¿yæ, i¿ zdaniem S. Hoca instytucja
17
18

J. Wojciechowska, op. cit., s. 82.
Powstaje tutaj pytanie, czy art. 132 k.k. odnosi siê tylko do organu realizuj¹cego
zadania wywiadowcze, czyli Agencji Wywiadu, czy tak¿e do innych s³u¿b specjalnych, w szczególnoci instytucji realizuj¹cych ochronê kontrwywiadowcz¹ (ABW, SKW). Wydaje siê, ¿e racjê
ma S. Hoc, który s³usznie zaznacza i¿, artyku³ ten odnosi siê zarówno do wywiadu, jak
i kontrwywiadu. Zob. szerzej S. Hoc, op. cit., s. 50.
19 Art. 83 Ustawy o ABW i AW stanowi i¿: Funkcjonariusz w zwi¹zku z wykonywaniem
zadañ s³u¿bowych korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy
publicznych.
20 Zob. tak¿e M. Budyn-Kulik, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2007, s. 276.
21 P. Kardas, op. cit., s. 126.
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tzw. agenta podwójnego (Doppelagent)22 stanowi³a istotn¹ przes³ankê skonstruowania prototypu przestêpstwa z art. 132 k.k. w rozporz¹dzeniu Prezydenta RP z 1934 r.23
Wyk³adnia znamienia podmiotowego osoba oddaj¹ca us³ugi wywiadowcze nie mo¿e byæ oderwana od pozosta³ych znamion, w szczególnoci znamion strony przedmiotowej. Sposób dzia³ania sprawcy zosta³ przez ustawodawcê cile okrelony. Znamiona czynnoci sprawczych tworz¹ katalog
zamkniêty. Przestêpstwo z art. 132 k.k. mo¿na pope³niæ poprzez wprowadzenie w b³¹d polskiego organu pañstwowego przez dostarczenie podrobionych
lub przerobionych dokumentów lub innych przedmiotów. Ponadto skutek
w postaci wprowadzenia w b³¹d sprawca mo¿e zrealizowaæ w postaci ukrywania prawdziwych lub udzielania fa³szywych wiadomoci maj¹cych istotne
znaczenie dla Rzeczypospolitej.
Charakterystyczne dla omawianej konstrukcji normatywnej jest pos³ugiwanie siê wyra¿eniem us³ugi wywiadowcze. Wspomniano ju¿, ¿e element
ten dookrela podmiot przestêpstwa dezinformacji wywiadowczej, w zwi¹zku
z czym konieczne jest ustalenie zarówno jego treci, jak i zakresu. Syntetyczn¹ definicjê zaproponowa³ P. Kardas, który uwa¿a, ¿e pod pojêciem us³ugi
wywiadowcze nale¿y rozumieæ dzia³alnoæ na rzecz polskich organów zajmuj¹cych siê ochron¹ bezpieczeñstwa Rzeczypospolitej, a wiêc wywiadu i kontrwywiadu24. Us³ugi wywiadowcze nale¿y odnieæ do pojêcia wywiadu. Pomocne
bêd¹ tutaj rozwa¿ania doktryny w odniesieniu do przestêpstwa szpiegostwa
z art. 130 k.k. Przyjmuje siê zatem, ¿e wywiad to instytucja pañstwa wyspecjalizowana w zbieraniu w sposób tajny informacji dotycz¹cych innych
pañstw w celu ich wykorzystania w dzia³alnoci politycznej, gospodarczej
lub wojskowej25. Wydaje siê, ¿e treæ znamienia us³ugi wywiadowcze
z art. 132 k.k. bêdzie korespondowa³a z zawartoci¹ znamienia branie
udzia³u w obcym wywiadzie z art. 130 k.k. Przyjmuje siê, ¿e udzia³ ten
mo¿e polegaæ na ró¿norodnych czynnociach, takich jak wyszukiwanie
kandydatów na agentów [...], obs³uga skrzynek i skrytek kontaktowych,
pe³nienie funkcji ³¹cznika lub kuriera, szkolenie agenta, udostêpnianie
22 S. Hoc wskazuje ponadto na ró¿norodnoæ stanów faktycznych w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ podwójnych agentów. Wyró¿nia siê bowiem agentów pracuj¹cych na dwie strony bez wiedzy
tych stron, agentów pracuj¹cych na dwie strony z wiedz¹ tylko jednej lub obu stron.
23 Zob. szerzej S. Hoc, Przestêpstwo dezinformacji wywiadowczej w polskim prawie karnym, Nowe Prawo 1980, nr 5(397), s. 61 i nast.
24 P. Kardas, op. cit., s. 126.
25 L. Gardocki, op. cit., s. 215. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w literaturze karnistycznej istnieje
wiele definicji wywiadu. Przytoczona definicja L. Gardockiego jest powszechnie przyjmowana.
Mo¿na wskazaæ tak¿e pogl¹d S. Hoca, który pod pojêciem wywiadu rozumia³ tajn¹ s³u¿bê
specjaln¹ obcego pañstwa realizuj¹c¹ za pomoc¹ swoistych form i metod dzia³ania zadania
w zakresie zdobywania wiadomoci dotycz¹cych innego pañstwa i opracowywania ich dla organów w³asnego pañstwa. S. Hoc, Przestêpstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2002,
s. 61.
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mieszkania lub innego pomieszczenia na potrzeby obcego wywiadu, wykonanie zadañ dezinformacyjnych lub dezintegracyjnych26. Mo¿na zatem przyj¹æ, i¿ us³ugi wywiadowcze stanowi¹ fragment szerszej dzia³alnoci polegaj¹cej na udziale w obcym wywiadzie.
Warto tak¿e zauwa¿yæ, i¿ w wywodach S. Hoca mo¿na znaleæ elementy,
na podstawie których mo¿na wyodrêbniæ zakres podmiotowy analizowanego
pojêcia. Okrelenie osoba oddaj¹ca us³ugi wywiadowcze obejmuje nie tylko
agentów, czyli osoby zajmuj¹ce siê aktywnym zbieraniem informacji, lecz
tak¿e grono osób u³atwiaj¹cych funkcjonowanie siatki wywiadowczej. Jak
zauwa¿y³ wymieniony autor, chodzi o informatorów, konsultantów i osoby
pe³ni¹ce role tzw. kontaktów operacyjnych, zarówno sta³ych, jak i doranych27. Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e S. Hoc przyjmuje szeroki zakres podmiotowy art. 132 k.k. Wydaje siê, ¿e pogl¹d ten podziela tak¿e A. Marek,
który zaznacza, ¿e w przypadku przestêpstwa dezinformacji wywiadowczej
naruszenia obowi¹zku lojalnoci mo¿e dopuciæ siê nie tylko agent polskiego
organu wywiadowczego lub kontrwywiadowczego, ale równie¿ wspó³pracownik tego organu28.
Zagadnienie naruszenia obowi¹zku lojalnoci w zwi¹zku z wyk³adni¹
art. 132 k.k. by³o analizowane przez Z. Kuku³ê. Zauwa¿a on, i¿ osoba pracuj¹ca dla polskiego wywiadu lub kontrwywiadu, a wiêc oddaj¹ca ju¿ us³ugi
wywiadowcze RP, w którym momencie rozpoczyna dezinformowanie swoich
pierwotnych mocodawców [...]. Musi wiêc najpierw byæ lojalnym, by móc
potem zdradziæ 29. Argumentacja Z. Kuku³y wskazuje, i¿ penalizacja
art. 132 k.k. dotyczy przede wszystkim zachowañ podwójnych agentów.
Powstaje jednak interesuj¹ce pytanie dotycz¹ce kwestii odpowiedzialnoci
karnej osoby wykonuj¹cej czynnoci o charakterze wywiadowczym na zlecenie polskich s³u¿b specjalnych, która sama nie bêd¹c funkcjonariuszem
s³u¿b specjalnych, dezinformuje polski organ pañstwowy poprzez ukrywanie prawdziwych wiadomoci maj¹cych istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej.
Istota dylematu polega na tym, i¿ art. 2 k.k. statuuje wyran¹ zasadê
odpowiedzialnoci w przypadku przestêpstw skutkowych pope³nianych przez
zaniechanie. Odpowiedzialnoæ ta powstaje wówczas, gdy sprawca przestêpstwa materialnego pope³nionego przez zaniechanie mia³ szczególny, prawny
obowi¹zek zapobiegniêcia skutkowi. A zatem uzasadnienie odpowiedzialnoci
za zaniechanie le¿y w nieprzeszkodzeniu skutkowi, a nie w jego spowodowa26
27
28
29

Ibidem, s. 65.
S. Hoc, Przestêpstwo dezinformacji..., s. 55.
A. Marek, op. cit., s. 420.
Z. Kuku³a, Odpowiedzialnoæ karna podwójnego agenta wywiadu lub kontrwywiadu, za
szpiegostwo, w polskim prawie karnym, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 2007, nr 3, teza nr 1,
LEX 62936/1.
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niu30. W przypadku osoby oddaj¹cej us³ugi wywiadowcze nie bêd¹cej funkcjonariuszem s³u¿b specjalnych trudno wskazaæ ród³o takiego obowi¹zku.
Jak zauwa¿a S. Hoc, podstaw¹ obowi¹zku przekazywania informacji bêdzie
dobrowolne zobowi¹zanie siê sprawcy do wykonywania okrelonych czynnoci o charakterze wywiadowczym31. Warto jednak zastanowiæ siê, czy takie
zobowi¹zanie stanowi dostateczn¹ podstawê odpowiedzialnoci, zw³aszcza
uwzglêdniaj¹c zasadê wyra¿on¹ w art. 2 k.k.32 W literaturze przedmiotu
dotycz¹cej róde³ obowi¹zku gwaranta podkrela siê, ¿e dopuszczenie dobrowolnego przyjêcia obowi¹zku jako ród³a obowi¹zku ró¿nego od umowy sensu
stricto musia³oby w konsekwencji doprowadziæ do pojawienia siê nowej ga³¹zki systemu prawnego, jakiego pozaustawowego prawa kontraktów karnych33.
Last but not least nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e stosowanie wyk³adni rozszerzaj¹cej w prawie karnym jest niedopuszczalne. Wynika to przede wszystkim
z konstytucyjnej zasady nullum crimen, nulla poena sine lege, w szczególnoci za niedopuszczalne jest rozszerzanie w drodze wyk³adni zakresu odpowiedzialnoci karnej34. Nale¿y przyj¹æ, ¿e sformu³owanie osoba oddaj¹ca
us³ugi wywiadowcze nie jest precyzyjne, pozostawia zbyt du¿¹ lukê. Jak
wiadomo, w przypadku prawa karnego stosowanie przepisów nie mo¿e polegaæ na swobodnej interpretacji. Jest to jeden z przejawów funkcji gwarancyjnej prawa karnego. Wymienione wy¿ej argumenty jednoznacznie wskazuj¹,
i¿ powinien przewa¿yæ prezentowany wy¿ej pogl¹d L. Gardockiego. Reasumuj¹c  podmiotem przestêpstwa z art. 132 k.k. mo¿e byæ tylko agent polskiego wywiadu, przy czym pod pojêciem agent nale¿y rozumieæ funkcjonariusza polskich s³u¿b specjalnych.

30 Zob. szerzej K. Bucha³a, A. Zoll, Kodeks karny. Czêæ ogólna. Komentarz do art. 1116
Kodeksu karnego, Kraków 1998, s. 49.
31 S. Hoc, Przestêpstwa przeciwko Rzeczypospolitej..., s. 109.
32 Jak trafnie zauwa¿y³ J. Majewski: Gdyby nawet zapisaæ, ¿e ród³em obowi¹zku gwarancyjnego mo¿e byæ ustawa albo dobrowolne przyjêcie na siebie odpowiedzialnoci za dane
dobro, tj. powszechnie uznawane typy podstaw, to i tak pozostanie wiele w¹tpliwoci, w szczególnoci w wypadku niejednego przepisu bêdzie w¹tpliwe, czy rodzi on jaki stosunek gwarancyjny, czy te¿ nie. Zob. idem, Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu. Zagadnienia wêz³owe, Kraków 1997, s. 121.
33 P. Konieczniak, Czyn jako podstawa odpowiedzialnoci w prawie karnym, Warszawa
2002, s. 315.
34 Zob. szerzej L. Morawski, Wyk³adnie w orzecznictwie s¹dów. Komentarz, Toruñ 2002,
s. 263.
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Summary
Offence of disinformation of intelligence  some problems
of interpretation article 132 the Penal Code
Keywords: Polish criminal law, crimes against state, disinformation of intelligence, espionage,
offender.

This paper touches upon the interpretation of crime called in polish
criminal law Disinformation intelligence. The author hereof presents and
analyzes different views of legal academics and commentators. Special attention is paid to perpetrator. The author indicates that, this kind of crime can
be commited by special agents only.
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Polityka karna
 strategia punitywna czy liberalna
Polityka to pojêcie, które wspó³czenie jest u¿ywane bardzo czêsto
w wielu ró¿nych kontekstach. Potocznie mianem polityki okrela siê kierunek dzia³añ i program danego pañstwa czy grupy polityków, umiejêtnoæ
zarz¹dzania sprawami publicznymi, szczególnie umiejêtnoæ odnajdywania
siê i podejmowania dzia³añ w granicach okrelonych mo¿liwoci (np. obowi¹zuj¹cego prawa) czy te¿ grê prowadzon¹ przez partie polityczne w celu zdobycia w³adzy i p³yn¹cych z niej partykularnych korzyci.
Polityka karna jest jednym z elementów polityki kryminalnej, przez któr¹ rozumiemy system ró¿norodnych i powi¹zanych ze sob¹ rodków pañstwowych i spo³ecznych skierowanych na zapobieganie przestêpczoci, usuwanie
przyczyn i sprzyjaj¹cych jej okolicznoci oraz maksymalne  w danych warunkach  ograniczanie mo¿liwoci wystêpowania wszelkiego rodzaju czynników kryminogennych1.
Obok polityki karnej na system taki sk³ada siê:
1) dzia³alnoæ legislacyjna  poprzez tworzenie norm prawa zapobiegaj¹cych kryminalizacji ¿ycia spo³ecznego, w tym prawa materialnego, proceduralnego oraz okrelenie metod wykonania orzekanych kar;
2) polityka wykonawcza, obejmuj¹ca postêpowanie wykonawcze orzeczonych kar (postêpowanie resocjalizacyjne, oddzia³ywanie lecznicze, wychowawczo-poprawcze, fizyczne uniemo¿liwienie dokonania przestêpstwa przez
izolacjê lub stosowanie innych kar dodatkowych)2.
Przez politykê karn¹ pañstwa natomiast nale¿y rozumieæ dzia³ania polegaj¹ce na stosowaniu systemu rodków karnych i pozakarnych oraz ich skutecznoæ. Polityka karna obejmuje dzia³ania organów cigania, stosowanie
1

i nast.
2

Zob. A. Krukowski, Problemy zapobiegania przestêpczoci, PWN, Warszawa 1982, s. 94
Ibidem.
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rodków zapobiegawczych, politykê s¹dowego wymiaru kary (indywidualizacja wymiaru kary), analizê ustalonych w trakcie postêpowania czynników
sprzyjaj¹cych przestêpczoci i stanowi¹cych nadal realne zagro¿enie3.
Wedle S. Pikulskiego: mo¿na przyj¹æ, ¿e polityka kryminalna jest zespo³em dzia³añ pañstwa ukierunkowanych na zwalczanie przestêpczoci oraz
innych ujemnych zjawisk spo³ecznych przy u¿yciu rodków prawnych, a tak¿e inicjowanie ró¿nych dzia³añ o charakterze ekonomicznym, pedagogicznym
i socjologicznym w celu stworzenia sytuacji w pañstwie, w której wystêpowanie zjawisk spo³ecznych sprzyjaj¹cych powstawaniu zjawisk przestêpczoci
by³oby powa¿nie utrudnione i ograniczone4. Polityka karna wi¹¿e siê z tworzeniem i odpowiednim stosowaniem rodków prawnych o charakterze karnym, ukierunkowanych na zwalczanie zjawisk spo³ecznie szkodliwych nosz¹cych znamiona przestêpstw5.
Brunon Ho³yst, przedstawiaj¹c ca³ociow¹ strategiê zwalczania przestêpczoci, wyró¿ni³ w polityce kryminalnej nastêpuj¹ce obszary:
1) profilaktykê kryminalistyczn¹, obejmuj¹c¹ zespó³ dzia³añ maj¹cych
na celu uniemo¿liwienie pope³nienia przestêpstwa, w tym zarówno elementy
obiektywne sprowadzaj¹ce siê do fizycznej ochrony obiektów i jednostek
przed atakiem, jak i indywidualne sposoby ochrony;
2) profilaktykê kryminologiczn¹, obejmuj¹ca zagadnienia genezy i etiologii czynu przestêpnego, która operuj¹c g³ównie metodami z zakresu psychologii i pedagogiki spo³ecznej, ma na celu nadanie pozytywnego kierunku
aktywnoci ludzkiej i wywarcie wp³ywu na zmianê ujemnych postaw i tendencji, a odnosiæ siê mo¿e zarówno do pojedynczych jednostek, jak te¿ do
spo³eczeñstwa jako ogó³u;
3) politykê karn¹, która ma na celu takie dostosowanie kary do rodzaju
i okolicznoci przestêpstwa oraz osobowoci sprawcy, aby kara ta przyczyni³a
siê do spe³nienia zadania ochrony spo³eczeñstwa, a jednoczenie gwarantowa³a, je¿eli jest to mo¿liwe, powrót skazanego do ¿ycia w spo³eczeñstwie;
4) profilaktykê penitencjarn¹, która sprowadza siê do samego aspektu wykonania kary i realizacji jej celów, w tym chodzi o takie ukszta³towanie warunków jej przebiegu, aby w optymalnym stopniu realizowaæ funkcje resocjalizacji6.
System przeciwdzia³ania przestêpczoci w bardzo wielu przypadkach pos³uguje siê sankcj¹ karn¹. Kara kryminalna jest instrumentem prawa karnego o charakterze celowym. Kara realizuje okrelone cele. Ewolucja kary
i karania spowodowa³a wzrost znaczenia elementu subiektywnego czynu
3
4

Ibidem.
S. Pikulski, Polityka karna w Polsce z perspektywy miêdzynarodowej, [w:] Wspó³czesne
zagro¿enia przestêpczoci¹ i innymi zjawiskami patologicznymi a prawo karne i kryminologia,
pod red. E.W. P³ywaczewskiego, Bia³ostockie Studia Prawnicze 2009, z. 6, s. 14.
5 Ibidem.
6 B. Ho³yst, Kryminologia, PWN, Warszawa 2001, s. 944 i nast.
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przestêpnego, co doprowadzi³o do zainteresowania siê osob¹ sprawcy (dyrektywa prewencji indywidualnej w ustawodawstwie karnym). Profilaktyka penitencjarna zak³ada te¿, ¿e jednym z g³ównych celów wykonania kary jest
resocjalizacja sprawcy przestêpstwa. Resocjalizacja powinna d¹¿yæ przynajmniej do celu minimum, który zak³ada takie ukszta³towanie skazanego, aby
po odbyciu kary powstrzyma³ siê on od ponownego pope³nienia przestêpstwa.
W wietle wielu pogl¹dów na temat skutecznoci poszczególnych kar
ukszta³towa³y siê dwa g³ówne kierunki polityki karnej, a mianowicie system
punitywny i liberalny. Termin punitywnoæ na ogó³ uto¿samiany jest
z pojêciami rygoryzm, surowoæ, represyjnoæ7. Strategia punitywna
oznacza zatem strategiê surowego karania za pope³nione czyny przestêpne.
W opozycji do strategii punitywnej pozostaje koncepcja postuluj¹ca ³agodniejsze karanie, zwana strategi¹ liberaln¹. Strategia liberalna powsta³a jako
alternatywa systemu punitywnego, charakteryzuj¹cego siê wysokimi kosztami stosowanej represyjnej polityki karnej (koszty izolacji wiêniów) oraz
miernymi efektami, jakie dawa³ ten system. Nowa strategia postulowa³a jak
najwiêksze powstrzymywanie ograniczeñ wolnoci jednostki.
Obie strategie ró¿ni¹ siê od siebie zasadniczo. Ze strony kryminologicznej strategia punitywna znajduje oparcie w paradygmacie klasycznym,
a nastêpnie neoklasycznym, zak³adaj¹cym indeterministyczn¹ koncepcjê cz³owieka i sprawcy przestêpstwa (wszyscy jestemy potencjalnymi przestêpcami),
co prowadzi wprost do absolutnej koncepcji kary, natomiast strategia liberalna
 w paradygmacie pozytywistycznym, zak³adaj¹cym deterministyczn¹ koncepcjê cz³owieka i sprawcy przestêpstwa, co prowadzi do koncentracji na osobie
sprawcy przestêpstwa jako podstawowym przedmiocie badañ (pytanie lombrozjañskie: dlaczego jedni ludzie pope³niaj¹ przestêpstwa, a inni nie?)8.
Spór o to, która strategia powinna wieæ prym w polityce karnej, trwa od
dawna i zapewne trwaæ bêdzie jeszcze d³ugo. S¹ bowiem zwolennicy zaostrzenia prawa i stosowania surowego prawa, twierdz¹cy, ¿e tylko surowe
kary mog¹ zapewniæ wiêksze bezpieczeñstwo i praworz¹dnoæ. S¹ te¿ przedstawiciele opcji liberalnej, opowiadaj¹cy siê za filozofi¹ resocjalizacji i probacji, uznaj¹cy karê za ostateczne z³o konieczne, w tym pozbawienie wolnoci
za karê wyj¹tkow¹. Polityka karna natomiast przyjmuje w ka¿dym przypadku formê planowych dzia³añ w³adzy publicznej w zakresie kryminalizacji
(dekryminalizacji) ¿ycia publicznego, ustawowego i s¹dowego wymiaru kary,
a tak¿e wykonania kary. Dzia³aniom tym nadaje siê odpowiednie kierunki,
prowadz¹ce do okrelonego modelu polityki karnej:
1) model represyjny charakteryzuje siê ostrym kursem polityki karnej
(typowym dla USA),
7 M. Melezini, Punitywnoæ wymiaru sprawiedliwoci karnej w Polsce w XX wieku, Bia³ystok 2003, s. 14.
8 Zob. J. B³achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche, Gdañsk 2001, s. 40 i nast.

52

Waldemar Jaroch

2) model umiarkowany cechuje idea sprawiedliwego karania, adekwatnego do wagi kryminalnej pope³nionego czynu oraz potrzeb resocjalizacyjnych sprawcy tego czynu (Szwecja oraz pozosta³e kraje skandynawskie),
3) model ³agodny, gdy s¹dy karne stosuj¹ w szerokim zakresie kary wolnociowe oraz rodki probacyjne (Francja, Niemcy, Czechy, Wêgry, Holandia)9.
Rekapituluj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ surowoæ nie prowadzi do ograniczenia przestêpczoci, co potwierdzaj¹ badania i obserwacje, powoduje natomiast znaczne koszty spo³eczne, w szczególnoci ekonomiczne. Stan wiedzy
i dowiadczenie przemawia przeciwko zaostrzeniu represji karnej jako rodka
ograniczenia przestêpczoci. Polityka przyznaj¹ca z kolei priorytet resocjalizacji nie powiod³a siê, mimo zaanga¿owania ogromnego potencja³u materialnego
i ludzkiego. Psychologowie badaj¹cy warunki wykonania kary pozbawienia
wolnoci bardzo silnie podkrelaj¹ nieadekwatnoæ stworzonych tam warunków do wymogów prawid³owego funkcjonowania psychicznego i fizycznego jednostki. Wyniki badañ psychologicznych wskazuj¹, ¿e w zak³adach karnych
czêciej ni¿ w normalnych rodowiskach wystêpuj¹ negatywne zmiany w psychice cz³owieka, zak³ócenia w sferze wiadomoci, uczuæ i procesu podejmowania
decyzji, co w konsekwencji bardzo czêsto prowadzi do zaburzeñ w zachowaniu.
W dyskusji nad problematyk¹ penitencjarn¹ zaznacza siê zatem du¿y
pesymizm i niewiara w skutecznoæ kary pozbawienia wolnoci jako rodka
readaptacji spo³ecznej. Wskazaæ przy tym nale¿y inne, alternatywne próby
rozwi¹zania problemu, jak chocia¿by koncepcja sprawiedliwoci naprawczej.
Filozofia sprawiedliwoci naprawczej, zmieniaj¹c nacisk z kary na naprawê
emocjonalnych i materialnych szkód wyrz¹dzonych przestêpstwem, zmierza do
zast¹pienia karania pojednaniem zawsze, gdy jest to uzasadnione10. Wedle tej
koncepcji sprawiedliwoæ nie jest definiowana jako kara, ale jako naprawa11.
Stopieñ punitywnoci prawa karnego mo¿e byæ oceniany zarówno
z punktu widzenia stanowienia, jak i stosowania prawa. Za³o¿enia kodeksu
karnego z 1997 r.12 polega³y na uznaniu, ¿e:
1) kara kryminalna nie stanowi panaceum na zjawisko patologii spo³ecznej;
2) efektywnoæ prawa karnego nie jest zale¿na w decyduj¹cym stopniu
od surowoci represji, ale od wykrywalnoci przestêpstw, zebrania materia³u
dowodowego, szybkoci, sprawiedliwoci oraz racjonalnoci orzekanych kar;
3) nale¿y ograniczyæ karê pozbawienia wolnoci do sprawców szczególnie
gronych przestêpstw, gdy wymagaj¹ tego wzglêdy ochrony spo³ecznej, wobec
innych za stosowaæ rodki polegaj¹ce na pozbawieniu korzyci z przestêpstwa i ograniczaniu praw, tudzie¿ wymagaæ naprawienia szkody wyrz¹dzonej
przestêpstwem;
9
10
11
12

S. Pikulski, op. cit., s. 1516.
M. P³atek, M. Fjesta, Sprawiedliwoæ naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Liber 2005, s. 46.
Ibidem.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553)  dalej jako k.k.
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4) podstawow¹ wartoci¹ jest ochrona godnoci cz³owieka, zarówno jako
pokrzywdzonego, jak i sprawcy przestêpstwa, a tak¿e ochrona dóbr s³u¿¹cych
cz³owiekowi, jego rozwojowi i pokojowemu wspó³¿yciu z innymi ludmi13.
W stosunku do kodeksu karnego z 1997 r. formu³owany by³ zarzut, ¿e
rezultatem filozofii przyjêtej przy jego tworzeniu by³o automatyczne wy³¹czanie, ograniczanie i ³agodzenie dolegliwoci karnej wszêdzie tam, gdzie tylko
to mo¿liwe. Podkrelano, ¿e redukcja odpowiedzialnoci karnej nast¹pi³a
trzystopniowo:
1) pierwszy stopieñ to liberalizacja zasad odpowiedzialnoci karnej okrelonych w czêci ogólnej kodeksu karnego z 1997 r.;
2) drugi stopieñ polega³ na zawê¿eniu znamion wielu typów przestêpstw
b¹d przenoszeniu znamion konstytuuj¹cych dotychczasowe typy kwalifikowane do typów podstawowych;
3) trzeci stopieñ to redukcja sankcji, zawê¿enie odpowiedzialnoci, redukcja sposobów dzia³ania (przyk³adem przestêpstwo p³atnej protekcji)14.
Jaki jest zatem kszta³t aktualnej polityki karnej w Polsce? Realizowany
kierunek polityki karnej powodowa³ ogromny wzrost liczby osób uwiêzionych
 z 61,1 tys. w 1995 r. do 84,3 tys. w 2008 r. (zob. tab. 1). Tego rodzaju
zmiany nie by³y podyktowane wzglêdami politycznokryminalnymi, poniewa¿
w tym czasie nie zwiêkszy³a siê w sposób wyrany liczba przestêpstw
o znacznej szkodliwoci spo³ecznej.
Liczba wiêniów (tymczasowo aresztowanych i skazanych) w Polsce

2000

2002

2003

2004

2008

2009

Tabela 1

Wyszczególnienie

1995

2010

Liczba wiêniów ogó³em

61136 70544 80467 79281 81163 84321 84003 80728

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Roczniki Statystyczne GUS.
Liczba wiêŸniów ogó³em
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych tabeli 1.
13
14

M. Na³êcz, Wprowadzenie do Kodeksu karnego, CH Beck, Warszawa 2008, s. VII.
Zob. wywiad z zastêpc¹ prokuratora generalnego Andrzejem Kry¿e, Rzeczpospolita
z 15 kwietnia 2003 r.
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Wyrazem realizowanej polityki karnej, obok liczby uwiêzionych, jest skala orzekanych kar bezwzglêdnego pozbawienia wolnoci (zob. tab. 2).
Kara bezwzglêdnego pozbawienia wolnoci w latach 19972010

Lata

Bezwzglêdne pozbawienie wolnoci

1997

25806

1998

25942

1999

26171

2000

30748

2001

37076

2002

35898

2003

36698

2004

49129

2005

43136

2006

42549

2007

37685

2008

38495

2009

37913

2010

39582

Tabela 2

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie A. Siemaszko, B. Gruszczyñska, M. Marczewski, Atlas
przestêpczoci w Polsce 4, Warszawa 2009; Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2009 i 2011.
60000

Bezwzglêdne pozbawienie wolnoœci
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych tabeli 2.

Z odnotowanych danych wynika, ¿e do roku 2004 mielimy do czynienia
z wyran¹ tendencj¹ rosn¹c¹ w orzekaniu kar bezwzglêdnego pozbawienia
wolnoci. Powy¿sze by³o wynikiem represyjnej polityki karnej tak¿e pod rz¹dami kodeksu karnego z 1997 r. W latach 20042007 odnotowywano spadek
liczby orzekanych kar bezwzglêdnego pozbawienia wolnoci, co pozostawa³o
w okrelonej relacji do stopnia zagro¿enia przestêpczoci¹. Od roku 2004
bowiem do 2008 r. stwierdzano systematyczny spadek liczby przestêpstw
(zob. tab. 3). Od 2008 r. ponownie mamy do czynienia z niewielkim wzrostem
orzekanych kar bezwzglêdnego pozbawienia wolnoci.
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Tabela 3
Postêpowania wszczête, przestêpstwa stwierdzone w latach 19992011

Rok

Postêpowania wszczête

Przestêpstwa stwierdzone

2011

981480

1159554

2010

964614

1138523

2009

994959

1129577

2008

968620

1082057

2007

1014695

1152993

2006

1156031

1287918

2005

1235239

1379962

2004

1296356

1461217

2003

1248082

1466643

2002

1277420

1404229

2001

1275418

1390089

2000

1169185

1266910

1999

1075869

1121545

ród³o: www.statystyka.policja.pl

Co charakterystyczne, przestêpczoæ w Unii Europejskiej wzros³a
w okresie 19952006 zaledwie o 0,5%15. Najwiêkszy wzrost (4,2%) odnotowano w przestêpczoci narkotykowej (handel narkotykami), kradzie¿ach (3,8%),
przestêpstwach z u¿yciem przemocy (3,9%); wyrany natomiast spadek odnotowano w kradzie¿ach samochodów (5,3%) i kradzie¿ach z w³amaniem
(3,0%)16. W wietle przedstawionych danych nale¿y stwierdziæ, ¿e przestêpczoæ w Unii Europejskiej znajduje siê na relatywnie sta³ym poziomie.
W roku 2006 liczba przestêpstw we Francji wynios³a 3 725 588, w Niemczech
 6 304 223, w S³owacji  115 152, a na Litwie 75 47417. Co charakterystyczne w tym przypadku, stwierdza siê brak okrelonej tendencji (przestêpczoæ
pozostaje na relatywnie tym samym poziomie). Wydaje siê, ¿e z podobn¹
sytuacj¹ mamy do czynienia od 2009 r. równie¿ w Polsce (zob. tab. 3).
W wietle prowadzonych rozwa¿añ nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na wspó³czynniki uwiêzienia na 100 tys. mieszkañców (wspó³czynniki prizonizacji)
w poszczególnych pañstwach, które s¹ bardzo zró¿nicowane: od 22 w Indonezji do 694 w Rosji i 577 w USA. W Europie Zachodniej wahaj¹ siê od 26 na
Cyprze do 122 w Hiszpanii. Dla zobiektyzowania tej sytuacji jako podstawê
porównawcz¹ przyjêto pañstwa UE po³o¿one w bezporednim s¹siedztwie
z Polsk¹ oraz Francjê (zob. tab. 4).
15
16
17

C. Tavares, G. Thomas, Statistic in focus, Crime and Criminal Justice 2008, nr 19, s. 1.
Ibidem.
Ibidem, s. 2.
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Tabela 4
Osoby pozbawione wolnoci w wybranych krajach UE (na 100 tys. ludnoci)

1998

2001

2004

2006

rednio w 20072009

Francja

Pañstwo

86

77

72

62,4

101

Niemcy

96

96

86

77,6

89

Polska

140,6

206,1

210,5

232,5

228

Litwa

357

291

235

195,8

236

S³owacja

138

139

121

116,7

158

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: M. Melezini, op. cit., s. 470, 472, 509510, 544545
oraz A. Siemaszko i in., op.cit., s. 165, 217; Informacja statystyczna Ministerstwa Sprawiedliwoci, Warszawa 2012 r.
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych tabeli 4.

Analiza danych wskazuje, ¿e we wszystkich wymienionych krajach,
oprócz Polski, mielimy do czynienia z tendencj¹ spadkow¹ w latach 19982006. W Polsce natomiast nast¹pi³ wzrost liczby osób pozbawionych wolnoci
przypadaj¹cych na 100 tys. ludnoci z 140,6 w 1998 r. do 232,5 w 2006 r.
Wskazuje to na represyjny charakter polityki karnej.
Kolejnym kontrowersyjnym argumentem w sporze dotycz¹cym realizowanej polityki karnej pozostaje kwestia stosowania kar pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
Z analizy danych wynika, ¿e od 1997 r. do 2005 r. mielimy do czynienia
ze sta³ym wzrostem liczby orzekanych kar pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (zob. tab. 5). Póniej odnotowano tendencjê spadkow¹ z 291 409 w 2005 r. do 243 974 w 2009 r. Jednym z argumentów za stosowaniem warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolnoci,
obok wzglêdów probacyjnych, jest dramatyczna sytuacja w zak³adach karnych (ogromne przeludnienie).
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Pozbawieni wolnoci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
w latach 19972010

Tabela 5

Lata

Pozbawieni wolnoci z warunkowym zawieszeniem wykonania

1997

116 159

1998

123 410

1999

127 437

2000

143 497

2001

184 819

2002

214 485

2003

233 055

2004

278 338

2005

291 409

2006

272 653

2007

257 141

2008

250 774

2009

243 974

2010

251 087

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie A. Siemaszko i in., op. cit., s. 96; Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2009 i 2011.
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych tabeli 5.

Na uwagê zas³uguje uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej z dnia 3 czerwca
2004 r., w której czytamy m.in.: Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a
zaniepokojenie wysokim poziomem zagro¿enia przestêpczoci¹ w Polsce,
w tym du¿ym wskanikiem powrotu do przestêpstwa (recydywy) oraz szerz¹c¹ siê przestêpczoci¹ m³odzie¿y, mimo czêstego orzekania kary pozbawienia
wolnoci i stosowania tymczasowego aresztowania. Dramatyczna jest sytuacja w zak³adach karnych, gdzie ogromne przeludnienie uniemo¿liwia dzia³alnoæ resocjalizacyjn¹, kieruj¹c ca³y wysi³ek s³u¿by wiêziennej na zapew-
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nienie spokoju i bezpieczeñstwa osadzonych i personelu. Kompromitacj¹
pañstwa grozi istniej¹ca sytuacja, gdy oko³o 25 tys. skazanych na karê
pozbawienia wolnoci z ró¿nych przyczyn nie odbywa tej kary, a których
w razie ust¹pienia tych przyczyn nie pomieci³yby istniej¹ce zak³ady karne.
[...] Nowa polityka karna powinna byæ oparta na idei sprawiedliwoci naprawczej, zgodnie z któr¹ postêpowanie karne nie koncentruje siê na odwecie, lecz zmierza do zadoæuczynienia pokrzywdzonemu i spo³ecznoci oraz
do poprawy sprawcy. [...] Konieczne jest podjêcie i systematyczne prowadzenie, adresowanych do szerokiego krêgu odbiorców, intensywnych dzia³añ informacyjnych maj¹cych na celu prze³amanie stereotypowych przekonañ spo³eczeñstwa, ¿e skuteczne zwalczanie przestêpczoci wymaga
zwiêkszenia represyjnoci karania, a w szczególnoci stosowania tymczasowego aresztowania i d³ugoterminowych kar pozbawienia wolnoci. Nale¿y
propagowaæ w nich ideê sprawiedliwoci naprawczej i system rodków probacyjnych18.
Uchwa³a nie by³a realizowana, a problem sta³ siê jeszcze bardziej aktualny, bowiem liczba oczekuj¹cych na wiêzienie wzros³a z 25 tys. do ponad
40 tys. skazanych.
W dyskusjach nad kierunkami zmian w polityce karnej oraz w oficjalnych zapowiedziach postulowano wprowadzenie systemu kar krótkoterminowych. Porównanie statystyk innych pañstw prowadzi³o do wniosku, ¿e stosuje siê tam czêciej bezwzglêdne kary pozbawienia wolnoci, ale s¹ to kary
krótkoterminowe. Analizuj¹c dane w tym zakresie w Polsce, nale¿y stwierdziæ, ¿e najczêciej orzekane s¹ kary pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do
1 roku (zob. tab. 6). Od roku 2005 obserwujemy natomiast wzrost udzia³u
kar pozbawienia wolnoci do 6 miesiêcy, co jest wyrazem zmiany polityki
karnej i uwzglêdnieniem postulatu stosowania kar krótkoterminowych.
D³ugoæ orzekanych kar pozbawienia wolnoci (w %)

Wymiar kary
pozbawienia wolnoci

Tabela 6

Lata
2000

2005

Do 6 miesiêcy

18,8

34,4

Pow. 6 miesiêcy do roku

49,6

43,3

Pow. roku do 3 lat

2007

2008

2009

2010

37,6

38,2

40,2

41,1

42,9

41,8

40,7

40,4
18,2

29,9

22

18,8

19

18,1

Pow. 3 do 5 lat

1,1

0,7

0,5

0,7

0,6

0,6

Pow. 5 do 15 lat

0,5

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Roczników Statystycznych GUS 20002011.

18

M.P. z dnia 15 czerwca 2004 r., nr 26, poz. 431.
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D³ugoœæ kar pozbawienia wolnoœci (w %)
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych tabeli 6.

Powa¿nym problemem istniej¹cym w polskim systemie karania jest instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia, z której polskie s¹dy
korzystaj¹ zbyt czêsto. Nie rozgranicza ona ryzyka powrotnoci do przestêpstwa skazanych. Odnosi siê ona do wszystkich skazanych, w tym tak¿e do
tych, którzy powinni zostaæ poddani cilejszemu nadzorowi19.
Jak widaæ, na podstawie obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego mo¿na prowadziæ zarówno rygorystyczn¹, jak i ³agodn¹ politykê karn¹. Uwagi, i¿ cech¹
kodeksu karnego z 1997 r. jest nadmierna liberalizacja odpowiedzialnoci
karnej, nie znajduj¹ potwierdzenia w orzekanych karach. Nale¿y podkreliæ,
i¿ regulacje z 1997 r. da³y szerokie mo¿liwoci indywidualizacji odpowiedzialnoci karnej. Polski kodeks zawiera dyrektywê pierwszeñstwa kar wolnociowych, czyli wykonywanych w warunkach probacji. Poza tym przewiduje
rodki karne zwi¹zane z poddaniem sprawcy próbie, jak warunkowe umorzenie postêpowania karnego czy warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej
kary. Ta liberalizacja stworzy³a mo¿liwoci realizacji polityki karnej o umiarkowanym nasileniu represyjnoci. Jednoczenie obowi¹zuj¹ce regulacje daj¹
tak¿e mo¿liwoci zaostrzenia represji karnej.
Sporód istniej¹cych kar najsilniej krytykowana jest kara pozbawienia
wolnoci i jej wykonywanie. Podstawow¹ w¹tpliwoæ nasuwa resocjalizacyjne
oddzia³ywanie tego rodka. G³ówny ekonomiczny argument za stosowaniem
wiêzieñ w miejsce grzywny to z kolei fakt, ¿e wielu pope³niaj¹cych przestêpstwa nie jest w stanie zap³aciæ grzywny w wymiarze, który mia³by optymalny
efekt odstraszaj¹cy. Ponadto wiêzienie izoluje przestêpców, podczas gdy
grzywna nie, wreszcie wiêzienie wywo³uje silniejszy efekt odstraszania. Do19 H. Machel, Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci w Polsce  w poszukiwaniu skutecznoci, Wyd. UG, Gdañsk 2006, s. 193.
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datkowo, tak jak obecnie w USA, uwa¿a siê, ¿e zapobieganie przestêpczoci
przez izolacjê jest podstawowym powodem istnienia kary wiêzienia.
Analiza orzecznictwa s¹dów karnych prowadzi do szeregu wniosków na
temat funkcjonowania systemu karania. Przede wszystkim nale¿y podkreliæ
represyjn¹ politykê karn¹, co nie wynika ze stanu zagro¿enia przestêpczoci¹. Wymownym przyk³adem represyjnej polityki karnej jest wysoka, w porównaniu do innych pañstw europejskich, liczba osadzonych. Istniej¹cy model stosowania kary izolacyjnej, choæ stanowi niekiedy dotkliw¹ form¹
karania, to daje s³abe efekty resocjalizacyjne. Adaptacja skazanych do warunków wiêziennych nie sprzyja procesowi resocjalizacji, a wrêcz jest elementem
destrukcyjnym. Poza tym pozbawianie wolnoci drobnych przestêpców poprzez
ich izolacjê stanowi zbyt du¿e obci¹¿enie dla bud¿etu pañstwa. Konieczne
wydaje siê zatem poszukiwanie tañszych i lepszych sposobów oddzia³ywania
na przestêpców. Istnieje potrzeba stosowania nieizolacyjnych kar kryminalnych oraz rozwijanie s³u¿b spo³ecznych, jak w³aciwa s³u¿ba kuratorska.
Przebywaj¹cy w 2006 r. w Polsce wybitny amerykañski specjalista od
polityki karnej James Q. Wilson podczas swego wyk³adu oraz dyskusji
z licznie zgromadzonymi prawnikami, socjologami i ekonomistami wielokrotnie podkrela³, ¿e kary, jakimi dysponuje pañstwo, to tylko jeden ze skutecznych rodków w walce z przestêpczoci¹. Bardzo istotna jest bowiem jakoæ
pracy policji i wymiaru sprawiedliwoci, a jeszcze wa¿niejsze s¹ czynniki
spo³eczne20. Zdaniem wymienionego, to lokalne spo³ecznoci, kocio³y, stowarzyszenia obywatelskie, a przede wszystkim rodzina maj¹ najwiêkszy wp³yw
na postawy i zachowania ludzi. W walce z pospolit¹ przestêpczoci¹ pe³nej
skutecznoci nie gwarantuj¹ ani surowe kary, ani ³agodnoæ i resocjalizacja.
O zmianach w polityce karnej decyduje kilka przes³anek, a do najwa¿niejszych zaliczyæ nale¿y zagro¿enie przestêpczoci¹, opiniê spo³eczn¹, koszty
ograniczenia przestêpczoci, funkcjonowanie systemu prawa karnego oraz
miêdzynarodowe standardy prawa. Je¿eli chodzi o zagro¿enie przestêpczoci¹, to od 2004 r. mamy do czynienia z tendencj¹ spadkow¹ przestêpstw
i ustabilizowaniem siê na relatywnie sta³ym poziomie. Wyniki badañ opinii
spo³ecznej, mimo wyranego rygoryzmu wobec ciê¿kich przestêpstw (zabójstwa, zgwa³cenia, rozboje, ciê¿kie pobicia i uszkodzenia cia³a), wskazuj¹ na
mo¿liwoæ racjonalnego kontynuowania zmian i reformy polityki karnej. Wedle miêdzynarodowych standardów prawa orzecznictwo karne powinno byæ
zgodne z nowoczesnymi i humanitarnymi tendencjami polityki karnej, wyra¿aj¹cymi siê w szczególnoci w ograniczaniu orzekania kary pozbawienia
wolnoci, stosowania postêpowañ alternatywnych, takich jak mediacja, prowadzenie polityki dekryminalizacyjnej, a g³ówny nacisk nale¿y po³o¿yæ na
zapobieganie przestêpczoci.
20

Rzeczpospolita z 3 padziernika 2006 r.
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Zmiany, jak zwykle w takich sytuacjach, budz¹ powa¿ne w¹tpliwoci. Co
charakterystyczne: kodeks karny z 1997 r. jest oceniany jako liberalny, natomiast realizowana polityka karna okazuje siê represyjna. G³ówne kierunki dzia³añ w zmianach polityki karnej to: wprowadzenie systemu kar krótkoterminowych, zaostrzenie kar za niektóre kategorie przestêpstw, liberalizm w stosunku
do przestêpstw o mniejszej szkodliwoci. O ile postulat stosowania kar krótkoterminowych znajduje niemal powszechn¹ akceptacjê i wydaje siê, ¿e nie
wymaga to szczególnych zabiegów legislacyjnych (tak¹ mo¿liwoæ daj¹ obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy karne), o tyle zarówno zaostrzenie kar, jak
i liberalizm wobec drobniejszych przestêpstw wywo³uj¹ obawy przed ich skutkami. Problemem polskiego ustawodawstwa jest jego surowoæ i konserwatyzm, choæ z drugiej strony  absolutnie nie wymusza ono tak bardzo represyjnego orzecznictwa. Od ustawodawcy siêgaj¹cego po karê wymaga siê z kolei,
by respektowa³ m.in. ogóln¹ zasadê proporcjonalnoci spodziewanych korzyci
i strat (zasada proporcjonalnoci u¿ywanych rodków do zak³adanych celów).
Z dowiadczeñ wynika, ¿e ani surowoæ kary, ani ³agodnoæ i resocjalizacja nie gwarantuj¹ pe³nej skutecznoci w walce z przestêpczoci¹. Natomiast
obok kar, jakimi dysponuje pañstwo w walce z przestêpczoci¹, istotna jest
jakoæ pracy organów cigania i wymiaru sprawiedliwoci. Niezwykle wa¿ne
w sensie etiologicznym przestêpczoci pozostaj¹ problemy tkwi¹ce g³êboko
w spo³eczno-ekonomicznej strukturze spo³eczeñstwa albo w wadliwym funkcjonowaniu tych struktur.

Summary
Penal Policy  punitive or liberal strategy
Keywords: criminal policy, penal policy, penalty, system of crime counteraction, strategies
of crime counteraction, models of penal policy.

The author tries to evaluate the penal policy from the Polish and European perspective. He defines basic concepts such as criminal policy, penal
policy and characterizes the main areas of interest from the penal policy
viewpoint. The author distinguishes two main streams of penal policy: punitive and liberal systems. He analyzes statistical data on penalties imposed,
the scale of prisoners and use of probation. The analysis of the penal law
states, according to the author, the liberal nature of the penal legislation
that includes priority directive on libertarian penalties, which is executed in
conditions of probation. From the analysis of criminal jurisprudence there is
a number of conclusions about the functioning of the penalties, but first of all it
should be emphasize the repressive penal policy, which is not due to the threat
of crime. The author points out weaknesses in a repressive way of preventing
crime and emphasizes the need for non-custodial criminal penalties and a development of social services, such as appropriate curatorial service.
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Zapobieganie powtórnej wiktymizacji
ofiar przestêpstwa zgwa³cenia
 wybrane aspekty proceduralne
Zjawisko powtórnej i wielokrotnej wiktymizacji coraz czêciej staje siê
przedmiotem badañ. Badania amerykañskie przeprowadzone na grupie 3131
mieszkañców Los Angeles wykaza³y, ¿e wielokrotna seksualna wiktymizacja
stanowi zjawisko powszechne, gdy¿ sporód 433 ofiar seksualnych ataków
75% by³o ofiarami wiêcej ni¿ jednokrotnie. Pojedyncze i wielokrotne ofiary
seksualnej wiktymizacji nie ró¿ni³y siê w zakresie takich zmiennych, jak:
ogólne funkcjonowanie, zaburzenia psychiczne oraz zmienna demograficzna.
Po wyst¹pieniu pierwszej wiktymizacji cechy indywidualne ofiar nie mia³y
wp³ywu na ryzyko kolejnych ataków1.
Analizuj¹c dane uzyskane w Brytyjskim Przegl¹dzie Przestêpczoci, zastosowano 9 ró¿nych metod analizy statystycznej i ka¿da z nich wykaza³a
wystêpowanie podobnego wzorca. W badaniach tych stwierdzono, i¿ ok. 70%
wszystkich przestêpstw dotyczy³o 14% badanych. Oznacza to, ¿e osoby te
podlega³y wielokrotnej wiktymizacji, a rewiktymizacja stanowi znaczny procent ogó³u przypadków wiktymizacji. Przedstawione wyniki wskazuj¹, i¿
strategie zapobiegania przestêpczoci powinny byæ ukierunkowane na zredukowanie poziomu wiktymizacji i dotyczyæ w g³ównej mierze osób nara¿onych
na rewiktymizacjê2, za sama wiedza o wzorcach rewiktymizacyjnych mo¿e
dostarczyæ podstaw do bardziej efektywnego zapobiegania temu zjawisku.
Dokonana przez G. Farrella i A.C. Bouloukosa analiza wersji miêdzynarodo1 S.B. Sorenson, J.M. Siegel, J.M. Golding i in., Repeated sexual victimization, Violence
and Victims 1991, nr 4, s. 299308; cyt. za: B. Ho³yst, Wiktymologia, wyd. III, Warszawa 2006,
s. 783.
2 G. Farell, Multiple victimization: its entent and significance, International Review of
Victimology 1992, nr 2, s. 85102; cyt. za: B. Ho³yst, Wiktymologia (2006), s. 784.
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wych badañ opinii ofiar z lat 1989, 1992 i 1996 wykaza³a, ¿e powtórna
wiktymizacja jest szeroko rozpowszechniona w objêtych ankiet¹ uprzemys³owionych krajach. Wed³ug ww. autorów, a¿ 4060% przestêpstw na tle seksualnym pope³niono przeciwko tym samym kobietom3.
Przestêpstwo zgwa³cenia to nie tylko tragiczne w skutkach obra¿enia
fizyczne, ale czêsto tak¿e d³ugotrwa³e konsekwencje psychiczne w postaci
m.in. zaburzeñ emocjonalnych, okrelanych mianem zespo³u zaburzeñ stresu
pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder  PTSD)4. Charakterystyczne symptomy PTSD to:
1. ponowne prze¿ywanie zdarzenia w postaci powtarzaj¹cych siê natarczywych wspomnieñ, myli, powracaj¹cych koszmarnych snów o wydarzeniu;
2. uporczywe unikanie bodców zwi¹zanych ze zdarzeniem lub ogólna
utrata wra¿liwoci na bodce poprzez unikanie myli lub uczuæ zwi¹zanych
z gwa³tem; unikanie dzia³añ lub sytuacji, które mog³yby wywo³aæ dramatyczne wspomnienie, obni¿anie ogólnej aktywnoci, np. brak zainteresowania
prac¹ lub szko³¹, uczucie obojêtnoci lub ch³odu w kontaktach z ludmi,
poczucie braku perspektyw na przysz³oæ;
3. utrzymuj¹ce siê objawy psychofizjologicznego pobudzenia, w tym:
trudnoci z zasypianiem, dra¿liwoæ lub wybuchy gniewu, trudnoci z koncentracj¹, nadmierna czujnoæ, przesadne reakcje na bodce5.
Z tych te¿ wzglêdów, maj¹c na uwadze zarówno skutki psychiczne, jak
i fizyczne doznane przez pokrzywdzon¹ zgwa³ceniem, dalsze pog³êbianie
krzywdy powinno byæ niedopuszczalne. Niestety, postêpowanie przygotowawcze, a nastêpnie s¹dowe niejednokrotnie nie chroni ofiary przestêpstwa, nara¿aj¹c j¹ na ciê¿kie prze¿ycia zwi¹zane z przes³uchaniami i zeznaniami
w sprawie tak osobistej, jak i intymnej. W tej sytuacji, oprócz jednorazowej
krzywdy doznanej w momencie pope³nienia przestêpstwa (wiktymizacja pierwotna), dochodzi do dodatkowych licznych przykroci psychicznych i moralnych, stanowi¹cych efekt niew³aciwej reakcji spo³eczeñstwa. Ma to te¿ zwi¹zek z koniecznoci¹ uczestniczenia w odtwarzaniu okolicznoci zdarzenia
w toku postêpowania przygotowawczego i s¹dowego, zw³aszcza je¿eli ich
uczestnicy w sposób nieodpowiedni, bezwzglêdny i nietaktowny odnosz¹ siê
3
4

B. Ho³yst, Wiktymologia, wyd. IV, Warszawa 2011, s. 883884.
W amerykañskiej psychiatrii PTSD definiuje siê jako wyst¹pienie zespo³u charakterystycznych symptomów w nastêpstwie osobistego kontaktu z czynnikiem ekstremalnie traumatyzuj¹cym, który pozostaje w bezporednim zwi¹zku z wydarzeniem gro¿¹cym ofierze mierci¹, powa¿nym uszkodzeniem cia³a lub innym naruszeniem integralnoci cielesnej. Zob.
J. Warylewski, Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, [w:] A. W¹sek,
R. Zaw³ocki (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna, t. I: Komentarz do artyku³ów 117221, Warszawa 2010, s. 783.
5 S. Kluczyñska, Psychologiczne konsekwencje gwa³tu, Niebieska Linia 2002, nr 1, s. 1112;
M. Lis-Turlejska, Psychologiczne konsekwencje traumatycznego stresu  wspó³czesne kierunki
badañ, Nowiny Psychologiczne 2000, nr 2, s. 2538.
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do ofiary przestêpstwa (wiktymizacja wtórna)6. Nale¿y zatem zwróciæ uwagê
na to, by traktowaæ ofiarê gwa³tu z jak najwiêkszym taktem i obiektywizmem pozbawionym stereotypowego mylenia.
Wiele badañ naukowych wskazuje, i¿ ofiary przestêpstw seksualnych
dowiadczaj¹ g³êbokiej traumy, pozostaj¹cej niejednokrotnie na ca³e ¿ycie,
a tak¿e cierpienia i poczucia krzywdy. Ich stan psychiczny czêsto wymaga
interwencji kryzysowej. Powoduje to niejednokrotnie brak zdolnoci do odtworzenia szczegó³ów zdarzenia oraz w znacznym stopniu wp³ywa na trudnoæ porozumienia siê z przedstawicielem organów cigania. Ró¿nica w stosunku do ofiar innych kategorii przestêpstw uwidacznia siê tak¿e w samym
zachowaniu podczas sk³adania zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa.
Czêsto przejawia siê to w formie apatii, pozornego spokoju b¹d te¿ podniecenia, niepokoju, za¿enowania, wstydu lub obawy, ¿e osoba przes³uchuj¹ca nie
uwierzy w zeznania. Ofiary zgwa³cenia nie potrafi¹ czêsto z³o¿yæ przebiegu
zdarzenia w logiczn¹ i spójn¹ ca³oæ, pamiêtaj¹c tylko o nieistotnych szczegó³ach, albo wrêcz nie s¹ w stanie powiedzieæ nic na temat tego, co siê zdarzy³o.
Zachowania takie mog¹ powodowaæ ograniczenie zaufania prokuratora lub
policjanta co do wiarygodnoci sk³adanych zeznañ, a to mo¿e z kolei powodowaæ frustracjê pokrzywdzonych i ich wtórn¹ wiktymizacjê7.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, podjêto na arenie miêdzynarodowej pewne
kroki w celu wypracowania standardów postêpowania wobec ofiar przestêpstw seksualnych. Chodzi³o przede wszystkim o uzmys³owienie przedstawicielom wymiaru sprawiedliwoci i organów cigania specyfiki pracy z ofiarami tego rodzaju przestêpstw. Do najwa¿niejszych dokumentów Organizacji
Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i Unii Europejskiej, okrelaj¹cych
minimalne standardy postêpowania wobec ofiar przestêpstw seksualnych
i ich pozycji w postêpowaniu karnym, nale¿y zaliczyæ:
 Europejsk¹ konwencjê o kompensacji dla ofiar przestêpstw pope³nionych
z u¿yciem przemocy z 24 listopada 1983 r.;
 Rekomendacjê Nr R (85) 11 Komitetu Rady Ministrów z 28 czerwca 1985 r.
w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym;
 Rekomendacjê Nr R (87) 21 Komitetu Rady Ministrów z 17 wrzenia 1987 r.
w sprawie pomocy dla ofiar i zapobiegania wiktymizacji;
 Dyrektywê Rady Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2004 r. odnosz¹c¹ siê do
kompensaty dla ofiar przestêpstw;
6 Zob. B. Popielski, Zapobieganie przestêpczoci seksualnej, [w:] W. Gutekunst (red.), Przestêpczoæ seksualna. Materia³y III Wroc³awskiego Sympozjum Kryminologicznego 1920 X 1973 r.,
Wroc³aw 1974, s. 317 i nast.; E. Koliñska, Przes³uchanie zgwa³conej kobiety  wtórna wiktymizacji rodowiska, w postêpowaniu organów cigania i wymiaru sprawiedliwoci, Jurysta 2003,
nr 910, s. 22; E. Bieñkowska, L. Mazowiecka, Prawa ofiar przestêpstw, Warszawa 2009, s. 18.
7 C. Kulesza, Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w wietle ustawodawstwa i praktyki wybranych krajów zachodnich, Bia³ystok 1995, s. 7071 i 107108.
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 Decyzjê ramowa Unii Europejskiej z 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji
ofiar w postêpowaniu karnym;
 Deklaracjê ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwoci dla ofiar przestêpstw i nadu¿yæ w³adzy z 1985 r.
Miêdzynarodowe dzia³ania podejmowane na rzecz poprawy sytuacji ofiar
przestêpstw, w tym ofiar przestêpstw seksualnych, mia³y wp³yw na polskie
organizacje pozarz¹dowe, a nastêpnie rz¹dowe. Pierwsze istotne próby poprawienia po³o¿enia ofiar przestêpstw podjête zosta³y w latach 70. i 80. XX wieku.
By³y to w szczególnoci wytyczne wymiaru sprawiedliwoci i praktyki s¹dowej
w sprawie wzmo¿enia ochrony interesów pokrzywdzonego w postêpowaniu
s¹dowym w sprawach karnych z 26 listopada 1976 r. (VI KZP 11/75); uchwalenie w 1974 r. ustawy o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r., nr 45,
poz. 200); utworzenie 7 listopada 1985 r. Fundacji Pomocy Ofiarom Przestêpstw.
W 1999 r. Ministerstwo Sprawiedliwoci we wspó³pracy z instytucjami
i organizacjami rz¹dowymi i pozarz¹dowymi przygotowa³o Polsk¹ Kartê
Praw Ofiar. W jej przedmowie czytamy: Karta przypominaæ ma policjantom,
prokuratorom i sêdziom, ¿e d¹¿¹c do zebrania materia³u dowodowego oraz
ustalenia i os¹dzenia faktycznych sprawców przestêpstw, nie mog¹ zapominaæ o szczególnej sytuacji pokrzywdzonego. Dokument ten zawiera³ wiele
postanowieñ zas³uguj¹cych na aprobatê. W pkt 6 i 7 Karty stwierdzono, ¿e
postêpowanie w sprawach o przestêpstwo zgwa³cenia powinno byæ prowadzone szczególnie starannie, najlepiej przez przygotowane do tego osoby, które
zadbaj¹, by ofiara nie by³a wielokrotnie przes³uchiwana, niepotrzebnie wzywana lub konfrontowana ze sprawcami. W pkt 15 wskazano, ¿e ofiary tego
rodzaju przestêpstw powinny byæ przes³uchiwane przez policjantów tej samej
p³ci, a w myl pkt 9 i 11 maj¹ prawo domagaæ siê utajnienia swoich danych
i zachowania anonimowoci w sprawozdaniach prasowych, telewizyjnych,
w Internecie i innych mediach.
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e Wytyczne Prokuratora Generalnego z 11 grudnia 2000 r., których celem by³o wypracowanie regu³ postêpowania z ofiarami
zgwa³ceñ zapobiegaj¹cych wtórnej wiktymizacji. Zwrócono w nich uwagê na
kwestiê w³aciwego przes³uchania pokrzywdzonego i szczególn¹ starannoæ
przes³uchiwania w charakterze wiadka ofiary zgwa³cenia, w celu zapewnienia jej nale¿ytej ochrony przed zbêdnymi dolegliwociami postêpowania8.
W kolejnych Wytycznych z 9 kwietnia 2001 r. zalecono, aby przes³uchanie
takie by³o jednorazowe, chyba ¿e ujawni¹ siê okolicznoci uzasadniaj¹ce koniecznoæ przes³uchania uzupe³niaj¹cego. Czas i miejsce przes³uchania nale¿y ustalaæ w taki sposób, aby nie nara¿aæ osoby pokrzywdzonej na kontakt
z osob¹ podejrzan¹ o pope³nienie przestêpstwa. W przypadku, gdy pokrzyw8

Wytyczne Prokuratora Generalnego z 11 grudnia 2000 r., PR I/900/17/2000.
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dzonym jest dziecko, przes³uchanie nale¿y w miarê mo¿liwoci przeprowadziæ w placówce, która posiada przystosowane do tego rodzaju czynnoci
specjalne pomieszczenie, za konfrontacja z podejrzanym powinna byæ ograniczona do minimum i zawsze prowadzona przez prokuratora. Pokrzywdzon¹
zgwa³con¹ nale¿y kierowaæ na kompleksowe badania lekarskie (ginekologiczne, a tak¿e w zakresie rodzaju i charakteru doznanych obra¿eñ). Czynnoci
okazania winny byæ przeprowadzone przy u¿yciu lustra weneckiego, chyba ¿e
pokrzywdzony wnosi o dokonanie okazania bezporedniego9. W najnowszych
Wytycznych z 20 lutego 2009 r. zalecono za, aby sta³¹ praktyk¹ organów
cigania by³y dzia³ania zapewniaj¹ce pokrzywdzonym korzystanie z przys³uguj¹cych im uprawnieñ procesowych oraz istniej¹cych form wspierania: finansowego, psychologicznego, terapeutycznego, socjalnego oraz ka¿dego innego niezbêdnego dla zapewnienia im ochrony i poczucia bezpieczeñstwa
osobistego. Wskazano, aby zarówno w trakcie postêpowania przygotowawczego, jak i s¹dowego pokrzywdzony nie by³ nara¿any na koniecznoæ udzielania
odpowiedzi na pytania niezwi¹zane z istot¹ sprawy, a naruszaj¹ce jego godnoæ, np. dotycz¹ce szczegó³ów ¿ycia intymnego10.
Z kolei w 2003 r. z inicjatywy Towarzystwa Rodziny i Centrum Praw
Kobiet przeprowadzono ogólnopolsk¹ akcjê Gwa³t. W programie prowadzonym przez przedstawicieli ró¿nych zawodów: prokuratora, seksuologa, psychologa i psychoterapeutê uczestniczyli funkcjonariusze z wiêkszoci komend
wojewódzkich. Akcja mia³a na celu uwra¿liwienie policjantów na potrzeby
osób pokrzywdzonych tym przestêpstwem, wskazanie metod postêpowania
wobec tej grupy ofiar, sposobu prowadzenia przes³uchañ, a tak¿e przyczynienie siê do przeprowadzenia szkoleñ dla policjantów pod k¹tem zachowañ
w stosunku do ofiar. Jednak trudno mówiæ o jakim wzorcowym modelu
postêpowania. Ka¿dy przypadek jest indywidualny i wszystko zale¿y od sytuacji, stanu ofiary itd. Najwa¿niejszy staje siê wówczas profesjonalizm policjantów, którzy sami musz¹ wyczuæ i dopasowaæ swoje postêpowanie do sytuacji i stanu, w jakim znajduje siê ofiara zgwa³cenia. Przes³uchanie nale¿y
prowadziæ w warunkach zapewniaj¹cych poszanowanie prywatnoci i godnoci osobistej. W czynnociach tych, na ¿yczenie ofiary, powinien towarzyszyæ
jej kto bliski. Wybór osoby prowadz¹cej przes³uchanie nale¿y pozostawiæ
osobie pokrzywdzonej, choæ przyjmuje siê, ¿e powinna byæ to osoba tej samej
p³ci. Zdaniem Z. Izdebskiego, policjanci maj¹ opanowany schemat postêpowania, znaj¹ procedury i kolejnoæ czynnoci, które musz¹ podj¹æ. Wa¿ny jest
jednak sposób, w jaki dzia³aj¹11.
9
10

Wytyczne Prokuratora Generalnego z 9 kwietnia 2001 r., PR I/900/8/2001.
Wytyczne Prokuratora Generalnego z 20 lutego 2009 r., [online] <www.zielona-gora.po.gov.pl>.
11 M. Michalski, Profesjonalnie traktowaæ ofiary (wywiad z prof. dr. hab. Z. Izdebskim),
Gazeta Policyjna 2004, nr 17, s. 3.
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Przes³uchanie nale¿y prowadziæ w sposób rzeczowy, taktowny i spokojny.
Niedopuszczalne jest os¹dzanie ofiary za jej brak ostro¿noci i sugerowanie,
¿e sprowokowa³a to zdarzenie. Niestety, to w³anie w przypadku zgwa³ceñ
zarówno policjanci, prokuratorzy, a nawet sêdziowie ulegaj¹ czêsto stereotypom i do zeznañ ofiary niejednokrotnie podchodz¹ z du¿ym sceptycyzmem,
w szczególnoci w sytuacji, gdy sprawcy byli jej wczeniej znani. Czêsto daj¹
do zrozumienia, i¿ to ona sama prowokuj¹cym, wyzywaj¹cym lub lekkomylnym zachowaniem przyczyni³a siê do zgwa³cenia. Podczas przes³uchania niejednokrotnie padaj¹ ze strony przes³uchuj¹cego stwierdzenia: gdyby spódniczka by³a d³u¿sza, gdyby pojecha³a pani taksówk¹, do zdarzenia by nie
dosz³o, posz³a pani z nim do jego mieszkania, no i czego pani siê spodziewa³a, pi³a pani alkohol z nieznajomym mê¿czyzn¹, tañczy³a pani wyzywaj¹co, co pani chcia³a osi¹gn¹æ itd.12 Niejednokrotnie ofiary musz¹ odpieraæ
ataki nie tylko ze strony prowadz¹cych przes³uchanie, ale równie¿ obroñców
oskar¿onych na sali s¹dowej. Zdarza siê, ¿e mowa obroñcza przeradza siê
w mowê oskar¿ycielsk¹ wobec pokrzywdzonej. Obroñcy, chc¹c za wszelk¹ cenê
osi¹gn¹æ okrelony cel procesowy, pos³uguj¹ siê niedopuszczalnymi dzia³aniami, naruszaj¹ zasady etyki zawodowej. Przejawia siê to szczególnie w negatywnym ocenianiu pokrzywdzonej w aspekcie moralno-obyczajowym, przy
u¿yciu sformu³owañ w rodzaju: zmienia ch³opaków jak rêkawiczki, ³atwa,
prowadzi siê nagannie, móg³ j¹ mieæ ka¿dy. Mo¿na tutaj przywo³aæ s³owa
B. Ho³ysta: Naj³atwiej uwolniæ sprawcê od winy i kary, atakuj¹c ofiarê,
czyni¹c z niej autora zbrodni13.
Stereotypowe mylenie czêci funkcjonariuszy prowadz¹cych sprawy
o zgwa³cenie potwierdzi³y wyniki monitoringu przeprowadzonego w okresie
od sierpnia 1999 r. do stycznia 2000 r. w wybranych komisariatach Policji
w Warszawie, Gdañsku, £odzi, Czêstochowie i Krakowie. Policjanci czêsto
dzielili zgwa³cenia na czyste (ksi¹¿kowe) i inne. Rozpowszechnione okaza³o
siê przekonanie, ¿e w sytuacji, gdy kobieta pije alkohol na spotkaniu towarzyskim i w takich okolicznociach zostanie zgwa³cona, nie jest to ju¿ zgwa³cenie czyste. Wed³ug czêci respondentów, 90% zg³oszeñ od osób doros³ych to
pseudogwa³ty (np. zg³oszenia od kobiet, które uczestniczy³y na libacji alkoholowej w towarzystwie nieznanych mê¿czyzn). Czystych zgwa³ceñ, zdaniem
respondentów, jest zaledwie 35%. Monitoring wykaza³ ponadto, ¿e policjanci
stosuj¹ roboczy podzia³ ofiar na niewinne i te, które same zas³u¿y³y na to, co je
spotka³o. Zachodzi zatem obawa, ¿e dochodzi do nierównego traktowania kobiet-ofiar zgwa³cenia oraz zniechêcania ich do sk³adania wniosku o ciganie14.
12
13
14

E. Koliñska, op. cit., s. 22 i nast.
B. Ho³yst, Wiktymologia, Warszawa 1990, s. 233.
K. Bajoñczyk, B. Zadumiñska, Raport z wyników monitoringu. Przestrzeganie praw
cz³owieka w postêpowaniu przygotowawczym w stosunku do kobiet ofiar zgwa³cenia, Kraków
2000, s. 8 (niepubl.).

Zapobieganie powtórnej wiktymizacji ofiar przestêpstwa zgwa³cenia

69

Zadziwiaj¹ce by³y równie¿ wypowiedzi policjantów na temat prostytutek.
Wielu respondentów twierdzi³o, ¿e zgwa³cenie w tym przypadku powinno byæ
wpisane w ryzyko zawodowe15.
Na prze³omie 2005 i 2006 r. przeprowadzono kolejny monitoring powiêcony przestrzeganiu praw ofiar zgwa³cenia w postêpowaniu przygotowawczym. Badaniem zosta³y objête miejskie komendy, komisariaty gminne i wiejskie
w województwie ma³opolskim, l¹skim i podkarpackim. Wywiady i badania
ankietowe przeprowadzono ³¹cznie w 35 placówkach Policji. Ze zgromadzonych informacji wynika, i¿ Policja nadal nie wypracowa³a standardów pracy
z ofiarami zgwa³cenia. Zdarza³o siê, ¿e funkcjonariusze z jednej strony wykazywali opiesza³oæ i niechêæ do podejmowania czynnoci w wypadku ewidentnych naruszeñ prawa (np. kwestionowali fakt zgwa³cenia w sytuacji, gdy
ofiar¹ by³a kobieta bezdomna lub z problemem alkoholowym), z drugiej za
przekraczali swoje kompetencje, podejmuj¹c pozaproceduralnie czynnoci lub
wspó³pracuj¹c z prywatnymi gabinetami medycznymi. Wed³ug relacji ofiar
zgwa³cenia, policjanci czêsto kierowali siê stereotypami, osobistymi dowiadczeniami, a tak¿e sympati¹ lub antypati¹ wobec ofiar i na tej podstawie
podejmowali b¹d nie czynnoci przypisane do prowadzonych postêpowañ.
Ponadto, w opinii autorki monitoringu, sam standard postêpowania w ramach postêpowania przygotowawczego by³ wyranie autorski i przybiega³
ró¿nie, a przy pierwszym, najwa¿niejszym kontakcie z ofiar¹ czêsto brakowa³o jakiejkolwiek kontroli lub choæby konsultacji z prokuratur¹ w zakresie
oceny znamion przestêpstwa16.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ niew³aciwie przeprowadzone postêpowanie mo¿e
stanowiæ dla osoby zgwa³conej bardziej dotkliw¹ interwencjê w intymn¹ sferê
¿ycia i wyrz¹dziæ wiêksz¹ szkodê ni¿ samo przestêpstwo. Dlatego tak istotne
jest, aby prowadz¹cy przes³uchanie byli do tego odpowiednio przygotowani.
W systemie szkoleñ policjantów problematyce zgwa³ceñ nie powiêca siê jednak zbyt wiele miejsca17. Aby poprawiæ profesjonalizm pracy funkcjonariuszy, powinno siê wprowadziæ zajêcia na temat prowadzenia postêpowañ
w sprawie zgwa³ceñ, rozmów z ofiarami oraz sposobu zachowania wobec
ofiary. Zdaniem Z. Izdebskiego b³êdy, które pope³niaj¹ policjanci, powielaj¹
równie¿ prokuratorzy i sêdziowie. Wiele do ¿yczenia pozostawia praca lekarzy,
którzy nie maj¹ jasno okrelonych standardów postêpowania ze zgwa³conymi.
Wszystkie grupy zawodowe s¹ niedostatecznie przygotowane do kontaktów
z ofiarami18. Szkolenia powinny obejmowaæ nie tylko procedury prawne, ale
te¿ wiedzê z psychologii, medycyny s¹dowej, seksuologii oraz kryminalistyki.
15
16

Ibidem.
B. Zadumiñska Raport z wyników monitoringu. Sytuacja ofiar zgwa³cenia w postêpowaniu przygotowawczym, Kraków 2006, s. 24 i nast. (niepubl.).
17 E. Koliñska, op. cit., s. 25. Por. B. Ho³yst, Policja na wiecie, Warszawa 2011, s. 6793.
18 M. Michalski, op. cit., s. 3.
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To w³anie w niedostatecznej znajomoci tych dyscyplin mo¿na upatrywaæ
przyczyn pope³nianych przez przes³uchuj¹cych b³êdów. Szkoleniem tego typu
powinni byæ objêci równie¿ studenci wydzia³ów lekarskich. Wiedzê na temat
seksualnoci cz³owieka przekazuje siê im obecnie w formie szcz¹tkowej lub
nie przekazuje siê jej wcale. W konsekwencji nie nabywaj¹ umiejêtnoci
trafnej i szybkiej podstawowej diagnozy i interwencji seksuologicznej.
Kwestiê odbytych szkoleñ, udzia³u w seminariach i warsztatach poruszono tak¿e w przytaczanym wczeniej monitoringu przeprowadzonym na prze³omie 2005 i 2006 r. Wynika z niego, ¿e w jakimkolwiek szkoleniu lub seminarium z omawianej tu problematyki uczestniczy³a niepe³na po³owa
funkcjonariuszy pracuj¹cych z ofiarami zgwa³ceñ19. Natomiast z monitoringu
dotycz¹cego trybu oraz metodologii pracy lekarzy, przeprowadzonego na podstawie danych uzyskanych z Krakowskiego Orodka Obdukcyjnego, oraz indywidualnych dowiadczeñ funkcjonariuszy z bieg³ymi lekarzami wynika, ¿e
obdukcje ofiar zgwa³cenia prowadzone by³y w systemie ambulatoryjnym
i  o ile ofiary nie by³y dowiezione przez Policjê  badania by³y odp³atne.
Dla wielu kobiet tego typu rozwi¹zanie proceduralne stanowi³o powa¿ny
problem. Lekarze sporz¹dzaj¹cy oglêdziny oraz sprawozdania obdukcyjne posiadali jedynie ogóln¹ wiedzê kryminalistyczn¹20.
Prawid³owe postêpowanie w przypadku zgwa³cenia wymaga od strony
leczniczej i s¹dowo-lekarskiej wspó³pracy lekarza z organami cigania. Badanie ofiary powinno byæ przeprowadzone w jednym specjalistycznym szpitalu
przez lekarza maj¹cego dowiadczenie w postêpowaniu z tego typu przypadkami i potrafi¹cego we w³aciwy sposób zabezpieczyæ materia³ dowodowy.
Zdarza siê, ¿e zgwa³cone kobiety leczone s¹ w wielospecjalistycznym szpitalu
przez ró¿nych lekarzy. Wówczas prawid³owoæ sporz¹dzenia dokumentacji
i zabezpieczenia materia³ów pozostawia wiele do ¿yczenia. Przeprowadzaj¹cy
badania powinien dysponowaæ zestawem zawieraj¹cym niezbêdne materia³y
do pobrania i zabezpieczenia ladów. Ofiara zgwa³cenia, która trafia do szpitala, powinna byæ przyjmowana w trybie pilnym, bezporednio po pacjentach
w stanie nag³ego zagro¿enia ¿ycia, a same badania odbywaæ siê w obecnoci
osoby tej samej p³ci21.
W celu zwiêkszenia poczucia bezpieczeñstwa i komfortu ofiar oraz przyczynienia siê do skutecznego poinformowania o ich prawach i zapewnienia
w³aciwego zabezpieczenia materia³u dowodowego (co w konsekwencji sprzyjaæ ma czêstszym decyzjom kobiet o zg³aszaniu tego typu przestêpstw i skuteczniejszemu ciganiu przestêpstw) z inicjatywy Pe³nomocnika Rz¹du ds.
Równego Traktowania oraz w wyniku prac miêdzyresortowych w ramach
19
20
21

B. Zadumiñska, Raport z wyników monitoringu. Sytuacja ofiar..., s. 17.
Ibidem, s. 2930.
V.J. DiMaio, D. DiMaio, B. wi¹tek, Z. Przybylski (red.), Medycyna s¹dowa, Wroc³aw
2010, s. 412413.
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Platformy dzia³ania Stop przemocy seksualnej w Polsce zosta³a opracowana, a nastêpnie 25 listopada 2010 r. podpisana pierwsza w Polsce Procedura
postêpowania Policji i placówki medycznej z ofiar¹ przestêpstw seksualnych.
Zostanie ona upowszechniona w placówkach opieki medycznej i jednostkach
Policji. Opracowany równie¿ zostanie, towarzysz¹cy Procedurze, informator
Prawa ofiary przemocy seksualnej, który bêdzie przekazywany ofierze
przemocy seksualnej w placówkach medycznych i w jednostkach Policji22.
Zgodnie z Procedur¹, zg³oszenie o pope³nieniu zgwa³cenia przyjmuje
funkcjonariusz tej samej p³ci co ofiara, przeszkolony w zakresie kontaktu
z ofiar¹ przemocy seksualnej, przy zachowaniu zasad prywatnoci, które
minimalizuj¹ uczucie skrêpowania. Funkcjonariusz ten informuje osobê pokrzywdzon¹ o przys³uguj¹cych jej prawach w formie ustnej oraz pisemnej,
a nastêpnie niezw³ocznie przewozi j¹ pojazdem s³u¿bowym Policji do placówki medycznej, z któr¹ wspó³dzia³a jednostka organizacyjna Policji przyjmuj¹ca zg³oszenie. Personelowi medycznemu przekazany zostaje pakiet kryminalistyczny do zabezpieczania ladów, a nastêpnie lekarz przeprowadza wywiad
lekarski, badanie przedmiotowe i ginekologiczne (w obecnoci osoby asystuj¹cej: lekarza, pielêgniarki lub po³o¿nej oraz wskazanej przez ofiarê zaufanej
osoby doros³ej). W przypadku osoby ma³oletniej  dziewczynki, badanie wykonuje lekarz ginekolog-po³o¿nik, a w przypadku ch³opca  chirurg dzieciêcy
lub chirurg we wspó³pracy z lekarzem ginekologiem-po³o¿nikiem. Ponadto
dokonuje on rozpoznania i ustabilizowania stanów nag³ych, oceny i leczenia
urazów, pobrania i zabezpieczenia materia³u do badañ bakteriologicznych,
zapobiegania zaka¿eniom przenoszonym drog¹ p³ciow¹, a tak¿e ustala termin wizyt kontrolnych i pomocy psychoterapeutycznej. Lekarz za zgod¹ ofiary wzywa psychologa, który udziela pomocy psychologicznej. Zabezpiecza te¿
i przekazuje za pokwitowaniem funkcjonariuszowi materia³ biologiczny,
zgodnie z zawartoci¹ pakietu kryminalistycznego dostarczonego przez Policjê. Na wyposa¿eniu oddzia³ów SOR i ginekologicznych izb przyjêæ powinny
znajdowaæ siê pakiety kryminalistyczne do zabezpieczenia ladów przestêpstw na tle seksualnym. W przypadku, gdy ofiara zg³osi³a siê w pierwszej
kolejnoci do placówki medycznej, lekarz po uzyskaniu zgody pokrzywdzonej
przestêpstwem powiadamia Policjê lub prokuraturê o pope³nieniu zgwa³cenia. Gdy ofiar¹ zgwa³cenia jest osoba ma³oletnia, powiadomienie Policji lub
prokuratury oraz rodziców lub prawnych opiekunów jest obligatoryjne. Placówka medyczna po przeprowadzonym badaniu zapewnia ofierze prysznic,
odzie¿ zastêpcz¹ (bielizna, dres) oraz posi³ek i kieruje ofiarê do najbli¿szej
lokalnej organizacji spo³ecznej wyspecjalizowanej w udzielaniu pomocy tej
grupie pokrzywdzonych (prawnik, terapeuta, psycholog)23.
22 Procedura postêpowania Policji i placówki medycznej z ofiar¹ przemocy seksualnej,
[online] <www.rownetraktowanie.gov.pl>.
23 Ibidem.
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Niezwykle istotnym elementem Procedury jest wyposa¿enie Policji
w pakiety kryminalistyczne do zabezpieczenia ladów przestêpstwa i udostêpnianie ich personelowi medycznemu w przypadku koniecznoci przeprowadzenia oglêdzin cia³a ofiary i zabezpieczenia dowodów dla potrzeb postêpowania karnego. Gotowy zestaw odpowiednio dobranych narzêdzi i materia³ów
z do³¹czon¹ instrukcj¹ u¿ycia, zdaniem by³ego komendanta g³ównego Policji
A. Matejuka, daje gwarancjê, ¿e ¿aden etap badania nie zostanie przeoczony
b¹d nieprawid³owo przeprowadzony. Umo¿liwi³oby to lekarzowi zastosowanie w³aciwego i wystandaryzowanego toku postêpowania. W opinii Ministerstwa Sprawiedliwoci, z uwagi na zró¿nicowany sposób dotychczasowej
wspó³pracy Policji z placówkami medycznymi w zakresie postêpowania
z ofiarami przestêpstw seksualnych opracowanie przedmiotowej Procedury
by³o konieczne i wskazane. Przyczyniæ siê ona powinna do podwy¿szenia
standardów dzia³añ w tym zakresie, ujednoliciæ wykonywanie niezbêdnych
czynnoci przez organy postêpowania, zabezpieczyæ w sposób maksymalny
interesy osób pokrzywdzonych oraz wp³yn¹æ na skuteczniejsze zwalczanie
i ciganie tego typu przestêpstw24.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tak¿e Krajowy Program na rzecz Ofiar
Przestêpstw na lata 2009201325. Celem Programu jest wypracowanie
i wdro¿enie systemowych rozwi¹zañ s³u¿¹cych udzieleniu pomocy ofiarom
przestêpstw oraz wzmocnieniu ich pozycji w systemie prawnym i spo³ecznym. Cel ten realizowany jest poprzez:
 utworzenie ogólnopolskiej struktury, której zadaniem bêdzie udzielenie
wszechstronnej pomocy osobom pokrzywdzonym;
 zwiêkszenie skutecznoci i dostêpnoci pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym;
 opracowanie projektu ustawy o pomocy pokrzywdzonym;
 zapewnienie dostêpu do wyczerpuj¹cej i rzetelnej informacji oraz profesjonalnej pomocy, tak¿e tej specjalistycznej;
 opracowanie standardów postêpowania z osobami pokrzywdzonymi przestêpstwem;
 podnoszenie wra¿liwoci spo³ecznej wobec osób pokrzywdzonych oraz podnoszenie kompetencji osób zajmuj¹cych siê udzieleniem pomocy pokrzywdzonym26.
W ramach Programu mo¿na wyró¿niæ dzia³ania o charakterze pomocowym, informacyjnym i edukacyjnym. W zakresie dzia³añ organizacyjnych
24
25

Ibidem.
Krajowy Program na rzecz Ofiar Przestêpstw na lata 2009-2013, opracowany na podstawie Zarz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów nr 78 z 30 lipca 2007 r. (niepubl.). Stworzenie
kompleksowego programu pomocowego wynika³o z zaleceñ miêdzynarodowych, kszta³tuj¹cych
politykê postêpowania z pokrzywdzonymi, w tym, z dokumentów przyjêtych przez organizacje
miêdzynarodowe, a przytaczanych w niniejszej artykule, Zaleceñ Rady Europy Nr R (85) 11
oraz Nr R (87) 21 i Decyzji Ramowych Unii Europejskiej 2001/220/WsiSW.
26 Ibidem, s. 8.
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najwa¿niejsze jest utworzenie ogólnopolskiego systemu w formie struktury
Sieci Pomocy Ofiarom Przestêpstw poprzez m.in. utworzenie 16 Orodków
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych na terenie ca³ego kraju. Obecnie w ka¿dym województwie funkcjonuje tego rodzaju instytucja pomocowa. Zlokalizowane one zosta³y przy organizacjach pozarz¹dowych, samorz¹dowych lub
kocielnych, a wy³onione przez Ministra Sprawiedliwoci w ramach og³oszonego konkursu. W orodkach udzielana jest bezp³atna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna. Ponadto zadaniem Orodka jest wypracowanie dobrych praktyk we wspó³pracy z innymi instytucjami oraz organizacjami
pozarz¹dowymi w celu wzmocnienia mechanizmów ochrony osób pokrzywdzonych przestêpstwem. Praca Orodka opiera siê w znacznej mierze na
grupie wolontariuszy pe³ni¹cych funkcjê opiekunów ofiar, których zadaniem
jest zapewnienie osobie pokrzywdzonej pomocy wiadczonej poza orodkiem
oraz wsparcia w zale¿noci od indywidualnych potrzeb. Dzia³alnoæ Orodków finansowana jest obecnie w g³ównej mierze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestêpstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej27.
Oprócz dzia³añ pomocowych realizowane s¹ tak¿e dzia³ania, których celem jest zagwarantowanie osobom pokrzywdzonym przestêpstwem powszechnego dostêpu do informacji z zakresu prawa oraz na temat ró¿nych
form pomocy. W ramach tych dzia³añ utworzono ogólnopolski telefon informacyjno-interwencyjny. Taka forma pomocy skierowana jest nie tylko do
osób pokrzywdzonych, ale równie¿ cz³onków ich rodzin oraz osób posiadaj¹cych informacjê o przestêpstwie. Ponadto utworzono stronê internetow¹
www.pokrzywdzeni.gov.pl, która jest drugim ród³em informacji w zakresie
rozpowszechniania wiedzy o krajowych i europejskich systemach prawnych,
a tak¿e ró¿nych formach pomocy. Program przewiduje równie¿ wydanie
Karty Pokrzywdzonego Przestêpstwem, która docelowo zast¹pi druk Pouczenia pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowi¹zkach.
G³ównym celem Karty jest przekazanie osobie pokrzywdzonej w sposób czytelny spisu podstawowych uprawnieñ, jakie jej przys³uguj¹ w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz informacji o mo¿liwoci uzyskania pomocy.
Karta dostêpna jest w instytucjach pañstwowych, a tak¿e innych instytucjach nios¹cych pomoc (np. placówki owiatowe, zak³ady opieki zdrowia,
orodki pomocy spo³ecznej)28. W zakresie dzia³añ edukacyjnych realizowane
s¹ natomiast szkolenia dla poszczególnych grup zawodowych wchodz¹cych
w kontakt z ofiarami przestêpstw w celu podnoszenia ich kompetencji, wymiany dowiadczeñ i najlepszych praktyk w tym zakresie29.
Jak ju¿ wspomniano, postêpowanie karne w sprawach o przestêpstwo
zgwa³cenia przewa¿nie ³¹czy siê z dodatkowymi przykrociami i cierpieniami
27
28
29

Ibidem, s. 1316.
Ibidem, s. 2127.
Ibidem, s. 28.
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psychicznymi osoby pokrzywdzonej, nawet przy przestrzeganiu przez organy
procesowe wszystkich wymogów proceduralnych, gdy¿ dotyka jej najbardziej
intymnej sfery ¿ycia prywatnego, roztrz¹sa zdarzenie, o którym ofiara chcia³aby zapomnieæ30 . W uchwale z 21 grudnia 1972 r. dotycz¹cej przestêpstwa
zgwa³cenia S¹d Najwy¿szy trafnie zwróci³ uwagê, i¿ w trakcie czynnoci
procesowych zawsze nale¿y zwracaæ uwagê na to, aby nie nara¿aæ osoby
pokrzywdzonej na zbêdne przykroci i w miarê mo¿liwoci unikaæ wielokrotnego jej przes³uchiwania31. Niestety, zdarza siê, ¿e osoba pokrzywdzona
przes³uchiwana jest kilka, a nawet kilkanacie razy.
Na uwagê zas³uguje wyrok S¹du Apelacyjnego w Krakowie z 15 lutego
1996 r. oceniaj¹cy zdecydowanie negatywnie postêpowanie karne, w którym
pokrzywdzona zgwa³ceniem zbiorowym by³a 25 razy wzywana do udzia³u
w czynnociach procesowych, b¹d o nich zawiadamiana, a 14 razy ¿¹dano od
niej zeznañ o przebiegu zdarzeñ przed coraz to innymi osobami, tak¿e
w konfrontacji z ka¿dym sprawc¹ jej krzywdy. S¹d wskaza³ na potrzebê
chronienia ka¿dego pokrzywdzonego przed zbêdnymi dolegliwociami postêpowania karnego. W dalszej czêci s¹d uzasadnia³, i¿ takie metody ledcze
mog¹ byæ powodem unikania postêpowania karnego przez coraz to wiêksz¹
liczbê zgwa³conych, za wielokrotne przes³uchania, konfrontacje i podobne
czynnoci nie s³u¿¹ ustaleniu prawdy materialnej, lecz powoduj¹ zazwyczaj
skutki zdecydowanie przeciwne. Zwróci³ tak¿e uwagê na potrzebê przekazywania spraw o zgwa³cenia pracownikom wykwalifikowanym i przygotowanym do odpowiedniego postêpowania z ofiarami, tudzie¿ potrafi¹cym zabezpieczyæ niezbêdne dla celów postêpowania dowody32.
Interesuj¹ce s¹ w tej materii wyniki przytaczanego monitoringu przeprowadzonego w okresie od sierpnia 1999 do stycznia 2000 r., z których wynika,
i¿ choæ wiêkszoæ policjantów ma wiadomoæ, ¿e wielokrotne przes³uchanie
ofiary nara¿a j¹ na dodatkowe cierpienia, to ich zdaniem i tak powinno byæ
ich wiêcej ni¿ jedno. Optymalnym rozwi¹zaniem, zdaniem respondentów,
by³oby trzykrotne przes³uchanie osoby pokrzywdzonej, jedno przez policjanta, drugie przez prokuratora i trzecie przez s¹d33.
Na uwagê zas³uguje tak¿e dodany ustaw¹ z 10 stycznia 2003 r.34 przepis
art. 185a i b dotycz¹cy ochrony ofiar przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej
30
31
32

Wyrok SA w Lublinie z 12 sierpnia 1999 r., II AKa 98/99, KZS 2000, z. 2, poz. 41.
Uchwa³a SN z 21 grudnia 1972 r., OSNKW 1973, nr 2-3, poz. 18.
Wyrok SA w Krakowie z 15 lutego 1996 r., II AKa 2/96, Prokuratura i Prawo (dodatek) 1996, nr 10, poz. 20; zob. te¿ glosê aprobuj¹c¹ J. Gurgula w: Prokuratura i Prawo 1997,
nr 2, poz. 115.
33 K. Bajoñczyk, B. Zadumiñska, Raport z wyników monitoringu. Przestrzeganie praw
cz³owieka..., s. 7.
34 Ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania karnego, ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania karnego, ustawy o wiadku koronnym oraz
ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 17, poz. 155).
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i obyczajnoci, które w chwili czynu nie ukoñczy³y 15 lat, przed powtórn¹
wiktymizacj¹ ze strony organów cigania i wymiaru sprawiedliwoci, wynikaj¹c¹ g³ównie z wielokrotnoci przes³uchañ w toku ca³ego postêpowania.
Istotne jest równie¿ zapewnienie pokrzywdzonemu jak najkorzystniejszych
warunków do swobodnego z³o¿enia zeznañ w charakterze wiadka oraz zminimalizowanie stresu wywo³anego przes³uchaniem i odtwarzaniem przebiegu
przestêpstwa, a tym samym powracaniem prze¿yæ, które mog¹ powodowaæ
zaburzenia funkcjonowania organizmu, w tym pamiêci35. Ochrona ma³oletniego pokrzywdzonego realizowana jest przez okrelon¹ w art. 185a k.p.k.
zasadê jednorazowego przes³uchania (co podkrelono u¿yciem s³owa tylko).
Ponowne przes³uchanie jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy wyjd¹ na jaw istotne
okolicznoci, których wyjanienie wymaga ponownego przes³uchania, lub za¿¹da tego oskar¿ony, który nie mia³ obroñcy w czasie pierwszego przes³uchania pokrzywdzonego36.
Zdaniem Z. Eichstaedta, ponowne przes³uchanie z powodu ujawnienia
istotnych okolicznoci mo¿na w istotny sposób ograniczyæ m.in. przez dok³adne przeprowadzenie czynnoci przes³uchania w fazie postêpowania przygotowawczego. Jest to zadanie trudne, gdy¿ to jedna z pierwszych czynnoci
dowodowych w postêpowaniu przygotowawczym. Aby ograniczyæ liczbê przes³uchañ do niezbêdnego minimum, nale¿y d¹¿yæ do takiej sytuacji, aby podczas przes³uchania pokrzywdzonego podejrzany mia³ ju¿ obroñcê37.
W literaturze podnosi siê równie¿, ¿e brak mo¿liwoci zaskar¿enia decyzji o ponownym przes³uchaniu pokrzywdzonego w rozumieniu art. 185a
k.p.k., a tak¿e brak przyk³adowego wyliczenia okolicznoci uzasadniaj¹cych
ponowne przes³uchanie pokrzywdzonego daje w³aciwie nieograniczone mo¿liwoci ponownego przes³uchania pokrzywdzonego pod pretekstem istnienia
istotnych okolicznoci, co mo¿e mieæ miejsce np. w przypadku, gdy oskar¿ony
przedstawia odmienn¹ wersjê zdarzenia b¹d sk³ada odmienne wyjanienia
od pokrzywdzonego38.
35 Uchwa³a SN z 30 listopada 2004 r., I KZP 25/04, OSNKW 2004, nr 1112, poz. 101.
Zob.: L. Falandysz, Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii, Warszawa 1980, s. 182;
C. Kulesza, Rola pokrzywdzonego..., s. 66; S. Walto, Proces karny. Zarys systemu, wyd. VII,
Warszawa 2003, s. 377; B. Ho³yst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 960;
J. Bosonoga, Przes³uchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k., Prokuratura i Prawo
2004, nr 1, s. 63; P. wierk, Przes³uchanie ma³oletniego pokrzywdzonego na podstawie art. 185a
kodeksu postêpowania karnego, Prokuratura i Prawo 2004, nr 5, s. 149.
36 Zob. wyrok SN z 24 listopada 2008 r., V KK164/08, OSNKW 2008, nr 2295; wyrok SN
z 14 listopada 2009 r., III KK176/09, Lex nr 553885; postanowienie SN z 24 listopada 2010 r.,
I KZP 21/10.
37 K. Eichstaedt, Glosa aprobuj¹ca do uchwa³y SN z 30.11.2004 r., Przegl¹d S¹dowy
2006, nr 2, s. 151.
38 D. Tarnowska, Przes³uchanie pokrzywdzonego przestêpstwem okrelonym w rozdziale
XXV k.k., który w chwili czynu nie ukoñczy³ 15 lat (art. 185a k.p.k.), Przegl¹d S¹dowy 2004,
nr 10, s. 85.
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Jak wskazuje praktyka, mimo kilkuletniego okresu obowi¹zywania art.
185a k.p.k., o wiele czêciej do ponownego przes³uchania pokrzywdzonego
dochodzi nie z powodu wysuniêcia takich ¿¹dañ przez oskar¿onego, ale
z powodu wyjcia na jaw istotnych okolicznoci, których wyjanienie wymaga
ponownego przes³uchania ma³oletniego. Z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwoci wynika, ¿e np. w 2008 r. z art. 185a k.p.k. liczba
przes³uchañ ma³oletniego pokrzywdzonego, który by³ przes³uchiwany (rozdz.
XXV i XXVI k.k.), wynios³a 5153, z czego jeden raz przes³uchano 4949 ma³oletnich, a 204 wiêcej ni¿ raz z powodu nowych okolicznoci (80) i na ¿¹danie
oskar¿onego (44). Z art. 185b k.p.k. liczba przes³uchañ ma³oletniego ogó³em
wynios³a 873, w tym jeden raz 851, wiêcej razy 22 z powodu nowych okolicznoci (19) i na ¿¹danie oskar¿onego(3)39.
Rozwi¹zanie przewidziane w art. 185a k.p.k. nale¿y odnosiæ zarówno do
postêpowania przygotowawczego, jak i jurysdykcyjnego. U¿ycie s³owa oskar¿ony, a nie podejrzany przy okreleniu wyj¹tków wiadczy o braku przeszkód do przeprowadzenia przes³uchania w tym trybie pokrzywdzonych tak
w fazie postêpowania przygotowawczego, jak i s¹dowego. Stanowisko takie
reprezentowane jest przez orzecznictwo i doktrynê40.
Przes³uchanie takie powinno odbywaæ siê w odpowiednich warunkach
przy udziale bieg³ego psychologa oraz przedstawiciela ustawowego lub osoby,
pod której sta³¹ piecz¹ pokrzywdzony pozostaje. Dlatego te¿ jednym z istotnych elementów dzia³añ podejmowanych na rzecz zapobiegania wtórnej wiktymizacji ofiar, szczególnie ma³oletnich, jest tworzenie na terenie jednostek
Policji przyjaznych pokoi przes³uchañ, nazywanych Niebieskimi Pokojami.
Jak wynika z danych Policji, na terenie kraju funkcjonuje ok. 305 tego
rodzaju pomieszczeñ, z czego 238 znajduje siê w budynkach jednostek Policji,
11 w s¹dach i prokuraturze, 18 w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
a pozosta³e 38 w budynkach instytucji rz¹dowych, samorz¹dowych, placówek
medycznych organizacji i fundacji dzia³aj¹cych na rzecz dzieci, m³odzie¿y,
rodziny i przeciwdzia³ania uzale¿nieniom. W wielu przypadkach na poziomie
lokalnym Policja wspó³pracuje z w³adzami samorz¹dowymi, instytucjami
i organizacjami pozarz¹dowymi oraz prowadzi konsultacje odnonie do standardów, jakie powinny te pomieszczenia spe³niaæ, ze specjalistami Fundacji
Dzieci Niczyje, która by³a inicjatorem zawi¹zania w 2007 r. Koalicji na rzecz
Przyjaznego Przes³uchiwania Dzieci41. Pokój przes³uchañ dla dzieci sk³ada
siê on z dwóch pomieszczeñ: w jednym (wyposa¿onym w odpowiednie meble,
39
40

ród³o: Ministerstwo Sprawiedliwoci, [online] <www.dzieckoswiadek.pl>.
Uchwa³a SN z 30 listopada 2004 r., I KZP 25/04, OSNKW 2004, nr 1112, poz. 101.
Zob.: T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Kraków 2003, s. 498; P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, t. I, wyd. II, Warszawa 2004, s. 801; R. A. Stefañski, [w:] Z. Gostyñski (red.), Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, t. I, wyd. II, Warszawa 2003, s. 856.
41 Przyjazne pokoje przes³uchañ, <www.policja.pl/portal/pol/716/7158/Przyjazne_pokoje_przesluchan.html>.
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zabawki, ozdoby itd.) prowadzone jest przes³uchanie dziecka z udzia³em psychologa i sêdziego, za drugie (tzw. techniczne) przeznaczone dla pozosta³ych
osób doros³ych uczestnicz¹cych w procedurze (prokurator, adwokat). W pokoju technicznym znajduje siê aparatura audio-wideo, mikrofon i g³oniki potrzebne dla nawi¹zania kontaktu z prowadz¹cym przes³uchanie dziecka. Pokoje te najczêciej po³¹czone s¹ lustrem weneckim42.
Na obszarze województwa warmiñsko-mazurskiego zosta³o utworzonych
11 takich Niebieskich Pokoi, w tym 4 przeznaczono do przes³uchania dzieci
(Gi¿ycko, I³awa, Kêtrzyn, Lidzbark Warmiñski), za 7 do przes³uchania zarówno dzieci, jak i doros³ych ofiar przestêpstwa (Olsztyn, Ostróda, Nowe
Miasto Lubawskie, Pisz, Elbl¹g, Wêgorzewo, Olecko). Wszystkie pokoje zosta³y wyposa¿one w lustro weneckie i profesjonalny sprzêt audio-wideo43.
Na koniec rozwa¿añ wskazaæ nale¿y jeszcze inne przepisy umo¿liwiaj¹ce
ochronê praw osoby pokrzywdzonej w trakcie postêpowania karnego:
a) niejawnoæ postêpowania, je¿eli jawnoæ mog³aby naruszyæ wa¿ny interes prywatny lub te¿ na ¿¹danie osoby, która z³o¿y³a wniosek o ci¹gnie
(art. 360 § 1 pkt 4 i 2 k.p.k.);
b) przes³uchanie osoby pokrzywdzonej przez s¹d pod nieobecnoæ oskar¿onego, je¿eli jego obecnoæ mog³aby oddzia³ywaæ krêpuj¹co na zeznania (art. 390
§ 2 k.p.k.);
c) zachowanie w tajemnicy okolicznoci umo¿liwiaj¹cych ujawnienie to¿samoci pokrzywdzonej lub zastrze¿enie jej danych odnosz¹cych siê do miejsca zamieszkania, z uwagi na uzasadnion¹ obawê niebezpieczeñstwa dla
¿ycia i zdrowia, wolnoci albo mienia  w znacznych rozmiarach pokrzywdzonej lub osoby jej najbli¿szej (art. 184 § 1 i art. 191 § 3 k.p.k.);
d) mo¿liwoæ okazania przez lustro weneckie zamiast okazania bezporedniego w celu wy³¹czenia mo¿liwoci rozpoznania osoby pokrzywdzonej
przez osobê okazywan¹ (art. 173 § 2 k.p.k.).
Wzmocnienie ochrony interesów pokrzywdzonego nast¹pi³o równie¿
w wyniku nowelizacji kodeksu karnego z 5 listopada 2009 r.44 poprzez wprowadzenie istotnej zmiany, a mianowicie znaczne rozszerzenie rodka karnego
w postaci nak³adanego na sprawcê przestêpstwa obowi¹zku naprawienia
szkody (art. 46) w razie skazania tak¿e za przestêpstwo z art. 197, tudzie¿
umo¿liwienie orzeczenia obowi¹zku zadoæuczynienia za krzywdê, a wiêc nie
tylko za szkodê materialn¹, ale tak¿e za szkodê o charakterze niematerialnym (istnieje mo¿liwoæ orzeczenia tego obowi¹zku równie¿ z urzêdu, pomimo braku wniosku osoby uprawnionej np. z powodu zastraszenia przez
sprawcê lub nieporadnoci ofiary).
42 Przyjazne przes³uchanie dziecka. Przyjazny Pokój Przes³uchañ Dzieci, [online]
<www.dzieckoswiadek.pl/pokoj.php? PID=9>.
43 Przyjazne pokoje...
44 Dz.U. z 2009 r., nr 206, poz. 1589.
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Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ nowelizacji z 2010 r.45 , która w istotny
sposób dokona³a zabezpieczenia interesów pokrzywdzonych w przypadku,
gdy wobec sprawcy zastosowano warunkowe zawieszenie kary pozbawienia
wolnoci. Nale¿y tu wskazaæ art. 72 § 7a k.k., tj. mo¿liwoæ orzeczenia wobec
oskar¿onego powstrzymania siê od kontaktowania siê z pokrzywdzonym
w okrelony sposób lub zbli¿ania siê do pokrzywdzonego.
Przytoczone przepisy i procedury niew¹tpliwie powinny siê przyczyniæ do
zapobiegania lub zmniejszenia skali tzw. wtórnej wiktymizacji wród ofiar
zgwa³cenia, przy czym nadal nale¿y d¹¿yæ do opracowania procedur skutecznej interwencji oraz pomocy dla pokrzywdzonych zgwa³ceniem, w szczególnoci utworzenia instytucji wiadcz¹cych wszechstronn¹, profesjonaln¹, nieodp³atn¹ i wyczerpuj¹c¹ pomoc medyczn¹, psychologiczn¹, psychiatryczn¹
i prawn¹, powstania funduszu kompensacyjnego s³u¿¹cego zadoæuczynieniu
krzywdom doznanym przez tê grupê ofiar oraz przygotowania przepisów
i procedur umo¿liwiaj¹cych skuteczn¹ ochronê ich praw maj¹tkowych. Ponadto zmierzaæ nale¿y do zwiêkszenia intensywnoci szkoleñ dla funkcjonariuszy Policji, prokuratorów i sêdziów w zakresie nale¿ytego traktowania
ofiar, w tym uczulenia organów cigania i wymiaru sprawiedliwoci na koniecznoæ uwzglêdnienia prze¿yæ kryzysowych pokrzywdzonego. W placówkach s³u¿by zdrowia nale¿y wprowadziæ odpowiednie procedury pomocy dla
ofiar tego rodzaju przestêpstw oraz wyposa¿yæ je w specjalistyczne pakiety
pozwalaj¹ce na skuteczne zebranie i zabezpieczenie materia³u dowodowego,
co równie¿ przyczyniæ siê powinno do zapobiegania wtórnej wiktymizacji.

Summary
Prevention of recurrent victimization in the case of victims of sexual
offence of rape  chosen procedural aspects
Keywords: rape, sexual offence, recurrent victimization, victim.

The subject of the article is to consider certain procedural aspects concerning the prevention of recurrent victimization in the case of victims of
a sexual offence. The author of the article presents the most important international documents defining the procedural standards toward victims of a sexual
offence and the position of such victims in penal proceedings. Furthermore, the
author points at inappropriate methods of treating rape victims, ways of interrogating them and shortcomings in professional training with respect to such
victims. Finally, the author discusses actions taken to improve the situation
of rape victims by Polish government and non-government organizations.
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Instytucja plea bargaining jako wspó³czesna
forma konsensualizmu miêdzy przestêpc¹
a ofiar¹
Specyficzn¹ form¹ przyznania siê do winy jest instytucja plea bargaining,
znana anglosaskiemu procesowi karnemu, a wiêc funkcjonuj¹ca w USA, Kanadzie i w prawie angielskim. Idzie tutaj o instytucjê wytargowanego przyznania siê do winy, która  jak siê twierdzi  zrewolucjonizowa³a anglosaski
proces karny1.
Treci¹ tej instytucji jest wydobycie od oskar¿onego przyznania siê do
winy w zamian za pewne okrelone korzyci prawne, na które godzi siê
oskar¿yciel publiczny. Chodzi tutaj o takie kwestie, jak z³agodzon¹ kwalifikacjê prawn¹ czynu, odpowiedni, ale z³agodzony wymiar kary, ograniczenie liczby zarzuconych przestêpstw. Dochodzi wiêc do przedprocesowych negocjacji
pomiêdzy oskar¿ycielem a oskar¿onym i jego obroñc¹. Strony zawieraj¹ swoisty uk³ad, który jest zatwierdzany przez s¹d i przez ten s¹d honorowany.
Zatwierdzenie uk³adu ma konstytutywny charakter. Istota omawianej instytucji polega na przyznaniu siê oskar¿onego do winy w zamian za pewne premie
ze strony oskar¿yciela na rzecz oskar¿onego. Instytucja plea bargaining stawia
przed procesem inne cele ni¿ okrelone w art. 2 polskiej ustawy procesowej.

Przyznanie siê do winy w anglo-amerykañskim systemie
wymiaru sprawiedliwoci
W amerykañskiej procedurze karnej obowi¹zuj¹ przepisy, z mocy których, jeli oskar¿ony przyznaje siê do winy, odpada koniecznoæ przeprowadzenia procesu przed ³aw¹ przysiêg³ych. Sêdzia po odebraniu wyjanieñ
1

J.R. Kubiak, Wytargowanie przyznania siê do winy. Plea bargaining w procesie karnym
USA, Kanady, Anglii, Nowe Prawo 1980, nr 10.
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w formie przyznania siê do winy mo¿e od razu przyst¹piæ do wymiaru kary.
Wielka oszczêdnoæ czasu stron procesowych i orzekaj¹cych s¹dów jest odpowiedzi¹ na pytanie, dlaczego wykszta³ci³a siê ta instytucja2. W ten sposób
w latach 80. za³atwianych by³o w USA ok. 90% wszystkich skazañ w s¹dach
stanowych i federalnych3.
Druga zasadnicza przyczyna wytargowanego przyznania siê do winy
tkwi w samym systemie amerykañskiego prawa. Jest on bardzo powolny,
a uzyskanie w nim skazuj¹cego wyroku nawet wzglêdem osoby oczywicie
winnej jest bardzo czasoch³onne i kosztowne, gdy¿ system d¹¿y do maksymalnej ochrony praw jednostki i przeciwdzia³a nadu¿yciom w³adzy. Wykszta³cenie siê instytucji wytargowanego przyznania siê do winy nie jest
zatem przypadkowe  to odzwierciedlenie wartoci wyznawanych przez amerykañskie spo³eczeñstwo, w którym g³êboko zakorzeni³ siê lêk przed scentralizowan¹ w³adz¹ oraz obawa przed nadu¿ywaniem uprawnieñ. Spo³eczeñstwo to samo chce uczestniczyæ w podejmowaniu decyzji, nadto cz³owiek ze
swoj¹ godnoci¹ i prywatnoci¹ uznawany jest za wartoæ nadrzêdn¹, co ma
swoje uwarunkowania historyczne. W przeciwieñstwie np. do Francji rozwój
spo³eczny opiera³ siê tam na klasycznej liberalnej tradycji angielskiej, a ponadto spo³eczeñstwo sk³ada siê z ludzi, którzy wyemigrowali z Europy m.in.
pod wp³ywem nadu¿yæ w³adzy4. St¹d wiêc w efekcie du¿a popularnoæ wytargowanego przyznania siê do winy jako surogatu tradycyjnego procesu.
W literaturze prawniczej wyró¿nia siê cztery rodzaje plea bargainig5:
1. Targowanie siê co do rodzaju zarzutów. Gdy zarzucane przestêpstwo
posiada kilka stopni (zabójstwo, zgwa³cenie, rabunek, pobicie itp.), a oskar¿onemu zarzucono zabójstwo pierwszego stopnia, to mo¿e on wyraziæ gotowoæ
przyznania siê do zabójstwa drugiego stopnia, unikaj¹c w ten sposób przede
wszystkim orzeczenia kary mierci. Oskar¿yciel  jeli siê na to godzi
 wycofuje pierwszy zarzut i zamiast niego podnosi zarzut zabójstwa drugiego stopnia. W tej sytuacji mieci siê równie¿ przypadek, gdy w zamian za
przyznanie siê do winy oskar¿yciel wycofuje zarzut pope³nienia zbrodni przez
oskar¿onego i zastêpuje go wystêpkiem czy te¿ w jakikolwiek inny sposób
³agodzi pierwotne oskar¿enie (bargaining concrning the charge).
2 K. Krajewski, Instytucja plea bargaining w amerykañskim procesie karnym, Pañstwo
i Prawo 1980, nr 6; A. Marek, Problemy amerykañskiego wymiaru sprawiedliwoci (wybrane
zagadnienia), Przestêpczoæ na wiecie 1985, t. XVIII; idem, Porozumiewanie siê i uzgadnianie rozstrzygniêæ przez uczestników postêpowania karnego w niektórych innych pañstwach, [w]:
Porozumiewanie siê i uzgadnianie rozstrzygniêæ przez uczestników postêpowania karnego, pod
red. A.J. Szwarca, Warszawa  Poznañ 1993; idem, Porozumienie w anglo-amerykañskim
procesie karnym i w niektórych pañstwach Europy Zachodniej, Pañstwo i Prawo 1992, nr 8.
3 W. Pugh podaje podobn¹ liczbê spraw, czyli 8095%, zob. idem, Amerykañski wymiar
sprawiedliwoci w sprawach karnych z komentarzem porównawczym do prawa francuskiego,
Nowe Prawo 1987, nr 5.
4 Ibidem, s. 92 i 101.
5 K. Krajewski, op. cit., s. 99101.
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2. Negocjacje co do wymiaru kary. Sprawca owiadcza, ¿e przyznaje siê
do winy pod warunkiem, ¿e otrzyma odpowiedni¹ karê uzgodnion¹ z oskar¿ycielem (bargaining concerning the sentence).
3. Negocjacje co do zarzutów równoleg³ych. Sprawca oferuje swoje przyznanie siê do winy w zamian za wycofanie przez oskar¿yciela pewnych okrelonych zarzutów wynikaj¹cych z tego samego czynu (bargaining for concurrent charges).
4. Mo¿liwe jest te¿ targowanie co do liczby zarzutów wynikaj¹cych
z wieloci czynów. Oskar¿yciel w wyniku uk³adu uzyskuje przyznanie siê
oskar¿onego do czynu, który jest dla niego najwa¿niejszy, a w zamian rezygnuje z innych zarzutów (bargaining for dropped charges).
Wspomniany uk³ad miêdzy stronami, bêd¹cy istot¹ przyznania siê do
winy, mo¿e tak¿e dotyczyæ innych kwestii, np. rezygnacji przez prokuratora
ze stosowania tymczasowego aresztowania, obietnicy niepoci¹gniêcia do odpowiedzialnoci przyjació³ oskar¿onego czy jego rodziny.
Praktyka wytargowanego przyznania siê do winy do 1969 r. mia³a charakter poufny, dopiero w 1970 i 1971 r. decyzjami S¹du Najwy¿szego uzyska³a aprobatê i nast¹pi³o jej zalegalizowanie.
Sytuacja taka by³a przedmiotem rozwa¿añ S¹du Najwy¿szego w orzeczeniu Santobello v. New York (1971). W sprawie tej oskar¿ony doszed³ do ugody
z oskar¿ycielem, który mia³ wycofaæ pierwotne zarzuty i na ich miejsce podnieæ nowy, ni¿szego stopnia oraz pozostawiæ kwestiê wymiaru kary do uznania sêdziego (tzn. nie przedstawiaæ konkretnej rekomendacji). Tymczasem
w czasie posiedzenia, na którym mia³o siê odbyæ wyrokowanie, zjawi³ siê
inny oskar¿yciel, który nie wiedzia³ o ugodzie zawartej przez swego kolegê
i z³o¿y³ wniosek o maksymalny wymiar kary (w danym przypadku 1 rok
wiêzienia), co zosta³o uwzglêdnione przez sêdziego. SN uchyli³ wyrok,
twierdz¹c, ¿e jeli przedstawiciel pañstwa, jakim jest oskar¿yciel, uczyni³
okrelon¹ obietnicê, to jest zawsze zobowi¹zany do jej wype³nienia. Jeli
tego nie czyni, s¹d powinien b¹d to zezwoliæ oskar¿onemu na wycofanie
przyznania siê do winy, b¹d te¿ nakazaæ oskar¿ycielowi wykonanie zobowi¹zania6.
Tym niemniej instytucja plea bargaining zosta³a poddana ostrej krytyce
i uznana za niew³aciw¹. W literaturze wskazywano na liczne wady tej instytucji, które s¹ o wiele powa¿niejsze ni¿ jej zalety, a mianowicie:
a) podnoszono, i¿ wskazana wy¿ej praktyka narusza cel postêpowania
karnego  im bardziej prawdopodobne bêdzie, ¿e oskar¿ony jest niewinny,
tym bardziej daleko id¹ce koncesje zaoferuje mu prokurator, by tylko uzyskaæ skazanie;
6

K. Krajewski, op. cit., s. 96.
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b) plea bargaining pozwala oskar¿onemu na u¿ywanie fundamentalnej
gwarancji procedury jako narzêdzia przetargów7;
c) wyrok jest wydawany na podstawie mniejszej liczby informacji ni¿
w tradycyjnym procesie;
d) prokurator przystêpuje do negocjacji ze wzglêdu na koszty, zawi³oæ
sprawy, a nie faktyczn¹ winê czy niewinnoæ oskar¿onego;
e) sêdzia zrzeka siê na rzecz prokuratora faktycznej kontroli nad procesem w zakresie wymiaru kary8.
Instytucja plea bargaining wzbudza w doktrynie amerykañskiej powa¿ne kontrowersje. Tocz¹ siê ostre polemiki, w których podnosi siê, ¿e prowadzi
ona do podwa¿enia zasad procesu karnego, zw³aszcza jawnoci i kontradyktoryjnoci oraz wysuwa siê w¹tpliwoci co do jej zgodnoci z konstytucyjn¹
zasad¹ prawa oskar¿onego do obrony9. Warto zauwa¿yæ, ¿e ju¿ w latach 70.
Narodowa Komisja Doradcza ds. Zasad i Celów Wymiaru Sprawiedliwoci
zaleca³a zniesienie plea bargaining do 1976 r., co wszak ze wzglêdów praktycznych okaza³o siê nierealne10. (Jednak¿e niektóre okrêgi s¹dowe  np.
w Po³udniowej Kalifornii, Alasce, w czêci stanów Oregon i Arizona  wydatnie ograniczy³y jej stosowanie, traktuj¹c to jednoczenie jako wstêpny etap
ca³kowitej rezygnacji z targów. Wbrew wczeniejszym obawom okaza³o siê,
¿e w okrêgach tych wymiar sprawiedliwoci nie za³ama³ siê11). Pewnym
wyjciem z tej sytuacji jest udzia³ sêdziów amerykañskich w merytorycznej
ocenie wytargowanego przyznania siê do winy. Nim bowiem zaaprobuje on to
przyznanie, musi wczeniej zbadaæ merytoryczne podstawy oskar¿enia,
a wiêc zbadaæ wartoæ zgromadzonych przez prokuratora dowodów. Podnosi
siê jednak w pimiennictwie, ¿e i to mo¿e nie wystarczyæ, jako ¿e strony
zadowolone z uk³adu, jaki zawar³y, przekonaj¹ do niego sêdziego12. Aby wiêc
wzmocniæ pozycjê oskar¿onego, w amerykañskiej procedurze eksponuje siê
bardzo udzia³ obroñcy w jego przes³uchaniu. Przyznanie siê do winy podczas
przes³uchania pod nieobecnoæ adwokata ma walor dowodowy jedynie wtedy,
7 Chodzi tu o fundamentalne zasady procesu karnego w systemie common law, w tym
o gwarancje zwane Bill of Rights. Znajduj¹ one dobitny wyraz w konstytucji amerykañskiej,
w szczególnoci w Poprawce VI, która zapewnia ka¿demu obywatelowi prawo do szybkiego
i bezstronnego procesu przed ³aw¹ przysiêg³ych. Szerzej: A. Marek, Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwoci w sprawach karnych w Stanach Zjednoczonych, [w]: Konstytucja Stanów
Zjednoczonych Ameryki w perspektywie nauk historycznych i prawnych, pod red. J. Justyñskiego, Toruñ 1988.
8 J.R. Kubiak, op. cit., s. 118.
9 K. Poklewski-Kozie³³, Instytucje i doktryny prawnopolityczne USA (zagadnienia wybrane), Ossolineum 1974, s. 390422.
10 A. Marek, Problemy amerykañskiego wymiaru sprawiedliwoci..., s. 60; idem, Porozumiewanie siê i uzgadnianie rozstrzygniêæ..., s. 21.
11 Np. w stanie Alaska Prokurator Generalny zniós³ plea bargaining ju¿ w sierpniu 1975 r.,
cyt. za: J.R. Kubiak, op. cit., s. 119.
12 K. Krajewski, op. cit., s. 103.
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gdy uczynione zosta³o dobrowolnie, bez nacisków i po wyranym zrzeczeniu
siê obroñcy13.
Sam proces negocjacji jest w zasadzie ca³kowicie nieformalny. Jedyny akt
ustawodawczy zawieraj¹cy pewne przepisy dotycz¹ce plea bargaining to Federal Rules of Criminal Procedure, które maj¹ jednak zastosowanie tylko
w s¹dach federalnych. Ponadto doæ szczegó³owe uregulowanie przewiduje
dokument przygotowany przez American Bar Association, nosz¹cy nazwê
Project on Minimum Standards for Criminal Justice, Standards Relating to
Pleas of Guilty14. Zawarte w nim zasady dotycz¹ przede wszystkim okrelenia warunków, jakim powinna odpowiadaæ ugoda, aby mog³a zostaæ uznana
za wa¿n¹, a ponadto okolicznoci, jakie powinien ustaliæ sêdzia, zanim zaakceptuje przyznanie siê do winy. Nie ma natomiast mowy o samym przebiegu
negocjacji. Dlatego te¿ odbywaj¹ siê one czêsto na korytarzu s¹dowym,
w gabinecie oskar¿yciela czy adwokata, nawet przez telefon, a tylko w wyj¹tkowych przypadkach w czasie rozprawy. W zwi¹zku z tym kontrola ich przebiegu jest niezwykle utrudniona.
Nale¿y podkreliæ, i¿ plea bargaining wystêpuje w USA w olbrzymiej
wiêkszoci spraw karnych. Zale¿y to zreszt¹ od stanu b¹d te¿ nawet s¹du.
Niektóre bowiem s¹dy, a przede wszystkim biura oskar¿ycieli publicznych
maj¹ pewne ustalone regu³y dotycz¹ce polityki plea bargaining, okrelaj¹ce,
w jakich okolicznociach jakie nastêpstwa s¹ dopuszczalne. Ogólnie procent
ten jest z regu³y ni¿szy w s¹dach federalnych ni¿ stanowych, natomiast
wiêkszy w okrêgach miejskich ni¿ w wiejskich. Z regu³y dochodzi on nawet
do 95% wszystkich spraw karnych15. Tak wiêc znikoma tylko czêæ tych
spraw rozstrzygana jest w tradycyjnym procesie przed ³aw¹ przysiêg³ych.
W sumie  jak s³usznie okrelaj¹ J. Baldwin i M. McConville  plea bargaining ma posmak praktyki, w której podstawowe zasady wymiaru sprawiedliwoci w sprawach karnych s¹ pomijane ze wzglêdów wygody16. Pozostaje
zadaæ tylko pytanie, kto pierwszy wskazuje oskar¿onemu mo¿liwoæ skorzystania z plea bargaining i czyj wp³yw jest najwiêkszy. Okazuje siê, ¿e wbrew
utartym opiniom najwiêkszy nacisk na plea bargaining wywiera nie policja
i prokurator, lecz obroñcy oskar¿onych, ich ¿ony (czêsto inspirowane zreszt¹
przez adwokatów), a tak¿e wspó³wiêniowie17.
W Kanadzie, bez oficjalnej legalizacji, za³atwianie spraw w drodze
uzgodnieñ praktykowane jest doæ szeroko, ale nie tak, jak w Stanach Zjed13 T. Grzegorczyk, Obroñca w postêpowaniu przygotowawczym, £ód 1988, cyt. za: B. Zaj¹c,
Przyznanie siê oskar¿onego do winy w procesie karnym, Zakamycze, Kraków 1995.
14 K. Krajewski, op. cit., s. 96.
15 M.O. Finkelstein, cyt. za: K. Krajewski, op. cit., s. 97.
16 J. Baldwin, M.Mc. Conville, Negotiated Justice, Londyn 1977, cyt. za: J.R. Kubiak,
op. cit., s. 119.
17 A.S. Blumberg, Criminal Justice, cyt. za: J.R. Kubiak, op. cit., s. 112.
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noczonych, a to z uwagi na znacznie mniejsz¹ presjê liczby spraw karnych.
Szacuje siê, ¿e na oko³o 70% spraw, w których oskar¿eni przyznali siê do
winy, blisko po³owa tych przyznañ jest rezultatem uzgodnieñ miêdzy oskar¿ycielem i obroñc¹ oskar¿onego. Sêdzia z regu³y nie jest w³¹czony w te
uzgodnienia, tak wiêc oskar¿ony do pewnego stopnia dzia³a na ryzyko, ¿e
s¹d zaakceptuje proponowane z³agodzenie kary18.
Instytucja plea bargaining pojawi³a siê te¿ w prawie angielskim. U jej
róde³ le¿y przeci¹¿enie wymiaru sprawiedliwoci, który chce skorzystaæ
z mo¿liwoci szybkiego rozstrzygniêcia sprawy, natomiast oskar¿ony liczy, i¿
zdo³a w zamian za swe przyznanie co wytargowaæ19. Zjawisko to zagoci³o
w wymiarze sprawiedliwoci pod koniec XIX w. i mia³o cile okrelone przyczyny. Wtedy bowiem z jednej strony wykszta³ci³y siê wyspecjalizowane s³u¿by do zwalczania przestêpczoci, a z drugiej  zaczêto powszechnie stosowaæ
karê pozbawienia wolnoci w miejsce kary zes³ania. Nast¹pi³o tak¿e uznanie
prawa do korzystania we wszystkich sprawach z pomocy obroñcy, w efekcie
szybko zaczê³o siê rozbudowywaæ prawo dowodowe. Spowodowa³o to du¿¹
czasoch³onnoæ tradycyjnego procesu.
W prawie angielskim instytucja plea bargaining jest regulowana orzecznictwem S¹du Apelacyjnego w Londynie. W wietle rozstrzygniêæ tego¿ s¹du
oskar¿ony musi mieæ swobodê wyboru deklaracji w kwestii winy. Strony
tocz¹ce proces za porednictwem swych pe³nomocników musz¹ mieæ swobodny dostêp do sêdziego, który jednak¿e nie mo¿e inicjowaæ gabinetowych dyskusji na temat rozstrzygniêcia. Zagadnienie badania dopuszczalnoci oskar¿enia powinno odbywaæ siê jawnie. Nie dopuszcza siê przy tym jakiejkolwiek
sugestii ze strony s¹du co do z³agodzenia w zakresie wymiaru kary. Dyskusja
w gabinecie sêdziego musi byæ utrwalona w formie stenogramu lub nagrania
na tamie magnetofonowej. Po takiej naradzie obroñca ma obowi¹zek poinformowaæ oskar¿onego o istotnych uwagach, jakie poczyni³ sêdzia w zwi¹zku
ze spraw¹. Gdyby sêdzia poczyni³ jakie uwagi co do rozwa¿anej przezeñ
kary, to ewentualnie nowy sêdzia jest tymi uwagami zwi¹zany. Obroñca ma
te¿ obowi¹zek poinformowaæ klienta o uwagach poczynionych przez prokuratora. Z sêdziami negocjuj¹ barysterzy, którzy informuj¹ oskar¿onych o treci
rozmów. wiadomoæ istnienia tych rozmów jest wród oskar¿onych powszechna, a swoisty rabat na kary istnieje bezsprzecznie. Z plea negotiations
spotkaæ siê mo¿na ju¿ po zatrzymaniu podejrzanego przez policjê. Zdarza siê
wówczas, ¿e sprawca mo¿e przyznaæ siê do niektórych z zarzuconych mu
czynów, a policja w zamian zapomnieæ o pozosta³ych.
18 G.A. Ferguson, D.W. Roberts, cyt. za: A. Marek, Porozumienie w anglo-amerykañskim
procesie karnym..., s. 63.
19 A. wiat³owski, Zjawisko plea bargaining (wytargowanie przyznania siê) w angielskim
procesie karnym, Palestra 1992, nr 910.
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W prawie angielskim znane jest te¿ negocjowanie zwolnienia za kaucj¹.
I tutaj przyznanie siê do winy nie jest quilty plea, choæ niew¹tpliwie ogranicza mo¿liwoci póniejszej obrony.
Jeli sprawa dojrza³a ju¿ do wniesienia do s¹du, to wtedy plea bargaining mo¿e mieæ miêdzy oskar¿onym lub jego obroñc¹ a funkcjonariuszem
Crown Prosecution Service. Na tym etapie nastêpuje tzw. dropping, czy ³agodniejsza kwalifikacja prawna zarzucanego czynu20.
Gdy chodzi o zagadnienie wymiaru kary, w Anglii oskar¿yciel nigdy nie
proponuje jej wysokoci. Ewentualny wniosek w tym przedmiocie móg³by byæ
poczytany za obrazê s¹du. Sêdzia proponuje ³agodniejszy wymiar kary nie
wprost oskar¿onemu, ale jego obroñcy.
W kolebce common law instytucja plea bargaining traktowana jest raczej
jako nieoficjalny sposób u³atwiania postêpowañ karnych. Nie przystaje bowiem do podstawowych za³o¿eñ procesu, takich jak równoæ i sprawiedliwoæ21. W przeciwieñstwie do Stanów Zjednoczonych plea bargaining jest
wstydliwym elementem angielskiego wymiaru sprawiedliwoci. Wed³ug szacunków, na oko³o 90% spraw w s¹dach pokoju i oko³o 70% spraw w s¹dach
królewskich, w których wyroki zapad³y g³ownie w wyniku przyznania siê
oskar¿onego do winy, 3040% tych przyznañ dosz³o do skutku na drodze
negocjacji miêdzy oskar¿ycielem a obroñc¹ oskar¿onego. Oficjalnie s¹d nie
jest w to w³¹czony, aczkolwiek sygnalizuje siê, i¿ maj¹ miejsce takie wypadki. A¿ 37% ankietowanych, którzy przyznali siê do winy w wyniku negocjacji,
twierdzi³o, ¿e czuli siê niewinni, ale poszli na kompromis z obawy przed
surow¹ kar¹, jaka mog³aby byæ im wymierzona w wyniku rozprawy22. Mimo
krytycznych opinii przedstawicieli nauki i w¹tpliwej akceptacji spo³ecznej,
praktyka uzgodnieñ w sprawach karnych w Anglii nie jest szerzej dyskutowana, brak te¿ znacz¹cych propozycji zmian w tym zakresie. Bardziej wyrana krytyka formu³owana jest w Szkocji, gdzie system prawny zbudowano na
zasadach, dla których uzgodnienia s¹ obce i nie maj¹ racji bytu.

Porozumienia karnoprocesowe w ustawodawstwach
Europy Zachodniej
Porozumiewanie siê oskar¿enia z obron¹ na tle przyznania siê do winy
w postêpowaniu przygotowawczym przewiduj¹ te¿ regulacje europejskie. Legalizacja negocjacji i uzgodnieñ w procesie karnym nast¹pi³a dotychczas
tylko w Hiszpanii i W³oszech, mimo ¿e procedury karne tych krajów oparte
20
21
22

Ibidem, s. 53.
Ibidem, s. 54; te¿ A. Marek, Porozumiewanie siê i uzgadnianie rozstrzygniêæ..., s. 24.
Tak J. Baldwin i M. McConwille, cyt. za: A. Marek, Porozumienie w anglo-amerykañskim procesie karnym..., s. 63.
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by³y zawsze na cis³ej zasadzie legalizmu. Tendencja do stosowania technik
szybkiego i bezkonfliktowego za³atwiania spraw karnych na drodze uzgodnieñ miêdzy stronami przyczyni³a siê do zerwania z tradycj¹ inkwizycyjnego
procesu i przejcia do bardziej liberalnego systemu, opartego w wiêkszym
stopniu na kontradyktoryjnoci i autonomii stron23.
W Hiszpanii tradycyjn¹ instytucj¹ by³o tzw. conformidad, polegaj¹ce na
tym, ¿e po przedstawieniu oskar¿onemu aktu oskar¿enia móg³ on przyznaæ
siê do winy, co w wypadku przestêpstw zagro¿onych kar¹ do 6 lat pozbawienia
wolnoci, przy zgodzie stron, umo¿liwia³o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy. Ze wzglêdu na to, i¿ oskar¿ony nie uzyskiwa³ nic w zamian,
praktyka ta by³a rzadko stosowana (maksymalnie 15% spraw)24. W wyniku
reformy dokonanej w 1989 r. wprowadzono tzw. postêpowanie skrócone, polegaj¹ce na tym, ¿e w razie przyznania siê do winy sêdzia ledczy (gdy zagro¿enie nie przekracza lat 12, choæ w praktyce chodzi o czyny l¿ejsze) mo¿e od
razu przekazaæ sprawê  praktycznie za zgod¹ oskar¿onego  s¹dowi w³aciwemu do rozpoznania bez rozprawy. Wprawdzie ustawodawca nie wprowadzi³ wprost uzgodnienia miêdzy oskar¿ycielem publicznym a oskar¿onym,
w szczególnoci co do kary, ale implicite jest ono uzgodnione, gdy¿ procedura
ta zak³ada kontakt miêdzy stronami, a ponadto oskar¿ony mo¿e z³o¿yæ swój
podpis na akcie oskar¿enia zawieraj¹cym wniosek co do kary25.
Pocz¹tki wprowadzenia we W³oszech plea bargaining datuj¹ siê na 1981 r.
Nowy w³oski kodeks postêpowania karnego z 1989 r. powiêca tej problematyce ca³y tytu³ (II) Wymiar kary na wniosek stron. Ze wzglêdu na swoicie
ca³ociow¹ regulacjê warto za A. Markiem w³oskie patteggiamento przedstawiæ z kilkoma szczegó³ami. Orzekanie kary przez s¹d na uzgodniony wniosek
stron mo¿liwe jest tam jedynie w obszarze przestêpstw zagro¿onych kar¹
pozbawienia wolnoci nie wy¿sz¹ ni¿ 3 lata; kara orzeczona zostaje obni¿ona
o 1/3 i nie mo¿e przekraczaæ 2 lat. W tym trybie strony mog¹ wnioskowaæ
zawieszenie wykonania kary oraz przeprowadzaæ uzgodnienia odnonie do
kary grzywny.
S¹d mo¿e przyj¹æ propozycjê stron i orzec karê w wysokoci wnioskowanej, uniewinniæ oskar¿onego albo uznaj¹c, ¿e brak jest podstaw faktycznych
lub prawnych, zarz¹dziæ dalsze postêpowanie karne. W wypadku orzekania
na uzgodniony wniosek stron, s¹d nie prowadzi postêpowania dowodowego,
opieraj¹c siê na aktach sprawy. Uzgodnienie miêdzy oskar¿ycielem a oskar¿onym mo¿e nast¹piæ ju¿ w toku postêpowania przygotowawczego i zostaæ
przed³o¿one sêdziemu ledczemu (a najpóniej mo¿na je zg³osiæ do rozpoczêcia rozprawy g³ównej). Akceptacja przez oskar¿onego propozycji oskar¿yciela
23
24
25

A. Marek, Porozumienie w anglo-amerykañskim procesie karnym..., s. 62.
Ibidem, s. 63.
R. Ortellis, T. Weigend, cyt. za: A. Marek, Porozumiewanie siê i uzgadnianie rozstrzygniêæ..., s. 2526.
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odnonie do kwalifikacji prawnej czynu i wymiaru kary nie jest w prawie
w³oskim rozumiana jako za³o¿enie przyznania siê do winy. Rozwi¹zania prawa w³oskiego sk³aniaj¹ do szybkiego bezkonfliktowego os¹dzania sprawców
przestêpstw, przy czym zachêty dla oskar¿onego s¹ znaczne:
 obni¿enie kary o 1/3,
 nieorzekanie kar dodatkowych i innych rodków,
 wczeniejsze zatarcie skazania, które przy wystêpkach nastêpuje po
2 latach, a przy zbrodniach po 5 latach, je¿eli oskar¿ony nie powróci³ do
przestêpstwa.
W procedurach, zw³aszcza zachodnich, akcentuje siê czêsto prawo udzia³u obroñcy w przes³uchaniu klienta, co legalizuje niejako to przes³uchanie,
a przez to i ewentualne przyznanie siê. Prawo asysty obroñcy przy przes³uchaniach prokuratorskich podejrzanego przewiduje wyranie  jak wspomniano  prawo USA. Zna je tak¿e obecne ustawodawstwo niemieckie. Równie¿ prawo francuskie zak³ada, ¿e podejrzany potrzebuje obroñcy i mo¿e byæ
przes³uchany wy³¹cznie w jego obecnoci, chyba ¿e zrzeknie siê tego, a gdy
jeszcze obroñcy nie ustanowi³, mo¿e od³o¿yæ sk³adanie wyjanieñ, a¿ do ustanowienia adwokata. Prawo obroñcy do obecnoci przy przes³uchaniu klienta
gwarantuje te¿ kodeks postêpowania karnego Jugos³awii. Prawo b. ZSRR,
a tak¿e bu³garskie dopuszcza wprawdzie równie¿ obecnoæ obroñcy przy takim przes³uchaniu, ale tylko wtedy, gdy bêdzie on w ogóle dopuszczony do
procesu od momentu przedstawienia zarzutów, co same kodeksy uznaj¹ tu za
wyj¹tek. Kodeks postêpowania karnego Wêgier zezwala z kolei na udzia³
obroñcy w przes³uchaniu podejrzanego jedynie, je¿eli organ procesowy uzna,
¿e nie przed³u¿a to postêpowania26. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e w procedurach pañstw Europy rodkowej i Wschodniej asysta obroñcy przy przes³uchaniu klienta nie jest, tak jak w wielu pañstwach zachodnich, warunkiem
niezbêdnym  o ile sam oskar¿ony zeñ nie zrezygnuje  dla uznania przes³uchania za legalne.

Instytucje konsensualne na gruncie polskiego prawa
W opracowaniach dotycz¹cych porozumieñ g³ównym problemem jest to,
czy i jakie ramy dla dopuszczalnych porozumieñ stwarzaj¹ aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy polskiego prawa karnego i prawa karnego procesowego. Pojawia siê te¿ pytanie: czy za dopuszczalne uznaæ tylko takie porozumienia,
które maj¹ wyrane albo przynajmniej dostateczne oparcie w obowi¹zuj¹cym
prawie, czy te¿ i w jakich ewentualnie granicach mo¿na akceptowaæ tak¿e
porozumienia, które takiego oparcia nie maj¹? Rozwa¿a siê równie¿, czy
26
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ramy prawne dla porozumieñ przewidzianych w kodeksie karnym i kodeksie
postêpowania karnego s¹ dostateczne, czy te¿ nale¿y jeszcze dokonaæ w tej
kwestii odpowiednich zmian.
W rozwa¿aniach nad dopuszczalnoci¹ porozumieñ w obowi¹zuj¹cej polskiej procedurze karnej przekonywaj¹ca wydaje siê klasyfikacja przeprowadzona przez S. Waltosia27, który rozró¿nia:
a) porozumienia zwi¹zane z zawieraniem w procesie umów procesowych,
przewidzianych wyranie przez prawo karne procesowe, inaczej zwane porozumieniami formalnymi;
b) porozumienia zwi¹zane ze stosowaniem niektórych instytucji prawa
karnego lub prawa karnego procesowego, w których element umowy nie jest
wprawdzie wyranie przewidziany, ale w danej instytucji istnieje pewien
dwustronny luz decyzyjny, tzn. w ramach takiej instytucji organ procesowy
ma do dyspozycji ró¿ne warianty, których wybór mo¿e byæ uzale¿niony od
propozycji czy postawy deklarowanej przez oskar¿onego, tzw. porozumienia
formalne;
c) porozumienia niemieszcz¹ce siê w granicach jakiejkolwiek instytucji
prawa karnego materialnego lub procesowego, nazywane porozumieniami
paraformalnymi.
W dwóch pierwszych wskazanych powy¿ej przypadkach odpowiednie przepisy ani nie przewiduj¹, ani tym bardziej nie wymagaj¹ wczeniejszego prowadzenia negocjacji z oskar¿onym, ale mo¿liwoci takiej nie wykluczaj¹. Uwa¿a
siê, ¿e negocjacje s¹ wiêc dopuszczalne i mo¿liwe pod warunkiem mieszczenia siê w normatywnym gorsecie przepisów reguluj¹cych te instytucje.
Praktyka porozumieñ w zwi¹zku ze stosowaniem tych instytucji nie jest
wszak¿e regu³¹. Rezygnacja z porozumieñ wynika z tradycji w³adczego stosowania prawa przez prokuratorów i sêdziów oraz chêci szybszego zakoñczenia
postêpowania, gdy¿ negocjacjom trzeba nieraz powiêciæ wiêcej czasu. Tymczasem uwa¿a siê, ¿e sondowanie zapatrywañ oskar¿onego (i czasami tak¿e poszkodowanego), zw³aszcza co do warunków lub obowi¹zków, które by³by on
sk³onny akceptowaæ, bywa wrêcz po¿¹dane. Akceptacja taka bowiem bardziej
rokuje zrealizowanie warunków lub obowi¹zków ani¿eli ich arbitralne narzucanie28.
Najwiêcej w¹tpliwoci wzbudza jednak dopuszczalnoæ porozumieñ okrelonych jako porozumienia paraformalne. Nie mieszcz¹ siê one w jakiejkolwiek instytucji prawa karnego materialnego czy procesowego i s¹ bardzo
ró¿norodne, wobec czego ró¿na jest tak¿e ocena ich dopuszczalnoci. Rezultaty oceny, czy s¹ one dopuszczalne, bêd¹ ró¿ne w zale¿noci od konkretnego
27 S. Walto, Dopuszczalnoæ porozumienia siê i uzgadniania rozstrzygniêæ przez uczestników postêpowania karnego w wietle polskiej procedury karnej, [w:] Porozumiewanie siê i uzgadnianie..., s. 49.
28 Ibidem, s. 5459.
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porozumienia, jakkolwiek zgodnie akceptowana jest teza, ¿e ocena dopuszczalnoci tych porozumieñ jest uzale¿niona od ich zgodnoci z okrelonymi
zasadami procesowymi, zw³aszcza z zasadami prawdy materialnej, legalizmu, obiektywizmu, niezawis³oci orzekania, prawa do obrony i bezporednioci, a tak¿e od ich zgodnoci z przepisami prawa.
Zachodz¹ce i mog¹ce zachodziæ w procesie karnym porozumienia mo¿na
dzieliæ i typizowaæ tak¿e wedle ró¿nych innych kryteriów, w szczególnoci
uczestników porozumienia, stadium procesu, treci (charakteru ustêpstw).
Wed³ug kryterium uczestników interesuj¹cy jest przede wszystkim podzia³ porozumieñ na te z udzia³em organów procesowych i pozosta³ych.
Wed³ug kryterium stadium postêpowania rozró¿niæ nale¿y przede
wszystkim porozumienia w postêpowaniu przygotowawczym (ewentualnie
nawet w fazie przed jego wszczêciem) oraz porozumienia na etapie postêpowania s¹dowego (wród nich porozumienia przed rozpraw¹, w ró¿nych etapach rozprawy oraz w postêpowaniu odwo³awczym).
Typizacja wedle kryterium treci musi byæ bardziej rozbudowana. Wydaje siê, ¿e typowym przedmiotem porozumienia jest ³agodniejsze ukaranie (po
stronie systemu) i przyznanie siê do pope³nienia zarzucanego czynu lub
winy (po stronie oskar¿onego).
W dawnym procesie karnym, a i dzi przyznanie siê niew¹tpliwie prowadzi³o do uproszczenia i skrócenia postêpowania29. W procesie dawnym ponadto znakomicie upraszcza³o okrelenie odpowiedzialnoci. Póniej przyznanie siê utraci³o pozycjê królowej dowodów30, pojawi³y siê za to liczne,
dawniej nie znane, porozumienia. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e niektóre
porozumienia jak gdyby zastêpuj¹ przyznanie siê do winy, a funkcjonalnie
pe³ni¹ tak¹ rolê31, a w szczególnoci s³u¿¹ wyeliminowaniu ca³oci, a przynajmniej znacznej czêci procesu karnego. Systemowo ujmowany wymiar
sprawiedliwoci d¹¿y przecie¿ niew¹tpliwie do maksymalnego upraszczania
i skracania postêpowania karnego  do osi¹gniêcia za³o¿onych celów minimalnym kosztem.
Z kolei inne porozumienia nie zastêpuj¹ w tym rozumieniu przyznania
siê do winy, ale je obudowuj¹  polegaj¹ na udzieleniu oskar¿onemu okrelonych korzyci w³anie w zamian za jego przyznanie siê32.
Na tym etapie nale¿y wyró¿niæ wa¿niejsze instytucje konsensualne w polskim procesie karnym publicznoskargowym. Wyodrêbniæ wiêc mo¿na wielkie
grupy porozumieñ:
29
30

O historycznej ewolucji roli przyznania siê do winy zob. w: B. Zaj¹c, op. cit., s. 129144.
S. Walto, Swoboda wypowiedzi osoby przes³uchiwanej w procesie karnym, Pañstwo
i Prawo 1975, nr 10 , s. 61.
31 A.R. wiat³owski, Koncepcja porozumieñ karnoprocesowych, Pañstwo i Prawo 1998,
nr 2, s. 57.
32 Ibidem.
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 Eliminuj¹ce rozprawê: (1) formalne  wydanie nakazu karnego, dobrowolne poddanie siê karze (art. 335 k.p.k.), postêpowanie skrócone, postêpowanie mediacyjne; (2) nieformalne  warunkowe umorzenie postêpowania
karnego; (3) paraformalne  ograniczenie postêpowania dowodowego (art.
388 k.p.k.), inne ograniczenia postêpowania dowodowego.
 Nie eliminuj¹ce rozprawy: (1) formalne  list ¿elazny, porêczenia; (2) nieformalne  warunkowe zawieszenie wykonania kary, obowi¹zki przy karze
ograniczenia wolnoci, niektóre postaci czynnego ¿alu, nadzwyczajne z³agodzenie kary z uwagi na postawê sprawcy, wiadek incognito; (3) paraformalne  obietnica ³agodniejszej kary w zamian za przyznanie siê, pozakodeksowy wiadek koronny, porozumienia dotycz¹ce tymczasowego
aresztowania, porozumienia dotycz¹ce kwestii porz¹dkowych33.
Porozumienia te  pisze np. S. Walto  jako takie zas³uguj¹ na akceptacjê z uwagi na przyczynianie siê przez nie do przyspieszania procesu, jego
ekonomizacji, zapewnienia pokrzywdzonemu wiêkszych szans na naprawienie wyrz¹dzonej mu szkody lub zadoæuczynienie, a tym samym na trwa³e
zakoñczenie konfliktu miêdzy nim a oskar¿onym, ze wzglêdu na powiêkszenie stopnia akceptowalnoci wyroku, skoro na jego treæ mia³ wp³yw równie¿
sam oskar¿ony34.
Ewolucja nieuchronna, bêd¹ca wynikiem przekonania, ¿e imperatywny
model rozstrzygania sporów zawi¹zuj¹cych siê na podstawie prawa karnego
nie jest dostatecznie skutecznym rodkiem prowadz¹cym do zmniejszania
ciê¿aru coraz bardziej zalegaj¹cych spraw karnych w s¹dach i prokuraturach, de facto nie ma dzi zasadnoci35. Instytucja uregulowana w art. 335
k.p.k. jest bowiem swoistym przejawem d¹¿enia do uproszczenia procedury
i przyspieszenia orzekania przy za³o¿eniu uprzednio porozumienia siê co
najmniej oskar¿onego z prokuratorem.
Klasyczne przyznanie siê do winy w polskim ustawodawstwie to wy¿ej
wspomniana instytucja zwana skazaniem bez rozprawy, a przez praktyków
nazywana postêpowaniem skróconym.
Instytucja z art. 335 k.p.k. polega na wyst¹pieniu przez prokuratora
z wnioskiem do³¹czony przez niego do aktu oskar¿enia, zatem nie zastêpuje
tego aktu, lecz jest odrêbnym dokumentem procesowym. Do³¹czyæ go mo¿e
jedynie prokurator, ponadto winien byæ do³¹czony wraz z odpisem dla oskar¿onego, którego dotyczy, oraz jego obroñcy. Prokurator dysponowaæ musi
zgod¹ oskar¿onego na z³o¿enie wniosku o okrelonej treci. W ka¿dym razie
wymogi, jakie stawia ustawa prokuratorowi wystêpuj¹cemu z tym wnio33
34
35
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skiem, i przes³anki stosowania instytucji karnomaterialnych (art. 335 § 1)
nakazuj¹ przyj¹æ, ¿e podejrzany w swoich wyjanieniach nie neguje swojej
odpowiedzialnoci karnej za czyny zarzucane mu w akcie oskar¿enia36.
Wniosek prokuratora jest aktualny jedynie w sprawach o wystêpki zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoci nieprzekraczaj¹c¹ lat dziesiêciu. Formalnie nie ma przeszkód stosowania tej instytucji wobec recydywisty, je¿eli czyn
jego spe³nia wskazany wymóg i zachodz¹ inne warunki niezbêdne do z³o¿enia wniosku. Wniosek winien okrelaæ sposób skazania, a prokurator ma tu
mo¿liwoæ wyst¹pienia (alternatywnie) o dobrodziejstwa niezale¿nie od
tego, czy ustawa karna nakazuje zastosowanie w tej sytuacji obostrzenia
kary. Do tych dobrodziejstw zalicza siê:
a) wymierzenie kary z nadzwyczajnym jej z³agodzeniem;
b) orzeczenie rodka karnego z art. 39 k.k. (poza przepadkiem), je¿eli
przypisany oskar¿onemu wystêpek jest zagro¿ony kar¹ nieprzekraczaj¹c¹
5 lat pozbawienia wolnoci;
c) warunkowe zawieszenie wykonywania kary, przy czym nie stosuje siê
go do kary pozbawienia wolnoci w wymiarze powy¿ej lat 5, a okres próby
nie mo¿e przekroczyæ 10 lat.
W ramach skazania bez rozprawy mo¿na te¿ orzec ka¿dy rodek karny
przewidziany w art. 39 k.k., poza przepadkiem, o ile istniej¹ prawnomaterialne podstawy do jego orzeczenia. Je¿eli jednak wniosek sugeruje nadzwyczajne z³agodzenie kary za czyn zagro¿ony alternatywnie kar¹ pozbawienia
wolnoci, ograniczenia wolnoci i grzywny, mo¿liwe jest orzeczenie rodków
karnych z art. 39 (tym razem z wyj¹tkiem pozbawienia praw publicznych),
w³¹cznie z przepadkiem, gdy¿ nadzwyczajne z³agodzenie polega wówczas na
ograniczeniu do takich rodków i odst¹pieniu od wymierzenia kary (art. 60
§ 7 k.k.).
W art. 335 § 1 sformu³owano dwa warunki niezbêdne do rozwa¿ania
dokonania uzgodnieñ, wynikiem których bêdzie wniosek o skazanie bez rozprawy. Po pierwsze, okolicznoci pope³niania przestêpstwa nie mog¹ budziæ
w¹tpliwoci. Po wtóre za, postawa oskar¿onego wskazywaæ ma, ¿e cele postêpowania zostan¹ osi¹gniête mimo nieprzeprowadzenia rozprawy.
Jeli chodzi o pierwszy z tych warunków, formalnie ustawa nie wymaga
przyznania siê podejrzanego do winy, choæ podnosi siê w doktrynie, ¿e praktyka zachodnia na tle podobnych instytucji wskazuje, i¿ zgoda oskar¿onego
mo¿e byæ traktowana jako ekwiwalent przyznania siê do winy albo towarzyszyæ jej bêdzie formalne przyznanie siê, mimo braku wyranych zmian
w materiale dowodowym miêdzy poprzednim a obecnym owiadczeniem dowodowym podejrzanego37. Podkreliæ nale¿y w tym miejscu fakt, ¿e zgoda
36
37
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oskar¿onego w ujêciu prawa nie oznacza przyznania siê do winy, a wiêc
w razie jej cofniêcia (czego nie mo¿na wykluczaæ) nie stanowi bynajmniej
dowodu w sprawie.
Szczególne unormowanie dotycz¹ce omawianej kwestii zawarto w § 2,
gdzie zezwala siê na skrócenie postêpowania przygotowawczego, gdy
w wietle zebranych dowodów wyjanienia podejrzanego nie budz¹ w¹tpliwoci. Po³¹czenie tego wymogu z warunkiem okrelonym w § 1, by okolicznoci pope³nienia czynu nie budzi³y w¹tpliwoci, wskazuje, ¿e wymagane jest
tu przyznanie siê do winy38. Tylko bowiem wtedy mo¿na jednoczenie za³o¿yæ, ¿e przy niebudz¹cych w¹tpliwoci okolicznociach pope³nienia czynu nie
budz¹ te¿ w¹tpliwoci wyjanienia podejrzanego. Skrócenie dochodzenia nie
jest zatem mo¿liwe, dopóki nie ustalono, ¿e czyn zabroniony rzeczywicie
zosta³ pope³niony, jak on wygl¹da³ oraz kto siê go dopuci³ i ¿e podmiot ten
mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoæ karn¹; niezbêdne jest tu tak¿e ustalenie rozmiarów ewentualnej szkody i zebranie niezbêdnych danych o podejrzanym
stosowanie do wymogów art. 213 k.p.k.39, a ponadto przyznanie siê podejrzanego niebudz¹ce  w wietle tych ustaleñ  w¹tpliwoci.
Wymóg drugi, czyli postawa oskar¿onego wskazuj¹ca na osi¹gniêcie
celów postêpowania mimo nieprzeprowadzenia rozprawy, to koniecznoæ rozwa¿enia w wietle materia³u dowodowego stosunku oskar¿onego (podejrzanego) do czynu i do pokrzywdzonego. Chodzi bowiem o zrealizowanie wszystkich celów procesu wskazanych w art. 2 § 1, w tym i uwzglêdnienie prawnie
chronionych interesów pokrzywdzonego. Postawa oskar¿onego, która ma
wskazywaæ na osi¹gniêcie celów postêpowania karnego bez przeprowadzenia
rozprawy, to m.in. skrucha, chêæ naprawienia wyrz¹dzonej przez oskar¿onego szkody i zadoæuczynienie za krzywdê moraln¹. Taka postawa potwierdza
dobrowolne przyznanie siê oskar¿onego do winy. Niezale¿nie od tego, czy
istniej¹ podstawy do zastosowania art. 46 k.k.40, s¹d mo¿e zas¹dziæ naprawienie szkody w ca³oci lub w czêci albo zobowi¹zaæ oskar¿onego do stosownego trybu ¿ycia. Przepis art. 341 § 3 k.p.k. stosuje siê odpowiednio .
System porozumieñ istniej¹cy w ró¿nych procedurach karnych normowany jest rozmaicie, od najbardziej znanych systemów jak plea bargaining
w ujêciu amerykañskim i anglo-walijsko-szkockim, przez w³oskie pattegiamento, francuskie dobrowolne poddanie siê karze czy hiszpañskie conformidad.
Rozwi¹zanie przyjête w art. 335 k.p.k., okrelane mianem dobrowolnego
poddania siê karze, nie przypomina analogicznej instytucji francuskiej, zak³adaj¹cej wp³atê okrelonej przez sêdziego kary grzywny, równoznacznej
38
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Przepis ten reguluje kwestiê orzekania przez s¹d  na wniosek pokrzywdzonego lub
innej uprawnionej osoby  obowi¹zku naprawienia szkody jako samoistnego rodka karnego,
wyszczególnionego w katalogu rodków karnych (art. 39 pkt 5 k.k.).

Instytucja plea bargaining jako wspó³czesna forma konsensualizmu...

93

z przyznaniem siê do winy tak¿e dla potrzeb przysz³ego ustalenia ewentualnego powrotu do przestêpstwa. Rozwi¹zanie to przypomina w³oskie pattegiamento, gdzie zak³ada siê uzgodnienie miêdzy oskar¿eniem i obron¹ wspólnej
propozycji kary, przy czym ów wspólny wniosek o skazanie nie jest równoznaczny z przyznaniem siê do winy. Przypomina te¿ hiszpañskie conformidad, gdzie oskar¿ony poprzez podpis na akcie oskar¿enia godzi siê na ukaranie go w okrelony sposób, ale zak³ada siê tu wymóg przyznania siê
oskar¿onego do winy. W ujêciu art. 335 k.p.k. wniosek nie jest wspólny, ale
sk³adany za zgod¹ oskar¿onego i okrelaj¹cy sposób skazania, choæ formalnie, przynajmniej w sytuacji opisanej w § 1, nie jest przyznaniem siê do winy.
Mo¿na zatem zauwa¿yæ tu elementy obu wskazanych instytucji obcych.

Summary
Plea bargaining institution as a form of agreement
between criminal and victim
Key words: plea bargaining, negotiation, prosecution, defender.

This article discusses the question of plea bargaining, known also as plea
agreement, plea deal or copping a plea, which is a form of agreement between criminal and victim. Plea bargaining is a particular means of allowing the
accused to confess his guilt, known to English courts of law, used in the
USA, Canada, and naturalny, England. Its aim is to allow the accused to
confess to his guilt in return for certain legal benefits, agreed upon by the
prosecutor. We are speaking here about lesser charges, lighter than the
maximum sentence. Understandably, before-process negotiations must take
place between prosecutor and both lawyer and accused. Both sides reach an
agreement which is approved and honoured by the law court. A plea bargaining gives criminal defendants the opportunity to avoid sitting through
a trial risking conviction on the original more serious charge. A typical
example in Polish law is the article number 335 code of penal procedure.
To some extent it is similar to the Italian pattegiamento or the Spanish
conformidad.
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Zasada ustalania pojedynczej stawki dziennej
kary grzywny w kontekcie odpowiedzialnoci
posi³kowej (subsydiarnej) w prawie karnym
skarbowym
Uwagi ogólne
Odpowiedzialnoæ subsydiarna (posi³kowa) jest szczególn¹ postaci¹ odpowiedzialnoci o charakterze maj¹tkowym, charakterystyczn¹ dla prawa karnego
skarbowego1. Odpowiedzialnoæ posi³kow¹ uregulowano w art. 24 § 14 i art. 25
ustawy z dnia 10 wrzenia 1999 r.  Kodeks karny skarbowy2 (dalej k.k.s.).
Jak zauwa¿a siê w doktrynie, odpowiedzialnoæ subsydiarna stanowi
ciekawy przyk³ad regulacji maj¹cej na celu poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci
za przestêpstwo skarbowe osoby innej ni¿ jego sprawca3. O specyfice tej
instytucji wiadczy przede wszystkim odstêpstwo od fundamentalnej w prawie karnym zasady odpowiedzialnoci sprawcy za pope³nione przezeñ przestêpstwo, a tak¿e mo¿liwoæ zastosowania jej do osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoci prawnej4.
1 W. Kotowski, B. Kurzêpa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 155;
L. Wilk, Szczególne cechy odpowiedzialnoci za przestêpstwa i wykroczenia podatkowe, Katowice
2006, s. 247; A. wiat³owski, Podmiot poci¹gniêty do odpowiedzialnoci posi³kowej w znowelizowanym kodeksie karnym skarbowym (cz. I), Radca Prawny 2006, nr 2, s. 42; H. Skwarczyñski,
Odpowiedzialnoæ posi³kowa w prawie karnym skarbowym, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, nr 6, s. 13.
2 Dz.U. z 2007 r., nr 109, poz. 756 ze zm.
3 A. Kisiel, Odpowiedzialnoæ posi³kowa na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XIV, Acta Universitatis Wratislaviensis 2003, nr 2561, s. 257.
4 Ibidem, s. 257258; W. Daszkiewicz, Wêz³owe zagadnienia procedury karnej, Studia
Iuridica 1997, t. 33, Warszawa, s. 57; G. Skowronek, Szczególne strony postêpowania w sprawach karnych skarbowych, Prokuratura i Prawo 2005, nr 78, s. 164.
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Celem tej regulacji jest zabezpieczenie interesu finansowego pañstwa
(lub jednostki samorz¹du terytorialnego) poprzez poszerzenie krêgu podmiotów odpowiedzialnych maj¹tkowo. W za³o¿eniu ma to pozwoliæ na zwiêkszenie skutecznoci egzekucji zas¹dzonej grzywny lub równowartoci pieniê¿nej
przedmiotów podlegaj¹cych przepadkowi. Motywem wprowadzenia omawianej instytucji do kodeksu karnego skarbowego, przy jednoczesnym jej braku
w kodeksie karnym, wydaje siê byæ przewiadczenie ustawodawcy, ¿e tak
wa¿ne dobro jak interes finansowy pañstwa jest nara¿one na szczególne
niebezpieczeñstwo uszczuplenia i dlatego zas³uguje na szczególn¹ ochronê5.
Podkrela siê, ¿e w przypadku przestêpstw skarbowych niebezpieczeñstwo niewykonania orzeczonych rodków represji ekonomicznej jest wy¿sze
ni¿ w wypadku pozosta³ych przestêpstw6. Dlatego te¿ ustawodawca zdecydowa³ siê na wprowadzenie odpowiedzialnoci posi³kowej jako swoistej reakcji
prawnej na wypadek niewyp³acalnoci sprawcy przestêpstwa skarbowego.

Zarys historyczny odpowiedzialnoci subsydiarnej
w polskim prawie karnym
W polskim prawie karnym skarbowym instytucja odpowiedzialnoci subsydiarnej ma d³ug¹ tradycjê. Obecnie obowi¹zuj¹cy kodeks karny skarbowy
z 1999 r. jest ju¿ kolejn¹, siódm¹ regulacj¹ ustawow¹, lecz pierwsz¹ rangi
kodeksowej, w której wystêpuje odpowiedzialnoæ posi³kowa7. Choæ ju¿
w ustawie karnej skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r.8 odnaleæ mo¿na elementy odpowiedzialnoci posi³kowej, to dopiero dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r.  Prawo karne skarbowe9 mówi o niej wprost.
Odpowiedzialnoæ posi³kow¹ za wykroczenia godz¹ce w integralnoæ lasów i upraw polnych przewidywa³a ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r.
o szkodnictwie lenym i polnym10 (uchylona dopiero w 1972 r.)  za grzywny,
nawi¹zki i koszty postêpowania nieci¹galne od pastucha skazanego za przestêpstwo wypasu lub przegonu zwierzêcia lub drobiu odpowiedzialnoæ ponosi³ posiadacz zwierzêcia lub drobiu.
Inny rodzaj odpowiedzialnoci karnej z powodu cudzego czynu to odpowiedzialnoæ zastêpcza za czyn nieletniego, który nie podlega³ karze. Ten
rodzaj odpowiedzialnoci wystêpowa³ po raz ostatni w ustawie karnej skarbo5
6

A. Kisiel, op. cit., s. 270271.
L. Wilk, [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa
2007, s. 116.
7 A. Kisiel, op. cit., s. 258.
8 Dz.U. nr 105, poz. 609.
9 Dz.U. nr 84, poz. 581.
10 Dz.U. nr 30, poz. 224 z pón. zm.
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wej z dnia 13 kwietnia 1960 r.11 Odpowiedzialnoæ zastêpcz¹ ponosi³a osoba,
pod której opiek¹ lub faktycznym nadzorem pozostawa³ nieletni. Osoba ta
by³a obci¹¿ana obowi¹zkiem uiszczenia kwoty odpowiadaj¹cej grzywnie, któr¹ nale¿a³oby wymierzyæ sprawcy doros³emu, który dopuci³by siê takiego
samego przestêpstwa jak nieletni.
Kolejny rodzaj odpowiedzialnoci karnej osób, które nie by³y oskar¿onymi w procesie, to odpowiedzialnoæ z tytu³u solidarnego obowi¹zku uiszczenia kary maj¹tkowej z ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. o porozumieniach
kartelowych12. Mia³a ona polegaæ na solidarnej odpowiedzialnoci reprezentantów osoby prawnej za grzywny orzeczone przeciwko tej osobie13. Nale¿y
jednak¿e nadmieniæ, i¿ przedmiotowa ustawa nigdy nie by³a stosowana
 wesz³a bowiem w ¿ycie w dniu 20 padziernika 1939 r., a po II wojnie
wiatowej w wyniku zmian ustrojowych sta³a siê nieaktualna.
Ka¿dy z wymienionych rodzajów odpowiedzialnoci posi³kowej wynika
z innych przes³anek aksjologicznych. W przypadku prawa karnego skarbowego uzasadnieniem odpowiedzialnoci posi³kowej jest fakt, ¿e dany podmiot
odniós³ lub móg³ odnieæ korzyæ z pope³nionego przez inn¹ osobê przestêpstwa. Odpowiedzialnoæ zastêpcza jest odpowiedzialnoci¹ za brak nadzoru
(odpowiednik art. 427 k.c.). Z kolei odpowiedzialnoæ solidarna uzasadniana
jest tym, ¿e choæ podmiotem przestêpstwa by³a osoba prawna, to jednak
dzia³ania lub zaniechania dopuszczali siê jej reprezentanci, choæ odpowiedzialnoci podlegaæ mieli tak¿e ci reprezentanci, którzy nie zawinili14.

Odpowiedzialnoæ subsydiarna w prawie karnym
skarbowym
Odpowiedzialnoæ subsydiarna jako instytucja prawa karnego skarbowego polega na przerzuceniu odpowiedzialnoci za wykonanie kary maj¹tkowej
na osobê niewinn¹ z punktu widzenia tego prawa. Osoba poci¹gniêta do
odpowiedzialnoci posi³kowej nie ma bezporedniego zwi¹zku z pope³nieniem
przestêpstwa skarbowego, lecz obci¹¿a j¹ odpowiedzialnoæ maj¹tkowa wy³¹cznie ze wzglêdu na istnienie po jej stronie winy w zakresie wyboru czy
nadzoru15.
Osoba trzecia poci¹gniêta do odpowiedzialnoci posi³kowej (extraneus)
pozostaje w szczególnym stosunku prawnym ze sprawc¹ przestêpstwa skarbowego. O stosunku prawnym pomiêdzy dwoma podmiotami mo¿na mówiæ
11
12
13
14
15

Dz.U. nr 21, poz. 123 z pón. zm.
Dz.U. nr 63, poz. 148.
W. Daszkiewicz, op. cit., s. 58.
Ibidem, s. 6062; W. Kotowski, B. Kurzêpa, op. cit., s. 155.
W. Kotowski, B. Kurzêpa, op. cit., s. 155.
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w takich sytuacjach, gdy ze wzglêdu na jak¹ obowi¹zuj¹c¹ normê prawn¹
dotycz¹c¹ tych podmiotów przedmiotem obowi¹zku jednego z nich jest jakie
okrelone zachowanie wobec drugiego, np. spe³nienie czynów zwi¹zanych
z podleg³oci¹ kompetencji, czy te¿ wiadczenie na rzecz drugiego16.
Zgodnie z art. 24 § 1 k.k.s. za karê grzywny wymierzon¹ sprawcy przestêpstwa skarbowego czyni siê w ca³oci lub w czêci odpowiedzialn¹ posi³kowo osobê fizyczn¹, osobê prawn¹ albo jednostkê organizacyjn¹ niemaj¹c¹
osobowoci prawnej, której odrêbne przepisy przyznaj¹ zdolnoæ prawn¹, je¿eli sprawc¹ czynu jest zastêpca tego podmiotu prowadz¹cy jego sprawy jako
pe³nomocnik, zarz¹dca, pracownik lub dzia³aj¹cy w jakimkolwiek innym charakterze, a zastêpowany podmiot odniós³ albo móg³ odnieæ z pope³nionego
przestêpstwa skarbowego jak¹kolwiek korzyæ maj¹tkow¹. Z kolei § 2 tego
przepisu stanowi, i¿ przepis § 1 stosuje siê odpowiednio do ci¹gniêcia równowartoci pieniê¿nej przepadku przedmiotów.
Definicja korzyci maj¹tkowej znajduje siê w s³owniczku wyra¿eñ ustawowych w art. 53 § 13 k.k.s. Obejmuje ona zwiêkszenie aktywów lub zmniejszenie pasywów maj¹tkowych dla siebie, innej osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoci prawnej, zorganizowanej
grupy lub zwi¹zku maj¹cego na celu pope³nienie przestêpstwa skarbowego,
wykroczenia skarbowego, przestêpstwa lub wykroczenia. Tak wiêc chodzi nie
tylko o przedmioty uzyskane z przestêpstwa, lecz równie¿ ich surogaty, tj.
wszystko, co zosta³o uzyskane w zamian tej korzyci albo wskutek naprawienia szkody (art. 406 k.c.), a tak¿e po¿ytki, które stanowi³y normalny dochód
z rzeczy lub prawa (art. 52 i 54 k.c.)17.
Odpowiedzialnoæ posi³kow¹ nak³ada siê w wyroku skazuj¹cym, zawieraj¹cym orzeczenie o wymierzeniu kary grzywny lub rodka karnego ci¹gniêcia równowartoci przepadku (art. 163 k.k.s.). Odpowiedzialnoæ posi³kowa
 jak ju¿ na wstêpie wspomniano  mo¿e byæ na³o¿ona nie tylko na osobê
fizyczn¹, lecz tak¿e na osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, przy czym konieczne jest istnienie powi¹zania pomiêdzy podmiotem odpowiedzialnym posi³kowo a sprawc¹ przestêpstwa
skarbowego. Dodatkowo konieczne jest odniesienie przez ten podmiot korzyci maj¹tkowej albo chocia¿ mo¿noæ odniesienia takiej korzyci. Jak podkrela siê w doktrynie, nie ma znaczenia, czy podmiot poci¹gniêty do odpowiedzialnoci posi³kowej mia³ wiadomoæ tego, ¿e odnosi (mo¿e odnieæ) korzyæ
maj¹tkow¹ z przestêpstwa pope³nianego przez sprawcê dzia³aj¹cego jako jego
zastêpca. Tak wiêc przes³ank¹ odpowiedzialnoci posi³kowej nie jest wina
w rozumieniu karnoprawnym18.
16 A. Pochrz¹szcz, Odpowiedzialnoæ posi³kowa, cz. I, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2000, nr 4, s. 1.
17 A. Kisiel, op. cit., s. 262.
18 A. wiat³owski, op. cit., cz. I, s. 4243.
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Przytoczon¹ wy¿ej definicjê materialn¹ podmiotu poci¹gniêtego do odpowiedzialnoci posi³kowej, wynikaj¹c¹ z art. 24 § 1 k.k.s., nale¿y uzupe³niæ
o definicjê formaln¹, zawart¹ w s³owniczku wyra¿eñ ustawowych. Przepis art. 53 § 40 k.k.s. stanowi, i¿ podmiotem poci¹gniêtym do odpowiedzialnoci posi³kowej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoci prawnej, któr¹ organ prowadz¹cy postêpowanie
w sprawie o przestêpstwo skarbowe wezwa³ do udzia³u w tym charakterze.
Charakteryzuj¹c odpowiedzialnoæ posi³kow¹, nale¿y równie¿ odwo³aæ
siê do treci art. 184 § 1 k.k.s., który stanowi, ¿e podmiot odpowiedzialny
posi³kowo uiszcza wymierzon¹ karê grzywny, je¿eli skazany nie zap³aci jej
w terminie i zostanie stwierdzone, ¿e nie mo¿na jej ci¹gn¹æ w drodze egzekucji. Taka konstrukcja wskazuje jednoznacznie, ¿e odpowiedzialnoæ posi³kowa ma charakter subsydiarny, bowiem obowi¹zek uiszczenia przez podmiot odpowiedzialny posi³kowo wymierzonej kary grzywny aktualizuje siê
dopiero wówczas, gdy zostanie ustalone, ¿e nie zostanie ona uiszczona lub
ci¹gniêta od skazanego19.
Subsydiarnoæ odpowiedzialnoci posi³kowej wynika równie¿ z przepisu
art. 184 § 2 k.k.s. stanowi¹cego, ¿e je¿eli wymierzona kara grzywny zosta³a
uiszczona lub ci¹gniêta od skazanego w drodze egzekucji tylko w czêci, to
zmniejsza siê odpowiedzialnoæ posi³kow¹ w sposób odpowiadaj¹cy stosunkowi kwoty zap³aconej do wysokoci orzeczonej grzywny.
W sytuacji, gdy sprawca czynu prowadzi jednoczenie sprawy kilku
podmiotów lub jest ich zastêpc¹, a dokonane przestêpstwo skarbowe przynosi korzyæ maj¹tkow¹ im wszystkim, wówczas mo¿liwe jest na³o¿enie
odpowiedzialnoci posi³kowej zwi¹zanej z tym samym czynem na kilka podmiotów. Bêd¹ one odpowiadaæ solidarnie, chyba ¿e s¹d orzeknie inaczej,
uwzglêdniaj¹c okolicznoci sprawy i osi¹gniête korzyci maj¹tkowe (art. 24
§ 4 k.k.s.).
Przepis art. 25 k.k.s. wymienia wyj¹tki od zasady nak³adania odpowiedzialnoci posi³kowej, mimo istnienia przes³anek faktycznych do jej realizacji. Na mocy art. 25 § 1 k.k.s. nie mo¿na uczyniæ odpowiedzialnej posi³kowo
pañstwowej jednostki bud¿etowej. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych20, jednostkami bud¿etowymi s¹
takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywaj¹
swoje wydatki bezporednio z bud¿etu, a pobrane dochody odprowadzaj¹ na
rachunek odpowiednio dochodów bud¿etu pañstwa albo bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego. To wy³¹czenie odpowiedzialnoci jest zrozumia³e,
bowiem rodki jednostki bud¿etowej s¹ rodkami bud¿etowymi, a w rezulta19 R. Kubacki, Odpowiedzialnoæ posi³kowa w prawie karnym skarbowym, Przegl¹d Podatkowy 2001, nr 12, s. 54; L. Wilk, Szczególne cechy odpowiedzialnoci , s. 253.
20 Dz.U. nr 249, poz. 2104 z pón. zm.
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cie na³o¿enia na tak¹ jednostkê odpowiedzialnoci posi³kowej zachodzi³by
transfer pieniêdzy z jednej kieszeni do drugiej21.
Stosownie do art. 25 § 2 k.k.s. odpowiedzialnoæ posi³kowa nie obci¹¿a
spadku, a zatem nie jest d³ugiem spadkowym. Oznacza to, ¿e odpowiedzialnoæ posi³kowa wygasa wraz ze mierci¹ osoby odpowiedzialnej posi³kowo.
Jest to przejaw indywidualnego charakteru odpowiedzialnoci posi³kowej22.
Jak s³usznie zauwa¿a H. Skwarczyñski, ustawodawca nie odniós³ siê do
przypadku, gdy podmiotem odpowiedzialnym posi³kowo jest osoba prawna
lub jednostka organizacyjna bez osobowoci prawnej. O spadku mo¿na bowiem mówiæ wy³¹cznie w odniesieniu do osoby fizycznej. Brak regulacji
ustawowej w tym wzglêdzie wydaje siê oznaczaæ, ¿e zakoñczenie funkcjonowania odpowiedzialnej posi³kowo struktury zbiorowej, nie bêd¹cej osob¹ fizyczn¹, nie powoduje wyganiêcia odpowiedzialnoci posi³kowej i kwota nale¿na do uregulowania z tytu³u odpowiedzialnoci posi³kowej bêdzie
umieszczana po stronie pasywów i traktowana jako d³ug pozostaj¹cy po okrelonym podmiocie, który bêdzie dzieli³ los innych obci¹¿eñ finansowych podmiotu nie bêd¹cego osob¹ fizyczn¹23.
W zale¿noci od rodzaju koñcz¹cego byt podmiotu zró¿nicowana bêdzie
mo¿liwoæ zaspokojenia roszczeñ Skarbu Pañstwa z tytu³u odpowiedzialnoci
posi³kowej. Zdaniem L. Wilka, ograniczenie przewidziane wart. 25 § 2 k.k.s..
nie obejmuje innych poza spadkami form przejmowania pasywów podmiotu
odpowiedzialnego posi³kowo, a wiêc przyk³adowo przekszta³ceñ kapita³owych
podmiotów zbiorowych24.
Z kolei zgodnie z przepisem art. 25 § 3 k.k.s.. odpowiedzialnoæ posi³kowa nie wygasa:
1) w razie mierci sprawcy skazanego po uprawomocnieniu siê orzeczenia;
2) je¿eli kary grzywny lub rodka karnego ci¹gniêcia równowartoci
pieniê¿nej przepadku przedmiotów nie wykonano z powodu nieobecnoci skazanego w kraju.
Z powy¿szej regulacji wywnioskowaæ mo¿na a contrario, ¿e odpowiedzialnoæ posi³kowa wygasa podobnie jak obowi¹zek wykonania kary  w przypadku mierci skazanego (sprawcy), jeli zgon nast¹pi³ przed uprawomocnieniem siê wyroku skazuj¹cego25.
Z istoty odpowiedzialnoci posi³kowej wynika, ¿e ta sama osoba nie mo¿e
jednoczenie wystêpowaæ w sprawie w charakterze oskar¿onego i podmiotu
poci¹gniêtego do odpowiedzialnoci posi³kowej. Natomiast nie jest wykluczo21
22
23
24
25

H. Skwarczyñski, op. cit., s. 13; L. Wilk, Szczególne cechy odpowiedzialnoci , s. 254.
H. Skwarczyñski, op. cit., s. 15.
Ibidem.
L. Wilk, [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, op. cit., s. 124.
H. Skwarczyñski, op. cit., s. 15; R. Kubacki, op. cit., s. 54; E. Marcjoniak, Odpowiedzialnoæ posi³kowa osób trzecich w prawie karnym skarbowym, Doradztwo Podatkowe 2001, nr 10,
s. 3435.
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ne, i¿ dana osoba pocz¹tkowo bêdzie wystêpowaæ w charakterze podmiotu
poci¹gniêtego do odpowiedzialnoci posi³kowej, a nastêpnie jako oskar¿ona
zostanie poci¹gniêta do odpowiedzialnoci karnej. Mo¿na zatem przyj¹æ, i¿
w przypadku wspó³sprawstwa uniewinnienie jednego ze wspó³oskar¿onych,
a skazanie drugiego daje mo¿liwoæ na³o¿enia odpowiedzialnoci subsydiarnej na osobê uniewinnion¹26.

Podstawy odpowiedzialnoci subsydiarnej
Na³o¿enie odpowiedzialnoci posi³kowej uzale¿nione jest od zaistnienia
okrelonego zwi¹zku pomiêdzy sprawc¹ i jego czynem a odpowiedzialnym
posi³kowo. Ustawodawca przyj¹³, ¿e sprawc¹ czynu zabronionego musi byæ
zastêpca podmiotu odpowiedzialnego posi³kowo, prowadz¹cy jego sprawy
jako pe³nomocnik, zarz¹dca, pracownik lub dzia³aj¹cy w jakimkolwiek innym
charakterze (art. 24 § 1 k.k.s.). Wyra¿enie w jakimkolwiek innym charakterze oznacza, ¿e podane wyliczenie jest przyk³adowe i nie jest zamkniêtym
katalogiem mo¿liwych relacji ³¹cz¹cych sprawcê z podmiotem odpowiedzialnym posi³kowo. Dzia³anie w roli zastêpcy odnosi siê wiêc tak¿e do przedstawicieli ustawowych, czyli osób posiadaj¹cych umocowanie do dzia³ania
w cudzym imieniu (art. 96 k.c.), przymuj¹cych zlecenie, którzy na podstawie
umowy dokonuj¹ czynnoci na rzecz zleceniodawcy (art. 734 k.c.), agentów
(art. 758 k.c.), komisantów (art. 765 k.c.) oraz do prowadz¹cych cudze sprawy
bez zlecenia (art. 752 k.c.)27.
Zdaniem T. Grzegorczyka, zastêpowany podmiot musi mieæ wiadomoæ
zastêpstwa, a zatem nie mo¿na nak³adaæ odpowiedzialnoci posi³kowej na
podmiot, który zastêpowany by³ przez sprawcê bez swojej wiedzy i aprobaty,
co wy³¹cza negotiorum gestio z krêgu podmiotów, które mog¹ ponosiæ odpowiedzialnoæ posi³kow¹28. F. Prusak stwierdza, ¿e dzia³anie w interesie innej osoby nie oznacza wcale dzia³ania z jej upowa¿nienia29.
W doktrynie podnosi siê, ¿e instytucja odpowiedzialnoci posi³kowej
oparta jest na elementach zasady ryzyka, co zbli¿a j¹ do instytucji cywilistycznych. Odpowiedzialnoæ posi³kowa nie jest kar¹ ani rodkiem karnym.
Jest to rodzaj odpowiedzialnoci maj¹tkowej, akcesoryjnej i osobistej osób
trzecich, ponoszonej obok, a nie zamiast sprawcy. Osoba trzecia mo¿e ponieæ
tylko konsekwencje maj¹tkowe, nigdy za naruszaj¹ce jej wolnoæ30. Przyj26
27
28

G. Skowronek, op. cit., s. 168.
H. Skwarczyñski, op. cit., s. 14.
T. Grzegorczyk, Odpowiedzialnoæ posi³kowa w obecnym prawie karnym skarbowym
i w przysz³ej u.k.s., Palestra 1997, nr 12, s. 124.
29 F. Prusak, op. cit, t. 1, s. 358.
30 G. Skowronek, op. cit., s. 163.
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muje siê, ¿e podstawê konstrukcji instytucji odpowiedzialnoci posi³kowej
stanowi wina w ujêciu cywilistycznym31. Odpowiedzialnoæ posi³kowa mo¿e
byæ  zdaniem T. Grzegorczyka  na³o¿ona jedynie wtedy, gdy osobie zastêpowanej mo¿na zarzuciæ winê w wyborze (culpa in eligendo) lub w zakresie
nadzoru (culpa in custodiendo), co wyklucza na³o¿enie odpowiedzialnoci na
podmiot zastêpowany przez przedstawiciela ustawowego, gdy¿ w takiej sytuacji zastêpowany nie mia³ ani prawa wyboru, ani nadzoru32. Odmienny pogl¹d wyra¿a R. Stefañski33.
Obowi¹zkiem pos³uguj¹cego siê kim innym w wykonywaniu jakiej
czynnoci jest powierzenie wykonania jej osobie odpowiedniej, która by przez
to nie wyrz¹dzi³a szkody. Jeli j¹ wyrz¹dzi (zaistnieje przestêpstwo skarbowe) rodzi siê domniemanie, ¿e by³a to osoba nieodpowiednia, a wiêc niemaj¹ca kwalifikacji i ¿e powierzaj¹cy (extraneus) wbrew swojemu obowi¹zkowi
ostro¿noci wybra³ tak¹ w³anie osobê. Wina polega zatem na wyborze dokonanym rozmylnie lub z niedbalstwa. To, czy by³a to tzw. culpa lata (grube
niedbalstwo), czy te¿ mamy do czynienia z tzw. culpa levis (l¿ejsze niedbalstwo), na tym etapie nie ma znaczenia. W³anie samo zaistnienie takiej winy
mocodawcy staje siê podstawow¹ przes³ank¹ do poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci posi³kowej. Domniemanie winy w wyborze powoduje jak gdyby
przerzucenie ciê¿aru dowodu, bowiem organ dochodzeniowy ma obowi¹zek
ustaliæ tylko zwi¹zek przyczynowy miêdzy wyborem osoby sprawcy a korzyci¹ maj¹tkow¹, jaka powsta³a przez to, ¿e sprawca (pe³nomocnik) dopuci³
siê przestêpstwa skarbowego. Natomiast organ musi wykazaæ, ¿e powstanie
korzyci powsta³o (nast¹pi³o) wy³¹cznie przy wykonywaniu powierzonej czynnoci, nie za przy sposobnoci jej wykonywania. St¹d te¿ pomiêdzy korzyci¹
a wykonaniem czynnoci musi zaistnieæ konieczny zwi¹zek przyczynowy, a nie
tylko przypadkowy. Extraneus mo¿e broniæ siê tym, ¿e dokona³ wyboru z ca³¹
starannoci¹, jednak¿e nie uwolni siê od odpowiedzialnoci posi³kowej nawet
wtedy, gdy wyka¿e, i¿ wybór innego podmiotu tak¿e doprowadzi³by do przestêpstwa, bowiem nie jest istotne, czy zastêpowany mia³ wiadomoæ uzyskania
(mo¿liwoæ uzyskania) owej korzyci, ani te¿ czy korzyæ ta oznacza³a uszczerbek ftnansowy Skarbu Pañstwa (np. dosz³o tylko do nara¿enia na uszczuplenie
c³a, podatku czy op³aty skarbowej lub czyn przybra³ postaæ usi³owania)34.
L. Wilk zauwa¿a (za H. Skwarczyñskim), ¿e wysuwane w literaturze
analogie do cywilistycznych konstrukcji winy w wyborze lub w nadzorze
nale¿y traktowaæ raczej jako poszukiwanie podbudowy teoretycznej dla instytucji odpowiedzialnoci posi³kowej, a nie jako rzeczywist¹ przes³ankê, któ31
32
33

F. Prusak, op. cit., s. 354.
T. Grzegorczyk, op. cit., s. 2425.
R. Stefañski, Zwrot korzyci maj¹tkowej uzyskanej z przestêpstwa skarbowego innej
osoby w Kodeksie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo 2001, nr 1, s. 39.
34 A. Pochrz¹szcz, op. cit., cz 1, s. 4.

Zasada ustalania pojedynczej stawki dziennej kary grzywny...

103

ra musi byæ spe³niona dla przypisania tej odpowiedzialnoci. Wina wyboru
lub nadzoru jest jakby domniemana po stronie odpowiedzialnego posi³kowo
i nie wymaga stwierdzenia i udowodnienia35.
Reasumuj¹c nale¿y wskazaæ warunki konieczne, które musz¹ zaistnieæ,
by odpowiedzialny posi³kowo móg³ wyst¹piæ w procesie:
1) sprawca zosta³ skazany za przestêpstwo skarbowe,
2) czynu tego dopuci³ siê w zwi¹zku z za³atwieniem cudzej sprawy,
3) mocodawca (zastêpowany) odniós³ lub móg³ odnieæ korzyæ maj¹tkow¹,
4) zaistnia³ zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy korzyci¹ a ród³em jej powstania36.
Jak podnosi siê w doktrynie, jeli zastêpowany przez sprawcê podmiot
odniós³ z przestêpstwa skarbowego korzyæ maj¹tkow¹ lub te¿ móg³ j¹ odnieæ, to nawet je¿eli nie zawini³ w wyborze lub nadzorze, wydaje siê s³uszne
aby poniós³ ryzyko, na jakie jego dzia³alnoæ prowadzona przez zastêpcê
wystawia Skarb Pañstwa, jednostkê samorz¹du terytorialnego lub inny
uprawniony podmiot37.

Zasada ustalania pojedynczej stawki dziennej kary
grzywny w kontekcie odpowiedzialnoci subsydiarnej
Konstrukcja odpowiedzialnoci posi³kowej w prawie karnym skarbowym
jest  jak wskazywano powy¿ej  dowodem na przenikanie siê idei i rozwi¹zañ karnoprawnych i cywilnoprawnych. Jest to porednio wynik ogólniejszej
tendencji do przenikania siê sfer prawa prywatnego i publicznego, co skutkuje zacieraniem siê granic podzia³u na poszczególne ga³êzie prawa.
Po przeanalizowaniu przes³anek zwi¹zanych ze stosowaniem odpowiedzialnoci posi³kowej podmiotów, uzasadniony mo¿e wydaæ siê postulat
o rozdzieleniu sytuacji finansowej sprawcy czynu od osoby odpowiedzialnej
posi³kowo. Rozwa¿aj¹c zasadnoæ danego postulatu, nale¿y wzi¹æ pod uwagê
obecn¹ sytuacjê prawn¹, w której wielokrotnie wysokoæ pojedynczej stawki
dziennej, któr¹ s¹d ustala w zwi¹zku z zastosowaniem kary grzywny wobec
sprawcy czynu, mo¿e podlegaæ sztuczemu zawy¿eniu w zwi¹zku z sytuacj¹
finansow¹ podmiotu odpowiedzialnego posi³kowo.
Pojedyncza stawka dzienna uwzglêdniaj¹ca sytuacjê podmiotu poci¹gniêtego do odpowiedzialnoci posi³kowej mo¿e ulec zawy¿eniu, przez co sprawcy
czynu s¹d wymierzy karê w kwocie wy¿szej, ni¿ mia³oby to miejsce w sytuacji,
gdy s¹d nie uwzglêdni³by podmiotu odpowiedzialnego posi³kowo. Nale¿y
uwzglêdniæ w powy¿szych rozwa¿aniach za³o¿enia zawarte w art. 24 § 3 k.k.s.,
35
36
37

L. Wilk, [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, op. cit., s. 119.
A. Pochrz¹szcz, op. cit., cz 1, s. 1.
L. Wilk, [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, op. cit., s. 118.
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w myl których w przypadku odpowiedzialnoci posi³kowej liczba na³o¿onych
stawek dziennych nie ulega zmianie  zmianie ulega jedynie wysokoæ pojedynczej stawki dziennej kary grzywny38.
Autorzy postulatu nie neguj¹ ogólnych za³o¿eñ zwi¹zanych z zasadnoci¹
stosowania odpowiedzialnoci posi³kowej, jednak¿e sygnalizuj¹ mo¿liwoæ
wadliwego stosowania za³o¿eñ art. 24 § 3 k.k.s. pod k¹tem zasad wynikaj¹cych z istoty kary  w niniejszym przypadku kary grzywny. Pogl¹d uznaje siê
za zasadny w kontekcie podobieñstwa odpowiedzialnoci posi³kowej do zasad stosowanych w prawie karnym powszechnym, gdzie jest mowa o odpowiedzialnoci osobistej zarówno sprawcy, jak i podmiotu. Dlatego te¿, uznaj¹c
sankcyjny charakter odpowiedzialnoci posi³kowej oraz zasad zwi¹zanych ze
zmianami w ustalaniu pojedynczej stawki dziennej, nale¿y uwzglêdniæ za³o¿enia zwi¹zane ze stosowaniem kary (sensu largo) wobec sprawcy czynu.
Kara jest planowan¹ doz¹ dolegliwoci, przewidzian¹ w przepisie prawnokarnym, bêd¹c¹ ujemnym typem reakcji ze strony pañstwa na zawiniony
czyn zabroniony przez prawo karne, w tym tak¿e prawo karne skarbowe,
konkretyzowana w wyroku skazuj¹cym wydanym przez niezawis³y s¹d,
o charakterze celowym  ukierunkowana na uczynienie zadoæ sprawiedliwoci i osi¹gniêcie celów spo³ecznie u¿ytecznych w zakresie prewencji
i kompensacji szkód wyrz¹dzonych czynem zabronionym39.
Kara kryminalna posiada szereg cech odró¿niaj¹cych j¹ od innych kar
spotykanych w ¿yciu spo³ecznym (porz¹dkowych, dyscyplinarnych, pedagogicznych itp.). Przede wszystkim kara za przestêpstwo wymierzana jest
w imieniu pañstwa przez specjalnie do tego powo³ane organy  s¹dy, w specjalnym, regulowanym przez prawo procesowe postêpowaniu, w którym zagwarantowane s¹ prawa osoby oskar¿onej i zapewniona jest bezstronnoæ.
Wymierzenie kar stanowi realizacjê wymiaru sprawiedliwoci, który
Konstytucja RP powierza s¹dom (art. 175), wyposa¿aj¹c je w przymiot niezawis³oci w zakresie orzekania (art. 178). Oznacza to fundamentaln¹ dla
wspó³czesnego prawa zasadê, ¿e tylko s¹dy uprawnione s¹ do wymierzania
kar za przestêpstwo40.
Niechaj kary bêd¹ umiarkowane i proporcjonalne do deliktów, niechaj
kara mierci bêdzie wymierzana jedynie tym, którzy winni s¹ morderstwa
i niechaj kanie, owo zgorszenie ludzkoci, zostan¹ zniesione  w ten sposób
w 1789 r. pojawi³o siê stanowisko w tzw. Kajetanach Skarg francuskich
filozofów41. Ówczenie powstaj¹ce teorie na temat kary czy samego prawa
karnego mia³y istotny wp³yw na budowê przepisów karnych w kodeksach
pañstw ca³ej ówczesnej Europy, a tak¿e na polskie przepisy karne zawarte
38
39
40
41

L. Wilk, J. Zagrodnik, op. cit., s. 3436.
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe, Toruñ 2005, s. 114.
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Czêæ ogólna, Kraków 2010, s. 32.
M. Foucault, Nadzorowaæ i karaæ, Warszawa 1998, s. 71.
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w Prawie Kodeksu Karz¹cego dla Królestwa Polskiego z 1818 r.42 W latach
póniejszych mia³y te¿ wp³yw na inne, powsta³e ju¿ w niepodleg³ej Polsce,
akty prawne, w tym na uchwalon¹w 1926 r. ustawê karn¹ skarbow¹.
W rozwa¿aniach na temat teorii kary nie sposób pomin¹æ myli filozoficznej Immanuela Kanta, który w Krytyce praktycznego rozumu zwróci³
uwagê na cis³y zwi¹zek pomiêdzy prawem a moralnoci¹43. Uznaj¹c potrzebê wolnoci cz³owieka w jego decyzjach, wyró¿ni³ sferê wolnoci wewnêtrznej
oraz sferê wolnoci zewnêtrznej. Wskaza³, ¿e ka¿dy cz³owiek powinien siê
kierowaæ woln¹ wol¹, pamiêtaj¹c o tym, ¿e sfera wolnoci zewnêtrznej ograniczona jest wolnoci¹ innych ludzi, czyli przejawia siê w zbiorze zasad dotycz¹cych ogó³u spo³ecznoci44. Jednoczenie uzna³ wolnoæ wewnêtrzn¹ za
wartoæ absolutn¹, pochodz¹c¹ od Boga, a zatem niepodlegaj¹c¹ ¿adnym
ograniczeniom. W obrêbie relacji ludzkich wskaza³ na zasadê powszechnoci
oraz tzw. imperatyw kategoryczny, czyli bezwarunkowy nakaz moralny45.
Kant by³ zwolennikiem wolnociowego zbioru norm, dlatego te¿ twierdzi³, ¿e
tylko stosowanie kar proporcjonalnych (dostosowanych swym ciê¿arem do
indywidualnego przypadku) jest usprawiedliwione. By³ zdecydowanym przeciwnikiem celowociowego ujêcia kary, argumentuj¹c to przedmiotowym podejciem do cz³owieka, a tak¿e nie uznawa³ zasadnoci funkcji prewencyjnej,
stwierdzaj¹c, ¿e kara jest tylko wtedy sprawiedliwa, je¿eli wyp³ywa z poczucia obowi¹zku. Nie ma byæ uzasadniana potrzeb¹ odwetu ani jak¹kolwiek
korzyci¹, gdy¿ takie podejcie przeczy nakazowi rozumu, wskazuje na brak
uszanowania dla wolnoci i godnoci sprawcy czynu zabronionego.
Odmienne zdanie wyrazi³ inny myliciel tego okresu, Georg Wilhelm
Fryderyk Hegel. Jego teoria odwetu dialektycznego mia³a przede wszystkim
ukazaæ istotê kary, czyli jej zwi¹zek z przestêpstwem. Hegel uznawa³ przestêpstwo za skierowany przeciwko spo³eczeñstwu wyraz egoistycznej woli
jednostki. Dlatego te¿ kara za ten czyn winna byæ uzewnêtrznieniem woli
spo³eczeñstwa wobec takiego zachowania siê sprawcy, a pañstwo ma staæ na
stra¿y gwarancji wykazywania spo³ecznej woli ukarania sprawcy przestêpstwa. W zwi¹zku z tym indywidualny czyn sprawcy, skierowany przeciwko
spo³eczeñstwu i normom w nim obowi¹zuj¹cym, nie mo¿e zawa¿aæ nad dobrem ogó³u, czyli wskazywaæ na s³usznoæ tzw. negacji prawa, czego przejawem ma byæ zastosowanie kary. Hegel podobnie jak Kant uwa¿a³, ¿e sprawca
jako istota rozumna powinna godziæ siê na poniesienie kary zgodnie z zasad¹
powszechnoci, czyli byæ nastêpstwem pope³nianego przestêpstwa46. Jednoczenie przestrzega³ przed zbyt pochopnym stosowaniem kary, nie uznawa³
zasadnoci karania za czyny przypadkowe, nie daj¹ce siê przewidzieæ. Apelo42
43
44
45
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J. Migda³, Prawo Kodeksu Karz¹cego dla Królestwa Polskiego, Gdañsk 2006, s. 5.
J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdañsk 2007, s. 41.
I. Kant, Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre, Konigsberg 1797.
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralnoci, Warszawa 1853.
G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969.
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wa³ o dog³êbn¹ analizê czynu, by kara stosowana by³a tylko w przypadku
dzia³añ celowych i wiadomych.
Daje siê zauwa¿yæ, ¿e teorie te, niejednokrotnie poddawane silnym wp³ywom teologicznym, na przestrzeni lat wielokrotnie ulega³y modyfikacjom,
dostosowuj¹c siê do aktualnie panuj¹cych trendów filozoficznych, ujmuj¹cych
ówczesne relacje spo³eczne oraz rozwój wiadomoci obywatelskiej47. Jako
przyk³ad mo¿na tu przytoczyæ choæby twierdzenie wybitnego polskiego karnisty Juliusza Makarewicza: Kara z istoty swej jest odp³at¹ i niczem innem48.
Uregulowanie zawarte w przepisie art. 24 § 3 k.k.s. jest niejako os³abieniem
tej¿e zasady, albowiem sprawca przestêpstwa skarbowego odczuwa dolegliwoæ
kary grzywny równie¿ w odniesieniu do podmiotu poci¹gniêtego do odpowiedzialnoci posi³kowej, cilej za do sytuacji maj¹tkowej tego podmiotu. Takie
rozwi¹zanie mo¿e spowodowaæ, i¿ wymierzona kara grzywny bêdzie zbyt dolegliwa (surowa) za pope³nione przez sprawcê przestêpstwo skarbowe.

Summary
The principle of establishing a single rate per day of fine
in the context of the auxiliary (subsidiary) responsibility
in fiscal criminal law
Keywords: fiscal penal law, subsidiary responsibility.

In this article the authors discuss the institution of the subsidiary responsibility as a particular form of financial responsibility  distinctive for
the fiscal criminal law. Such design is a reliable proof for mixing of ideas and
solutions between criminal law and civil law. While analyzing the conditions
associated with the use of subsidiary responsibility the authors formulate
a suggestion for the divestiture of the financial situation of the culprit from
the financial situation of the subsidiary entity.
Considering whether the postulate should be taken into account is the
current legal situation in which the value of a single fine rate sentenced by
the Court against the culprit  may be increased in relation to the financial
situation of subsidiary entity.
For a culprit a single daily rate of fine taking into account also the
situation of the subsidiary entity may cause a legal situation, where Court
imposes a penalty of greater amount than it would have been in a situation
where the Court would ignore the financial situation of a subsidiary entity.
The view is considered reasonable considering personal responsibility from
the general criminal law  both the culprit and the entity.
47 T. Kaczmarek, Utylitaryzm karania. Prewencja szczególna, [w:] Rozwa¿ania o przestêpstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczoci, Warszawa 2006, s. 430.
48 J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, Kraków 1914, s. 14.
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Za¿ywanie substancji psychoaktywnych
przez nieletnich sprawców czynów karalnych.
Aspekty kryminologiczne i prawne
Wprowadzenie
Alkoholizm1, narkomania2 i za¿ywanie tzw. dopalaczy3 to wspó³czenie
najbardziej dotkliwe formy patologii spo³ecznej, maj¹ce bezporedni wp³yw
na szereg istotnych sfer ¿ycia publicznego. Niew¹tpliwie alkoholizm ze
wzglêdu na swoj¹ powszechnoæ, swoist¹ wieloletni¹ tradycjê wystêpowania w Polsce4 oraz ogólne przyzwolenie spo³eczne zbiera najwiêksze ¿niwo
sporód wszystkich form zachowañ kompulsywnych. Wed³ug WHO spo³eczne
i ekonomiczne koszty, jakie z tego tytu³u ponosi bud¿et pañstwa (koszty
leczenia, wypadków drogowych, ubezpieczeñ, anga¿owania organów cigania
1

Alkoholizm jest chorob¹ sprowadzaj¹c¹ siê do tego, ¿e jednostka utraci³a mo¿noæ trwa³ego powstrzymywania siê od spo¿ywania alkoholu. Ten stan przypisywany jest czynnikom
fizycznym, psychologicznym, psychosomatycznym i rodowiska spo³ecznego. Szerzej patrz:
H. Jones, Alcoholic addiction. A psycho-social approach to abnormal drinking, London 1963,
s. 155165; S.K. Weinberg, Social problems in our time. A sociological analysis, Englewood Cliffs,
New York 1960, s. 287.
2 Wiêcej na temat narkomanii patrz: Dopalacze, narkotyki  niewinny pocz¹tek, pod red.
L. Jurka, Rybnik 2010, s. 3585.
3 Tzw. dopalacze to substancje psychoaktywne, które dzia³aj¹ jak narkotyki. Ich podstawowym sk³adnikiem jest BZN, która powoduje przypieszenie têtna, odwodnienie organizmu i prowadzi do uzale¿nienia. Szerzej M. Kidawa [w:] ibidem, s. 7.
4 Warto zwróciæ uwagê, ¿e wspó³czenie zmienia siê nie tylko iloæ, ale przede wszystkim
sposób i przyczyny spo¿ywania alkoholu. M. Ko³odziejczyk [w:] pisze, ¿e w PRL inteligent pi³
wódkê wielkolitra¿owo oraz gromadnie. Beznadzieja narodowa uzasadnia³a alkoholizmy, przy
wódce cz³owiek wra¿liwy czu³ siê z³¹czony podtekstem ze wspó³pij¹cymi  picie niby zwyk³e,
a jednak artystyczno-polityczne. Wolna Polska przerwa³a wódczany karnawa³; nowy inteligent
przelicza kace na straty w dochodach, a upija siê tylko w momentach przewidzianych biznesplanem. Zdaniem autora czasy inteligenckiego etosu miejskiego i knajpianego PRL-u zast¹pi³o
samotne spo¿ywanie dro¿szych alkoholi, w iloci wiêkszej nawet ni¿ kiedy. £zy polskiej ziemi,
Polityka z 27 lutego 2010, nr 9 (2745), s. 3641.
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i wymiaru sprawiedliwoci, s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej itp.), wynosz¹
23% produktu krajowego brutto5. Alkohol jest przyczyn¹ ok. 30 tys. zgonów
mê¿czyzn rocznie i ok. 1/4 wszystkich nag³ych zgonów osób w wieku 1529 lat.
Wed³ug statystyk Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych (PARPA), spo¿ycie czystego alkoholu w Polsce od dziesiêciu lat systematycznie wzrasta. Aktualne dane wskazuj¹, ¿e w 2009 r. rednio na jednego
mieszkañca Polski przypad³o 9,06 litra czystego alkoholu, podczas gdy
w roku 2001 wynosi³o ono jeszcze 6,63 litra (s¹ to informacje jedynie deklaratywne)6 . Specjalici zwracaj¹ jednak uwagê, ¿e respondenci zazwyczaj zani¿aj¹ spo¿ycie alkoholu w granicach 4060%7. Permanentnie wzrasta te¿ liczba uzale¿nionych kobiet i osób nieletnich8.
Niew¹tpliwie powa¿nym problemem jest niepokoj¹ce obni¿anie siê wieku
inicjacji alkoholowej9. Nale¿y podkreliæ, ¿e alkohol jest najbardziej rozpowszechnion¹ substancj¹ psychoaktywn¹ wród m³odzie¿y szkolnej. Z badañ
ogólnopolskich wynika, ¿e próby picia ma za sob¹ 92,5% gimnazjalistów
z klas trzecich i 96,7% uczniów klas drugich szkó³ ponadgimnazjalnych10.
Wed³ug ogólnopolskich danych Europejskiego Programu Badañ Ankietowych
w szko³ach na temat u¿ywania alkoholu i narkotyków11, 65,8% piêtnastoletnich uczniów gimnazjów pi³o alkohol w ci¹gu ostatnich 30 dni (71,5% ch³opców i 60,3% dziewcz¹t), za 29,2% upi³o siê w ci¹gu ostatnich 30 dni (38,1%
ch³opców i 20,8% dziewcz¹t). Analogiczne badania przeprowadzone na grupie
siedemnastoletnich uczniów gimnazjów wykazuj¹ tendencjê wzrostow¹, bowiem 78,9% respondentów pi³o alkohol w ci¹gu ostatnich 30 dni (84,6%
ch³opców i 73,2% dziewcz¹t), z czego 37,2% upi³o siê (47,7% ch³opców i 26,5%
5
6

E. Gietka, Ile kosztuje pijak, Polityka z dnia 26 sierpnia 2006, nr 34 (2568), s. 6.
Dane dostêpne na stronie internetowej Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych <http://www.parpa.pl/>, dostêp: 11.12.2010.
7 M. Ko³odziejczyk, op. cit., s. 40.
8 Na ten temat pisali: E. Winnicka, Wódka z mlekiem, Polityka z 10 lutego 2007, nr 6
(2591), s. 2022; W. Markiewicz, Choroba dobrych ¿on, Polityka z 12 maja 2007, nr 19 (2603),
s. 412.
9 Inicjacja przypada najczêciej na 1114 rok ¿ycia. Z badañ europejskich (Joung People
and Alcohol in Europe) przeprowadzonych w 1994 r. wynika, ¿e 75% m³odych Brytyjczyków
pierwszy raz spo¿ywa³o alkohol miêdzy 9 a 14 rokiem ¿ycia, natomiast a¿ 90% m³odych Greków
przyznaje siê do pierwszego kontaktu z alkoholem w wieku 1516 lat. Szerzej: E. Stêpieñ,
K. Wojcieszek, Alkohol a polska m³odzie¿, Warszawa 1995, s. 9; G. Lowe, D. R. Foxcroft, D. Sibley,
Picie m³odzie¿y a style ¿ycia w rodzinie, Warszawa 2000, s. 10 i nast. Patrz te¿ wyniki badañ
M. Gliñskiej, Asocjalnoæ dzieci i m³odzie¿y  alkoholizm, narkomania, przestêpczoæ, Studia
Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 1991, t. 21, s. 188198.
10 Badaniami objêto losowo wybrane przez MEN szko³y gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Wytypowano dwie próby badawcze: pierwsza  ok. 2800 uczniów (112 klas) trzecich klas gimnazjum, druga  ok. 1700 uczniów (68 klas) szkó³ ponadgimnazjalnych. Szerzej w: J. Sieros³awski,
U¿ywanie alkoholu i narkotyków przez m³odzie¿ szkoln¹. Raport z ogólnopolskich badañ ankietowych w 2003 r., [w:] Alkohol a zachowania problemowe m³odzie¿y. Badania i opinie, pod red.
M. Prajsner, Warszawa 2004, s. 129153.
11 Dane dostêpne na stronie internetowej Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych <http://www.parpa.pl/>, dostêp: 11.12.2010.
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dziewcz¹t). Szczególnie niepokoj¹c¹ prognozê kryminologiczn¹ mo¿na postawiæ, gdy po alkohol lub narkotyki siêgaj¹ dzieci poni¿ej 10 roku ¿ycia, a takie
sytuacje zdarzaj¹ siê coraz czêciej. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wczesne pocz¹tki spo¿ywania alkoholu stwierdza siê równie¿ u znacznej czêci m³odych
osób, które nie wchodz¹ w kolizjê z prawem. Jednak du¿y odsetek nieletnich
przestêpców wczeniej i czêciej spo¿ywa³ alkohol12.
Coraz powszechniejsz¹ u¿ywk¹ staj¹ siê obecnie narkotyki13, w tym konopie indyjskie i amfetamina14. Pod wzglêdem czêstotliwoci u¿ywania leków uspokajaj¹cych i nasennych bez przepisu lekarza polskie nastolatki plasuj¹ siê na pierwszym miejscu w Europie15. Nowym problemem s¹ natomiast
tzw. dopalacze. Siêgaj¹ po nie najczêciej uczniowie klas gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, a nabywaj¹ je w internetowych sklepach i hurtowniach, które oferuj¹ bardzo szeroki asortyment rodków zmieniaj¹cych wiadomoæ. Wraz ze wzrostem dostêpnoci dopalaczy coraz wiêcej osób zaczyna
12 Badania wp³ywu alkoholu na przestêpczoæ prowadzone s¹ od dawna. Wed³ug statystyki s¹dowej w latach 19691971 wród ogó³u skazanych nieletnich by³o 14,616,7% nadu¿ywaj¹cych alkoholu. Badania indywidualne ró¿nych populacji nieletnich i m³odocianych przestêpców
(zw³aszcza recydywistów) wskazuj¹ na znacznie wy¿szy procent nadu¿ywaj¹cych alkoholu. Dowodz¹ tego badania przeprowadzone wród 500 nieletnich recydywistów z piêciu miast Polski:
Warszawy, £odzi, Katowic, Krakowa i Bia³egostoku. Wynika z nich, ¿e sporód badanych 52%
alkoholizowa³o siê niejednokrotnie ju¿ w wieku 1316 lat, a 63% zaczê³o nadu¿ywaæ alkoholu
w wieku 1215 lat. Sporód 220 badanych wielokrotnych recydywistów (26-35 lat) 21,3% zaczê³o nadu¿ywaæ alkoholu w wieku 1214 lat. Cyt. za H. Ko³akowska-Prze³omiec, Przestêpczoæ
nieletnich, [w:] Kryminologia, pod red. W. widy, Warszawa 1977, s. 200. Równie¿ z badañ
przeprowadzonych przez D. Rode w latach 20002001 na grupie 100 nieletnich sprawców
czynów karalnych wynika, ¿e 28% nadu¿ywa³o alkoholu, a 34% pi³o okazjonalnie. Zob. D. Rode,
Praktyka opiniodawstwa s¹dowego w sprawach nieletnich, [w:] Przestêpczoæ nieletnich. Aspekty
psychospo³eczne i prawne, pod red. J.M. Stanika i L. Wolszczaka, Katowice 2005, s. 304; a tak¿e
badania Z. Markockego, Spo³eczne uwarunkowania przestêpczoci m³odzie¿y, [w:] Polska m³odzie¿  zagro¿enia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistoci spo³ecznej, pod red. T. So³tysiak,
M. Kawowskiej, Bydgoszcz 2001, s. 410411.
13 Z badañ D. Rode wynika, ¿e 20% nieletnich sprawców czynów karalnych nadu¿ywa³o
rodków lotnych, takich jak kleje, rozpuszczalniki, aceton, a 10% badanych u¿ywa³o ich incydentalnie; 2% badanych nadu¿ywa³o przetworów konopi indyjskich (marihuany, haszyszu, oleju
haszyszowego), a 6% u¿ywa³o ich incydentalnie. D. Rode, op. cit., s. 304. Równie¿ badania
przeprowadzone na 100 osobach, których sprawy toczy³y siê przed gliwickim s¹dem dla nieletnich, wykaza³y, ¿e a¿ 28 sprawców by³o pod wp³ywem alkoholu, a 6 pod wp³ywem innych
rodków odurzaj¹cych. Cyt. za A. Nowak, Sytuacja rodzinna nieletnich przestêpców, [w:] Dewiacje wród m³odzie¿y. Uwarunkowania i profilaktyka, pod red. B. Urbana, Kraków 2001, s. 337.
Z badañ przeprowadzonych przez K. Ostaszewskiego wynika, ¿e w 2000 r. do grupy ryzyka
zwi¹zanego z u¿ywaniem narkotyków nale¿a³o od 5% do 30% 15-latków ucz¹cych siê w Warszawie. Szerzej: K. Ostaszewski, Dylematy oszacowañ grup ryzyka na podstawie badañ ankietowych nad m³odzie¿¹, [w:] M³odzie¿ z grup ryzyka. Perspektywy profilaktyki, pod red. M. Prajsner, Warszawa 2003, s. 19 i nast.
14 Wskazuj¹ na to wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych wród uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zob. J. Sieros³awski, U¿ywanie alkoholu i narkotyków
przez m³odzie¿ szkoln¹, [w:] Alkohol a zachowania problemowe m³odzie¿y. Opinie i badania, pod
red. A. Szymanowskiej, Warszawa 2004, s. 205.
15 Ibidem, s. 129130.
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wykazywaæ trudnoci z kontrol¹ czêstotliwoci ich za¿ywania, co w efekcie
 podobnie jak w przypadku narkotyków  doprowadza do psychicznego i/lub
fizycznego uzale¿nienia. Jednoczenie producenci i dystrybutorzy dopalaczy
chroni¹ siê przed odpowiedzialnoci¹ prawn¹, umieszczaj¹c na opakowaniu
informacjê o kolekcjonerskim przeznaczeniu produktu. Oznacza to, ¿e ca³kowit¹ odpowiedzialnoæ za konsekwencje za¿ycia rodka ponosi konsument,
który w praktyce czêsto jest niedoinformowany i zachêcany przez sprzedawcê16. Mimo i¿ media informuj¹ o miertelnych ofiarach amatorów dopalaczy, m³odzie¿ traktuje je nadal jako nieszkodliw¹ substancjê zmieniaj¹c¹
wiadomoæ.
Uwarunkowania i pod³o¿e ww. zjawisk od lat nie ulega zasadniczym
zmianom. Do niekwestionowanych czynników zaliczyæ nale¿y bezrobocie
i trudn¹ sytuacjê materialn¹ wielu rodzin. Z obserwacji i spostrze¿eñ specjalistów do spraw nieletnich wynika, ¿e nabieraj¹cym znaczenia czynnikiem
stymuluj¹cym jest zmiana wartoci i powszechnie akceptowanych wzorców
 w rodowisku m³odych ludzi u¿ywki sta³y siê atrybutem doros³oci oraz
nieod³¹cznym elementem ¿ycia towarzyskiego.

Za¿ywanie rodków odurzaj¹cych przez nieletnich
sprawców czynów karalnych w wietle badañ aktowych
Zagadnienia dotycz¹ce spo¿ywania rodków odurzaj¹cych przez nieletnich sprawców czynów karalnych stanowi³y czêæ badañ przeprowadzonych
przez autorkê niniejszego opracowania w ramach przygotowywanej przez ni¹
dysertacji doktorskiej na temat prawnych i kryminologicznych aspektów
przestêpczoci nieletnich. Badania oparto na wynikach analizy akt s¹dowych prawomocnie zakoñczonych postêpowañ wszczêtych wobec nieletnich
sprawców czynów karalnych. W celu przeprowadzenia badañ dobrano reprezentatywn¹ grupê 500 osób  losowo wybranych sprawców i sprawczyñ
czynów karalnych pomiêdzy 13 a 17 rokiem ¿ycia, zamieszka³ych na obszarze województwa warmiñsko-mazurskiego, których sprawy zarejestrowane
zosta³y w repertorium Now17 i repertorium Nk w latach 19992003. Obszar
badawczy obj¹³ okrêg dzia³alnoci S¹du Rejonowego w Olsztynie, S¹du Rejonowego w I³awie, S¹du Rejonowego w Gi¿ycku i S¹du Rejonowego
w Szczytnie.
16
17

M. Kidawa, op. cit., s. 11.
Podstawow¹ ewidencjê prowadzi siê w s¹dach w repertorium dotycz¹cym postêpowañ
wyjaniaj¹cych (rep. Npw). W kolejnych ewidencjach spraw nieletnich  w sprawach opiekuñczo-wychowawczych (rep. Now) i w sprawach poprawczych (rep. Nk)  rejestruje siê sprawy
rozpoznane przez s¹d w postêpowaniu wyjaniaj¹cym, przewidziane do orzeczenia rodków
opiekuñczo-wychowawczych lub poprawczych, ale s¹ one wtórne do rep. Npw.
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Problem badawczy uszczegó³owiono do czterech pytañ:
1. Czy nieletni sprawca czynu karalnego spo¿ywa³ alkohol, a je¿eli tak
to w jakiej czêstotliwoci?
2. Czy nieletni sprawca czynu karalnego spo¿ywa³ rodki odurzaj¹ce,
a jeli tak to w jakiej czêstotliwoci?
3. Czy w trakcie pope³nienia czynu karalnego nieletni by³ pod wp³ywem
alkoholu lub rodków odurzaj¹cych?
4. Jaki rodzaj alkoholu lub rodków odurzaj¹cych za¿ywa³ nieletni?
Jako narzêdzie badawcze wykorzystano sporz¹dzony na potrzeby badañ
specjalny kwestionariusz ankiety18. Wyniki badañ przedstawiono w postaci
tabel.
Tabela 1

Spo¿ywanie alkoholu przez nieletniego

Spo¿ywanie alkoholu

Ch³opcy

Dziewczêta

l.b.

%

l.b.

%

Systematycznie

82

18,3

14

27,5

Sporadycznie

321

71,5

29

56,9

Nie spo¿ywa

21

4,7

6

11,8

Brak danych

25

5,5

2

3,8

ród³o: badania w³asne.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e a¿ 71,5% badanych ch³opców spo¿ywa³o alkohol sporadycznie, a 18,3% systematycznie; 56,9% badanych
dziewcz¹t spo¿ywa³o alkohol incydentalnie, a 27,5% regularnie. Nale¿y podkreliæ, ¿e w rzeczywistoci rozmiary spo¿ywania alkoholu wród badanych
nieletnich s¹ przypuszczalnie znacznie wiêksze19, zw³aszcza ¿e przez znaczn¹ czêæ nieletnich postrzegany jest on jako nieod³¹czne element dobrego
i bogatego ¿ycia. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e nieletni z regu³y przyznawali
siê do spo¿ywania alkoholu tylko wówczas, gdy czyn karalny by³ pope³niony
pod jego wp³ywem20, lub gdy na taki objaw demoralizacji wskazywali rodzice
18 Jest to jedna z najczêciej stosowanych i najwiarygodniejszych metod s³u¿¹cych realizacji badañ kryminologicznych. Oprócz kwestionariusza ankiety, w badaniach socjologicznych
wykorzystuje siê równie¿ kwestionariusz wywiadu oraz plan zagadnieñ wywiadu swobodnego.
Szerzej na ten temat: S. Nowak, Metodologia badañ socjologicznych, Warszawa 1970, s. 66
i nast.
19 Wp³yw na taki stan mo¿e wywieraæ liberalizacja polityki i wzrost globalnej konsumpcji
alkoholu. Od momentu rozpoczêcia reform spo³eczno-gospodarczych w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. kwestia alkoholu pojawia siê w mediach albo w kontekcie ch³odnej analizy ekonomicznej, albo afer korupcyjnych. Szerzej: J. Sieros³awski, G. wi¹tkiewicz, Wspó³czesny kontekst zagro¿eñ i jego rozpoznawanie na poziomie lokalnym, [w:] Profilaktyka w rodowisku
lokalnym, pod red. G. wi¹tkiewicz, Warszawa 2002, s. 13 i nast.
20 Szerzej na temat m³odzie¿y zatrzymanej pod wp³ywem alkoholu: E. £uczak, Alkoholizm
jako przejaw niedostosowania spo³ecznego m³odzie¿y, Przegl¹d Policyjny 1998, nr 2, s. 7 i nast.
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b¹d te¿ szko³a, co zdarza³o siê stosunkowo rzadko. S³usznie wskazuje siê
w literaturze21, ¿e zarówno w szkole, jak i w domach nieletnich jest doæ
niska wiedza na temat przyjmowania przez nastolatki u¿ywek.
Równie niebezpiecznym, choæ  jak siê wydaje  znacznie mniej rozpowszechnionym (ze wzglêdu na wy¿sz¹ cenê i trudniejszy dostêp) rodkiem
psychoaktywnym s¹ rodki odurzaj¹ce. Za¿ywanie rodków odurzaj¹cych
i jego czêstotliwoæ w badanej populacji przedstawia tabela 2.

Za¿ywanie przez nieletniego rodków odurzaj¹cych

Za¿ywanie narkotyków

Ch³opcy
l.b.

Tabela 2

Dziewczêta
%

l.b.

%

Systematycznie

19

4,2

3

5,9

Sporadycznie

101

22,5

9

17,6

Nie za¿ywa

291

64,8

34

66,7

Brak danych

38

8,5

5

9,8

ród³o: badania w³asne.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e w przewa¿aj¹cej czêci nieletni
nie za¿ywaj¹ rodków odurzaj¹cych. Analogicznie do spo¿ywania alkoholu
mo¿na postawiæ tezê, ¿e dane s¹ zani¿one, gdy¿ maj¹ charakter deklaratywny. Z nieformalnych wywiadów przeprowadzonych z sêdziami orzekaj¹cymi
w sprawach nieletnich wynika, ¿e osoby, wobec których toczy siê postêpowanie w zwi¹zku z czynem karalnym, maj¹ z regu³y wiadomoæ, ¿e ujawnienie
informacji o za¿ywaniu narkotyków i spo¿ywaniu alkoholu nie poprawia ich
sytuacji procesowej, a wrêcz mo¿e j¹ pogorszyæ, poniewa¿ zachowania kompulsywne, polegaj¹ce na u¿ywaniu substancji zakazanych przez prawo,
mog¹ wp³yn¹æ na decyzjê organu orzekaj¹cego o skierowaniu nieletniego na
przymusowe leczenie lub wszczêciu postêpowania wyjaniaj¹cego o demoralizacjê.
Kolejnym problemem, na który zwrócono uwagê w materiale badawczym, by³ rodzaj alkoholu lub narkotyków, jaki wybierali nieletni, aby wprowadziæ siê w stan odurzenia. Niestety, w aktach analizowanych spraw znajdowa³y siê jedynie jednostkowe informacje na ten temat. Jeli chodzi
o rodki odurzaj¹ce, dzieci najczêciej siêga³y po substancje wziewne, takie
jak rozpuszczalniki, kleje, gaz do zapalniczek i benzyna. Wybór taki mo¿na
uzasadniæ z jednej strony stosunkowo ³atwym dostêpem do wymienionych
substancji, a z drugiej ich przystêpn¹ cen¹. W przypadku alkoholu tak¿e
21 D. Woniakowska-Fajst, Nieletnie, niebezpieczne, niegrzeczne, niegrone?, Warszawa
2010, s. 251.
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wybierano zwykle najtañsze gatunki piwa i wina22, o których zakup proszono osoby doros³e23. Badana m³odzie¿ narkotyzowa³a siê i upija³a zwykle
w kilkuosobowych grupach. W badanych aktach ani razu nie odnotowano
sytuacji wskazuj¹cej na to, ¿e nieletni upija³ siê b¹d narkotyzowa³ samotnie.
Miejscem spo¿ywania rodków odurzaj¹cych lub napojów alkoholowych najczêciej by³ dom rodzinny (68% przypadków), wykorzystany do takiego celu
podczas nieobecnoci rodziców, a w dalszej kolejnoci: podwórko, las lub
park. Incydentalnie spo¿ywano alkohol i narkotyki na terenie szko³y (³azienka lub boisko szkolne). W aktach jednej sprawy znalaz³a siê informacja, ¿e
nieletni za¿ywali narkotyki na stacji benzynowej.
G³ównymi miejscami rozprowadzania narkotyków s¹ podwórka i klatki
schodowe blokowisk, kluby, dyskoteki, puby i restauracje, okolice szkó³
i internatów, dworce i parki. Coraz czêciej narkotyki rozprowadzane s¹ na
terenie szkó³ i internatów. Odbiorcami s¹ zwykle osoby w wieku 1418 lat24.
Z za¿ywaniem narkotyków i alkoholu silnie koreluje przyk³ad starszego rodzeñstwa, rodziców i rówieników.
Kolejnym problemem, na który zwrócono uwagê podczas analizy materia³u aktowego, by³ stan wiadomoci nieletnich w chwili pope³nienia czynu
karalnego. Wyniki tych badañ prezentuje tabela 3.
Stan wiadomoci nieletniego w chwili pope³nienia czynu karalnego

Stan trzewoci w chwili pope³nienia
czynu karalnego

Ch³opcy

Tabela 3

Dziewczêta

l.b.

%

l.b.

%

Pe³na wiadomoæ  bez u¿ycia
alkoholu lub rodków odurzaj¹cych

221

49,2

32

62,7

Pod wp³ywem alkoholu

98

21,8

9

17,7

7

1,6





123

27,4

10

19,6

Pod wp³ywem narkotyków
Brak danych
ród³o: badania w³asne.

Ocena wyników badañ dotycz¹cych stanu trzewoci w chwili pope³nienia czynu zabronionego napotka³a na trudnoci interpretacyjne, poniewa¿
informacje zawarte w aktach badanych spraw nieletnich by³y w znacznej
czêci niepe³ne (brak danych). Tym niemniej wykazano, ¿e prawie po³owa
22 Na podobn¹ tendencjê wskazuj¹ wyniki badañ: A. Dodziuk, O. Dziewa³towskiej, Narkotyki, alkohol, papierosy, wiat Problemów 1997, nr 11, s. 24.
23 Z informacji zawartych w aktach badanych spraw wynika, ¿e tylko w dwóch przypadkach osoby doros³e poproszone o zakup alkoholu udzieli³y odpowiedzi odmownej. Pozostali
spe³niali proby nieletnich i dokonywali zakupu alkoholu.
24 Szerzej: Raport o stanie demoralizacji i przestêpczoci nieletnich oraz zjawiskach patologicznych wród dzieci i m³odzie¿y w województwie warmiñsko-mazurskim w 2002 r., Olsztyn
2003, s. 54 i nast.
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nieletnich sprawców czynów karalnych (49,2%) i wiêkszoæ sprawczyñ czynów karalnych (62,7%) dzia³a³a bez u¿ycia tzw. wspomagaczy w postaci alkoholu lub rodków odurzaj¹cych. Wydaje siê, ¿e jest to jednak statystyka
zani¿ona, gdy¿ w znacznej czêci przypadków stan trzewoci bezporednio
po pope³nieniu czynu karalnego nie by³ zbadany, a analiza akt zawiera dane
o charakterze czêciowo deklaratywnym, a wiêc ich wiarygodnoæ mo¿e budziæ w¹tpliwoci.

Kryminogenna rola alkoholu i rodków odurzaj¹cych
w etiologii przestêpczoci nieletnich
Rozpatruj¹c zwi¹zek konsumpcji alkoholu lub jakiegokolwiek rodka
psychoaktywnego z pope³nianiem przestêpstw czy wykroczeñ, nale¿y zaznaczyæ, ¿e mo¿e byæ on dwojakiego rodzaju: po pierwsze  alkohol jako substancj¹ psychoaktywna, czyli dzia³aj¹ca na orodkowy uk³ad nerwowy, warunkuje okrelone stany i zachowania; po drugie  osoba, która jest pod jego
wp³ywem, zachowuje siê w sposób odmienny od tego, jaki cechuje j¹, gdy jest
pozbawiona tego wp³ywu. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e d³ugotrwa³e spo¿ywanie
alkoholu prowadzi do rozwoju zespo³u zale¿noci od stanu nietrzewoci i do
gorszego funkcjonowania spo³ecznego25. Przyjmuje siê, ¿e mechanizm przestêpczoci dokonywanej przez osoby niebêd¹ce pod bezporednim wp³ywem
alkoholu lub rodków psychotropowych ró¿ni siê od mechanizmu przestêpczoci dokonywanej przez osoby uzale¿nione26.
W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na rozpatrywaæ relacjê alkoholu lub rodków odurzaj¹cych z zagadnieniem przestêpczoci na kilku p³aszczyznach. Po
pierwsze, substancje psychoaktywne traktowane bêd¹ jako bezporednia lub
porednia przyczyna pope³nienia konkretnego przestêpstwa. Substancja psychoaktywna mo¿e byæ tu okolicznoci¹ doprowadzaj¹c¹ sprawcê do pope³nienia przestêpstwa (nawet w przypadku osoby, która w stanie trzewoci przestêpstwa by nie pope³ni³a) lub okolicznoci¹ umacniaj¹c¹ podjêty uprzednio
zamiar pope³nienia przestêpstwa27. Po drugie, przestêpczoæ potraktowaæ
mo¿na jako skutek u¿ywania lub uzale¿nienia od substancji psychoaktywnych, gdzie przestêpstwo staje siê z regu³y rodkiem umo¿liwiaj¹cym osobie
uzale¿nionej zdobycie funduszy na alkohol lub narkotyki. Po trzecie, stan
nietrzewoci potencjalnej ofiary mo¿e byæ okolicznoci¹ zachêcaj¹c¹ sprawcê
do dokonania przestêpstwa na tej konkretnej jednostce.
25 Szerzej na temat powi¹zañ alkoholu i rodków odurzaj¹cych z przestêpczoci¹: J. B³achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdañsk 2001, s. 378408.
26 Szerzej patrz: M. Kobus, R. Breska, Przestêpstwa i wykroczenia pope³niane przez osoby
uzale¿nione od alkoholu  komunikat z badañ, [w:] Ci¹g³oæ i zmiana w obszarze profilaktyki
spo³ecznej i resocjalizacji, pod red. D. Rybczyñskiej, Kraków 2003, s. 477.
27 A. Krukowski, Problemy zapobiegania przestêpczoci, Warszawa 1982, s. 39.
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Wp³yw alkoholu i rodków odurzaj¹cych na decyzjê o pope³nieniu czynu
niezgodnego z normami prawnymi jest zagadnieniem budz¹cym w literaturze przedmiotu wiele kontrowersji. Z jednej strony przyjmuje siê, ¿e sam
stan nietrzewoci nie jest stanem, który determinuje zachowania przestêpcze, nie powinno siê wiêc rozpatrywaæ tej zale¿noci jako bezporedniego
zwi¹zku przyczynowo-skutkowego28. Znaczna czêæ osób znajduj¹cych siê
w stanie nietrzewoci czy wrêcz upojenia alkoholowego nie pope³nia ani
przestêpstw, ani wykroczeñ. Równie¿ zwi¹zek miêdzy iloci¹ wypitego alkoholu a prawdopodobieñstwem wyst¹pienia powy¿szych zachowañ nie mo¿e
byæ rozpatrywany jako kategoria bezporednio implikuj¹ca wystêpowanie zachowañ przestêpnych. Z drugiej strony mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e alkohol
w wielu wypadkach pe³ni rolê katalizatora zachowañ przestêpczych29. Z badañ nad przestêpczoci¹ nieletnich wynika, ¿e wskanik dzia³ania pod wp³ywem alkoholu jest szczególnie wysoki przy takich przestêpstwach, jak rozbój,
wymuszenie rozbójnicze, kradzie¿ rozbójnicza i zgwa³cenie30. Alkohol lub
rodek odurzaj¹cy mo¿e inicjowaæ przestêpstwa o charakterze agresywnym,
o jakie ³atwo przy os³abieniu kontroli uk³adu nerwowego31. Z czasem s¹ to
kategorie przestêpstw powodowane potrzeb¹ zdobywania rodków finansowych na alkohol lub narkotyki i tryb ¿ycia zwi¹zany z uzale¿nieniem. Amerykañscy kryminolodzy podkrelaj¹, ¿e blisko po³owê przestêpców stanowi¹
ludzie uzale¿nieni od alkoholu lub narkotyków, a wród recydywistów odsetek ten wzrasta do 90%32. Jednak to, czy nietrzewoæ wywo³a naruszenie
norm prawnych, zale¿y do wielu czynników, do których zalicza siê m.in.
farmakologiczny mechanizmu dzia³ania alkoholu lub narkotyku, predyspozycje osobowociowe i fizjologiczne osoby spo¿ywaj¹cej okrelony rodek oraz
czynnika sytuacyjnego (miejsce, towarzystwo innych osób itp.)33.
W literaturze ugruntowa³ siê pogl¹d, ¿e skoro alkoholizm jest chorob¹, to
uzale¿nionych ludzi trzeba leczyæ, a nie karaæ34. Warto w tym miejscu zwró28 Czêciowo odmienn¹ opiniê wyra¿a A. Ba³andynowicz, powo³uj¹c siê na badania
L. Lenke (szerzej: L. Lenke, Alcohol and criminal violence, Time Series Analyses in a Comparative Perspective, Akademitvyck, Edsbruk 1989), z których wynika, ¿e dominuj¹ca czêæ
sprawców zachowañ agresywnych pozostaje pod wyranym wp³ywem alkoholu. Dlatego te¿,
zdaniem autorów, zwi¹zek alkoholu z zachowaniem przestêpczym mo¿e byæ wyró¿niony jako
zale¿noæ statystycznie bezporednia. Szerzej: A. Ba³andynowicz, Zapobieganie przestêpczoci,
Warszawa 1998, s. 102.
29 Szerzej: J. B³achut, A. Gaberle, K. Krajewski, op. cit., s. 393396.
30 Wskanik dzia³ania pod wp³ywem alkoholu jest szczególnie wysoki w przestêpstwie rozboju, wymuszenia rozbójniczego, kradzie¿y rozbójniczej i zgwa³cenia. Szerzej: A. Tyburska, G³ówne tendencje w przestêpczoci nieletnich, Przegl¹d Policyjny 1998, nr 3/4, s. 8798; J. Leszczyñski, Przestêpstwo zgwa³cenia w Polsce, Warszawa 1973, s. 196; D. Wójcik, Selekcja nieletnich
przestêpców w s¹dach rodzinnych, Wroc³aw  Warszawa  Gdañsk  Kraków  £ódz 1990, s. 162.
31 W. Osiatyñski, Alkoholizm. Grzech czy choroba?, Warszawa 2005, s. 96.
32 Cyt. za: ibidem, s. 100.
33 M. Kobus, R. Breska, op. cit., s. 478.
34 Por: P. Jab³oñski, Profilaktyka uzale¿nieñ, [w:] Ci¹g³oæ i zmiana w obszarze profilaktyki spo³ecznej, pod red. D. Rybczyñskiej, Kraków 2003, s. 165173.
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ciæ uwagê na kontrowersyjne zapatrywanie W. Osiatyñskiego, który widzi
potrzebê karania wchodz¹cych w konflikt z prawem ludzi uzale¿nionych, w³anie po to, by zmobilizowaæ ich do podjêcia leczenia. Zdaniem tego autora kara
staje siê nieuchronn¹ konsekwencj¹ ich czynów, a leczenie szans¹ na lepsze
¿ycie. Koniecznie nale¿y przy tym uwiadomiæ choremu zwi¹zek miêdzy jego
trybem ¿ycia a przestêpstwami oraz stworzyæ mo¿liwoæ leczenia w wiêzieniach
i zak³adach poprawczych. Jak pisze W. Osiatyñski: dzi w ka¿dym niemal
wiêzieniu amerykañskim dzia³aj¹ oddzia³y odwykowe i grupy Anonimowych
Alkoholików oraz Narkomanów. Skuteczne przejcie kuracji stwarza szansê
przedterminowego zwolnienia. Ten system jest prosty i skuteczny [...], ale po
to, by móg³ dzia³aæ, musi istnieæ mo¿liwoæ skutecznego leczenia. W Polsce
jest to wci¹¿ bardzo trudne, nawet jeli kto bardzo chce wytrzewieæ35.

Podsumowanie
Wyniki badañ dotycz¹cych spo¿ywania alkoholu i narkotyków przez osoby nieletnie, analiza literatury przedmiotu oraz ogólnodostêpne statystyki
s¹dowe i policyjne wskazuj¹, ¿e substancje psychoaktywne by³y i s¹ popularn¹ u¿ywk¹ wród wspó³czesnej m³odzie¿y. Dotyczy to zarówno nieletnich
sprawców czynów karalnych, jak i m³odzie¿y, która nie wesz³a w konflikt
z normami prawa. Nie jest to problem regionalny  borykaj¹ siê z nim
wszystkie praktycznie kraje. Szczególnym zagro¿eniem dla globalnego spo³eczeñstwa s¹ narkotyki i ich nielegalny obrót zwi¹zany z funkcjonowaniem
struktur przestêpczoci zorganizowanej. Polityka antynarkotykowa to dziedzina, w której Unia Europejska wypracowa³a w³asn¹ koncepcjê i forsuje politykê opieraj¹c¹ siê na wspólnej odpowiedzialnoci krajów-producentów i krajów-konsumentów36. Bior¹c pod uwagê, ¿e wiêkszoæ wskaników dotycz¹cych
substancji nielegalnych wykazuje trend wzrostowy, zintensyfikowanie dzia³añ profilaktycznych przez pañstwo powinno byæ bezwzglêdnym priorytetem.
Wzrost dostêpnoci (m.in. za porednictwem internetu) do substancji
nielegalnych, skorelowany z liberalnym podejciem m³odzie¿y do tzw. miêkkich narkotyków i niskoprocentowych napojów alkoholowych wskazuje, ¿e
problem bêdzie siê pog³êbia³. U¿ywanie rodków psychoaktywnych wydaje
siê byæ pok³osiem przewartociowania obyczajowego i zmiany mentalnoci
wspó³czesnych nastolatków. Odwrócenie tego trendu poprzez programy
edukacyjne nie wydaje siê mo¿liwe, gdy¿ jest to grupa spo³eczna doskonale
poinformowana o skutkach za¿ywania takich rodków. Jednoczenie w litera35
36

W. Osiatyñski, op. cit., s. 100.
Na ten temat pisa³a: I. Krzywicka, Wspó³praca pañstw Unii Europejskiej w dziedzinie
zwalczania narkotyków i narkomanii po reformie amsterdamskiej, Problemy Narkomanii
2006, nr 1, s. 5771.
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turze wskazuje siê, ¿e zmiany regulacji prawnych w kierunku rozszerzenia
zakresu i zaostrzenia represji okaza³y siê bezskuteczne37. Wprowadzenie
w 1997 r. na grunt polskiego ustawodawstwa odpowiedzialnoci karnej za
posiadanie narkotyków, a nastêpnie w 2000 r. rozszerzenie jej zakresu na
posiadanie niewielkich iloci narkotyku na w³asny u¿ytek nie zaowocowa³o
ani ograniczeniem dostêpu do narkotyków, ani hipotetyczn¹ obaw¹ m³odych
ludzi przed poniesieniem konsekwencji z tytu³u ich posiadania. Prowadzi to
do wniosku, ¿e sankcje karne nie s¹ adekwatnym rodkiem kontrolowania
i ograniczania tej formy patologii spo³ecznej38. Mog¹ one jedynie spychaæ
problem do podziemia, utrudniaæ dostêp do leczenia i zwiêkszaæ ciemn¹
liczbê sprawców przestêpstw narkotykowych i ich ofiar.
Do odwrócenia obecnego trendu potrzebna by³aby mobilizacja ca³ego spo³eczeñstwa. Zjawisko niedoedukowania dotyka bowiem przede wszystkim
osoby maj¹ce stycznoæ z nieletnimi w ¿yciu codziennym, tj. ich nauczycieli
i opiekunów prawnych. Na te osoby powinien byæ scedowany obowi¹zek rozpoznania problemu i interwencji w sytuacji, kiedy dziecko przyjmuje substancje psychoaktywne.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e wielu m³odych ludzi nie uda siê przekonaæ do
zmiany stylu ¿ycia, pogl¹dów i postaw wobec narkotyków i alkoholu. Warto
wiêc zminimalizowaæ skutki uboczne wywo³ane przez substancje psychoaktywne poprzez umo¿liwienie nieletnim natychmiastowej opieki lekarskiej
i psychologicznej.

Summary
Using of psychoactive substances by juvenile offenders.
Criminological and legal aspects
Keywords: juvenile offenders, drug abuse, alkohol abuse.

Drug and alcohol abuse by the juveniles has traditionally been attributed to social factors, such as, e.g., their families being unemployment- and/or
poverty-stricken, drinking habits observed in the family home, etc. Recently,
as experts point out, social and moral values have changed so that narcotics
and alcohol are not only both commonly acceptable, but, among the underage, they seem in fact to be considered indispensable for socialising and
demonstrating ones maturity.
Alcohol, narcotics, and the so-called stimulators may all encourage one
to break the law and be the result of an alcoholic or narcotic lifestyle. This
paper presents the authors own studies informed by the previous research.
37
38

J. Sieros³awski, U¿ywanie alkoholu i narkotyków... (2004), s. 207209.
Ibidem.
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Zachowania korupcyjne w wietle
prawa karnego islamu
 przyczynek do dyskusji
Judaizm  pocz¹tki której to religii siêgaj¹ patriarchy Abrahama g³osz¹cego wiarê w jednego niewidzialnego Boga  czasów Moj¿esza wykazuje
wiele wspólnego z wierzeniami innych ludów semickich staro¿ytnego Bliskiego Wschodu1. Religia ta leg³a u podstaw nie tylko chrzecijañstwa2, lecz
tak¿e islamu w³anie za spraw¹ Moj¿esza, który jako prorok otrzyma³ pismo
wiête, bêd¹ce wiat³em i drog¹ dla ludzi (Koran, Sura 6,91)3. Koran na
ostatku zes³any by³ z nieba [...]. Dawne prawa w xiêgach Boskich objawione,
zosta³y w tym¿e Koranie pomieszczone4. Moj¿esz nie stworzy³ wiêc od podstaw nowego porz¹dku, ale jako m¹dry prawodawca uwzglêdni³ [...] wszystkie poprzednie prawa, które ju¿ ¿ydzi przed nim mieli i wedle których rz¹dzili siê i ¿yli. On rozrzucone prawa zebra³ w jedno; on pod wp³ywem
inspiracji Bo¿ej tchn¹³ w nie ducha [...]. Ale z drugiej strony nie ³ama³ on
i nie kruszy³ tego, co zasta³ i co stanowi³o tradycjê prawn¹5.
1
2

S. Kitab, Dekalog ¿ydowsko-chrzecijañski w oczach islamu, Toruñ 2003, s. 8 i n.
Szerzej F. Comte, Najs³ynniejsze wiête ksiêgi wiata, prze³. E. Bekier, £ód 1994, s. 113;
zob. te¿ A. widerkówa, Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s. 22 i n.; 202 i n. Ujmuj¹c to
s³owami Ch. Dohmena: Biblia Izraela jako Stary Testament wskazuje punkt wyjcia chrzecijañstwa [...], jest pod rozmaitymi wzglêdami fundamentem, na którym spoczywa chrzecijañstwo  idem, Hermeneutyka Starego Testamentu, [w:] Ch. Dohmen, G. Stemberger, Hermeneutyka Biblii ¿ydowskiej i Starego Testamentu, przek³. M. Szczepaniak, Kraków 2008, s. 199.
3 W. Tyloch, Moj¿esz, [w:] Od Moj¿esza do Mahometa, przedm. opatrzy³ J. Keller, Warszawa 1969, s. 79; J. Bielawski, Koran, przek³ad z arabskiego i komentarz, Warszawa 1986.
Zgodnie z Koranem i tradycj¹ religijn¹ islamu Bóg przekazywa³ swoje prawa najpierw
w Starym Testamencie, potem w Nowym Testamencie, ostatecznie  w Koranie. J. Hauziñski,
Koran, [w:] Zarys encyklopedyczny religii, pod red. Z. Drozdowicza, Poznañ 1992, s. 176; zob.
te¿ F. Robinson, Historia wiata islamu, Warszawa 2002, s. 10.
4 J. Sobolewski, Wyk³ad wiary machometañskiej czyli islamskiej wyjêty z czêci Kóranu
i przykazañ proroka Chadisiem zwany, Wilno 1830, s. 16.
5 J. Teodorowicz, Od Jahwy do Mesjasza, Poznañ 1936, s. 81; zob. te¿ L. Winowski,
Pañstwo islamu w czasach Mahometa i kalifów prawowiernych (610661), Opole 1966, s. 4.
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Na przyk³adzie jednej z tych dwóch objawionych6 i najwiêkszych religii
wspó³czesnego wiata7 przedstawione zostan¹ regulacje dotycz¹ce zachowañ
korupcyjnych. Przyjmujemy, ¿e chodzi tu o czyny bêd¹ce eksterioryzacj¹ negatywnego stosunku cz³owieka do zastanych wartoci spo³ecznych, które
moc¹ obowi¹zuj¹cego prawa uznane zosta³y za do tego stopnia niezbêdne dla
spo³ecznego funkcjonowania, ¿e ich naruszenie ci¹ga na sprawcê represjê
bêd¹c¹ manifestacj¹ dezaprobaty zachowania sprawcy8. Dostrzegaj¹c za terminologiczne niejasnoci zwi¹zane z pojêciem korupcji, skoncentrujemy uwagê wokó³ eksplikuj¹cych j¹ pojêæ funkcja publiczna i nienale¿na korzyæ9.
Podstaw¹ islamu  religii zrodzonej w I po³owie VII wieku na Pó³wyspie
Arabskim  jest wiara w jednego, jedynego i osobowego Boga, w prorocz¹
wizjê Mahometa (arab. Muhammad) bêd¹cego nie tylko prorokiem, ale
i wys³annikiem Boga, a tak¿e w elementy objawienia zawarte w Koranie10.
Dla muzu³manów Koran jest s³owem Allacha przekazanym przez archanio³a
Gabriela (D¿ibril) ostatniemu Prorokowi Boga  Muhammadowi11. Ksiêga ta,
bêd¹ca s³owem Boga przekazanym drog¹ bezporedniego objawienia, normuje
 przemawiaj¹c do ludzi gronym jêzykiem nakazów  postêpowanie wyznawców islamu zarówno w dziedzinie religii i kultu, jak i prawa wieckiego12.
Jako ¿e islam jest religi¹ wszechobejmuj¹c¹, charakter taki ma równie¿
wywodz¹ce siê zeñ prawo, bêd¹ce swoistym programem religijnym i moralnym obejmuj¹cym wszelkie sfery dzia³alnoci publicznej (polityka, gospodarka, prawo, administracja) oraz prywatnej13. Dzia³alnoæ prawodawcza
6 J. van Ess, [w:] Piêæ wielkich religii wiata, pod red. E. Brunner-Traut, prze³. J. Doktór,
Warszawa 1987, s. 67; J. Nosowski, Przepisy prawne Koranu. Wyk³ad systematyczny, Warszawa
1971, s. 12 i n.
7 Liczbê wyznawców chrzecijañstwa szacuje siê na 1,7 mld ludzi, islamu  900 mln.
Z. Drozdowicz, Chrzecijañstwo, [w:] Zarys encyklopedyczny religii..., s. 64; J. Hauziñski, Islam,
[w:] ibidem, s. 121.
8 Przytaczam w nieznacznie tylko zmienionej formie za: L. Lernell, Rzecz o czynniku
genetycznym i dynamicznym przestêpczoci, Studia Socjologiczne 1966, nr 3, s. 153.
9 Szerzej P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego,
Olsztyn 2011, passim.
10 Szerzej A. Gaca, Prawo islamu  jego geneza, podstawowe ród³a i instytucje, [w:] Ksiêga
pami¹tkowa ku czci Profesora Jana Bia³ocerkiewicza, pod red. T. Jasudowicza i M. Balcerzaka,
Toruñ 2009, s. 962 i n.
11 F. Robinson, wiat Islamu, przek³. J. Pierzcha³a, M.M. Dziekan, Warszawa 1996, s. 22 i n.;
E. Szymañski, Mahomet, [w:] Od Moj¿esza do Mahometa..., s. 271 i n. Szerzej o jednym
z zasadniczych pojêæ sufizmu, tj. Cz³owieku Doskona³ym  bêd¹cym porednikiem miêdzy
wiatem materialnym i duchowym, urzeczywistniaj¹cym sw¹ jednoæ z Bogiem  na miano
którego zas³uguj¹ prorocy od Adama do Mohammada zob. A. Krasnowolska, A. Musielak, Przedmowa, [w:] A. Nasafi, Ksiêga o cz³owieku doskona³ym (wybór traktatów), przek³. z perskiego
i oprac. A. Musielak, Kraków 1994, s. 514.
12 P. K. Hitti, Dzieje Arabów, pod red. E. Szymañskiego, konsult. A. Dziubiñski, W. Tyloch,
prze³. W. Dembski, M. Skuratowicz, E. Szymañski, Warszawa 1969, s. 106 i n.; D. Gaj, Przestêpczoæ a nakazy prawno-religijne w krajach islamu, Gazeta S¹dowa 2007, nr 78 (157158),
s. 39 i n.
13 M.M. Dziekan, Szariat, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, pod red. nauk. T. Gadacza,
B. Milerskiego, t. 9, Warszawa 2003, s. 183.
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obejmuje wiêc nie tworzenie, a jedynie deklarowanie norm boskich14.
Z za³o¿enia jest to religia ¿ycia publicznego, nieznaj¹ca rozdzia³u na sferê
wieck¹ i duchown¹ (sacrum i profanum)15. Zarówno wartoci, zasady, regu³y i normy prawa religijnego zawarte w Koranie, jako wspó³istniej¹ce
z Bogiem od wieków, pozwalaj¹  z islamskiego punktu widzenia  uznaæ je
za prawo natury, którego podstaw¹ s¹ ogólne zasady s³usznoci i sprawiedliwoci16.
Przegl¹daj¹c stronice dziejów islamu, daje siê zauwa¿yæ, ¿e religijna
regulacja stosunków spo³ecznych nie pozostawia w zasadzie ¿adnego miejsca
na tworzenie siê ustawodawstwa wieckiego17, tym bardziej ¿e Prorok pamiêta³ o wszystkich problemach ¿ycia i uregulowa³ je przepisami obowi¹zuj¹cymi po wsze czasy18. W sprawach pominiêtych przez Koran  z chwil¹
wyschniêcia ród³a objawieñ (nakazów, zakazów i wskazówek, jakie Muhammad przekazywa³ za ¿ycia)  odwo³ywaæ siê trzeba do utartej cie¿ki (arab.
sunna) postêpowania Proroka, utrwalonego w tradycji (hadith)19, co po odpowiednim uporz¹dkowaniu prowadzi do zbioru prawa, a wiêc do corpus iuris,
nie za corpus traditionum20.
Nie kwestionuj¹c Koranu jako czystego s³owa Bo¿ego, podstawowym
wiêtym tekstem muzu³manów wyznaczaj¹cym Bo¿e wskazania s¹ tak¿e hadisy. Jakkolwiek wyklucza to  rzecz jasna  wszelkie próby neutralnej oceny
tego zjawiska, to jednak trudno nie doceniaæ ich roli w ustalaniu pogl¹dów
na kwestie prawne i religijne21. W muzu³mañskim prawie zwyczaj w ogóle
odgrywa³ wa¿n¹ rolê, a moc i autorytet zwyczajów i obyczajów z okresu
dzia³alnoci Proroka jedynie potêgowa³y u¿ywane w ramach ustnego przekazu okrelenia: dawny, stary, odwieczny22.
14 I.C. Kamiñski, S³usznoæ i prawo, Kraków 2003, s. 163; idem, Mo¿liwoæ tworzenia
prawa w islamskiej kulturze prawnej (zarys problemu), Pañstwo i Prawo 1997, nr 7, s. 31.
15 M. Dziekan, Prawo muzu³mañskie wczoraj i dzi, [w:] Oblicza wspó³czesnego islamu,
pod red. E. Machut-Mendeckiej, Warszawa 2003, s. 43; J. Modrzejewska-Leniewska, Islam,
[w:] Nauka o pañstwie, pod red. nauk. P. Kaczorowskiego, Warszawa 2006, s. 197.
16 J i D. Sourdel, Cywilizacja islamu, Warszawa 1980, passim.
17 Por. J. Zdanowski, Bracia Muzu³manie i inni, Szczecin 1986, s. 18 i n.
18 J. van Ess, op. cit., s. 70. Wed³ug W.J. Czirkina, Muhammad zajmowa³ w pierwszym
pañstwie muzu³mañskim pozycjê szczególn¹: namiestnika Boga, twórcy i jedynego interpretatora nowej religii, ustawodawcy, sprawuj¹cego w³adzê i sêdziego. W.J. Czirkin, Muzu³mañska
koncepcja prawa, [w:] Prawo muzu³mañskie (struktura i podstawowe instytucje), t³um. K. Piasecki, Warszawa 1989, s. 9.
19 J. Bielawski, Islam jako religia wiata, [w:] Zarys dziejów religii..., s. 771; J. Bielawski,
Islam, religia pañstwa i prawa, Warszawa 1973, s. 133; A. A. Issa, Komentarz czterdziestu
hadisów Na³a³ija, Bia³ystok 1999, passim.
20 J. Bielawski, Islam, religia pañstwa..., s. 144.
21 Szerzej K. Pachniak, Muzu³mañskie hadisy jako przyk³ad konstruowania prawa Islamu, [w:] Poprawnoæ polityczna  równoæ czy wolnoæ?, pod red. R. Stefañskiego, Toruñ
 Kielce 2007, s. 218 i n.; E. Machut-Mendecka, Archetypy islamu, Warszawa 2005, s. 44 i n.
22 E. Szymañski, Zagadnienia prawa zwyczajowego w islamie, Przegl¹d Orientalistyczny
1987, nr 3 (143), s. 276.
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Pisane ród³a prawa, obok niepisanych, jak zasada konsensusu uczonych
w Pimie (id¿ma)23, zasada analogii (kijas) i osobisty pogl¹d prawnika rozstrzygaj¹cego sprawê (raj), sk³adaj¹ siê na szariat  zbiór zasad i przepisów
obowi¹zuj¹cych ka¿dego muzu³manina24. Jest to prawo Boga  niezmienne
i nieomylne, wysoce etyczne i niepodwa¿alne, nadrzêdne w stosunku do praw
stworzonych rêk¹ cz³owieka25. Poniewa¿ Koran zawiera prawo w potencji,
a nie w aktualnoci (prawo nie jest tam wyra¿one expressis verbis)26, wiêksza
jest jego rola jako ród³a spekulacji prawnej ni¿ bezporedniego ród³a prawa27.
W pocz¹tkach historii islamu dzia³alnoæ pañstwa, tj. wówczas niewielkiej organizacji rodowo-plemiennej, upatrywano w jednoci i niepodzielnoci
w³adzy, któr¹ uosabia³ Mahomet. Jednoczy³ on w swych rêkach wszelkie
mo¿liwe cechy i funkcje w³adcy, wszelkie za wype³nianie zwi¹zanych z tym
czynnoci odbierano jako wype³nianie woli Allacha. Po mierci Mahometa
w³adza ziemska, ród³em której jest Bóg-Allach, delegowana zostaje na Jego
przedstawiciela na ziemi28. Sprawuje j¹  jako spadkobierca Proroka  kalif.
Uwa¿ano go jednak za s³ugê i opiekuna podleg³ej zbiorowoci, któremu spo³eczeñstwo z mocy osobnej umowy (baja lub mubaja) powierza³o sprawowanie
w³adzy nad sob¹. Kalif podlega³ normom szariatu, móg³ byæ poci¹gniêty do
odpowiedzialnoci za ka¿dy wystêpek. Nie posiada³ ¿adnych przywilejów czy
immunitetów, a gdy nie wype³nia³ swoich zadañ albo gwa³ci³ prawa boskie
i ludzkie, spo³eczeñstwo nie mia³o obowi¹zku s³uchaæ jego rozkazów29. Uznanie zwierzchnoci w³adzy kalifa doprowadzi³o do tego, ¿e to za niego
w pierwszej kolejnoci odmawiano w meczetach modlitwê, od niego kupowano
tytu³y i jemu te¿ posy³ano podarki. On te¿ rozdawa³ i odbiera³ stanowiska30.
W miarê rozwoju struktury pañstwowej ich kupno stanie siê dodatkowym
wynagrodzeniem tak¿e dla skorumpowanego establishmentu. Deformacja
stanu urzêdniczego nie prowadzi³a jednak w oczach opinii publicznej do
jednoznacznej oceny moralnej, zapewne dlatego, ¿e panosz¹ca siê wród
urzêdników tytu³omania czyni³a z nich podpory dynastii, korony religii,
ratunek narodu31.
23

Szerzej S.W. Witkowski, Wprowadzenie do prawa muzu³mañskiego. Wybrane instytucje,
Warszawa 2009, s. 46 i n.
24 M.M. Dziekan, Szariat..., s. 182 i n.; J. Bielawski Islam, religia pañstwa..., s. 142 i n.;
S.G. Vessey-Fitzgerald, Istota szarjatu i jej ród³a, Warszawa 1960, s. 3 i n.
25 A. Mrozek-Dumanowska, Islam i jego odnowa. Na przyk³adzie krajów arabskich, Turcji
i Iranu, Warszawa 2010, s. 39.
26 S.H. Nasr, Idee i wartoci islamu, prze³. J. Danecki, Warszawa 1980, s. 98.
27 A. Adamczyk, Prawny model jednoci pañstwa i religii w islamie sunnickim, Acta
Universiatatis Wratislaviensis 2002, Prawo CCLXXVI, s. 210.
28 J. Bielawski, Islam, religia pañstwa..., s. 188.
29 M. Sadowski, Ze studiów nad wczesnomuzu³mañsk¹ doktryn¹ pañstwa, Politeja. Pismo
Wydzia³u Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloñskiego 2004, nr 2,
s. 269 i n.
30 A. Mez, Renesans islamu, prze³. J. Danecki, Warszawa 1980, s. 31.
31 Ibidem, s. 101, 149 i n.
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Szariat dzieli ludzkie uczynki na dozwolone (wród nich: takie, których
wype³nianie jest nagradzane, a zaniedbywanie karane; których wype³nianie
jest nagradzane, ale zaniedbanie nie jest karane; uczynki obojêtne pod
wzglêdem prawnym i moralnym; czyny potêpiane, lecz nie zakazane), a tak¿e na czyny zakazane i karane, przy czym zarówno to co jest dozwolone jest
wyrane i to co zakazane jest wyrane32. Obowi¹zuj¹ce w koranicznym
prawie karnym zasady okrelonoci czynu zabronionego i przewidzianej zañ
kar, tudzie¿ zasada równoci wszystkich wobec prawa wyprzedz¹ europejskie
prawo karne o blisko tysi¹c lat33.
Religijny charakter szariatu sprawia, ¿e wszystko to, co jest godziwe,
jest tak¿e prawnie dozwolone; vice versa  czynnoæ grzeszna jest prawem
zakazana34. Przekroczenie normy prawnej nie jest wiêc tylko zwyk³ym odstêpstwem, za które przewidziana jest sankcja karna; jest ono jednoczenie
grzechem religijnym poci¹gaj¹cym za sob¹ pozaziemsk¹ karê35. Kary koraniczne dotycz¹ czynów zabronionych w wiêtym tekcie: zaprawdê, do Niego
nale¿y s¹d. A jest On najszybszym Rachmistrzem (6,63). By unikn¹æ piekielnego ognia, nale¿y prowadziæ ¿ycie prawdziwie moralne: sprawiedliwe i nieegoistyczne. W Koranie zapisano wiêc: A ten, kto sk¹pi i szuka bogactwa,
i za k³amstwo uwa¿a nagrodê najpiêkniejsz¹  na tego My sprowadzimy
nieszczêcie36. W Dniu S¹du nie bêdzie przy tym ¿adnego zadoæuczynienia
dobrymi uczynkami za z³e i ten, kto uczyni³ dobra na ciê¿ar py³ku, zobaczy
je; i ten, kto uczyni³ z³a na ciê¿ar py³ku, zobaczy je (XCIX, 6-8)37. W przypadku w¹tpliwoci, czy dany uczynek zadowoli Allacha b¹d te¿ Go rozgniewa, Prorok daje receptê zostaw to, co wzbudza twoje w¹tpliwoci, a czyñ to,
co ich nie wzbudza, w innym za miejscu: grzechem jest czyn, którego
wstydzisz siê przed ludmi38. Poród przepisów natury moralnej zalecaj¹cych pielêgnowanie cnót znajdziemy te¿ przestrogê przed nierozs¹dnym u¿ywaniem dóbr materialnych: nie trwoñcie swojej w³asnoci wród siebie za
pomoc¹ fa³szywych rodków i nie oferujcie jej jako ³apówki dla wa¿nych
32 M.M. Dziekan, Szariat..., s. 183; A. A. Issa, op. cit., s. 23; S.H. Nasr, Istota islamu.
Trwa³e wartoci dla ludzkoci, prze³. K. Pachniak, Warszawa 2010, s. 112 i n.
33 A. Gaca, op. cit., s. 961; J. Kasprzak, Prawo karne islamu  zasady ogólne, Wojskowy
Przegl¹d Prawniczy 2006, nr 1, s. 47 i n.
34 J. Reychman, Mahomet i wiat muzu³mañski, Warszawa 1958, s. 164; J. Bielawski,
Prawo muzu³mañskie, [w:] G³ówne kultury prawne wspó³czesnego wiata, PWN, Warszawa
1995, s. 119; W.J. Czirkin, op. cit., s. 19.
35 L.R. Sjukijajnen, W.A. Lichaczew, Muzu³mañskie prawo karne i ustawodawstwo karne
krajów Arabskiego Wschodu, [w:] Prawo muzu³mañskie..., s. 134; J. Danecki, Kara w klasycznym islamie, [w:] Kara w nauce i kulturze, pod red. nauk. J. Utrata-Mileckiego, Warszawa
2009, s. 169.
36 Cyt. za: M. Rodinson, Mahomet, prze³. E. Michalska-Novák, Warszawa 1991, s. 91 i n.
37 M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, prze³. H. Olêdzka, Warszawa 1988,
s. 209, 329.
38 A.A. Issa, op. cit., s. 39 i n.
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ludzi, moglibycie bowiem roztrwoniæ czêæ bogactwa innych ludzi w sposób
niew³aciwy, wiedz¹c o tym (2,189)39.
Prawo muzu³mañskie w samym d¹¿eniu do zysku i korzystaniu z dóbr
doczesnych nie widzi nic zdro¿nego, o ile tylko robi siê z tego w³aciwy
u¿ytek (a wiêc w sposób przynosz¹cy po¿ytek ogó³owi wiernych). Jako ¿e Bóg
jest prawdziwym w³acicielem wszystkich dóbr stworzonych dla dobra ca³ej
wspólnoty wiernych, potêpiaæ trzeba tych, którzy odznaczaj¹ siê niczym niepohamowan¹ ¿¹dz¹ zdobywania maj¹tku b¹d dysponuj¹ swoj¹ w³asnoci¹
w sposób egoistyczny40. Potêpione s¹ wiêc: gromadzenie maj¹tków (IX, 34),
lichwa (XI, 278), przyw³aszczenie maj¹tków sierot i s³abych (VI, 151-152),
sk¹pstwo (III, 180) oraz wszelkie wykorzystywanie w³asnoci w charakterze
niesprawiedliwoci spo³ecznej41. Zdaniem muzu³mañskich egzegetów cz³owiek nie mo¿e osi¹gn¹æ uczciwoci i prawoci dopóty, dopóki w jego sercu nie
zagoci nienawiæ i niechêæ do w³asnoci bliniego. Nie wolno chodziæ po
ziemi ze z³ymi intencjami (I nie pomieszajcie ludziom ich rzeczy, nie chodcie po ziemi siej¹c zamêt). Bóg wyszczególni³ wszelkie rodzaje nieuczciwoci,
które ludziom s¹ zakazane, nie pomijaj¹c ¿adnej z nich (I dawajcie pe³n¹
miarê, gdy mierzycie, oraz pe³n¹ wagê, gdy wa¿ycie; Nie dawajcie tego, co
wadliwe w zamian za to, co dobre). Nie jest przeto wzbroniona jedynie kradzie¿, ale wszystkie inne niestosowne metody przejêcia cudzej w³asnoci42.
W zale¿noci od podstaw karania (i wynikaj¹cych st¹d mo¿liwoci mediacji, a tak¿e trybów cigania43) czyny zabronione dziel¹ siê na kisas i dijja
(przestêpstwa wywodz¹ce siê z przedislamskiego prawa zwyczajowego), hudud (przestêpstwa objawione w Koranie i wynikaj¹ce z sunny Proroka)
i tazir44. Tê ostatni¹ zbiorcz¹ kategoriê przestêpstw wype³niaj¹ czyny okrelone w Koranie i sunnie b¹d te¿ stanowi¹ce uzupe³nienie szariatu przepisy
karne wydawane przez w³adze wieckie45. Przewidziane za nie kary s¹ wiêc
wieckiego pochodzenia, a ich stosowanie wed³ug uznania ograniczone zarz¹dzeniami w³adcy kieruj¹cego siê ogólnym interesem wspólnoty lub prawem
zwyczajowym46.
39 Werset ten zasadniczo dotyczy postu, a branie i dawanie ³apówek potêpia trochê przypadkowo. wiêty Koran, tekst arabski i t³umaczenie polskie, wyd. pod patronatem Hadhrat
Mirza Tahir Ahmad, t³um. oparte na angielskim przek³. M.G. Farad, Islamabad 1996, s. 78.
40 M. Sadowski, Elementy prawa cywilnego, ze szczególnym uwzglêdnieniem prawa w³asnoci, w wietle prawa islamskiego, [w:] Problemy w³asnoci w ujêciu historyczno-prawnym,
pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymañskiego, Opole 2008, s. 54 i n.
41 H.A. Jamsheer, Historia powstania islamu jako doktryny spo³eczno-politycznej, Warszawa 2009, s. 39 i n.
42 H.M. Ghulam Ahmad, Filozofia nauk islamu, Warszawa 1996, s. 31.
43 J. Kasprzak, Mediacja w prawie islamu, [w:] Ocena funkcjonowania porozumieñ procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwoci, pod red. C. Kuleszy, Warszawa 2009, s. 229 i n.
44 Szerzej Sz. Skalski, Podstawowe za³o¿enia muzu³mañskiego prawa karnego, Palestra
2007, nr 56, s. 209 i n.; J. Kasprzak, Prawo karne islamu..., s. 47.
45 J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Warszawa 2007, s. 121 i n.
46 J. Bielawski, Prawo muzu³mañskie, [w:] G³ówne kultury prawne..., s. 119.
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Przestêpstwem zaliczanym do taziru jest wrêczenie ³apówki, prezentów,
pozornej ja³mu¿ny po to, by uzyskaæ korzystny wyrok, za³atwiæ sprawê47,
podczas gdy to w³anie obowi¹zkiem osób administruj¹cych krajem b¹d
rozs¹dzaj¹cych ludzi jest czynienie tego sprawiedliwie (4,59)48, za obowi¹zkiem rz¹dzonych i os¹dzanych  pos³uszeñstwo wobec ukonstytuowanego przez Prawo autorytetu (4,59). Ju¿ od czasów Proroka kar¹ piek³a zagro¿ona jest wiêc postaæ czynna i bierna ³apownictwa49, tak te¿ jak i ciê¿kim
grzechem jest zabieganie o materialne dobra50. W stosunku do osoby przyjmuj¹cej ³apówkê, po przyznaniu siê do tego i z³o¿eniu jej jako ja³mu¿ny, przewidziana by³a niekaralnoæ51. W zale¿noci od rodzaju i okolicznoci sprawy
³apownictwo karane jest kar¹ maj¹tkow¹ albo kar¹ pozbawienia wolnoci52.
Wrêczanie ³apówek oddzieliæ nale¿y od normy obyczajowej szczególnie
po¿¹danej w stosunkach spo³ecznych, tj. szczodroci i gocinnoci53. Czym
innym od bakszyszu (³apówki)  choæ dyferencjacja tu nie jest na pewno
spraw¹ prost¹  jest jeden z piêciu obowi¹zków ka¿dego muzu³manina, tj.
zakat. Ju¿ za czasów Mahometa sta³ siê on obligatoryjnym podatkiem p³aconym na rzecz gminy, ludzi potrzebuj¹cych, utrzymanie niektórych instytucji
publicznych czy wrêcz stawa³ siê wynagrodzeniem administracji pobieraj¹cej
ów podatek54. Poza oczyszczeniem z grzechów ofiarodawcy zakat prowadziæ
mia³ do wykszta³cenia spo³eczeñstwa, w którym nie ma ¿ebraków ani z³odziei, jak te¿ do umocnienia braterstwa miêdzy muzu³manami55.
Na podobnej racjonalizacji zasadza siê te¿ sadaka  rodzaj ja³mu¿ny
przekazywanej dobrowolnie teoretycznie ka¿demu co najmniej w takiej wysokoci, która starcza na utrzymanie jednego cz³owieka w ci¹gu jednego mie47 J. Kasprzak, Rodzaje przestêpstw w prawie karnym islamu, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 2008, nr 4, s. 57.
48 W Koranie nakazano: B¹d rygorystyczny w przestrzeganiu sprawiedliwoci i b¹d
wiadkiem Allacha nawet, gdyby to godzi³o w Ciebie samego, albo w twoich rodziców czy
krewnych. Zob. Kilka znacz¹cych cech islamu. Przemówienie wyg³oszone przez Hazrata Mirzê
Tahir Ahmada, IV Kalifa w Canberrze, Tilford 1993, s. 16.
49 Odnotowaæ trzeba jednak, ¿e werset o karze tej (bêd¹ mieszkañcami ognia) mówi
w odniesieniu do tych, którzy do tego powracaj¹ (2, 275).
50 K. Armstrong, Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrzecijañstwie
i islamie, prze³. B. Cendrowska, Warszawa 1995, s. 170.
51 J. Kasprzak, Rodzaje przestêpstw..., s. 57.
52 Rodzaj i charakter tych kar zale¿ny jest od reprezentowanej szko³y prawnej.
L.R. Sjukijajnen, W.A. Lichaczew, Muzu³mañskie prawo karne..., s. 162 i n.
53 E. Machut-Mendecka, Normy obyczajowe we wspó³czesnej kulturze arabsko-muzu³mañskiej, [w:] Oblicza wspó³czesnego islamu..., s. 157 i n. Wed³ug Koranu: I niech nie s¹dz¹ ci,
którzy sk¹pi¹ tego, co da³ im Bóg ze Swej ³aski [...]. W Dniu Zmartwychwstania bêd¹ ono nosiæ
na szyi obro¿e z tego, czego sk¹pili. W innym za wersecie: A to, co wy dajecie na lichwê, by
powiêkszy³o siê kosztem maj¹tku innych ludzi  nie powiêkszy siê u Boga. Lecz to, co dajecie
jako ja³mu¿nê [...] oni otrzymaj¹ to w dwójnasób. Cyt. za M. Gaudefroy-Demombynes, op. cit.,
s. 419 i n.
54 K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, Zabezpieczenie spo³eczne w islamie, Polityka Spo³eczna 2005, nr 2, s. 25; J. Danecki, Podstawowe wiadomoci o islamie, Warszawa 2007, s. 139.
55 A. Scarabel, Islam, przek³. K. Stopa, Kraków 2004, s. 107.
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si¹ca56. Powszechnemu udzielaniu sadaki sprzyja zapewne fakt, ¿e s³u¿¹c
odpokutowaniu za grzechy, sprowadza ona na darczyñcê nagrodê proporcjonaln¹ do wysokoci ofiarowanej ja³mu¿ny: 10-krotnie wy¿sz¹, jeli sadakê
otrzyma³a osoba zdrowa, 90-krotnie w przypadku udzielenia jej inwalidzie,
900-krotnie w przypadku udzielenia jej krewnemu w potrzebie, 100 000-krotnie, gdy wrêczana jest rodzicom i 900 000-krotnie wy¿sz¹, gdy przeznaczona
zostaje dla uczonego57.
Grzywn¹ karane jest jednak osi¹ganie korzyci (zysków) we wszelki inny
niezgodny z prawem sposób58. Korzyæ (zysk) oznacza tu dos³ownie nadmiar
lub dodatek ponad zasadnicz¹ sumê. Ci, którzy po³ykaj¹ zyski, nie powstaj¹,
chyba ¿e tak jak powstaje kto, kogo szatan nape³ni³ szaleñstwem [...]. Allach
uczyni³ handel prawowitym, zysk za nieprawym (2,275). Zakazane jest
przy tym czerpanie wszelkich korzyci, nie tylko ograniczaj¹cych siê do pieniêdzy (maj¹tkowych), podobnie jak i bezprawne s¹ te¿ wszelkie jej postacie:
korzyæ umiarkowana i przesadna (3,131).
Przestêpstwem stanowi¹cym zamach na interesy ca³ej wspólnoty (wy³¹cznie), poci¹gaj¹cym za sob¹ karê jednoznacznie okrelon¹ (w Koranie,
sunnie lub praktyce stosowania prawa) jest kradzie¿59. Zamach na prawo
w³asnoci, jako jedna z piêciu chronionych przez islam wartoci, zagro¿ony
jest kar¹ obciêcia rêki (5,39)60, ale tylko w tym przypadku, gdy rzecz jest
w³asnoci¹ prywatn¹, przestêpca nie ma do niej ¿adnego tytu³u prawnego
i zabór dokonywany jest z miejsca sta³ego znajdywania siê rzeczy, do którego
sprawca nie ma swobodnego dostêpu61. St¹d te¿ gatunkowo innym czynem
zabronionym i o mniejszym stopniu jego karygodnoci jest przyw³aszczenie
sobie rodków ze skarbu pañstwa b¹d te¿ zagarniêcie mienia pañstwowego,
a to z tej racji, ¿e w³asnoæ pañstwowa  jako nale¿¹ca do ca³ej wspólnoty
 jest te¿ po czêci w³asnoci¹ sprawcy62. Za sprzeniewierzenie rodków
nale¿¹cych do skarbu pañstwa, fa³szowanie dokumentów w tym celu przewidziane by³y, zamiast obciêcia rêki, kary polegaj¹ce na wyrz¹dzeniu sprawcy dolegliwoci w postaci maj¹tkowego uszczerbku lub kary cielesne od dziesiêciu do stu uderzeñ pa³k¹, rózg¹ lub batogiem (w zale¿noci od szko³y
56
57
58

J. Danecki, Podstawowe wiadomoci o islamie..., s. 138.
K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, op. cit., s. 26.
J. Kasprzak, Prawa i wolnoci cz³owieka a prawo karne islamu, czyli dlaczego siê nie
rozumiemy, [w:] Prawo do ¿ycia a jakoæ ¿ycia w wielokulturowej Europie, pod red. B. Sitka,
G. Dammacco, M. Sitek, J.J. Szczerbowskiego, t. 2, Olsztyn  Bari 2007, s. 106.
59 J. Nosowski, op. cit., s. 135; J. Danecki, Kara..., s. 171.
60 W komentarzu do wiêtego Koranu podkrelono, ¿e znaczenie u¿ytych w wersecie s³ów
pozwala rozumieæ przewidzian¹ w nim karê jako karê maksymaln¹, zalecan¹ w przypadkach
ekstremalnych, z tej racji, ¿e dos³owne znaczenie wyrazów sprowadziæ mo¿na do: pozbawiæ
potêgi do dokonywania kradzie¿y lub zastosowaæ jakikolwiek rodek praktyczny obliczony na
pohamowanie ich od dopuszczenia siê kradzie¿y. wiêty Koran.., s. 254.
61 L.R. Sjukijajnen, W.A. Lichaczew, Muzu³mañskie prawo karne..., s. 137 i n.
62 Ibidem, s. 139.

Zachowania korupcyjne w wietle prawa karnego islamu...

127

prawnej)63. Kradzie¿ (sprzeniewierzenie) publicznych pieniêdzy ³atwiej przychodzi³a tym, którzy mieli do nich swobodny dostêp64.
Korupcji w redniowiecznym pañstwie muzu³mañskim sprzyja³ g³ównie
system s¹downiczy, sprawowany przez sêdziów (kadich), wyroki których by³y
rewidowane przez politycznych prze³o¿onych65. Rozdzia³ kompetencji pomiêdzy kadim reprezentuj¹cym w³adzê sadownicz¹ a kalifem rz¹dz¹cym pañstwem muzu³mañskim nigdy nie zosta³ przeprowadzony. Powo³anie na stanowisko kadiego nie by³o uzale¿nione od jego zgody, co z za³o¿enia chroniæ
mia³o przed pokus¹ wykorzystywania zwi¹zanej z tym urzêdem w³adzy.
Ubieganie siê o to stanowisko nie przynosi³o wiêc chwa³y, ale zdobycie go
oceniano ju¿ zgo³a przeciwnie66. I choæ wydanie sprawiedliwego wyroku gwarantowa³o wieczne ¿ycie, to jednak kadi nie ponosi³ odpowiedzialnoci
przed Bogiem za wydany wyrok (ostateczne s³owo i tak bowiem nale¿a³o do
Boga). Ziemskie s¹dy  wyrokowanie których opiera siê na zebranych
w sprawie dowodach, a te przecie¿ nie zawsze s¹ wystarczaj¹ce lub zgodne
z rzeczywistym stanem rzeczy  nie mog¹ byæ doskona³e, nie wydaj¹ wiêc te¿
orzeczeñ ca³kowicie sprawiedliwych67.
Normy muzu³mañskiego prawa karnego by³y raczej przestrzegane przez
kadiego. Inne organy wymiaru sprawiedliwoci (hisba, policja, wieckie
s¹dy) stosowa³y czêsto przepisy aktów panuj¹cego, niekiedy sprzeczne
z zasadami klasycznego prawa muzu³mañskiego68. Inkwizycyjny proces karny, przyjmuj¹cy za³o¿enie o wiarygodnoci zeznañ sk³adanych przez wiadków o nieposzlakowanej opinii, prowadzi³ do przep³ywu nielegalnych korzyci w stronê sêdziów i osób uprawnionych do prowadzenia badañ nad
moralnoci¹ ze strony kandydatów na tzw. wiadków sta³ych jako gwarantów
sk³adania rzetelnych zeznañ, tym samym te¿ sprawiedliwego, adekwatnego
rozstrzygniêcia w indywidualnej sprawie69. Na niewiele zda³y siê tu sk³adane przez strony procesowe przyrzeczenia, z którymi wi¹zano przewiadczenie
o odpowiedzialnoci przed Bogiem za ich niedotrzymanie, ani te¿ zakazy
dawania jakichkolwiek podarunków sêdziemu. Zarówno istnienie przysi¹g,
jak i normatywnych antykorupcyjnych regulacji jedynie potwierdza  dostrze¿on¹ przez Proroka  niedoskona³oæ natury ludzkiej.
63
64

Ibidem, s. 164 i n.
Szerzej A. Mez, op. cit., s. 111; J. Banaszkiewicz, Powszechna historia pañstwa i prawa,
t. 1: Staro¿ytnoæ i wieki rednie, Katowice 1974, s. 113.
65 Por. P. M. Holt, Bliski Wschód od wypraw krzy¿owych do 1517 roku, prze³. B. Czarska,
Warszawa 1993, s. 97.
66 S.W. Witkowski, op. cit., s. 57 i n.
67 Ibidem, s. 60.
68 L.R. Sjukijajnen, Struktura prawa muzu³mañskiego, [w:] Prawo muzu³mañskie..., s. 56.
69 J. i D. Sourdel, Cywilizacja islamu (VII-XIII w.), prze³. M. Skuratowicz, M. Dembski,
Warszawa 1980, s. 224. Szerzej o instytucji wiadka sta³ego zob. J. Bury, J. Kasprzak, op. cit.,
s. 214 i n. O wymiarze sprawiedliwoci sprawowanym przez kadiego (sêdziego) rzetelnie traktuj¹ wywody I.C. Kamiñskiego, S³usznoæ i prawo..., s. 164 i n.
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Religia, bêd¹ca bardzo wa¿nym wyznacznikiem to¿samoci, ju¿ od czasów redniowiecza le¿y u podstaw przeciwstawiania wiata islamu wiatu
niemuzu³mañskiemu70, choæ zapewne dopiero od klêski Turków pod murami
Wiednia zarówno imperium osmañskie, jak i islam doczeka³y siê bardziej
obiektywnej oceny71. Na prze³omie XVIII i XIX wieku nast¹pi³o odejcie od
wyznawanych w szko³ach prawa zasad niezmiennoci (fixity) oraz skoñczonoci (finality), tym samym podjêto wysi³ek szukania rozwi¹zañ, które nie s¹
wprost wypowiedziane w oryginalnych przekazach, bêd¹cych podstaw¹ islamu (ijtihaad)72. Ostatnie stulecia prowadz¹ce do zmian i adaptacji wszystkich wielkich religii do wspó³czesnoci nie omijaj¹ tak¿e islamu73, co przenosi siê na widoczne zmiany w prawodawstwie tych krajów, które z szariatu
uczyni³y skuteczne prawo pañstwowe74.

Summary
Corruptive demeanour in the light of the criminal law of Islam
 a cause for discussion
Keywords: benefit, bribery, embezzlement, property, an apparent handout.

The issue analysed in present article is described by a polysemous term.
From the imprecise concept of corruption, author goes into the area of behaviour motivated by the desire to obtain undue advantages and boil down to
abuse of power (breach of duty) in a plane of public function.
The history of Islam is not immune from this type of behaviour, ranging
from the caliphs and governors, through an extensive clerical corps, judges
and so-called witnesses of solid ending. Sharia law provides dissuasive penalty for bribery (active and passive), embezzlement of public money and
apparent alms.

70 M. Ruthven, Islam, Warszawa 1998, s. 135; P. Podleko, Przemoc, si³a i wojna
w doktrynie islamu, Studia Polityczne 2007, nr 19, s. 160 i n.
71 F. Cardini, Europa a islam. Historia nieporozumienia, przek³. B. Bielañska, Kraków
2006, s. 167 i n.; K. Majchrzak, Interpretacje praw cz³owieka a islam, Acta Universitatis
Wratislaviensis. Przegl¹d Prawa i Administracji 2005, t. LXVI, s. 260 i n.
72 J. Jab³oñska-Bonca, Islam  prawo i finanse, [w:] W krêgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Ksiêga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy
naukowej, pod red. H. Dzwonkowskiego, J. G³uchowskiego, A. Pomorskiej, Lublin 2005, s. 170 i n.
73 Por. F. Halliday, Islam i mit konfrontacji. Religia i polityka na Bliskim Wschodzie,
prze³. R. Piotrowski, Warszawa 2002, s. 120 i n.
74 Zob. np. P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej w tureckim prawie karnym,
Zeszyty Naukowe WSB w Pile. Prawo i Administracja 2010, t. IX, s. 285 i n.; W.J. KorabKarpowicz, Turcja na rozdro¿u  europeizacja czy islamizacja, Politeja 2009, nr 1 (11), s. 165
i n.; A. Mrozek-Dumanowska, op. cit., s. 120 i n.
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Wystêpowanie do pañstw cz³onkowskich UE
o wykonanie kar o charakterze pieniê¿nym
w wietle decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW
z dnia 24 lutego 2005 r. i uregulowañ polskich
po jej implementacji
Uwagi ogólne
W³aciwie nieograniczone mo¿liwoci migracji osób na terenie zjednoczonej Europy, jakie przynios³o przyjêcie Konwencji wykonawczej z dnia 19
czerwca 1990 r. do Uk³adu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, wymagaj¹ siêgania
po instrumenty umo¿liwiaj¹ce szybsze i efektywne wykonanie orzeczonych
kar o charakterze pieniê¿nym, tj. takie, które urealni¹ ich wykonanie niezale¿nie od tego, w jakim pañstwie kara zosta³a orzeczona i w jakim osoba
skazana aktualnie przebywa. Instrumenty te winny stanowiæ realny rodek
zapobiegaj¹cy mo¿liwociom unikania odpowiedzialnoci karnej sprawców
przestêpstw i wykroczeñ, wobec których orzeczono kary o charakterze pieniê¿nym.
Odpowiedzi¹ na te potrzeby jest decyzja ramowa Rady 2005/214/WSiSW
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniê¿nym1. Stanowi ona kolejny etap w realizacji
celu, jaki Rada Europejska postawi³a sobie w konkluzjach z Tampere (z dnia
1516 padziernika 1999 r., przyjêtych przez Radê Europejsk¹ w dniu
30 listopada 2000 r.), a wiêc wcielenie w ¿ycie zasady wzajemnego uznawania orzeczeñ s¹dowych na terenie Unii Europejskiej.
1

Dz.Urz. UE L 76 z 22 marca 2005 r.
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Treæ preambu³y decyzji nie pozostawia w¹tpliwoci co do intencji Rady UE
w tym zakresie. Wskazuje ona, i¿ zasada wzajemnego uznawania powinna mieæ
zastosowanie do kar o charakterze pieniê¿nym, wymierzonych przez organy
s¹dowe lub administracyjne w celu u³atwienia egzekwowania takich kar
w pañstwie cz³onkowskim innym ni¿ pañstwo, w którym wymierzono kary.
Nadto niniejsza decyzja ramowa powinna obejmowaæ tak¿e kary o charakterze
pieniê¿nym wymierzane w zwi¹zku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego.
Zgodnie z art. 2 i 4 decyzji, rola w³adz centralnych winna byæ ograniczona do pomocy praktycznej i administracyjnej. Prowadzi to do swobodnego
i niczym nieograniczonego przep³ywu orzecznictwa s¹dowego i innych organów pañstwa w odniesieniu do przestêpstw lub wykroczeñ zgodnie z prawem
pañstwa wydaj¹cego, pod warunkiem ¿e dana osoba mia³a mo¿liwoæ skierowania sprawy do rozstrzygniêcia przez s¹d w³aciwy tak¿e w sprawach karnych. Przep³yw ten stanowi realny rodek w dziedzinie szeroko rozumianego
prawa karnego, który opiera siê w ca³oci na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeñ s¹dowych.
Rzeczpospolita Polska jako pañstwo cz³onkowskie UE zobowi¹zana by³a
do wprowadzenia do krajowego porz¹dku prawnego przepisów umo¿liwiaj¹cych wykonanie orzeczeñ dotycz¹cych kar o charakterze pieniê¿nym. Implementacjê decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW stanowi³o wprowadzenie do
k.p.k. na mocy ustawy z dnia 24 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy
 Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw rozdzia³ów 66a i 66b oraz
dzia³u XIIa do kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

Kary o charakterze pieniê¿nym w odniesieniu, do których
mo¿na wyst¹piæ do innego pañstwa o ich wykonanie
Artyku³ 611fa k.p.k. stanowi, ¿e w razie prawomocnego orzeczenia przez
s¹d polski wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca grzywny lub rodka
karnego w postaci nawi¹zki lub wiadczenia pieniê¿nego, a tak¿e w razie
zas¹dzenia od sprawcy kosztów procesu s¹d mo¿e wyst¹piæ o jego wykonanie
bezporednio do w³aciwego s¹du lub innego organu pañstwa cz³onkowskiego
UE, zwanego w niniejszym rozdziale pañstwem wykonania orzeczenia,
w którym sprawca posiada mienie lub osi¹ga dochody albo ma sta³e lub
czasowe miejsce pobytu.
Pobie¿na analiza cytowanego przepisu wskazywa³aby, ¿e wyst¹pienie
mo¿e dotyczyæ: grzywny, nawi¹zki, wiadczenia pieniê¿nego, zas¹dzonych
kosztów procesu. W tym miejscu trzeba jednak zwróciæ uwagê na brzmienie
art. 1 lit. b decyzji ramowej z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania
zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniê¿nym, w myl
którego kara o charakterze pieniê¿nym oznacza zobowi¹zanie do zap³aty:
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i) okrelonej w orzeczeniu kwoty pieniê¿nej w zwi¹zku z pope³nieniem
przestêpstwa lub wykroczenia;
ii) zadoæuczynienia zas¹dzonego w tym samym orzeczeniu na rzecz pokrzywdzonych, je¿eli pokrzywdzony nie mo¿e w ramach tego postêpowania
zg³aszaæ roszczeñ cywilnoprawnych, a s¹d dzia³a w ramach wykonywania
swojej w³aciwoci w sprawach karnych;
iii) kwoty pieniê¿nej na poczet kosztów postêpowania s¹dowego lub administracyjnego prowadz¹cego do wydania orzeczenia;
iv) kwoty pieniê¿nej na rzecz funduszu publicznego lub organizacji pomocy ofiarom okrelonej w tym samym orzeczeniu.
Z art. 1 lit. b pkt ii wynika zatem, ¿e niedopuszczalne jest wystêpowanie
o wykonanie rodków karnych w postaci obowi¹zku naprawienia szkody
orzeczonych w sprawach karnych, a tak¿e nawi¹zki orzekanej na rzecz pokrzywdzonego w celu zadoæuczynienia. W postêpowaniu karnym pokrzywdzony, co do zasady, mo¿e zg³aszaæ roszczenia cywilnoprawne.
Pojawia siê wiêc problem, jak dokonaæ wyk³adni zapisu prawa krajowego
zawartego w art. 611fa w zakresie nawi¹zki. Odnieæ siê tu nale¿y do obowi¹zku wyk³adni przepisów przyjêtych w wyniku implementacji decyzji ramowej zgodnie z jej treci¹ i celem.
W zwi¹zku z wydaniem przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci
(ETS) orzeczenia w sprawie M. Pupino nale¿y stwierdziæ, ¿e na krajowych
organach stosuj¹cych prawo spoczywa obowi¹zek dokonywania prounijnej
(a nie tylko prowspólnotowej) wyk³adni prawa krajowego. Prounijna wyk³adnia odnosi siê przede wszystkim do decyzji ramowych2. W ww. sprawie ETS
stwierdzi³, ¿e do s¹du krajowego nale¿y zbadanie, czy w przedmiotowej
sprawie zgodna wyk³adnia prawa krajowego jest mo¿liwa (teza 47 i 48
wyroku) i ostatecznie orzek³, ¿e s¹d krajowy ma obowi¹zek wziêcia pod
uwagê ca³oci norm prawa krajowego i dokonania wyk³adni, na ile to tylko
mo¿liwe, w wietle brzmienia oraz celów rzeczonej decyzji ramowej3. Przyj¹æ, zatem nale¿y, ¿e w oparciu o art. 611fa niedopuszczalne bêdzie wystêpowanie o wykonanie rodków karnych w postaci obowi¹zku naprawienia szkody orzeczonych w sprawach karnych, a tak¿e nawi¹zki orzekanej na rzecz
pokrzywdzonego w celu zadoæuczynienia.
Powy¿sze odnosiæ siê bêdzie do nawi¹zek orzekanych na podstawie art.
46 § 2, art. 57a § 2 i art. 290 § 2 k.k. Mo¿liwe bêdzie natomiast wyst¹pienie
do w³aciwego organu pañstwa cz³onkowskiego UE o wykonanie orzeczenia
w zakresie nawi¹zki orzeczonej na podstawie art. 47 k.k. Nawet w odniesieniu do nawi¹zek orzekanych na tej podstawie nie mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e
2 Zob. G. Krzysztofiuk, Obowi¹zek prounijnej interpretacji prawa karnego, Studia Iuridica 2006, XLVI, s. 209210.
3 Wyrok ETS z 16 czerwca 2005 r. w sprawie Marii Pupino, C-105/03b (Dz.Urz. UE z 2005 r.,
C 193/3).
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w ka¿dym przypadku mo¿liwe jest wyst¹pienie o jej wykonanie. Zwa¿yæ
nale¿y bowiem na treæ art. 1 lit. b pkt iv, który odnosi to do kwoty pieniê¿nej na rzecz funduszu publicznego lub organizacji pomocy ofiarom okrelonej
w tym samym orzeczeniu.
Podzieliæ nale¿y pogl¹d S. Steinborna, ¿e trudno wszystkie podmioty
wymienione w art. 47 k.k., na rzecz których orzekane mog¹ byæ nawi¹zka
i wiadczenie pieniê¿ne, uznaæ za fundusze publiczne lub organizacje pomocy
ofiarom przestêpstw. W zasadzie beneficjentami nawi¹zki orzekanej na podstawie art. 47 § 3 k.k. i wiadczenia pieniê¿nego orzekanego na podstawie
art. 49 § 2 k.k. s¹ jedynie podmioty udzielaj¹ce pomocy ofiarom przestêpstw,
czego wymaga wskazany przepis decyzji ramowej4.
Inaczej jest w sprawach o wykroczenia. Poniewa¿ w postêpowaniu tym
nie wystêpuje akcja cywilna jako postêpowanie adhezyjne, dlatego w razie
prawomocnego orzeczenia przez s¹d polski wobec obywatela polskiego lub
cudzoziemca grzywny lub rodka karnego w postaci nawi¹zki, a tak¿e wiadczenia pieniê¿nego, o którym mowa w art. 28 § 4 k.w., jak równie¿ w razie
zas¹dzenia od sprawcy kosztów procesu s¹d wykonuj¹cy orzeczenie mo¿e
wyst¹piæ bezporednio do w³aciwego s¹du lub innego organu pañstwa cz³onkowskiego UE, gdzie znajduje siê jego mienie albo osi¹ga on dochody,
wzglêdnie gdzie na sta³e lub czasowo przebywa, o ich wykonanie5.

Zakres podmiotowy orzeczeñ
Prawomocne orzeczenia, w których s¹d polski bêdzie móg³ wyst¹piæ do
w³aciwego organu pañstwa cz³onkowskiego UE o wykonanie kar o charakterze pieniê¿nym, winny byæ wydane wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca (art. 611fa § 1 k.p.k.).
Artyku³ 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach6 okrela, ¿e
cudzoziemcem jest ka¿dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego, czyli zarówno obywatel pañstwa obcego, jak i bezpañstwowiec.
Ustawodawca Polski ograniczy³ przekazanie orzeczenia do wykonania
jedynie do sprawców bêd¹cych osobami fizycznymi. Nie jest tym samym
dopuszczalne wyst¹pienie do innego pañstwa cz³onkowskiego z wnioskiem
o wykonanie kary pieniê¿nej orzekanej wobec podmiotów zbiorowych. Natomiast decyzja ramowa 2005/214/WSiSW w art. 1 lit. a okrela, ¿e orzeczenia,
do jakich siê odnosi decyzja, to prawomocne orzeczenia nakazuj¹ce osobie
4 Tak S. Steinborn, [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postêpowania
karnego. Komentarz, t. II, Lex 2010, Komentarz do art. 611fe.
5 Zob. komentarz do art. 116b w: A. Skowron, Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Lex 2010.
6 Tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r., nr 234, poz. 1694 z pón. zm.
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fizycznej lub prawnej uiszczenie kary o charakterze pieniê¿nym. Dalsze uregulowania potwierdzaj¹ tê zasadê. Artyku³ 4 ust. 1 okrelaj¹cy pañstwo
cz³onkowskie, do którego nale¿y wyst¹piæ, wskazuje, ¿e w przypadku osoby
prawnej winno to byæ pañstwo, w którym ta osoba posiada zarejestrowan¹
siedzibê. Dodatkowo zasada ta zostaje wyartyku³owana w szczególny sposób
w art. 9 ust. 3, który stanowi, ¿e kara o charakterze pieniê¿nym na³o¿ona na
osobê prawn¹ podlega egzekucji, nawet je¿eli pañstwo wykonuj¹ce nie uznaje zasady odpowiedzialnoci karnej osób prawnych.
Wyst¹pienie o wykonanie orzeczenia o grzywnie, rodku karnym w postaci nawi¹zki lub wiadczenia pieniê¿nego albo orzeczenia zas¹dzaj¹cego od
sprawcy koszty procesu mo¿e zostaæ skierowane do pañstwa cz³onkowskiego
UE, w którym sprawca:
1) posiada mienie  chodzi tu zarówno o w³asnoæ rzeczy ruchomych, jak
i nieruchomoci;
2) osi¹ga dochody  odnosi siê to do ka¿dego legalnie uzyskiwanego
dochodu, niezale¿nie od jego ród³a;
3) ma sta³e miejsce pobytu  odnosi siê to do miejsca pobytu w innym
pañstwie cz³onkowskim UE, w którym skazany pozostaje z zamiarem sta³ego
tam zamieszkiwania;
4) ma czasowe miejsce pobytu  chodzi tu o przebywanie w okrelonej
miejscowoci na terytorium jednego z pañstw cz³onkowskich UE, które nie
ma jednak charakteru pobytu sta³ego.
Sposób sformu³owania przepisu art. 611fa § 1 wskazuje, ¿e s¹d polski,
zanim podejmie decyzjê w przedmiocie wyst¹pienia o wykonanie orzeczenia,
powinien ustaliæ w sposób niebudz¹cy zasadniczych w¹tpliwoci, i¿ zachodzi
przynajmniej jedna ze wskazanych powy¿ej okolicznoci.
Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r.7 okrela zasady przemieszczania siê obywatel Unii oraz
pobytu na terytorium innych pañstw cz³onkowskich, w tym sta³ego pobytu.
Obywatele Unii posiadaj¹ prawo pobytu na terytorium innego pañstwa
cz³onkowskiego przez okres 3 miesiêcy bez wype³niania jakichkolwiek warunków i formalnoci innych ni¿ posiadanie wa¿nego dowodu to¿samoci lub
paszportu (art. 6). Dalszy okres pobytu na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego dyrektywa dzieli na dwa etapy. Pierwszy to okres pobytu przekraczaj¹cy 3 miesi¹ce, ale trwaj¹cy do 5 lat. W tym wypadku musz¹ jednak byæ
spe³nione wymogi okrelone w rozdziale III dyrektywy. Natomiast w rozdziale IV przyjmuje siê ogóln¹ zasadê, ¿e obywatele Unii, którzy legalnie zamieszkuj¹ w innym pañstwie cz³onkowskim nieprzerwanie przez okres 5 lat,
7 Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i cz³onków ich rodzin do swobodnego przemieszczania siê i pobytu na terytorium pañstw cz³onkowskich (Dz.Urz. UE L 158/77
z 30 kwietnia 2004 r.).
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maj¹ prawo sta³ego pobytu w tym pañstwie. Oznacza to, i¿ dyrektywa uznaje
za pobyt sta³y dopiero przekroczenie okresu piêcioletniego nieprzerwanego
legalnego zamieszkiwania w danym pañstwie. Ci¹g³oci pobytu nie naruszaj¹
przy tym przejciowe okresy nieobecnoci, nieprzekraczaj¹ce ogó³em 6 miesiêcy w roku, lub d³u¿sze okresy nieobecnoci obejmuj¹ce 12 kolejnych miesiêcy z wa¿nych powodów, np. ci¹¿y i porodu, powa¿nej choroby, studiów,
kszta³cenia zawodowego lub oddelegowania w innym pañstwie cz³onkowskim
lub pañstwie trzecim.
Uregulowania te winno siê uwzglêdniaæ przy ocenie, czy mamy do czynienia z pobytem sta³ym, czy te¿ czasowym.

Organ polski uprawniony do wyst¹pienia
Artyku³ 611fa k.p.k. reguluje zasady wystêpowania o wykonanie orzeczenia wydanego przez s¹d polski w zakresie orzeczonej grzywny, rodków karnych w postaci nawi¹zki lub wiadczenia pieniê¿nego lub te¿ orzeczenia
zas¹dzaj¹cego od sprawcy koszty procesu.
Podmiotem uprawnionym do wyst¹pienia do w³aciwego s¹du lub innego
organu pañstwa cz³onkowskiego UE jest s¹d. Artyku³ 611fa k.p.k. nie okrela
jednak w³aciwoci s¹du.
Nie mo¿na zgodziæ siê ze stanowiskiem S. Steinborna, ¿e konieczne jest
odwo³anie siê do przepisów ogólnych okrelaj¹cych w³aciwoæ s¹du i przyjêcie, i¿ w trybie art. 611fa § 1 k.p.k. orzeka s¹d rejonowy lub okrêgowy
w³aciwy miejscowo i rzeczowo do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.
Je¿eli wczeniej dosz³o na podstawie art. 25 § 2, art. 36, 37 lub 43, a tak¿e
art. 11a przep. wprow. k.p.k. do przekazania sprawy, w której zapad³o wskazane w art. 611fa § 1 orzeczenie, nale¿y przyj¹æ, ¿e przekazanie rozci¹ga siê
równie¿ na orzekanie w przedmiocie wyst¹pienia o jego wykonanie w innym
pañstwie cz³onkowskim UE. Powy¿sze oznacza, ¿e co do zasady w³aciwy
w tym zakresie bêdzie s¹d, który w pierwszej instancji wyda³ orzeczenie
maj¹ce podlegaæ wykonaniu w innym pañstwie cz³onkowskim UE8.
Takiemu rozwi¹zaniu przeczy wyk³adnia funkcjonalna i uregulowania
przyjête w kolejnych przepisach w szczególnoci w art. 611fc. Wskazuj¹ one
za celowe i zasadne uznanie, ¿e w³aciwy do wyst¹pienia do innego pañstwa
cz³onkowskiego UE bêdzie s¹d w³aciwy wed³ug przepisów kodeksu karnego
wykonawczego okrelony w art. 3 § 1 oraz art. 55 k.k.w. (w przypadku
zastêpczej kary grzywny orzeczonej w razie uchylania siê skazanego od wykonania kary ograniczenia wolnoci).
8 Tak S. Steinborn [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, op. cit., t. II, Komentarz do art. 611fe.
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Jakkolwiek omawiane uregulowania zosta³y zawarte w kodeksie postêpowania karnego, to wyst¹pienie z wnioskiem bêdzie mia³o miejsce na etapie
postêpowania wykonawczego. To s¹d w³aciwy wed³ug art. 3 § 1 k.k.w. prowadz¹cy postêpowanie wykonawcze bêdzie stwierdza³, ¿e nie jest mo¿liwe
wykonanie kar o charakterze pieniê¿nym na terytorium Polski i celowe jest
wyst¹pienie do innego pañstwa cz³onkowskiego. Dodatkowo konsekwencj¹
wyst¹pienia z wnioskiem do innego pañstwa cz³onkowskiego UE w myl art.
611fc § 1 k.p.k. jest zawieszenie postêpowania wykonawczego, do czego jest
uprawniony s¹d okrelony w art. 3 § 1 k.k.w. Nadto w art. 611fc § 3 k.p.k.
wskazuje siê, ¿e w razie otrzymania informacji o niemo¿noci wykonania
orzeczenia w ca³oci albo czêci z powodów innych ni¿ wskazane w § 2 zdanie
drugie s¹d podejmuje zawieszone postêpowanie celem jego dalszego prowadzenia. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e zasad¹ przyjêt¹ w decyzji ramowej o karach
pieniê¿nych oraz przepisach rozdzia³ów 66a i 66b jest bezporednie porozumiewanie siê w³aciwych organów pañstwa wydania orzeczenia i w³aciwych organów pañstwa wykonania orzeczenia oczywiste jest, ¿e nie mo¿e
byæ takiej sytuacji, i¿ inny s¹d bêdzie wystêpowa³ o wykonanie kar pieniê¿nych, a inny bêdzie zobowi¹zany i uprawniony do podejmowania pozosta³ych czynnoci. Prowadzi³oby to do istotnych praktycznych problemów nawet
w zakresie kontaktów z organami i s¹dami pañstw obcych i przep³ywem
informacji9.
Inaczej sytuacja wygl¹da w odniesieniu do grzywien na³o¿onych w drodze mandatów karnych. Zgodnie art. 100 kodeksu postêpowania w sprawach
o wykroczenia, ci¹ganie grzywny na³o¿onej mandatem karnym nastêpuje na
podstawie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, czyli
wed³ug przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji10. Nadto w art. 116b § 2 ustawodawca okreli³, ¿e
o wykonanie grzywny na³o¿onej mandatem karnym kredytowanym do w³aciwego s¹du lub innego organu pañstwa cz³onkowskiego UE mo¿e wyst¹piæ
wierzyciel uprawniony wed³ug przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Wierzycielem tym jest naczelnik w³aciwego dla miejsca
zamieszkania zobowi¹zanego urzêdu skarbowego (art. 19 § 1 w zw. z art. 22
ust. 2 ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji), a je¿eli jest to
nale¿noæ na rzecz gminy o statusie miasta lub gminy wchodz¹cej w sk³ad
powiatu warszawskiego, w³aciwy organ gminy (art. 19 § 2 cyt. ustawy).

9 Podobnie A. So³tysiñska [w:] G. Jaworski, A. So³tysiñska, Postêpowanie w sprawach
karnych ze stosunków miêdzynarodowych. Komentarz, Oficyna 2010, Komentarz do art. 611fa,
Lex 210.
10 Tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 z pón. zm.

136

Krystyna Szczechowicz, Robert Dziembowski

Organ, do którego nale¿y wyst¹piæ i jêzyk w jakim nale¿y
sporz¹dziæ zawiadczenie
S¹d wystêpuje o wykonanie orzeczenia do w³aciwego s¹du lub innego
organu pañstwa cz³onkowskiego UE. W tym miejscu wskazaæ nale¿y, ¿e
zgodnie z art. 2 decyzji ramowej o karach pieniê¿nych ka¿de pañstwo cz³onkowskie ma obowi¹zek poinformowaæ Sekretariat Generalny Rady o tym,
który organ lub organy na mocy jego prawa krajowego s¹ organami w³aciwymi zgodnie z t¹ decyzj¹ ramow¹, w przypadku gdy to pañstwo cz³onkowskie jest pañstwem wydaj¹cym lub wykonuj¹cym. Dotychczas Polska nie
dope³ni³a tego obowi¹zku. Jak wynika ze z³o¿onych owiadczeñ, praktyka
jest ró¿na. Austria i Czechy wskaza³y konkretne s¹dy, inne pañstwa (np.
Hiszpania) wskazuj¹, ¿e w³aciwe s¹ s¹dy do wykonania orzeczenia.
Artyku³ 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW stanowi, ¿e
ka¿de pañstwo cz³onkowskie mo¿e wyznaczyæ, jeli bêdzie to konieczne
z uwagi na organizacjê jego systemu wewnêtrznego, jeden lub wiêcej organów centralnych odpowiedzialnych za administracyjne przekazywanie i odbiór orzeczeñ oraz za wspomaganie w³aciwych organów. Taki organ centralny w swoim owiadczeniu wskaza³a np. Republika Cypryjska, Dania,
Estonia, Holandia i Finlandia. W przypadku braku owiadczenia ze strony
pañstwa cz³onkowskiego, do którego chcemy wyst¹piæ o wykonanie kary
o charakterze pieniê¿nym, konieczne bêdzie ustalenie w³aciwego organu
w oparciu o prawo krajowe tego pañstwa.
W myl art. 611fa § 6 k.p.k. w razie trudnoci w ustaleniu w³aciwego
s¹du lub innego organu pañstwa wykonania orzeczenia s¹d mo¿e równie¿
zwracaæ siê do w³aciwych jednostek organizacyjnych Europejskiej Sieci S¹dowej. Unormowanie to mo¿na uznaæ za odpowiednik uregulowania zawartego w art. 4 ust. 5 decyzji, aczkolwiek nie jest identyczne. W decyzji ramowej
w myl wskazanego przepisu s¹d lub inny w³aciwy organ podejmuje niezbêdne starania w celu uzyskania takiej informacji od pañstwa wykonuj¹cego, a czynienie tego poprzez Europejsk¹ Sieæ S¹dow¹ jest tylko jedn¹ przyk³adowo wskazan¹ mo¿liwoci¹.
Wyst¹pienie kieruje siê bezporednio do w³aciwego s¹du lub organu
pañstwa wykonania orzeczenia, chyba ¿e pañstwo wykonania okreli³o organ
centralny, za porednictwem którego ma nast¹piæ przes³anie zawiadczenia.
W myl art. 4 ust. 6 decyzji, je¿eli organ pañstwa wykonuj¹cego, który
otrzymuje orzeczenie, nie jest w³aciwy do uznania go oraz podjêcia rodków
niezbêdnych do jego wykonania, to przekazuje orzeczenie z urzêdu w³aciwemu organowi i informuje o tym odpowiednio w³aciwy organ w pañstwie
wydaj¹cym.
Wyst¹pienie o wykonanie kary o charakterze pieniê¿nym s¹d ka¿dorazowo kieruje wy³¹cznie do jednego pañstwa wykonania orzeczenia (art. 611fa
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§ 2 k.p.k.). Przyjête unormowanie ma na celu zapobie¿enie sytuacji, w której
jedno orzeczenie w zakresie tej samej kary zosta³oby wykonane kilkakrotnie
w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich UE, do których równoczenie wyst¹piono by o jego wykonanie. Ponowne wyst¹pienie do innego pañstwa wykonania
orzeczenia mo¿e nast¹piæ jedynie w razie niewykonania albo czêciowego
wykonania orzeczenia (art. 611fa § 2 k.p.k.). Nie jest wa¿na przy tym przyczyna niewykonania czy tylko czêciowego wykonania orzeczenia. Przyczyna
mo¿e byæ tak natury prawnej, jak i faktycznej z uwagi np. na przeniesienie
siê skazanego do innego pañstwa cz³onkowskiego.
S¹d wystêpuj¹cy o wykonanie orzeczenia winien do powiadczonego za
zgodnoæ z orygina³em odpisu orzeczenia do³¹czyæ zawiadczenie zawieraj¹ce
wszystkie istotne informacje umo¿liwiaj¹ce jego prawid³owe wykonanie. Wzór
zawiadczenia zosta³ okrelony w decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania
do kar o charakterze pieniê¿nym, który dodatkowo zosta³ uzupe³niony decyzj¹
ramow¹ Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniaj¹c¹ decyzje
ramowe 2002/584/ WSiSW, 2005/214/ WSiSW, 2006/783/ WSiSW, 2008/909/
WSiSW, oraz 2008/947/ WSiSW i tym samym wzmacniaj¹c¹ prawa procesowe
osób oraz u³atwiaj¹c¹ stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeñ
wydawanych pod nieobecnoæ danej osobie na rozprawie11.
W Polsce wzór zawiadczenia zosta³ okrelony rozporz¹dzeniem Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie okrelenia wzoru zawiadczenia stosowanego w razie wyst¹pienia do pañstwa cz³onkowskiego
Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotycz¹cego grzywny, rodków
karnych w postaci nawi¹zki lub wiadczenia pieniê¿nego lub te¿ orzeczenia
zas¹dzaj¹cego od sprawcy koszty procesu12. Nie zawiera on jednak elementów okrelonych decyzj¹ ramow¹ Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego
2009 r. Zawiadczenie to powinno zostaæ przet³umaczone na jêzyk urzêdowy
pañstwa wykonania orzeczenia albo inny jêzyk wskazany przez to pañstwo
(art. 611fa § 4 k.p.k.). Artyku³ 16 ust. 1 decyzji ramowej o karach pieniê¿nych stanowi, ¿e ka¿de z pañstw cz³onkowskich mo¿e w chwili przyjêcia tej¿e
decyzji ramowej lub w terminie póniejszym owiadczyæ w deklaracji z³o¿onej
w Sekretariacie Generalnym Rady, ¿e bêdzie przyjmowa³o t³umaczenie
w jednym lub kilku innych jêzykach urzêdowych instytucji Unii. Tak art.
611fa § 4, jak i art. 16 ust. 1 decyzji ramowej o karach pieniê¿nych nie
wymagaj¹ natomiast przet³umaczenia orzeczenia, które do³¹czane jest zawiadczenie.
Owiadczenia pañstw cz³onkowskich z³o¿one do Sekretariatu Generalnego Rady o tym, który organ lub organy na mocy prawa krajowego s¹ organa11
12

Dz.Urz. UE L 81/24 z dnia 26 lutego 2009 r.
Dz.U. z 2009 r., nr 55, poz. 455.
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mi w³aciwymi zgodnie z t¹ decyzj¹ ramow¹, w przypadku gdy to pañstwo
cz³onkowskie jest pañstwem wydaj¹cym lub wykonuj¹cym orzeczenie o karze
o charakterze pieniê¿nym, oraz owiadczenia o jêzyku, na jaki ma byæ przet³umaczone zawiadczenie, zosta³y umieszczone w zak³adce Police and Judicial Cooperation na stronach internetowych Rady Unii Europejskiej13.
Dotychczas owiadczenia z³o¿y³y nastêpuj¹ce pañstwa: Austria, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Wêgry, Litwa, £otwa, Holandia,
Rumunia, S³owenia i Hiszpania14. Wskaza³y one nastêpuj¹ce jêzyki, w jakich
bêd¹ przyjmowa³y zawiadczenia: Austria  niemiecki; Cypr  grecki, turecki, angielski; Czechy  czeski; Dania  duñski; Estonia  estoñski, angielski;
Finlandia  fiñski, szwedzki, angielski; Francja  francuski; Wêgry  wêgierski; Litwa  litewski, angielski; £otwa  ³otewski, angielski; Holandia  holenderski, angielski; Rumunia  rumuñski; S³owenia  s³oweñski, angielski; Hiszpania  hiszpañski, przy czym Austria dodatkowo owiadczy³a, ¿e na zasadzie
wzajemnoci bêdzie uznawa³a t³umaczenie na ka¿dy jêzyk urzêdowy pañstwa
cz³onkowskiego UE, które akceptuje zawiadczenia w jêzyku niemieckim.
Maj¹c na uwadze liczbê obywateli polskich wyje¿d¿aj¹cych do Wielkiej
Brytanii istotne jest, ¿e w art. 4 ust. 7 decyzji ramowej o karach pieniê¿nych
przyjêto, i¿ Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia mog¹ powiadomiæ w drodze
deklaracji z³o¿onej w Sekretariacie Generalnym Rady UE, ¿e orzeczenia
wraz z zawiadczeniami musz¹ byæ przekazywane za porednictwem ich
organu lub organów centralnych okrelonych przez nie w deklaracji. Deklaracjê tak¹ z³o¿y³a Wielka Brytania, wskazuj¹c jednoczenie, ¿e bêd¹ przyjmowane zawiadczenia sporz¹dzone w jêzyku angielskim.

Uwagi koñcowe
Decyzja ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniê¿ny i uregulowania rozdzia³u 66a kodeksu postêpowania karnego, bêd¹ce wynikiem wprowadzenia do polskiego porz¹dku prawnego tej¿e decyzji,
umo¿liwiaj¹ wykonywanie orzeczeñ dotycz¹cych kar o charakterze pieniê¿nym w innych pañstwach cz³onkowskich UE. Niew¹tpliwie przyjête rozwi¹zania le¿¹ w interesie wymiaru sprawiedliwoci i daj¹ realn¹ mo¿liwoæ
wykonania takiego orzeczenia bez zbêdnych formalnoci. Przyjêcie, ¿e zasad¹
jest bezporednie komunikowanie siê w³aciwych organów pañstwa wydania
i wykonania orzeczenia, daje szanse na to, ¿e instrument ten bêdzie szybkim
i sprawnym narzêdziem w egzekucji kar.
13 Zob. [online] <www.consilium.europa.eu/App/PolJu/Default.aspx?Detailid=209&cmsid
=1585&lang=GA>.
14 Ibidem.
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Summary
An appeal to Member States of the EU to enforce financial penalties
in the light of framework decision of the Council 2005/214/WSiSW
of 24 February 2005 and Polish regulations after its implementation
Keywords: The European Union, fine, criminal proceedings, Framework Decision.

The aim of the study is to indicate the changes introduced by Council
Directive 2005/214/WSiSW of 24 February 2005 on the application of the
principle of mutual recognition of financial penalties and on regulations of
chapter 66a of Code of Criminal Procedure as well as section XIIa of Code on
offences resulting from implementation of the directive in the Polish legal
system. The regulations enable to make rulings on financial penalties in
other Member States. Undoubtedly, the solutions are in the interest of the
judiciary and enable to issue such decision without unnecessary formalities.
Owing to the principle of direct contact between appropriate organs issuing
and executing a ruling, the instrument is likely to be a quick and efficient
tool in execution of penalties.
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Kilka refleksji na temat procesowej pozycji
pokrzywdzonego przestêpstwem ciganym
z oskar¿enia prywatnego
Postêpowanie prywatnoskargowe jest jednym z trybów szczególnych postêpowania karnego. Jego wyró¿nienie wi¹¿e siê z podzia³em przestêpstw
w zale¿noci od trybu ich cigania. Zdecydowanie najwiêksz¹ grupê stanowi¹
czyny cigane w trybie publicznoskargowym. Charakteryzuje siê on przede
wszystkim publiczn¹ form¹ cigania i oskar¿enia, co wyra¿a siê w klasycznym postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym przez powo³ane do tego
pañstwowe organy cigania, a nastêpnie w publicznej skardze karnej, sk³adanej w interesie publicznym przez organ pañstwa powo³any do pe³nienia
funkcji oskar¿yciela publicznego. Objêcie ciganiem publicznoskargowym
wiêkszoci czynów uzasadnione jest tym, ¿e fakt pope³nienia przestêpstwa
narusza ustalony w pañstwie porz¹dek prawny, w zwi¹zku z czym godzi nie
tylko w indywidualne dobra jednostek, osób prawnych czy instytucji, ale
tak¿e w interes publiczny, ogólnospo³eczny. Pokrzywdzony przestêpstwem,
jako podmiot, którego dobro prawne zosta³o bezporednio naruszone lub zagro¿one przez przestêpstwo, uzyskuje w toku prowadzonego postêpowania
szereg uprawnieñ wynikaj¹cych z jego procesowego statusu strony. Ma on
wiêc realn¹ mo¿liwoæ wp³ywania na tok postêpowania i wykonywane w nim
czynnoci.
Oceniaj¹c pozycjê pokrzywdzonego w postêpowaniu prowadzonym w trybie publicznoskargowym, nale¿y stwierdziæ, i¿ obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy
kreuj¹ go jako silnego uczestnika procesu, z wieloma istotnymi uprawnieniami. W postêpowaniu przygotowawczym, z mocy art. 299 § 1 k.p.k.1, staje siê
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555
ze zm.).
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on stron¹ i ju¿ na tym etapie ma mo¿liwoæ prowadzenia procesowej walki
o korzystne dla siebie rozstrzygniêcie w przedmiocie odpowiedzialnoci karnej innego podmiotu. W stadium jurysdykcyjnym procesu mo¿e wejæ w rolê
strony, staj¹c siê oskar¿ycielem posi³kowym lub powodem cywilnym. W trybie publicznoskargowym pokrzywdzony ma oparcie w publicznych organach
cigania, a nastêpnie w oskar¿ycielu publicznym. Naruszenie dobra pokrzywdzonego jest bowiem jednoczenie atakiem na ogólnospo³eczny interes, na stra¿y którego stoj¹ powo³ane do jego ochrony organy pañstwa. Interes jednostki
(pokrzywdzonego) jest wiêc traktowany jako element interesu pañstwa.
W niektórych przypadkach pokrzywdzony uzyska³ równie¿ mo¿liwoæ
zablokowania mo¿liwoci prowadzenia postêpowania karnego. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w trybie wnioskowym, bêd¹cym jedn¹ z odmian
publicznoskargowego trybu warunkowego. W sytuacji, w której przepisy prawa karnego materialnego wskazuj¹, i¿ przestêpstwo cigane jest na wniosek
pokrzywdzonego, brak takiej zgody na ciganie sprawców przestêpstwa powoduje niedopuszczalnoæ wszczêcia i prowadzenia procesu. Uzasadnienie
takiego rozwi¹zania zwi¹zane jest albo ze specyfik¹ naruszonego przez
sprawcê dobra (np. przy przestêpstwie zgwa³cenia), albo wynika z wiêzi ³¹cz¹cej sprawcê i ofiarê (np. kradzie¿ na szkodê osoby najbli¿szej). We wnioskowym trybie cigania pokrzywdzony uzyska³ wiêc dodatkowo niezwykle
istotne uprawnienie do decydowania o dopuszczalnoci prowadzenia postêpowania karnego. Jego zgoda daje publicznym organom cigania prawo i jednoczenie nak³ada na nie obowi¹zek wszczêcia postêpowania przygotowawczego, jej brak powoduje natomiast, ¿e postêpowania wszcz¹æ nie mo¿na, a jeli
zosta³o ju¿ wszczête  nale¿y je umorzyæ. Przekazanie w rêce pokrzywdzonego prawa do decydowania o dopuszczalnoci prowadzenia procesu oznacza, ¿e
naruszony przez przestêpstwo interes publiczny w niektórych wypadkach
musi ust¹piæ przed szeroko rozumianym interesem pokrzywdzonego, który
w ocenie jego samego wymaga zaniechania cigania sprawcy czynu. W ka¿dym jednak wypadku, kiedy pokrzywdzony wyrazi wolê poci¹gniêcia sprawcy
do odpowiedzialnoci karnej, pañstwowe organy cigania zobowi¹zane s¹ do
wszczêcia i przeprowadzenia postêpowania przygotowawczego. Tryb wnioskowy jest bowiem odmian¹ trybu publicznoskargowego.
Z uwagi na wskazane uto¿samianie interesu pokrzywdzonego z interesem publicznym pozycja pokrzywdzonego w postêpowaniu publicznoskargowym jest wiêc niezwykle silna. Z jednej strony zosta³ on wyposa¿ony
w szereg uprawnieñ umo¿liwiaj¹cych mu walkê z procesowym przeciwnikiem wed³ug regu³ zasady kontradyktoryjnoci i równoci broni, z drugiej
natomiast mo¿e liczyæ na wsparcie ze strony organów cigania. Pomoc tak¹
mo¿na wskazaæ nawet w sytuacji, gdy oskar¿yciel publiczny zaniecha wniesienia oskar¿enia do s¹du, a postêpowanie jurysdykcyjne zostanie zainicjowane subsydiarnym aktem oskar¿enia, wniesionym samodzielnie przez po-
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krzywdzonego zamiast oskar¿yciela publicznego. Choæby prokurator poprzez
dwukrotne wydanie postanowienia o odmowie wszczêcia albo o umorzeniu
ledztwa albo dochodzenia wyrazi³ przekonanie o braku podstaw do skierowania oskar¿enia do s¹du, to jednak w sprawie zosta³y ju¿ zebrane informacje o istotnym znaczeniu dla poczynienia ustaleñ faktycznych i prawnych.
Pokrzywdzony, pomimo ¿e w toku wykonywanych do tej pory czynnoci (tzw.
postêpowanie sprawdzaj¹ce  art. 307 k.p.k.) nie mia³ statusu strony, jako
podmiot uprawniony do zaskar¿enia takiej decyzji ma prawo przejrzenia akt
sprawy (art. 306 § 1 k.p.k.). Podobnie w przypadku umorzenia postêpowania
przygotowawczego  pokrzywdzony ma mo¿liwoæ wgl¹du do zgromadzonych
w sprawie materia³ów. Zauwa¿yæ trzeba tak¿e, ¿e wniesienie subsydiarnego
aktu oskar¿enia uwarunkowane jest uwzglêdnieniem przez s¹d za¿alenia
z³o¿onego przez pokrzywdzonego. S¹d, uchylaj¹c w takim przypadku postanowienie prokuratora, wskazuje powody uchylenia, a w miarê potrzeby tak¿e
okolicznoci, które nale¿y wyjaniæ lub czynnoci, które trzeba przeprowadziæ. Zwi¹zanie prokuratora takimi wskazaniami zawartymi w postanowieniu s¹du powoduje, i¿ w sprawie zostaj¹ wykonane dodatkowe czynnoci.
Po powtórnej odmowie wszczêcia albo umorzeniu postêpowania przygotowawczego, kieruj¹c subsydiarny akt oskar¿enia do s¹du, pokrzywdzony ma
wiêc oparcie w materiale dowodowym zebranym w toku prowadzonego
ledztwa albo dochodzenia lub przynajmniej w trakcie postêpowania sprawdzaj¹cego.
Jak zosta³o wskazane, w ka¿dym przypadku, kiedy przestêpstwo cigane
jest w trybie publicznoskargowym, naruszenie przez sprawcê dobra przynale¿nego pokrzywdzonemu traktowane jest jako atak na interes publiczny
i rodzi obowi¹zek podjêcia okrelonych dzia³añ zmierzaj¹cych do rozstrzygniêcia o odpowiedzialnoci karnej w toku postêpowania karnego, w którym
pokrzywdzony korzysta z szeregu uprawnieñ. Zupe³nie inaczej przedstawia
siê natomiast jego pozycja w trybie prywatnoskargowym. Jest to tryb szczególny drugiego stopnia, który ró¿ni siê od publicznoskargowego trybu cigania
w wielu istotnych kwestiach. Odnosz¹ siê one przede wszystkim do odrêbnoci
proceduralnych, kszta³tuj¹cych w sposób odmienny tok prowadzonego postêpowania. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e konsekwencj¹ ró¿nic proceduralnych
jest inne ukszta³towanie pozycji poszczególnych uczestników postêpowania.
W sposób szczególnie wyrany odmiennoci te dotycz¹ stanowiska prawnego
ofiary przestêpstwa prywatnoskargowego oraz zakresu w³aciwoci przedmiotowej organów cigania. Analiza praw i obowi¹zków pokrzywdzonego
w tym trybie cigania prowadzi do wniosku, ¿e pozycja procesowa ofiary
przestêpstwa prywatnoskargowego jest zdecydowanie mniej korzystna ni¿
pokrzywdzonego przestêpstwem prywatnoskargowym. Warto w tym miejscu
wskazaæ na kilka podstawowych argumentów uzasadniaj¹cych takie twierdzenie.
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Po pierwsze, rozwa¿enia wymaga zasadnoæ wyodrêbnienia takiej grupy
przestêpstw, których ciganie pozostawia siê pokrzywdzonemu. W literaturze
powszechnie przyjmuje siê, ¿e jest to podyktowane szczególnym charakterem
tych czynów, które bezporednio naruszaj¹ lub zagra¿aj¹ dobru indywidualnemu, a z regu³y tylko porednio godz¹ w dobro spo³eczne2. Wed³ug obecnie
obowi¹zuj¹cego Kodeksu karnego z 1997 r.3 objêtych trybem prywatnoskargowym jest jedynie piêæ typów przestêpstw: lekkie uszkodzenie cia³a (157 § 2 k.k.),
nieumylne uszkodzenie cia³a, je¿eli naruszenie czynnoci narz¹du cia³a lub
rozstrój zdrowia nie trwa³ d³u¿ej ni¿ 7 dni (art. 157 § 3 k.k.), znies³awienie
(art. 212 § 4 k.k.); zniewaga (art. 216 § 5 k.k.) oraz naruszenie nietykalnoci
cielesnej (art. 217 § 3 k.k.)4.
Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ wskazane typy przestêpstw godz¹ przede
wszystkim w indywidualne dobro pokrzywdzonego. Jednak¿e rodzi siê pytanie o spo³eczny odbiór takiej sytuacji, w której w przypadku niektórych
kategorii przestêpstw organy cigania zosta³y zwolnione z obowi¹zku podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do wykrycia sprawcy i poci¹gniêcia go do odpowiedzialnoci karnej. Skoro bowiem ustawodawca, kieruj¹c siê zasad¹ subsydiarnoci prawa karnego5, zdecydowa³ siê na kryminalizacjê okrelonych
zachowañ, to powstaje przekonanie, i¿ dobro w ten sposób chronione jest
istotnym elementem systemu wartoci objêtych szczególn¹ protekcj¹ pañstwa. Taki zabieg legislacyjny nie tylko ochroni indywidualne interesy obywatela i innych podmiotów, ale tak¿e jest wyrazem uznania przez pañstwo,
i¿ dobro chronione przez prawo karne jest elementem ogólnie pojêtego dobra
publicznego. W ka¿dym wiêc wypadku fakt pope³nienia przestêpstwa godzi
w interes spo³eczny. Co oczywiste, w zale¿noci od typów czynów zabronionych ró¿nie roz³o¿ony jest akcent na ochronê dóbr indywidualnych i dobra
publicznego, lecz w ka¿dym przypadku pope³nienia przestêpstwa naruszenie
dobra jednostki oznacza jednoczenie atak na ustalony w pañstwie porz¹dek
prawny, bêd¹cy wyrazem dobra publicznego. Dlaczego wiêc w niektórych
przypadkach organy cigania nie s¹ zobowi¹zane do dzia³ania, a pokrzywdzo2 J. Zagrodnik, Kodeksowe postêpowania szczególne, [w:] K. Marsza³ (red.), Proces karny.
Przebieg postêpowania, Katowice 2008, s. 159. Por. tak¿e: S. Steinborn, [w:] J. Grajewski (red.),
Kodeks postêpowania karnego. Objanienia dla studentów, t. II: Art. 425673, Warszawa 2005,
s. 163; S. Walto, Postêpowania szczególne w procesie karnym, Warszawa 1973, s. 169.
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).
4 Tryb prywatnoskargowy zosta³ tak¿e przewidziany w przypadku przestêpstwa uchylania
siê od obowi¹zku opublikowania sprostowania lub odpowiedzi (art. 45 ustawy  Prawo prasowe,
Dz.U. z 1984 r., nr 5, poz. 24). Na mocy orzeczenia TK z 1 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 235,
poz. 1551), art. 45 ust. 1 tej¿e ustawy zosta³ uznany za sprzeczny z Konstytucj¹ RP, w wyniku
czego utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ od dnia 14 czerwca 2012 r.
5 Subsydiarnoæ regulacji prawnokarnych oznacza, i¿ nie powinny one wkraczaæ w przypadkach, w których wystarczaj¹ rodki przewidziane w innych dziedzinach prawa [...]. Nale¿y
równie¿ braæ pod uwagê inne rodki kontroli spo³ecznej. Szerzej zob.: L. Gardocki, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990, s. 128.
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ny samodzielnie musi dochodziæ sprawiedliwoci, pe³ni¹c rolê oskar¿ycielsk¹?
Z perspektywy zarówno ofiar przestêpstw, jak i sprawców, czy nawet ca³ego
spo³eczeñstwa wywo³ywaæ to mo¿e przekonanie, ¿e ciganie sprawców naruszenia niektórych dóbr chronionych przez prawo karne nie le¿y w interesie
pañstwa.
Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ustawodawca nie jest do koñca konsekwentny w ocenie zasadnoci kwalifikowania poszczególnych typów przestêpstw do
publiczno- lub prywatnoskargowego trybu cigania. Zakres czynów, które
kodeks karny obejmuje skarg¹ prywatn¹, jest niewielki i stale siê zmniejsza.
Wskazaæ tu nale¿y na przestêpstwo naruszenia miru domowego (art. 193
k.k.), które w poprzednio obowi¹zuj¹cym k.k. z 1969 r.6 by³o przestêpstwem
prywatnoskargowym (art. 171 d.k.k.), obecnie za przekazane zosta³o do cigania w bezwarunkowym trybie publicznoskargowym (ciganie z urzêdu), czy na
przestêpstwo naruszenia korespondencji, przeniesione z trybu prywatnoskargowego do trybu wnioskowego (art. 172 d.k.k.; obecnie art. 267 k.k.)7.
Wydaje siê, ¿e zdecydowanie lepszym rozwi¹zaniem by³aby likwidacja
trybu prywatnoskargowego i przekazanie wskazanych typów przestêpstw do
publicznoskargowego trybu warunkowego. W takiej sytuacji pokrzywdzony
mia³by, tak jak do tej pory, mo¿liwoæ podjêcia decyzji odnonie do dopuszczalnoci prowadzenia postêpowania. Chêæ poci¹gniêcia sprawcy do odpowiedzialnoci karnej wyra¿ona zosta³aby poprzez z³o¿enie wniosku o ciganie,
za brak takiej woli, wskazany przez odmowê z³o¿enia takiego wniosku,
uniemo¿liwia³by wszczêcie postêpowania. Istota wyodrêbnienia przestêpstw
prywatnoskargowych zosta³aby wiêc w du¿ej mierze zachowana, bowiem pokrzywdzony nadal pozostawa³by tym podmiotem, którego wola cigania lub
jej brak ma zasadniczy wp³yw na wszczêcie procedury zmierzaj¹cej do poci¹gniêcie sprawcy do odpowiedzialnoci karnej. Warunkowy tryb cigania jest
jednak trybem publicznoskargowym, co powoduje, i¿ z³o¿enie wniosku o ciganie przez pokrzywdzonego nak³ada na organy cigania obowi¹zek wszczêcia i przeprowadzenia postêpowania przygotowawczego.
Druga istotna kwestia rzutuj¹ca na pozycjê pokrzywdzonego przestêpstwem prywatnoskargowym zwi¹zana jest z daleko id¹cymi odrêbnociami
w zakresie struktury prowadzonego postêpowania. Wszczêcie postêpowania
w sprawie o przestêpstwo cigane z oskar¿enia prywatnego nastêpuje w mo6
7

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 13, poz. 94)  dalej: d.k.k.
Kr¹g czynów prywatnoskargowych w pewnym okresie poszerza³ równie¿ art. 122 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz.U. nr 24, poz. 83).
Jednak¿e po nowelizacji prawa autorskiego (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631) czyny te
sta³y siê przestêpstwami ciganymi na wniosek pokrzywdzonego. Tak¿e art. 46 ustawy  Prawo
prasowe z 1984 r. (Dz.U. nr 5, poz. 24) przewidywa³ przestêpstwa prywatnoskargowe,
z tym, ¿e przepis ten zosta³ uznany przez Trybuna³ Konstytucyjny za sprzeczny z ustaw¹
zasadnicz¹ (zob. orzeczenie TK z 5 maja 2004, Dz.U. nr 111, poz. 1181 oraz wyrok TK z 22
lutego 2005 r., Dz.U. nr 30, poz. 373).
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mencie z³o¿enia przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskar¿enia w s¹dzie
albo przekazania do s¹du skargi przyjêtej od pokrzywdzonego przez Policjê.
Oznacza to, ¿e w tym trybie cigania brak klasycznego postêpowania przygotowawczego, a proces ograniczony jest tylko do etapu jurysdykcyjnego. Policja
przyjmuje jedynie na wyrane ¿¹danie pokrzywdzonego ustn¹ lub pisemn¹
skargê i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesy³a skargê do
w³aciwego s¹du. Dopiero na polecenie s¹du rozpoznaj¹cego sprawê dokonuje okrelonych czynnoci dowodowych wskazanych w postanowieniu s¹du.
Ani wiêc przed wszczêciem postêpowania jurysdykcyjnego, ani te¿ w jego
trakcie nie jest mo¿liwe przeprowadzenie klasycznego postêpowania przygotowawczego8.
Przyjêcie takiego rozwi¹zania wywo³uje niezwykle istotne skutki dla pokrzywdzonego. Postêpowanie przygotowawcze jest bowiem niezwykle istotnym stadium poprzedzaj¹cym postêpowanie przed s¹dem, w którym pokrzywdzony ma siln¹, okrelon¹ przez przepisy pozycjê procesow¹. Analiza
treci art. 297 i 299 k.p.k. dostarcza wielu argumentów na poparcie tej tezy.
W kwestii znaczenia postêpowania przygotowawczego odwo³aæ siê nale¿y
przede wszystkim do celów tego stadium, okrelonych w art. 297 § 1 i 2
k.p.k. Regulacje te wskazuj¹, i¿ na tym etapie organy cigania zobowi¹zane
s¹ do ustalenia, czy czyn zosta³ pope³niony i czy stanowi on przestêpstwo,
wykrycia i w razie potrzeby ujêcia sprawcy, zebrania danych dotycz¹cych
podejrzanego, wyjanienia okolicznoci sprawy i tych, które sprzyja³y pope³nieniu przestêpstwa, a tak¿e zebrania, zabezpieczenia i w niezbêdnym zakresie utrwalenia dowodów dla s¹du. Tak sformu³owane cele postêpowania
przygotowawczego przes¹dzaj¹ o tym, ¿e jest to niezwykle wa¿ne stadium
procesu karnego, a zobowi¹zanie organów cigania do podjêcia czynnoci
wykrywczych powoduje, i¿ skarga karna daj¹ca podstawê rozpoznania sprawy przez s¹d oparta jest na rzetelnych i wiarygodnych podstawach dowodowych. Pozycjê i rolê pokrzywdzonego na tym etapie postêpowania wskazuje
natomiast art. 299 § 1 k.p.k., który przyznaje temu podmiotowi status strony
procesowej. Oznacza to, ¿e ju¿ na tym etapie, pokrzywdzony ma prawo wystêpowania we w³asnym imieniu i we w³asnym interesie, walcz¹c o korzystne
dla siebie rozstrzygniêcie o przedmiocie procesu. Zakres procesowych uprawnieñ strony jest bardzo szeroki, a wród najwa¿niejszych wskazaæ nale¿y
prawo do sk³adania wniosków dowodowych, uczestniczenia w czynnociach
ledztwa lub dochodzenia, zaskar¿ania niektórych decyzji i czynnoci organów procesowych. Szczególne znaczenie dla pozycji pokrzywdzonego ma tutaj
8 Warto w tym miejscu wskazaæ, i¿ kodeks postêpowania karnego z 1969 r. (ustawa z dnia
19 kwietnia 1969 r., Dz.U. nr 13, poz. 96) w art. 435 § 2 przewidywa³ mo¿liwoæ polecenia przez
s¹d przeprowadzenia policyjnego dochodzenia: na polecenia s¹du Policja przeprowadza w sprawach z oskar¿enia prywatnego dochodzenie lub dokonuje okrelonych przez s¹d czynnoci, po
czym akta z wynikami swego postêpowania zwraca s¹dowi.
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inicjatywa dowodowa, dziêki której mo¿e on wp³ywaæ na kszta³t materia³u
dowodowego. Jednoczenie organy prowadz¹ce postêpowanie przygotowawcze, zgodnie z zasad¹ prawdy materialnej, zobowi¹zane s¹ do poszukiwania
dowodów i ich wprowadzania z urzêdu niezale¿nie od inicjatywy stron.
Jak wskazano, tryb prywatnoskargowy pozbawiony jest klasycznego postêpowania przygotowawczego. Czynnoci wykonywane przez Policjê przed
wszczêciem postêpowania przed s¹dem maj¹ tu jedynie charakter zabezpieczaj¹cy i nie realizuj¹ zadañ okrelonych w art. 297 k.p.k.9 Postêpowanie
prywatnoskargowe uruchamiane jest zasadniczo poprzez skierowanie prywatnego aktu oskar¿enia do w³aciwego s¹du. Z uwagi na fakt, i¿ najczêciej
pokrzywdzeni nie maj¹ odpowiedniego przygotowania prawniczego, ustawodawca zdecydowa³ siê na rezygnacjê z wielu wymogów formalnych charakterystycznych dla publicznego czy nawet posi³kowego aktu oskar¿enia. Z treci
art. 487 k.p.k. wynika, i¿ prywatny akt oskar¿enia ma charakter uproszczony. Mo¿e on bowiem ograniczaæ siê do oznaczenia osoby oskar¿onego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera siê oskar¿enie.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e brzmienie wskazanego przepisu wyeliminowa³o
jakiekolwiek problemy ze sporz¹dzeniem takiego aktu. Z uwagi jednak na
fakt, i¿ w omawianym trybie cigania brak jest postêpowania przygotowawczego, którego wyniki mog³yby stanowiæ podstawê merytoryczn¹ skargi,
w praktyce mog¹ pojawiæ siê doæ istotne problemy ze sporz¹dzeniem prywatnego aktu oskar¿enia.
Aby mog³o dojæ do wszczêcia postêpowania w sprawie o przestêpstwo
cigane z oskar¿enia prywatnego, pokrzywdzony musi wskazaæ osobê, przeciwko której kieruje oskar¿enie oraz okreliæ zarzucany mu czyn. Te elementy stanowi¹ essentialia negotti skargi karnej, dziêki którym mo¿liwe jest
wyznaczenie podmiotowych i przedmiotowych granic rozpoznania sprawy10.
Wynika z tego koniecznoæ dok³adnego wskazania osoby oskar¿onego poprzez
podanie jego to¿samoci oraz miejsca zamieszkania (ewentualnie miejsca
pracy), dziêki czemu mo¿liwe bêdzie choæby dorêczenie oskar¿onemu wezwania na rozprawê. Art. 487 k.p.k. nie okrela co prawda wprost w sposób
szczegó³owy elementów prywatnego aktu oskar¿enia, pos³uguj¹c siê w odniesieniu do oskar¿onego pojêciem oznaczenia jego osoby, jednak z istoty
skargi karnej i wskazanej wy¿ej bezwzglêdnej potrzeby okrelenia granic
podmiotowych sprawy przedstawiona interpretacja wydaje siê nie budziæ
9 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 2007, s. 873.
W literaturze spotkaæ mo¿na równie¿ okrelenie czynnoci podejmowanych na podstawie art. 488
§ 1 k.p.k. jako czynnoci quasi-postêpowania przygotowawczego. Zob. P. Jówiak, Rola Policji
w postêpowaniu w sprawach z oskar¿enia prywatnego, Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny,
Pi³a 2009, nr 2, s. 36.
10 K. Marsza³, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005, s. 127; M. Rogalski,
[w:] G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski (red.), Proces karny. Czêæ ogólna, Warszawa
2007, s. 161.

148

Justyna Karaniewicz

w¹tpliwoci11. Pismo skierowane do s¹du, które nie zawiera trzech wymienionych w treci art. 487 k.p.k. informacji, nie spe³nia swojej roli w zakresie
inicjowania postêpowania jurysdykcyjnego i obligowania s¹du do rozpoznania sprawy. W takiej sytuacji s¹d uznaje, ¿e pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, nie mo¿e w zwi¹zku z tym otrzymaæ biegu i wezwie osobê,
od której pismo pochodzi, do usuniêcia braków w terminie 7 dni (art. 120 § 1
k.p.k.). Jeli sk³adaj¹cy pismo nie uzupe³ni braku w tym terminie (np. nie
doprecyzuje to¿samoci sprawcy), z³o¿ony akt oskar¿enia uznaje siê za bezskuteczny.
Bior¹c pod uwagê charakter przestêpstw, które cigane s¹ z oskar¿enia
prywatnego, mo¿na stwierdziæ, ¿e w wielu przypadkach sformu³owanie prawid³owego aktu oskar¿enia nie jest zadaniem ³atwym. Odnosi siê to w szczególnoci do sytuacji, w których pokrzywdzony nie jest w stanie samodzielnie
ustaliæ to¿samoci sprawcy. Tego rodzaju wypadki zdarzaj¹ siê obecnie coraz
czêciej, co zwi¹zane jest przede wszystkim z rozpowszechnieniem internetowych forów, portali spo³ecznociowych i innych form poredniego komunikowania siê. Autorzy wirtualnych wypowiedzi przewa¿nie nie ujawniaj¹ swojej
to¿samoci, a poszczególne wpisy maj¹ charakter b¹d ca³kowicie anonimowy, b¹d wprowadzane s¹ przez osobê pos³uguj¹c¹ siê okrelonym pseudonimem (nickiem). Anonimowoæ internetowych wypowiedzi powoduje poczucie
bezkarnoci, a to z kolei zwiêksza iloæ pomówieñ i zniewag dokonywanych
w taki w³anie sposób12. Obowi¹zuj¹ce obecnie regulacje prawne nie daj¹
pokrzywdzonemu mo¿liwoci do wyst¹pienia do administratora danej strony
(czy operatora telekomunikacyjnego w przypadku pope³niania tego typu czynów przy u¿yciu telefonów) z ¿¹daniem udostêpnienia danych osobowych
sprawców. Pojawia siê wiêc problem, który rzutuje na realne mo¿liwoci
dzia³ania pokrzywdzonego przestêpstwem prywatnoskargowym. Jak mo¿e on
bowiem dochodziæ sprawiedliwoci, skoro nie jest w stanie zebraæ danych
niezbêdnych do wyst¹pienia z prywatnym aktem oskar¿enia?
Skoro z³o¿enie aktu oskar¿enia nie zawsze jest mo¿liwe, nale¿y siê zastanowiæ, czy przepisy daj¹ pokrzywdzonemu jak¹ inn¹ mo¿liwoæ dochodzenia
sprawiedliwoci przed s¹dem karnym. Warto odwo³aæ siê w tym miejscu do
art. 488 k.p.k. Zgodnie z treci¹ § 1 tego przepisu Policja na ¿¹danie pokrzywdzonego przyjmuje ustn¹ lub pisemn¹ skargê oraz jeli uzna, ¿e jest to
potrzebne, zabezpiecza dowody, po czym przesy³a skargê do w³aciwego s¹du.
Brzmienie tej regulacji nie pozostawia w¹tpliwoci, ¿e na Policji ci¹¿y obowi¹zek przyjêcia skargi od pokrzywdzonego w ka¿dym wypadku, gdy wyra11 T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Kraków 2003; s. 1245;
R.A. Stefañski, [w:] Z. Gostyñski (red.), Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 1998, s. 585.
12 Zob. A. Lach, ciganie znies³awienia pope³nionego w Internecie, Monitor Prawniczy
2010, nr 21.
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nie on tego za¿¹da. W zale¿noci od okolicznoci sprawy Policja mo¿e, ale nie
musi, wykonaæ odpowiednie czynnoci maj¹ce na celu zabezpieczenie dowodów przed ich utrat¹, zniszczeniem lub zniekszta³ceniem. Niestety, zarówno
w doktrynie, jak i orzecznictwie nie ma jednomylnoci co do interpretacji
pojêcia zabezpieczania dowodów w kontekcie art. 488 § 1 k.p.k. i zakresu
obowi¹zków Policji zwi¹zanych z przyjêciem skargi o przestêpstwie prywatnoskargowym.
Niektórzy przedstawiciele doktryny procesu karnego prezentuj¹ pogl¹d,
zgodnie z którym pokrzywdzony w skardze nie musi podaæ nazwiska sprawcy, gdy¿ w³anie od Policji mo¿e oczekiwaæ pomocy w jego ustaleniu; skarga
mo¿e byæ skierowana przeciwko anonimowemu sprawcy13. Zdaniem tych autorów, choæ w ustawie mowa jest o zabezpieczeniu dowodów, to trzeba przyj¹æ, ¿e chodzi tak¿e o poszukiwanie dowodów, gdy¿ dopiero wówczas bêdzie
mo¿na je zabezpieczyæ. Dzia³ania Policji podjête na podstawie art. 488 § 1
k.p.k. mog¹ wiêc zmierzaæ do wykrycia sprawcy przestêpstwa. Analiza przytoczonych pogl¹dów prowadzi do wniosku, ¿e podstaw¹ przyjêcia takiego
stanowiska sta³o siê rozró¿nienie pomiêdzy pojêciami akt oskar¿enia (art.
487 k.p.k.) i skarga (art. 488 § 1 k.p.k.). W jednym z orzeczeñ S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e skarga jest pojêciem zakresowo szerszym i mniej sformalizowanym ni¿ akt oskar¿enia, co oznacza, ¿e nie musi ona zawieraæ np.
wskazania osoby sprawcy w sytuacji, gdy pokrzywdzony nie jest w stanie jej
ustaliæ14.
Jak zaznaczono, nie jest to jednak pogl¹d bezdyskusyjny, o czym wiadcz¹ zarówno ¿ywe polemiki na ³amach czasopism prawniczych, niejednolita
praktyka policyjna i s¹dowa15, jak te¿ choæby tylko pobie¿na analiza internetowych doniesieñ na temat prób dochodzenia sprawiedliwoci przez pokrzywdzonych przestêpstwem prywatnoskargowym16. Przeciwnicy pogl¹du, i¿ skarga
13 Z. Banasiak, Przyjêcie zawiadomienia o przestêpstwie prywatnoskargowym w praktyce
policyjnej, Prokuratura i Prawo 2010, nr 78, s. 231; W. Grzeszczyk, Kodeks postêpowania
karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 459; P. Hajdys, I bez prokuratora sprawcê mo¿na
zidentyfikowaæ, Rzeczpospolita z 29 marca 2006; M. Jeznach, Akt oskar¿enia, Prokuratura
i Prawo 2006, nr 11, s. 100; J. Kudrelek, Postêpowania szczególne w polskim procesie karnym.
Postêpowanie w sprawach nieletnich, Szczytno 2009, s. 9697; T. Razowski, A. Tomaszewski,
O w³aciwym rozumieniu skargi o wszczêcie postêpowania w sprawach o przestêpstwa cigane
z oskar¿enia prywatnego (art. 488 § 1 k.p.k.); Prokuratura i Prawo 2005, nr 6, s. 152153;
R.A. Stefañski, op. cit., s. 587.
14 Postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 1997 r., I KZP 4/97, Wokanda 1998, nr 1, poz. 16.
15 Por. np. sytuacje przytoczone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w wyst¹pieniu skierowanym do Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 lutego 2004 r. (GI-DS430/419/03).
16 Zob. np.: K. Jezierska, Pomówienia w sieci, [online] <www.e-marketing.pl/artyk/artyk102.php>; Pomówienia w Internecie  forum prawne, [online] <http://forumprawne.org/prawo-karne/12111-pomowienia-w-internecie.html>; P. Waglowski, Wolnoæ s³owa ma granice, ale
jak cigaæ za ich przekroczenie?, [online] <http://prawo.vagla.pl/node/6127>; Odpowiedzialnoæ
u¿ytkownika a administratora  pomówienia w Internecie, [online] <www.naszefora.pl/2009/07/
odpowiedzialnosc-uzytkownika-a-administratora-pomowienia/>.
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z³o¿ona przez pokrzywdzonego w trybie art. 488 § 1 k.p.k. mo¿e nie wskazywaæ to¿samoci sprawcy argumentuj¹, ¿e Policja uznana jest w tym wypadku za swoisty przekanik skargi, któr¹ ma obowi¹zek przekazaæ w³aciwemu
s¹dowi17. Zadaniem Policji jest wiêc przekazanie skargi s¹dowi, a nie jej
uzupe³nianie o niezbêdne elementy sk³adowe aktu oskar¿enia. S³usznie interpretuje siê, ¿e art. 488 § 1 k.p.k. uzasadnia zabezpieczenie dowodów, ale
nie stwarza podstaw do przyjêcia, aby mo¿liwe by³o podejmowanie dzia³añ
w celu wyszukiwania dowodów dla ich zabezpieczenia18. Zabezpieczenie
oznacza bowiem utrwalenie dowodów i zapewnienie, ¿e nie zostan¹ one
zniszczone, zniekszta³cone lub utracone19. Nie wydaje siê, aby fakt, i¿ art. 488
§ 1 k.p.k. pos³uguje siê pojêciem skargi, dawa³ podstawê do przyjêcia, i¿
jest ona jakociowo czym innym ni¿ akt oskar¿enia daj¹cy podstawê do
rozpoznania sprawy przez s¹d. Odmiennoæ u¿ytych nazw wi¹zaæ nale¿y
bardziej z faktem, i¿ Policja jako organ nies¹dowy nie jest w ¿adnym wypadku uprawniona do przyjmowania aktów oskar¿enia, czyli skarg karnych
w rozumieniu art. 14 § 1 k.p.k. Kontrola aktu oskar¿enia zarówno pod wzglêdem formalnym, jak i dopuszczalnoci prowadzenia postêpowania dokonywana jest zawsze przez s¹d.
Istota procedury prywatnoskargowej opiera siê na za³o¿eniu, ¿e proces
sk³ada siê tylko z postêpowania przed s¹dem, a rola organów cigania ograniczona jest do minimum. Podmiotem, w rêce którego przekazane zosta³o
ciganie, jest natomiast pokrzywdzony, za podstawow¹ form¹ inicjowania
postêpowania karnego  z³o¿enie w s¹dzie prywatnego aktu oskar¿enia. Porednictwo Policji powinno mieæ tu charakter pomocniczy. Policja zobowi¹zana jest do udzielenia pokrzywdzonemu informacji o jego prawach i obowi¹zkach zwi¹zanych z dochodzeniem sprawiedliwoci, do przyjêcia na jego
¿¹danie skargi i poredniczenia w jej przekazaniu do w³aciwego s¹du. Na³o¿enie na Policjê obowi¹zku ustalenia sprawcy powodowa³oby, ¿e interpretacja
regulacji odnosz¹cych siê do trybu prywatnoskargowego by³aby niespójna.
Oznacza³oby to bowiem, ¿e w sytuacji, w której pokrzywdzony zna sprawcê,
zobowi¹zany jest do samodzielnego sporz¹dzenia aktu oskar¿enia i okrelenia w nim oskar¿onego, zarzucanego czynu oraz dowodów popieraj¹cych
17 T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Zakamycze 2001, s. 1116;
T. Grzegorczyk, J. Tylman, op.cit., s. 872. Tak równie¿ T. Nowak, Postêpowania szczególne
w polskim procesie karnym, Poznañ 1976, s. 36; A. Bulsiewicz, [w:] A. Bulsiewicz, M. Je¿-Ludwichowska, Przebieg procesu karnego, Toruñ 2008, s. 324; D. Kala, Tryby szczególne w kodeksie
postêpowania karnego w wietle pogl¹dów prezentowanych w doktrynie i judykaturze, Toruñ
1996, s. 80.
18 T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego oraz ustawa o wiadku koronnym, Warszawa 2008, s. 1028. Tak równie¿ K. Dudka, Wybrane problemy dochodzenia w sprawach
o przestêpstwa prywatnoskargowe, Prokuratura i Prawo 2005, nr 6, s. 35; P. Jówiak, op. cit.,
s. 37.
19 K. Dudka, op. cit., s. 35.
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oskar¿enie, za w sytuacji, w której nie zna to¿samoci sprawcy  zwraca siê
do Policji, aby wykry³a sprawcê i wykona³a okrelone czynnoci procesowe,
które w konkretnych wypadkach mog¹ znacznie zbli¿yæ dzia³ania Policji do
formalnego dochodzenia. Nie takie natomiast by³o za³o¿enie ustawodawcy.
Z punktu widzenia praktyki stosowania prawa przyjêcie pogl¹du o braku
obowi¹zku Policji w zakresie ustalania to¿samoci sprawcy przestêpstwa
prywatnoskargowego rodzi oczywicie niezwykle istotne problemy, a tak¿e
sprawia, i¿ bardzo niekorzystna staje siê sytuacja pokrzywdzonego w tych
wypadkach, w których nie jest on w stanie samodzielnie sporz¹dziæ wymaganego przepisami aktu oskar¿enia. Nie uzasadnia to jednak, moim zdaniem, interpretacji rozszerzaj¹cej zakres obowi¹zków Policji w sprawach prywatnoskargowych, a zw³aszcza rozumienia skargi, o której mowa w art. 488 § 1 k.p.k.,
w sposób jakociowo odmienny od pojêcia prywatnego aktu oskar¿enia.
Wydaje siê w zwi¹zku z tym, i¿ w obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nale¿y w takich sytuacjach odwo³aæ siê do mo¿liwoci wskazanych
w art. 60 § 1 k.p.k. Regulacja ta daje prokuratorowi prawo (a wrêcz nak³ada
na niego obowi¹zek) wszczêcia postêpowania w sprawie o przestêpstwo cigane z oskar¿enia prywatnego (albo wst¹pienia do postêpowania ju¿ wszczêtego), je¿eli wymaga tego interes spo³eczny20. Pozostawiaj¹c w tle wczeniejsze
uwagi na temat aksjologicznych podstaw wyró¿nienia przestêpstw prywatnoskargowych, nale¿y stwierdziæ, ¿e w sytuacjach, w których pokrzywdzony
wyra¿a wolê cigania sprawcy, lecz nie jest w stanie sformu³owaæ aktu oskar¿enia, interes spo³eczny wymaga objêcia takiego czynu ciganiem publicznoskargowym. Wyrane stanowisko pokrzywdzonego co do poczucia pokrzywdzenia i chêci dochodzenia sprawiedliwoci przed s¹dem daje, moim
zdaniem, dostateczn¹ podstawê do przyjêcia, i¿ w interesie spo³ecznym le¿y
udzielenie pokrzywdzonemu pomocy w tym zakresie poprzez wszczêcie postêpowania i prowadzenie go w trybie publicznoskargowym. Pewne zastrze¿enia mo¿e budziæ fakt, i¿ ocena tego interesu nale¿y wy³¹cznie do prokuratora i pozbawiona jest jakiejkolwiek kontroli s¹du21. Mo¿e siê wiêc zdarzyæ,
¿e prokurator nie podejmie decyzji o koniecznoci objêcia ciganiem przestêp20 Na temat pojêcia interesu spo³ecznego i kryteriów jego oceny zob.: M. Cielak, Interes
spo³eczny warunkuj¹cy prokuratorskie objêcie oskar¿enia w sprawie prywatnoskargowej, Pañstwo i Prawo 1956, nr 12, s. 1054 i n; M. Lipczyñska, Oskar¿enie prywatne, Warszawa 1977,
s. 6061; K. Marsza³, Ingerencja prokuratora w sprawy o przestêpstwa cigane z oskar¿enia
prywatnego w nowym kodeksie postêpowania karnego, [w:] T. Nowak (red.), Nowe prawo karne
procesowe. Zagadnienia wybrane. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. W³adys³awa Daszkiewicza,
Poznañ 1999, s. 314.
21 M. Czekaj, Ingerencja prokuratora w sprawach o przestêpstwa prywatnoskargowe, Prokuratura i Prawo 1999, nr 78, s. 50. W literaturze s³usznie wskazuje siê przy tym, ¿e decyzja
prokuratora nie mo¿e byæ uznaniowa. Z treci art. 488 § 1 k.p.k. wyranie wynika bowiem, ¿e
w sytuacji, w której wystêpuje przes³anka interesu spo³ecznego, prokurator wszczyna postêpowanie albo wstêpuje do postêpowania. Zob. np.: E. Samborski, Zarys metodyki pracy prokuratora, Warszawa 2010, s. 355.
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stwa prywatnoskargowego. Z pewnoci¹ zagadnienie to wymaga pog³êbionej
analizy teoretycznej, uwzglêdniaj¹cej problemy praktyczne stosowania trybu
prywatnoskargowego i zas³uguje na szersze i bardziej wnikliwe opracowanie.
Z punktu widzenia celu niniejszego artyku³u i poczynionych rozwa¿añ zasadne wydaje siê natomiast stwierdzenie, ¿e rozbie¿noci w zakresie interpretacji obowi¹zuj¹cych przepisów i chaos obserwowany w praktyce ich stosowania jest kolejnym argumentem na poparcie tezy o koniecznoci podjêcia
powa¿nej dyskusji nad zasadnoci¹ funkcjonowania prywatnoskargowego
trybu cigania przestêpstw.
Przy ocenie pozycji procesowej pokrzywdzonego przestêpstwem prywatnoskargowym nale¿y uwzglêdniæ jeszcze jeden istotny element. Wiêkszoæ
osób, które staj¹ siê ofiarami przestêpstw, nie ma wykszta³cenia prawniczego, w zwi¹zku z czym ich wiedza na temat trybów cigania przestêpstw
i zwi¹zanych z nimi odrêbnoci jest nik³a. Najczêciej pokrzywdzeni zwracaj¹
siê do organów cigania (przewa¿nie Policji) i oczekuj¹ od nich skutecznych
dzia³añ, które zaowocuj¹ wykryciem sprawcy i doprowadzeniem do jego sprawiedliwego ukarania przez s¹d. Przeciêtny pokrzywdzony nie wie, jaki jest
zakres uprawnieñ i obowi¹zków poszczególnych organów cigania i jak rozk³ada siê podzia³ kompetencji pomiêdzy organy szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoci w zale¿noci od typu pope³nionego przestêpstwa. Z tego
w³anie powodu ustawodawca dopuci³ zastêpcz¹ formê prywatnego aktu
oskar¿enia w postaci pisemnej skargi z³o¿onej Policji lub sporz¹dzonego protoko³u przyjêcia ustnej skargi o przestêpstwie ciganym z oskar¿enia prywatnego. Co wiêcej, Policja przyjmuj¹c tak¹ skargê, zobowi¹zana jest do pouczenia
pokrzywdzonego, które powinno obejmowaæ poinformowanie go o podstawowych prawach i obowi¹zkach. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, i¿
 jak zaznaczono  wiêkszoæ pokrzywdzonych zg³aszaj¹cych siê do organów
cigania oczekuje od nich podjêcia konkretnych dzia³añ. Powinni oni otrzymaæ wiêc szczegó³owe pouczenie o pozycji procesowej pokrzywdzonego, która
w du¿ej mierze uwarunkowana jest szczególnym trybem cigania22. Dla wielu z nich informacja, i¿ Policja i prokurator nie wszczyna na skutek ich
zawiadomienia ledztwa czy dochodzenia, a jedynie oferuje pomoc przy
sporz¹dzeniu skargi do s¹du, jest niemi³ym zaskoczeniem23. Dowiaduj¹ siê
ponadto, ¿e sk³adaj¹c akt oskar¿enia (samodzielnie lub za porednictwem
Policji), uzyskuj¹ status oskar¿yciela prywatnego, który jest jedyn¹ stron¹
oskar¿ycielsk¹ w s¹dzie.
22 Algorytm czynnoci policjanta w zwi¹zku z przyjmowaniem ustnej skargi o przestêpstwie ciganym z oskar¿enia prywatnego przedstawia np. A. Martowicz, Wzory pism procesowych, Pi³a 2000, s. 29.
23 Tezê tê potwierdzaj¹ wyniki badañ zamieszczone w pracy A. Gaberle, J. Czapska,
Postêpowanie w sprawach z oskar¿enia prywatnego (w wietle badañ praktyki oraz opinii uczestników), Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1983, s. 51.
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Analizuj¹c obowi¹zuj¹ce regulacje z punktu widzenia pokrzywdzonego
nieposiadaj¹cego profesjonalnej wiedzy na temat istoty i zasadnoci rozró¿nienia trybów cigania przestêpstw, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e przepisy
procedury karnej nie traktuj¹ z nale¿yt¹ równoci¹ wszystkich pokrzywdzonych. Okazuje siê bowiem, ¿e w niektórych wypadkach ofiara przestêpstwa
jest w du¿ej mierze zdana sama na siebie, przynajmniej w zakresie inicjowania postêpowania karnego. Pokrzywdzony, wyra¿aj¹c chêæ dochodzenia sprawiedliwoci, oczekuje pomocy ze strony organów powo³anych do cigania
przestêpstw i wykrywania ich sprawców. W odpowiedzi na te oczekiwania
otrzymuje informacje o swoich prawach, a tak¿e obowi¹zkach, z których na
pierwszy plan wy³ania siê koniecznoæ samodzielnego oskar¿ania. Nale¿a³oby
w tym miejscu zadaæ pytanie, jaki jest odsetek pokrzywdzonych, którzy po
uzyskaniu takiego pouczenia zdecydowali siê na podjêcie trudu samodzielnego
oskar¿ania, a jaka czêæ ofiar zrezygnowa³a z dochodzenia sprawiedliwoci przed
s¹dem karnym nie z braku chêci ukarania sprawcy, ale w³anie z powodu zbyt
du¿ych obci¹¿eñ na³o¿onych na pokrzywdzonego w zakresie cigania24.
Zagadnienia dotycz¹ce prywatnoskargowego trybu cigania przestêpstw
i zwi¹zane z nim kwestie pozycji poszczególnych uczestników postêpowania
w dobie rozwoju nowoczesnych form komunikowania siê i globalizacji nabieraj¹ nowego, wa¿nego znaczenia. Celem niniejszego opracowania nie jest
przedstawienie, tym bardziej wyczerpuj¹ce, wszystkich pojawiaj¹cych siê
problemów zwi¹zanych z tego typu procesami. Wskazano jedynie na kilka
najwa¿niejszych elementów charakteryzuj¹cych ten tryb, które przes¹dzaj¹
o tym, ¿e pozycja pokrzywdzonego przestêpstwem prywatnoskargowym nie
jest taka sama jak ofiar czynów ciganych z oskar¿enia publicznego. Zakres
procesowych uprawnieñ stron jest co prawda zasadniczo taki sam, ró¿nica
natomiast wi¹¿e siê z dostêpem do statusu strony. Pokrzywdzony przestêpstwem prywatnoskargowym nie uzyskuje go ani z mocy prawa (tak jak pokrzywdzony przestêpstwem publicznoskargowym na etapie postêpowania
przygotowawczego), ani poprzez mo¿liwoæ przy³¹czenia siê do oskar¿enia
sporz¹dzonego i wniesionego przez podmiot do tego powo³any i przygotowany
merytorycznie. Musi sam wypracowaæ swoj¹ pozycjê poprzez wniesienie aktu
oskar¿enia, za pomoc w tym zakresie ze strony organów cigania jest niewielka, a przepisy j¹ okrelaj¹ce niejasne i w konsekwencji ró¿nie interpretowane i stosowane (jak art. 488 § 1 k.p.k.) lub pozostawiaj¹ce kwestie ingerencji w ciganie arbitralnemu uznaniu prokuratora (art. 60 § 1 k.p.k).
Zasygnalizowane problemy natury zarówno dogmatycznoprawnej, aksjologicznej, jak i praktycznej sk³aniaj¹ do zajêcia stanowiska wskazuj¹cego na
24 Problem ten poruszony zosta³ tak¿e przez T. Bojarskiego. Szerzej zob.: idem, Uwagi
o ciganiu z oskar¿enia prywatnego i na wniosek, [w:] S. Stachowiak (red.), Wspó³czesny polski
proces karny. Ksiêga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, Poznañ 2002, s. 35.
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koniecznoæ rozwa¿enia zasadnoci i celowoci obowi¹zywania prywatnoskargowego trybu cigania przestêpstw. Rozwi¹zania, które mia³y byæ swego rodzaju przywilejem dla pokrzywdzonego w zakresie decydowania o bycie procesu25, sta³y siê dla niego du¿ym ciê¿arem, który nie tylko utrudnia, ale
w wielu wypadkach wrêcz uniemo¿liwia dochodzenie sprawiedliwoci, mimo
wyranej woli pokrzywdzonego w zakresie cigania sprawcy. Co wiêcej, nie
mo¿na mówiæ o pe³nej realizacji innego celu wprowadzenia trybu publicznoskargowego, dziêki któremu mia³o nast¹piæ odci¹¿enie organów cigania26.
Okazuje siê bowiem, ¿e Policja zmuszona jest do podejmowania wielu czynnoci, które coraz czêciej zmierzaj¹ nie tylko do zabezpieczenia dowodów
przez ich utrat¹ czy zniszczeniem, ale tak¿e do znalezienia róde³ dowodowych. Fakt, i¿ podstawy prawne podejmowania takich dzia³añ budz¹ jednak
pewne w¹tpliwoci, a z drugiej strony zakres przedmiotowy tych czynnoci
zbli¿a je do klasycznego dochodzenia, stawia pod znakiem zapytania rzeczywiste odci¹¿enie organów cigania. Skoro wiêc skuteczna realizacja dwóch
podstawowych celów postêpowania prywatnoskargowego budzi w¹tpliwoci,
to nale¿y rozwa¿yæ, czy utrzymywanie odrêbnego trybu cigania tak w¹skiej
grupy przestêpstw jest nadal uzasadnione.

Summary
A few remarks on the legal situation of the aggrieved by an offence
prosecuted on private accusation
Keywords: the aggrieved, offence prosecuted on private accusation, private prosecutor, private
indictment, public prosecutor.

Prosecution of some offences are passed to the procedure of private
prosecution. It is a special procedure in criminal proceedings which has
numerous simplifications in comparison to the ordinary procedure. The consequences of conducting criminal proceedings in this special procedure are
far-reaching from the aggrieved perspective. In cases of private accusation
the aggrieved brings the indictment and becomes a private prosecutor who is
obliged to demonstrate perpetration and the defendants fault. The private
indictment must comprise three basic elements: identification of the defendant, specification of the committed offence and characteristics of the evidence
25 W literaturze s³usznie wskazuje siê, ¿e najwa¿niejsz¹ cech¹ postêpowania prywatnoskargowego z perspektywy pokrzywdzonego jest jego swoboda dysponowania prawem do skargi.
Zob.: T. Taras, Postêpowanie w sprawach z oskar¿enia prywatnego w wietle przepisów kodeksu
postêpowania karnego, NP 1970, nr 10, s. 1421.
26 T. Nowak, Postêpowania szczególne..., s. 33.
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on which the accusation is supported. Formulation of such an indictment
may cause problems to the aggrieved, particularly when the perpetrator of
the offence committed on the Internet hides behind a nickname or is absolutely anonymous.
The aggrieved themselves does not have legal capacity to obtain data
sufficient for identifying the perpetrator of crime committed in this way
(e.g. online defamation). What is more, the range of obligations of state
bodies in this respect is not uniform in the law. As a result, the interpretation of these regulations in practice by law enforcement bodies and courts
differs significantly. The only solution is to appeal to special entitlements of
public prosecutor in the procedure of private accusation. According to Art. 60
§ 1 of the Code of Criminal Procedure, the prosecutor is obliged to initiate
criminal proceedings if the social interest requires so. This interference in
this type of crime is exceptional and determined by an arbitrary decision of
the prosecutor.
Regulations of the Polish law and the practice of law enforcement bodies
and courts show that the aggrieved is not protected sufficiently, when the
offence is prosecuted on private accusation.
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Uzasadnienie orzeczenia o zabezpieczeniu
 uwagi ogólne*
Truizmem jest stwierdzenie, ¿e uzasadnienie wyroku nie nale¿y do prostych zadañ i wymaga wysi³ku intelektualnego, a niekiedy wrêcz fizycznego.
Tym trudniej uzasadniæ orzeczenie, wskazuj¹c na przysz³¹, prognozowan¹
treæ wyroku, a zatem uzasadniæ co, co nie zosta³o jeszcze uzasadnione, ale
w ocenie orzekaj¹cego uzasadnione zostanie tak, jak orzekaj¹cy to uzasadnia. Ten, jakby siê na pozór wydawa³o, galimatias s³owny stanowi wiadomy
zabieg autorów, albowiem do takiego w³anie galimatiasu winno sprowadzaæ
siê uzasadnienia orzeczenia o zabezpieczeniu wykonalnoci przysz³ego wyroku. To swoiste ignotum per ignotum stanowi w rzeczywistoci dyrektywê
odnosz¹c¹ siê do sporz¹dzania uzasadnienia orzeczeñ o zabezpieczeniu maj¹tkowym.
Treæ uzasadnienia orzeczenia o zabezpieczeniu maj¹tkowym uzale¿niona jest w du¿ej mierze od postaci antycypacji wykonania wyroku, która
w procesie karnym mo¿e przyj¹æ postaæ cywilnoprawn¹ zwi¹zan¹ z zabezpieczeniem roszczeñ powoda cywilnego w oparciu o art. 732 k.p.c. w zw. z art. 70
k.p.k. czy te¿ z zabezpieczeniem roszczeñ wskazanych w pozwie cywilnym
jeszcze na etapie postêpowania przygotowawczego na mocy art. 69 § 2 k.p.k.
b¹d te¿ postaæ rodka przymusu procesowego, o którym mowa w art. 291
* Opracowanie powsta³o w ramach projektu Przeciwdzia³anie i zwalczanie przestêpczoci
zorganizowanej w warunkach bezpiecznego przyspieszonego i zrównowa¿onego rozwoju spo³eczno-gospodarczego (projekt rozwojowy nr OR00004007).
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k.p.k. Uzale¿nienie treci orzeczenia o zabezpieczeniu maj¹tkowym od jego
postaci wynika m.in. z odmiennego roz³o¿enia ciê¿aru dowodu. W procesie
adhezyjnym bowiem, zgodnie z art. 6 k.c., to na powodzie spoczywa ciê¿ar
dowodzenia faktów, z których wywodzi skutki prawne, podobnie jak na wnioskodawcy ¿¹daj¹cego udzielenia tymczasowej ochrony prawnej w toku postêpowania przygotowawczego w zwi¹zku ze z³o¿eniem pozwu cywilnego wraz
z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeñ w nim zg³oszonych. Organ, orzekaj¹c
o pozytywnym rozpatrzeniu ¿¹dañ wnioskodawcy, winien ustosunkowaæ siê
do okolicznoci podniesionych w ¿¹daniu, w tym do przes³anek zabezpieczenia roszczeñ. Ich wykazanie le¿y po stronie wnioskodawcy, a stosownie do
dyspozycji art. 7301 k.p.c. w zw. z art. 70 k.p.k. ustawodawca zalicza do nich:
uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który wystêpuje, gdy brak takiego zabezpieczenia uniemo¿liwi lub
powa¿nie utrudni wykonanie zapad³ego w sprawie orzeczenia lub w inny
sposób uniemo¿liwi lub powa¿nie utrudni osi¹gniêcie celu postêpowania
w sprawie. Uwzglêdniaj¹c wniosek, organ powinien przytoczyæ argumenty,
które leg³y u podstaw jego pozytywnego rozpatrzenia, a zatem: z jakich
powodów aprobuje probabilistyczn¹ argumentacjê wnioskodawcy, bêd¹c jednoczenie zwolniony z obowi¹zku jej wykazywania ex officio. Innymi s³owy,
uzasadnienie orzeczenia o zabezpieczeniu maj¹tkowym, jako instytucji cywilnoprawnej stosowanej w toku procesu adhezyjnego b¹d te¿ jeszcze przed
jego zainicjowaniem w sytuacji okrelonej w art. 69 § 2 k.p.k., nie musi
sprowadzaæ siê do wyt³umaczenia siê z jego zastosowania osobie, wobec
której jest ono stosowane, a mo¿e sprowadzaæ siê do wskazywania zasadnoci
argumentów podniesionych przez wnioskodawcê dotycz¹cych uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Podniesione tezy s¹ wynikiem odmiennego ujmowania zasady kontradyktoryjnoci w procesie cywilnym i postêpowaniu karnym oraz zasady prawdy, co
oczywicie jest bezporednio powi¹zane z ciê¿arem dowodu. Na skutek nowelizacji art. 3, art. 6 i art. 232 k.p.c.1 do procesu cywilnego wprowadzono
dominacjê zasady kontradyktoryjnoci, usuwaj¹c zasadê odpowiedzialnoci
s¹du za rezultat postêpowania dowodowego poprzez okrelenie stron jako
dysponentów postêpowania, które s¹ obowi¹zane wskazywaæ dowody dla
stwierdzenia faktów, z których wywodz¹ skutki prawne2. Ciê¿ar udowodnienia faktu w procesie cywilnym stanowi obarczenie strony obowi¹zkiem przekonania s¹du dowodami o s³usznoci swoich twierdzeñ i jednoczenie zwi¹zany jest z konsekwencj¹ zaniechania realizacji tego¿ obowi¹zku czy te¿ jego
1 Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postêpowania cywilnego, rozporz¹dzeñ Prezydenta Rzeczypospolitej  Prawo upad³ociowe i Prawo o postêpowaniu uk³adowym,
Kodeks postêpowania administracyjnego, ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 43, poz. 189 z pón. zm.).
2 Wyrok SN z dnia 7 maja 2008 r., II PK 307/07, LEX nr 490351.
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nieskutecznoci, któr¹ zazwyczaj jest niekorzystny dla strony wynik procesu3. Rzecz¹ s¹du rozpoznaj¹cego sprawê cywiln¹, a tak¹ jest powództwo
adhezyjne i zabezpieczenie roszczeñ w nim zg³oszonych, nie jest zarz¹dzenie
dochodzeñ w celu uzupe³nienia lub wyjanienia twierdzeñ stron i wykrycia
rodków dowodowych pozwalaj¹cych na ich udowodnienie ani te¿ s¹d nie jest
zobowi¹zany do przeprowadzenia z urzêdu dowodów zmierzaj¹cych do wyjanienia okolicznoci istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy (art. 232 k.p.c.).
Obowi¹zek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.),
a ciê¿ar udowodnienia faktów maj¹cych dla rozstrzygniêcia sprawy istotne
znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi
skutki prawne (art. 6 k.c.)4. W literaturze przedmiotu istnieje spór co do
koncepcji prawdy w procesie cywilnym, w toku którego wyra¿a siê m.in.
pogl¹d o powrocie do koncepcji prawdy formalnej, wyra¿aj¹cej siê w paremii
quo non est in actis, non est in mundo5.
Z tego punktu widzenia uzasadnienie orzeczenia o zastosowaniu rodka
przymusu procesowego wygl¹da nieco odmiennie. Abstrakcyjnie tê kwestiê
ujmuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e co do zasady funkcje uzasadnienia w procesie
karnym i cywilnym s¹ zbie¿ne, a raczej nieantagonistyczne. W cywilnoprawnej literaturze przedmiotu podnosi siê bowiem, ¿e uzasadnienie orzeczenia
winno przede wszystkim realizowaæ funkcjê legitymizuj¹c¹, a zatem eksponowaæ zgodnoæ z prawem podjêtej decyzji, jak równie¿ funkcjê racjonalizuj¹c¹, czyli zmierzaæ do przekonywania odbiorców o s³usznoci rozstrzygniêcia6.
W doktrynie i judykaturze procesu karnego funkcje uzasadnienia ujmowane
s¹ nieco szerzej, co stanowi konsekwencjê wskazanych jedynie przyk³adowo
ró¿nic w treci zasad obu postêpowaniach. Zasadniczo przyjmuje siê, ¿e
w procesie karnym uzasadnienie pe³ni cztery podstawowe funkcje, a zatem:
(1) funkcjê samokontroli organu orzekaj¹cego, która wymusza samokontrolê
organu orzekaj¹cego, a który zobligowany jest wykazaæ materialn¹ i formaln¹ prawid³owoæ rozstrzygniêcia, jak te¿ realizacjê wymogów sprawiedliwoci, (2) funkcjê wyjaniaj¹c-interpretacyjn¹, w tym dokumentacyjn¹, u³atwiaj¹c¹ realizacjê orzeczenia po jego uprawomocnieniu siê, (3) funkcjê kontroli
zewnêtrznej sensu stricte, umo¿liwiaj¹c¹ dokonanie oceny orzeczenia przez
organ ad quem oraz kontroli zewnêtrznej sensu largo dokonywan¹ przez
s¹dy, doktrynê, praktykê i opiniê publiczn¹ oraz (4) funkcjê legitymizacyjn¹,
przejawiaj¹c¹ siê w indywidualnej akceptacji orzeczenia, jak te¿ umacniania
3
4
5

Wyrok SN z dnia 7 listopada 2007 r., II CSK 293/07, LEX nr 487510.
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2003 r., I ACa 1457/03, OSA 2005, nr 3.
Szerzej na temat sporu co do koncepcji prawdy w procesie cywilnym por. zw³. J. Jankowski, Nowelizacje Kodeksu postêpowania cywilnego wprowadzone w 2005 r., Biblioteka Monitora
Prawniczego, Warszawa 2005, s. 710 oraz powo³an¹ tam literaturê.
6 Por. M. ladkowski, G. Matusik, Budowa uzasadnienia wyroku s¹du odwo³awczego
w postêpowaniu uproszczonym, Monitor Prawniczy 2008, nr 22; E. Gapska, Wady orzeczeñ
s¹dowych, Warszawa 2009, s. 1920, 126 oraz powo³an¹ tam literaturê.
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poczucia zaufania spo³ecznego i demokratycznej kontroli nad wymiarem
sprawiedliwoci7. Poszczególne funkcje orzeczenia, zarówno w procesie karnym, jak i cywilnym, s¹ ró¿nie akcentowane w zale¿noci od rozstrzygniêcia,
które jest motywowane oraz etapu postêpowania, w którym nastêpuje rozstrzygniêcie.
Istota rodków przymusu procesowego w procesie karnym nakazuje kierowaæ siê regu³¹ ultima ratio, zasad¹ proporcjonalnoci przy ich stosowaniu,
z poszanowaniem zasady humanitaryzmu. Okolicznoæ ta musi byæ przedmiotem rozwa¿añ organu orzekaj¹cego o antycypacji egzekucji, a zatem musi
znaleæ odzwierciedlenie w pisemnych motywach. W doktrynie s³usznie akcentuje siê koniecznoæ wskazania w procesie stosowania prawa okolicznoci
potwierdzaj¹cych b¹d neguj¹cych probabilistyczne przes³anki warunkuj¹ce
legalnoæ stosowania rodków przymusu procesowego, przy czym obowi¹zek
ten spoczywa oczywicie na organie orzekaj¹cym, podobnie jak wskazanie
motywacji i argumentacji, która leg³a u podstaw ograniczenia konstytucyjnie
chronionych praw i wolnoci8. Poznanie motywacji organu orzekaj¹cego
o zabezpieczeniu maj¹tkowym mo¿e bowiem ³agodziæ swoisty konflikt, stanowi¹cy co do zasady signum specyficum stosunków procesowych powsta³ych
w zwi¹zku z zastosowaniem rodka przymusu procesowego9. W tym kontekcie niezmiernie istotne jest w³aciwe, a zatem rzetelne wykazanie wyst¹pienia przes³anek podjêcia takiego a nie innego rozstrzygniêcia, co ma szczególne
znaczenie przy realizacji kompensacyjnej funkcji postêpowania zabezpieczaj¹cego, w toku której nastêpuje ograniczenie praw podejrzanego b¹d oskar¿onego na rzecz udzielenia tymczasowej ochrony pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi dochodz¹cemu swych roszczeñ odszkodowawczych w toku
procesu karnego. O ile w procesie cywilnym s¹d nie wykazuje, co do zasady,
inicjatywy dowodowej, nie przeprowadza ex officio czynnoci dowodowych
celem ustalenia, czy zachodz¹ przes³anki udzielenia zabezpieczenia, o tyle
w procesie karnym organ orzekaj¹cy o zabezpieczeniu maj¹tkowym musi
podj¹æ wszelkie czynnoci zmierzaj¹c do ustalenia, czy one wystêpuj¹, a co
z tym zwi¹zane  wyt³umaczyæ siê z tych czynnoci, uzyskanych dowodów,
ich oceny, a nadto przyczyn zaniechania odst¹pienia od zastosowania rodka
przymusu procesowego.
Udzielenie tymczasowej ochrony prawnej w toku procesu adhezyjnego
czy te¿ jeszcze w na etapie postêpowania przygotowawczego w sytuacji przewidzianej w art. 69 § 2 k.p.k., stosownie do dyspozycji art. 7301 k.p.c. w zw.
7 Postanowienie TK z dnia 11 kwietnia 2005 r., SK 48/04, OTK-A 2005, nr 4, poz. 45;
wyrok TK z dnia 16 stycznia 2006 r., SK 30/05, OTK-A 2006, nr 1, poz. 2; P. Hofmañski,
S. Zab³ocki, Elementy metodyki pracy sêdziego w sprawach karnych, Kraków 2006, s. 258.
8 C. Kulesza, R. Broniecka, Obowi¹zek uzasadniania orzeczeñ s¹dowych a prawo do obrony, Prokuratura i Prawo 2010, nr 5, s. 19.
9 Ibidem.
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z art. 70 k.p.k., mo¿e nast¹piæ w razie uprawdopodobnienia przez wnioskodawcê istnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, przy czym interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy,
gdy brak zabezpieczenia uniemo¿liwi lub powa¿nie utrudni wykonanie zapad³ego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemo¿liwi lub powa¿nie
utrudni osi¹gniêcie celu postêpowania w sprawie. Poniewa¿ uzasadnienie
orzeczenia ma s³u¿yæ m.in. wyjanieniu stronom podstawy faktycznej i prawnej jego rozstrzygniêcia, to nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e w przypadku
orzekania o zabezpieczeniu maj¹tkowym przez karny s¹d cywilny czy te¿
prokuratora cywilistê pisemne motywy rozstrzygniêæ mog¹ sprowadzaæ siê
do przytoczenia argumentacji zaprezentowanej przez wnioskodawcê w ramach wyjaniania podstawy faktycznej rozstrzygniêcia, przy jednoczesnym
powo³aniu powodów j¹ akceptuj¹cych, co mo¿e mieæ miejsce zw³aszcza przy
udzielaniu tymczasowej ochrony prawnej bez udzia³u podejrzanego, a zatem
bez uwzglêdnienia jego argumentów z powodu ich braku. Tego typu ocena
przes³anek orzeczenia zabezpieczenia maj¹tkowego w postaci rodka przymus procesowego nie jest prawnie dopuszczalna z uwagi na podniesione
wczeniej tezy. Niemniej jednak w praktyce uzasadnienia o antycypacji egzekucji na mieniu podejrzanego, bo gro takich orzeczeñ zapada na etapie postêpowañ przygotowawczych, czêsto nie czyni¹ zadoæ prezentowanym wymogom. Niezale¿nie bowiem od pogl¹du na temat charakteru uzasadnienia
w procesie karnym10 pisemne motywy postanowienia musz¹ czyniæ zadoæ
wymogom ustawowym, które nie zosta³y przez ustawodawcê wprost okrelone. W judykaturze powszechnie akceptowany jest pogl¹d, ¿e uzasadnienie
postanowienia winno, co do zasady, zawieraæ te same elementy, które przepis
art. 424 § 1 k.p.k. wskazuje jako elementy uzasadnienia wyroku11, a zatem
wskazanie, jakie fakty organ uzna³ za udowodnione lub nieudowodnione, na
jakich w tej mierze opar³ siê dowodach i dlaczego nie uzna³ dowodów przeciwnych oraz wyjanienie podstawy prawnej rozstrzygniêcia. Identyczne elementy musi zawieraæ uzasadnienie orzeczenia w procesie cywilnym, bowiem
zgodnie z dyspozycj¹ art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. uzasadnienie
postanowienia powinno zawieraæ wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniêcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które s¹d uzna³ za udowodnione,
dowodów, na których siê opar³, i przyczyn, dla których innym dowodom
odmówi³ wiarygodnoci i mocy dowodowej, oraz wyjanienie podstawy prawnej postanowienia z przytoczeniem przepisów prawa.
10 Szerzej na ten temat por. zw³. R. Broniecka, Uzasadnienie orzeczeñ w przedmiocie rodków zapobiegawczych, [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postêpowaniu karnym, pod
red. J. Kasprzaka, B. M³odziejowskiego, Olsztyn 2009, s. 161162 oraz powo³an¹ tam literaturê.
11 Por. m.in. postanowienie SN z dnia 15 lutego 2001 r., III KKN 595/00, LEX nr 51949
oraz postanowienie SA w Krakowie z dnia 5 listopada 2003 r., II AKz 5376/03, Krakowskie
Zeszyty S¹dowe 2003, nr 11, poz. 34.
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Odnosz¹c siê do przes³anek stosowania rodka przymusu procesowego,
z których wyst¹pienia organ orzekaj¹cy winien siê w uzasadnieniu wyt³umaczyæ, wyranie nale¿y podkreliæ, ¿e ustawodawca jedynie ich czêæ okreli³ expressis verbis, zaliczaj¹c do nich dostatecznie uzasadnione podejrzenie
pope³nienia przestêpstwa okrelonego w art. 291 k.p.k. przez podejrzanego
czy te¿ oskar¿onego. Niedopuszczalne jest zatem powo³anie siê w pisemnych
motywach li tylko na fakt prowadzenia postêpowania przygotowawczego
in personam i w zwi¹zku z tym mo¿liwoci orzeczenia kary grzywny, obowi¹zku
naprawienia szkody lub zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê, przepadku,
nawi¹zki, wiadczenia pieniê¿nego (art. 291 § 1 k.p.k.) czy te¿ roszczeñ
cywilnym w razie pope³nienia przestêpstwa przeciwko mieniu lub wyrz¹dzenia przestêpstwem szkody w mieniu (art. 291 § 2 k.p.k.) z jednoczesnym
pominiêciem dowodów i ich oceny w zakresie prawdopodobieñstwa dopuszczenia siê przestêpstwa. Ta czêæ pisemnych motywów orzeczenia jest pomocna przy kontroli instancyjnej rozstrzygniêcia, choæ co do zasady nie mo¿e byæ
ród³em pe³nej informacji dla podejrzanego o zebranych dowodach, bowiem
z uwagi na inkwizycyjnych charakter postêpowania przygotowawczego taka
konstrukcja uzasadnienia podyktowana jest dobrem tego etapu procesu karnego12. Pisemne motywy w zakresie dotycz¹cym omawianej przes³anki zastosowania rodka przymusu procesowego oczywicie winny byæ bogatsze
w swej treci w sytuacji zapoznania siê podejrzanego z materia³em dowodowym zebranym w toku postêpowania przygotowawczego b¹d te¿ braku koniecznoci limitowania, z uwagi na brak zagro¿enia dobra postêpowania
przygotowawczego, informacji o dowodach i ustaleniach poczynionych w postêpowaniu. Z pewnoci¹ takie ujêcie uzasadnienia w czêci dotycz¹cej materialnoprawnej przes³anki zabezpieczenia maj¹tkowego sprzyja realizacji
funkcji samokontroli, jak równie¿ kontroli zewnêtrznej, co stanowi gwarancjê
zapobiegania dowolnoci w stosowaniu omawianego rodka przymusu procesowego. W tym zakresie przydatne w konstruowaniu uzasadnienia orzeczenia o zabezpieczeniu maj¹tkowym jest brzmienie art. 252 § 3 k.p.k., odnosz¹cego siê co prawda do wymogów uzasadnienia o zastosowaniu rodków
zapobiegawczych, a jednak pomocnego przy ustalaniu regu³ sporz¹dzania
pisemnych motywów orzeczenia. Przywo³ana regulacja wskazuje bowiem
na wymóg przedstawienia dowodów wiadcz¹cych o pope³nieniu przez podejrzanego/ oskar¿onego przestêpstwa oraz przedstawienia okolicznoci
wskazuj¹cych na istnienie podstaw i koniecznoæ zastosowania rodków
zapobiegawczych.
Niezale¿nie od tej materialnoprawnej przes³anki w doktrynie podnosi
siê, aby rodek przymusu procesowego w postaci zabezpieczenia maj¹tkowe12 Tak w odniesieniu do materialnoprawnej przes³anki stosowania rodków zapobiegawczych postanowienie SA w Krakowie z dnia 26 marca 2008 r., II AKz 220/08, LEX nr 410369.
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go stosowany by³ jedynie wtedy, gdy z okolicznoci sprawy wynika, ¿e podejrzany/ oskar¿ony mo¿e podejmowaæ zabiegi zmierzaj¹ce do udaremnienia
wykonania orzeczenia w czêci dotycz¹cej przedmiotu zabezpieczenia13. Zdaniem R. A. Stefañskiego, okolicznoci uchylania siê od wykonania przysz³ego
wyroku nie stanowi¹ jednak warunku koniecznego do wydania orzeczenia
o antycypacji egzekucji14. Podkrela siê równie¿, ¿e nieuzasadnione jest orzekanie o zastosowaniu zabezpieczenia maj¹tkowego w sytuacji, gdy okolicznoci sprawy wskazuj¹, i¿ nie wyst¹pi¹ w przysz³oci ¿adne problemy zwi¹zane
z wykonaniem orzeczenia, a jednoczenie antycypacja egzekucji mo¿e w sposób znaczny pogorszyæ sytuacjê podmiotu, wobec którego jest stosowany, co
znajduje uzasadnienie w obowi¹zku humanitarnego i proporcjonalnego stosowania rodka przymusu procesowego15. Postuluje siê tak¿e bezporednie
okrelenie przes³anki obawy utrudniania wykonania wyroku legitymuj¹cej
do stosowania rodka przymusu procesowego, choæ taka przes³anka de lege
lata wynika z jego istoty i znajduje uzasadnienie w regule ultima ratio
ograniczania praw i wolnoci rzeczywistej potrzeby ingerencji w danym stanie faktycznym w zakres prawa b¹d wolnoci jednostki16. Z pewnoci¹
w tym duchu wypowiedzia³ siê S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu, stwierdzaj¹c:
Zabezpieczenie maj¹tkowe powinno byæ stosowane wyj¹tkowo, a nadto jedynie wtedy, gdy konkretne okolicznoci wskazuj¹, ¿e oskar¿ony mo¿e udaremniæ wykonanie orzeczonych w przysz³oci kary grzywny, rodków karnych lub
egzekucji zas¹dzonego odszkodowania17, choæ na poparcie swej tezy nie
podniós³ praktycznie ¿adnej argumentacji. Zdaniem autorów, organ, orzekaj¹c o antycypacji egzekucji, zobligowany jest do wykazania niezbêdnej koniecznoci zastosowania rodka przymusu procesowego, wskazuj¹c dowody
i ich ocenê na poparcie tej tezy.
Uzasadnienie orzeczenia o zabezpieczeniu wykonalnoci wyroku wymaga
skrupulatnego przedstawienia argumentacji odnosz¹cych siê do przyjêtego
zakresu zabezpieczenia. Organ, stosuj¹c rodek przymusu procesowego,
winien szczegó³owo i wszechstronnie uargumentowaæ przyczyny ograniczenia
13 A. Bulsiewicz, D. Kala, rodki przymusu procesowego w dziedzinie praw maj¹tkowych
na tle przepisów nowego kodeksu postêpowania karnego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks
postêpowania karnego. Krótkie komentarze, z. 8, Warszawa 1998, s. 113; Zabezpieczenie roszczeñ
odszkodowawczych i kar maj¹tkowych, Warszawa 1975, s. 52; P. Kruszyñski, Z problematyki
zmian przepisów k.p.k. w zakresie zabezpieczenia maj¹tkowego, Palestra 1994, nr 910.
14 R. A. Stefañski, Zabezpieczenie maj¹tkowe, [w:] Pozbawienie sprawców przestêpstw korzyci p³yn¹cych z ich pope³nienia, Apelacja Gdañska 2003, nr 3, s. 19; idem, Kodeks postêpowania
karnego. Komentarz, t. II, pod red. R. A. Stefañskiego, S. Zab³ockiego, Warszawa 2004, s. 255.
15 P. Starzyñski, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce w polskim procesie karnym, Warszawa
2007, s. 56.
16 P. Starzyñski, Materialnoprawne i procesowe aspekty realizacji kompensacyjnej funkcji
postêpowania zabezpieczaj¹cego. Zagadnienia wybrane, [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, pod red. Z. Æwi¹kalskiego, G. Artymiak, Warszawa 2010, s. 67.
17 Postanowienie SA we Wroc³awiu z dnia 22 grudnia 2008 r., II AKz 656/08, LEX
nr 491186.
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swobodnego dysponowania mieniem na rzecz antycypacji egzekucji przysz³ych rozstrzygniêæ w wyroku. Wymaga to odniesienia siê do dyrektyw wymiaru sankcji karnych i innych rozstrzygniêæ mog¹cych byæ przedmiotem
zabezpieczenia. Nie nale¿y to do zadañ ³atwych, przy czym stopieñ trudnoci
uzale¿niony jest od etapu postêpowania karnego. Zasad¹ jest podejmowanie
czynnoci w ramach postêpowania zabezpieczaj¹cego na etapie postêpowania
przygotowawczego, co obliguje do wszechstronnego wyjanienia powodów takiego a nie innego rozstrzygniêcia w zakresie zabezpieczenia konkretnego
wymiaru sankcji karnych. Uzasadnienie w tej czêci nie mo¿e sprowadzaæ siê
do go³os³ownego stwierdzenia, blankietowe uzasadnienia, ¿e dane przestêpstwo zagro¿one jest przyk³adowo kar¹ grzywny, przez co zasadne jest jej
zabezpieczenie, bowiem wobec podejrzanego mo¿e zostaæ ona wymierzona
w takiej to a takiej wysokoci. Prognoza wymierzenia sankcji karnej, której
wykonanie jest zabezpieczane poprzez zastosowanie rodka przymusu procesowego, musi oczywicie znajdowaæ odzwierciedlenie w uzasadnieniu natury
prawnej i faktycznej. Nie mo¿e równie¿ ujæ uwadze, ¿e w praktyce s¹dy,
wymierzaj¹c sankcje karne, uwzglêdniaj¹ wysokoæ i przedmiot orzeczonego
zabezpieczenia maj¹tkowego, a nadto kieruj¹ siê tymi orzeczeniami przy
wyborze sankcji karnej i okrelaniu jej wysokoci. Jest to zreszt¹ tendencja
charakterystyczna nie tylko dla procesu karnego, ale równie¿ postêpowania
cywilnego. Niejednokrotnie bowiem s¹d odwo³uje siê do argumentacji zaprezentowanej w orzeczeniu o antycypacji egzekucji, zw³aszcza gdy rozstrzygniêcie to poddane by³o kontroli instancyjnej. Tego typu tendencja, niezale¿nie od jej oceny prawnej, jest zasadna z prakseologicznego punktu widzenia,
bowiem organ orzekaj¹cy, bêd¹c przekonany o s³usznoci swego rozstrzygniêcia, zmierza do takiego jego uzasadnienia, aby w ramach kontroli instancyjnej nie zosta³o ono zakwestionowane. Doæ czêsto spotykane twierdzenie, ¿e
dobre rozstrzygniêcie obroni siê samo, bywa przecie¿ z³udne. Aby orzeczenie
zosta³o obronione, musi zawieraæ równie dobre uzasadnienie. Miêdzy innymi z tego wzglêdu autorzy doæ prowokacyjnie na wstêpie niniejszego opracowania przywo³ali aforyzm Andrzeja Majewskiego.
Powracaj¹c do kwestii charakteru prawnego postêpowania zabezpieczaj¹cego, wyranie nale¿y podkreliæ, ¿e zabezpieczenie roszczeñ, o których
mowa w art. 291 § 2 k.p.k., dotyczy roszczeñ okrelonych w art. 415 § 4
k.p.k., a ta regulacja ma jedynie charakter procesowy. Materialnoprawne
przes³anki orzeczenia roszczeñ odszkodowawczych w razie wydania wyroku
skazuj¹cego zosta³y bowiem przez ustawodawcê okrelone w normach dotycz¹cych odpowiedzialnoci deliktowej, a zatem w kodeksie cywilnym. I choæ
rozstrzygniêcie w przedmiocie tych roszczeñ nale¿y do sfery stosunków cywilnoprawnych i nie jest zwi¹zane, poza zwi¹zkiem funkcjonalnym, z prawnokarn¹ reakcj¹ na przestêpstwo, tym niemniej ustawodawca karny przewidzia³ mo¿liwoæ zastosowania rodka przymusu procesowego celem
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zagwarantowania wykonania w przysz³oci tego rozstrzygniêcia z zakresu
prawa prywatnego. Niezale¿nie od oceny takiego unormowania, które zdaniem autorów wiadczy o wiêkszym zaanga¿owaniu ustawodawcy w niemal¿e wyrêczanie pokrzywdzonego w dochodzeniu odszkodowania kosztem podejrzanego/ oskar¿onego, który w procesie cywilnym jako pozwany mia³by
zupe³nie inn¹ sytuacjê procesow¹, raz jeszcze nale¿y podkreliæ, ¿e antycypacja egzekucji roszczeñ podmiotów uprawnionych w oparciu o art. 291 § 2
k.p.k. w zw. z art. 415 § 4 k.p.k. nosi cechy rodka przymusu procesowego,
choæ nie dotyczy sankcji karnej. Respektowanie prawa pokrzywdzonego do
uzyskania odszkodowania w toku procesu karnego nie mo¿e jednak wi¹zaæ
siê ze stosowaniem rodków przymusu procesowego w zakresie, w jakim ma
on dotyczyæ li tylko rozstrzygniêæ o charakterze cywilnoprawnym, nie zwi¹zanych z prawnokarn¹ reakcj¹ na przestêpstwo, co bezporednio wi¹¿e siê
z odmiennym ujêciem ciê¿aru dowodu i pojmowaniem zasady prawdy w procesie karnym i postêpowaniu cywilnym. Okolicznoci te w sposób bezporedni
zwi¹zane s¹, co ju¿ podniesiono, z uzasadnianiem rozstrzygniêæ w procesie
karnym o charakterze cywilnoprawnym b¹d mieszanym czy te¿ karnym.
Wszystkie przes³anki legitymizuj¹ce stosowanie rodka przymusu procesowego w postaci zabezpieczenia maj¹tkowego musz¹ zostaæ nie tylko wyartyku³owane w uzasadnieniu, ale tak¿e w³aciwie uargumentowane, aby
mo¿na by³o urzeczywistniæ kontrolê instancyjn¹ rozstrzygniêæ ingeruj¹cych
w konstytucyjnie chronione dobra osób korzystaj¹cych z domniemania niewinnoci. Brak mo¿liwoci realizacji funkcji kontroli zewnêtrznej uzasadnienia winno prowadziæ do uchylenia kwestionowanego rozstrzygniêcia, albowiem braki w pisemnych motywach postanowienia wiadcz¹ o ograniczeniu
podstawowych praw i wolnoci jednostki, o wadliwoci uzasadnienia, której
nie sposób konwalidowaæ18. Obowi¹zek uzasadniania swych dzia³añ spoczywa
na wszystkich organach w³adzy i to one winny przedstawiæ argumenty, które
ich zdaniem przemawia³y za podjêtym rozstrzygniêciem, co wi¹¿e siê z realizacj¹ prawa do rzetelnego procesu karnego w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci19. Uzasadnienie musi
odzwierciedlaæ postêpowanie organów orzekaj¹cych zgodnie z zasadami sformu³owanymi przez Europejskie Trybuna³ Praw Cz³owieka, a zatem z poszanowaniem prawa do obrony20 oraz prawa do rzetelnego procesu21.
18 Por. wyroki SA w Krakowie z dnia 1 marca 2005 r., II Aka 23/05, Krakowskie Zeszyty
S¹dowe 2005, nr 4, poz. 37 oraz z dnia 23 listopada 2004 r., II Aka 235/04, Krakowskie
Zeszyty S¹dowe 2004, nr 12, poz. 38.
19 Wyrok ETPC z dnia 22 lutego 2007r., skarga nr 1509/02, LEX nr 224407.
20 Na temat uzasadniania orzeczeñ w kontekcie prawa do obrony por. zw³. C. Kulesza,
R. Broniecka, Obowi¹zek uzasadniania orzeczeñ s¹dowych a prawo do obrony, Prokuratura
i Prawo 2010, nr 5.
21 Por. równie¿ C. Nowak, Prawo do rzetelnego procesu s¹dowego w wietle EKPC i orzecznictwa ETPC, [w:] Rzetelny proces karny, pod red. P. Wiliñskiego, Warszawa 2009, s. 144145.
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Ground for decision of securing property. General comments
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measure.

In practice of legal organs it is said that a good decision will defend
itself. The following publication constitutes a polemic against this statement,
which, unfortunately, is quite often applied by organs using coercive measures in criminal proceedings.
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Ewolucja uprawnieñ radcy prawnego
w postêpowaniu karnym na przestrzeni wieków
Wstêp
Znaczna czêæ spo³eczeñstwa nie rozró¿nia profesji radcy prawnego od
adwokata lub  jeli ju¿ wie, ¿e s¹ to dwa odrêbne zawody  nie potrafi
wskazaæ, na czym faktycznie polegaj¹ odrêbnoci w zakresie przede wszystkim posiadanych uprawnieñ1. Ten stan rzeczy wynika m.in. ze stopniowego
poszerzania uprawnieñ radców prawnych, co faktycznie wp³ywa na pewnego
rodzaju zbli¿enie tych dwóch, wbrew pozorom, historycznie odmiennych profesji. Aktualnie radcowie prawni wkraczaj¹ w sferê do tej pory praktycznie
zarezerwowan¹ dla adwokatów, a mianowicie w postêpowanie karne. Warto
zatem zwróciæ uwagê na ewolucjê uprawnieñ radcy prawnego w postêpowaniu karnym, gdy¿ faktycznie na naszych oczach nastêpuje stopniowe, konsekwentne ujednolicenie uprawnieñ radcy prawnego i adwokata, które w niedalekiej przysz³oci mo¿e doprowadziæ do tego, i¿ faktyczna ró¿nica
sprowadzaæ siê bêdzie do nazwy danego zawodu i formy jego wykonywania.

Historyczne uwarunkowania zawodu radcy prawnego
w Polsce
Zanim pojawi³y siê w Polsce zawody prawnicze, zasad¹ by³o, i¿ strona
sama wystêpowa³a w procesie. Dopiero w wyj¹tkowych sytuacjach, gdy tak¹
mo¿liwoæ wyklucza³ wiek b¹d p³eæ ¿eñska, osobê pozbawion¹ zdolnoci
1 Na zajêciach z przedmiotu System organów ochrony prawnej zadawane jest studentom
pierwszego roku administracji pytanie, czym ró¿ni siê radca prawny od adwokata. Znaczna
wiêkszoæ studentów nie potrafi wskazaæ ¿adnych ró¿nic.
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procesowej móg³ reprezentowaæ zastêpca prawny, którym zazwyczaj by³ ojciec, opiekun lub m¹¿. Z czasem, ze wzglêdu na poszerzaj¹cy siê stopieñ
skomplikowania trybu postêpowania przed s¹dem, dopuszczono do udzia³u
w procesie tzw. prolocutora2. By³ on swego rodzaju rzecznikiem stoj¹cym na
stra¿y zasad postêpowania s¹dowego. Jego rola by³a ogromna, bior¹c pod
uwagê, i¿ ka¿dy b³¹d pope³niony podczas przeprowadzenia dowodu móg³
skutkowaæ przegraniem sprawy. Prolocutor winien wiêc przede wszystkim
znaæ pewne sformu³owania procesowe, by skutecznie reprezentowaæ interesy
strony. Za tego typu us³ugi nie pobiera³ jednak wynagrodzenia, co powodowa³o, ¿e w przewa¿aj¹cych wypadkach by³ nim krewny strony procesu. W szanuj¹cych siê rodach szkolono osoby, które w przysz³oci mia³y wystêpowaæ
w procesie po jednej ze stron i wykazywaæ siê znacznym stopniem znajomoci
obowi¹zuj¹cych regu³, maj¹cych swoje korzenie w prawie zwyczajowym3.
Instytucja zastêpcy procesowego pojawi³a siê tak naprawdê dopiero
w XIII wieku na zasadzie przyznawanego przywileju, którym najpierw obdarzano g³ównie hierarchów kocielnych. Ci z kolei najczêciej wystawiali pisemne pe³nomocnictwo dla swoich zastêpców, a sami niezbyt chêtnie uczestniczyli w wieckich procesach4. By³o to jednym z powodów, dla których
postanowiono rozszerzyæ przywilej zastêpstwa procesowego najpierw na ca³y
stan duchowny, nastêpnie na grupê zamo¿nych feuda³ów, a od IVX wieku na
ca³y stan rycerski. Mo¿na mia³o stwierdziæ, i¿ na prze³omie XIV i XV wieku
udzielanie pe³nomocnictwa procesowego by³o czym powszechnie stosowanym
poprzez z³o¿enie ustnego owiadczenia w s¹dzie lub jego wpisanie do odpowiedniej ksiêgi s¹dowej. Od tej pory zastêpcê procesowego powo³anego przez
stronê nazywano procuratorem5. Na podstawie zapisów konstytucji z 1538 r.
wprowadzono zakaz reprezentowania osób wieckich przez przedstawicieli duchowieñstwa. Dodatkowo wprowadzono mo¿liwoæ, by sêdzia sam, z urzêdu,
móg³ powo³aæ dla strony pe³nomocnika, jeli uzna³, ¿e jest ona nieporadna.
Wprowadzenie zapisów konstytucji sejmu krakowskiego z 1543 r. by³o momentem prze³omowym dla rozwoju instytucji pe³nomocnika procesowego. Przede
wszystkim umo¿liwia³y one pobieranie wynagrodzenia za reprezentowanie strony w postêpowaniu s¹dowym. Wprowadza³y tak¿e obowi¹zkowe zaprzysiêganie
pe³nomocników, zakaz niecelowego przed³u¿ania postêpowania oraz zakaz prowadzenia spraw nies³usznych i wystosowywania nadmiernych roszczeñ6.
2
3

P. Szustakiewicz, J. Zaleny, Organy pomocy prawnej, Difin, Warszawa 2009, s. 101.
A. Bereza (red.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania,
Orodek Badañ, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2010, s. 15.
4 J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, LexisNexis,
Warszawa 2009, s. 191.
5 Procuratorem móg³ zostaæ ten, kto posiada³ zdolnoæ procesow¹, cieszy³ siê dobr¹ s³aw¹
i zwyczajowo zajmowa³ siê reprezentowaniem spraw osób trzecich. Zob. szerzej A. Bereza (red.),
Zawód radcy prawnego..., s. 16.
6 Ibidem.
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Koniec XV wieku to okres, w którym wraz z upowszechnianiem pisma
zaczyna³a dominowaæ pisemna forma udzielania pe³nomocnictwa. W treci
tego dokumentu w sposób szczegó³owy regulowano zakres umocowania. Ponadto zwrócono wiêksz¹ uwagê na staranne i rzetelne wykonywanie swoich
zadañ przez pe³nomocników procesowych. Wprowadzono, obok procuratorów,
instytucjê syndyka, a wiêc prawnika o wysokich kwalifikacjach i wiedzy
prawniczej, maj¹cego za zadanie reprezentowanie du¿ych podmiotów, takich
jak stowarzyszenia kupieckie, miasta, inne osoby prawne. W obrocie prawnym pojawili siê równie¿ instygatorzy królewscy, których zadaniem by³o sta³e zastêpstwo s¹dowe króla oraz ochrona interesów skarbu pañstwa7.
Druga po³owa XVI wieku to okres intensywnego rozwoju zawodów prawniczych. Przyczyn¹ przedmiotowego stanu rzeczy by³a niew¹tpliwie reorganizacja s¹downictwa szlacheckiego polegaj¹ca na wprowadzeniu instytucji apelacji8 . Nie bez znaczenia by³o te¿ powo³anie s¹dów szlacheckich II instancji,
czyli Trybuna³u Koronnego i Trybuna³u Litewskiego, a tak¿e innych s¹dów
wy¿szych, tj. sejmowego, asesorskiego i referendarskiego9. Dotychczasowy termin procurator zaczêto stopniowo zastêpowaæ nazw¹ patron. Patroni zbierali
siê najczêciej przy s¹dach wy¿szych, rzadziej przy s¹dach szlacheckich I instancji, przed którymi sk³adali przysiêgê. W momencie przyjêcia wynagrodzenia zobowi¹zani byli prowadziæ sprawê do koñca z nale¿yt¹ lojalnoci¹ i starannoci¹. W przypadku sprzeciwienia siê powy¿szym zasadom grozi³a im
kara infamii lub nawet kara na gardle. By³ to krok naprzód ku zwiêkszeniu
standardów wykonywania zawodu zastêpcy procesowego. Wprowadzono tak¿e
nowe wówczas pojêcie  palestra, przez któr¹ rozumiano nie tylko samych
patronów, ale równie¿ ni¿szych w hierarchii urzêdników s¹dowych trudni¹cych siê udzielaniem porad prawnych tym, którzy zg³osili tak¹ potrzebê10.
Z biegiem czasu profesja patrona stawa³a siê nie tylko coraz bardziej
presti¿owa, ale równie¿ dochodowa. To w³anie wizja wysokich zarobków
sprawi³a, ¿e patronatem zainteresowa³a siê niezbyt zamo¿na szlachta. W ten
sposób liczni jej przedstawiciele wst¹pili w krêgi palestry, choæ  jak czêsto
podnosi siê w literaturze przedmiotu  nie zawsze sz³o to w parze z wysokim
stanem wiedzy ani poczuciem moralnoci11. Zapobiec temu mia³o wprowadzenie uregulowañ prawnych wskazuj¹cych na przes³anki, jakie nale¿a³o
spe³niæ, by zasiliæ krêgi palestry (m.in. dobra s³awa i pochodzenie). Zgodnie
z konstytucj¹ sejmu grodzieñskiego z 1726 r. podstawow¹ przes³ank¹ decyduj¹c¹ o mo¿liwoci wykonywania zawodu patrona w palestrze trybunalskiej
by³o pochodzenie szlacheckie.
7
8
9
10
11

Ibidem, s. 1617.
J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 302.
Ibidem, s. 264.
Ibidem, s. 18.
Ibidem.
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Wraz z objêciem tronu przez Stanis³awa Augusta Poniatowskiego patronów dzia³aj¹cych przy Komisjach Skarbowych i Wojskowych, oddzielnych dla
Korony i Litwy organach w³adzy wykonawczej o ograniczonych kompetencjach s¹dowych, a nastêpnie funkcjonuj¹cych tak¿e przy innych s¹dach wy¿szych oraz s¹dach szlacheckich I instancji zaczêto nazywaæ mecenasami12.
Po rozbiorach na terenach Rzeczypospolitej obowi¹zywa³y uregulowania
prawne dotycz¹ce zastêpstwa procesowego przeniesione z ustawodawstwa
pañstw zaborczych. Nastêpnie w Ksiêstwie Warszawskim wprowadzono francuski model s¹downictwa, który obowi¹zywa³ na ziemiach polskich przez
blisko 70 lat. W jego wyniku wprowadzono m.in. zasadê, i¿ obroñcy przy
s¹dach ni¿szych nie mog¹ wystêpowaæ przed s¹dami wy¿szymi. Ponadto liczbê pe³nomocników z góry okrela³ Minister Sprawiedliwoci. Na mocy zarz¹dzenia z 13 maja 1808 r. dokonano wyodrêbnienia i odt¹d przy Trybunale
Cywilnym I instancji funkcjonowali patroni, przy S¹dzie Apelacyjnym
w Warszawie  adwokaci, a przy S¹dzie Kasacyjnym  mecenasi. Patronów
i adwokatów powo³ywa³ Minister Sprawiedliwoci, za mecenasów  król na
wniosek Ministra Sprawiedliwoci. W ten oto sposób dokonano swoistego
podzia³u pe³nomocników procesowych wed³ug ich rangi. Zawód pe³nomocnika
zosta³ wówczas zrównany z funkcjonariuszami s¹dowymi, co w odbiorze spo³ecznym przyczyni³o siê do poszerzenia jego presti¿u. Zmiany te poci¹ga³y za
sob¹ równie¿ dodatkowe wymogi dla zainteresowanych pe³nieniem funkcji
pe³nomocnika procesowego, a mianowicie: koniecznoæ ukoñczenia wy¿szych
studiów prawniczych, odbycie aplikacji i z³o¿enie egzaminu asesorskiego (patroni) lub sêdziowskiego (adwokaci). Najwy¿ej w hierarchii pe³nomocników
prawnych stali mecenasi, którym przys³ugiwa³o uprawnienie do sporz¹dzania i podpisywania skarg kasacyjnych w postêpowaniu karnym i cywilnym.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, i¿ to w³anie w stosunku do nich wprowadzono
szczególne obostrzenia, bowiem odrzucenie skargi kasacyjnej poci¹ga³o za
sob¹ skutki dyscyplinarne dla mecenasa, a w przypadku trzykrotnego odrzucenia skargi kasacyjnej by³ on skrelany z listy obroñców publicznych13.
W Królestwie Polskim w 1876 r. zacz¹³ obowi¹zywaæ rosyjski model s¹downictwa. Przewidywa³ on podzia³ na pion s¹downictwa ogólnego, maj¹cy
zastosowanie w sprawach wiêkszej wagi, oraz s¹dy pokojowe w sprawach
drobniejszych. Funkcjê pe³nomocników przejêli adwokaci przysiêgli dzia³aj¹cy przy s¹dach ogólnych. Czas okupacji niemieckiej to okres, w którym co
prawda utrzymano polskie s¹dy, lecz poddano samorz¹d adwokacki znacznemu ograniczeniu lub kontroli14.
Zmiany w prawie, jakie w naszym kraju zasz³y po II wojnie wiatowej,
oparte by³y na socjalistycznej wizji prawa. Wprowadzono zasadê, ¿e obs³uga
12
13
14

Ibidem, s. 19.
Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 2021.
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prawna przedsiêbiorstw pañstwowych, zjednoczeñ (jednostek równorzêdnych) oraz banków pañstwowych nale¿y do kompetencji radców prawnych15.
Utworzono w ten sposób faktycznie now¹ grupê zawodow¹ prawników, która
d³ugo musia³a czekaæ na utworzenie w³asnego samorz¹du zawodowego16.
Dopiero ustaw¹ z 1982 r.17 prawodawca uregulowa³ status prawny radców
prawnych oraz uzna³ istnienie samorz¹du zawodowego.
W rozumieniu postanowieñ art. 24 ustawy o dzia³alnoci gospodarczej18
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ jest równie¿ wiadczenie pomocy prawnej (obs³ugi
prawnej) podmiotom gospodarczym w zakresie ich dzia³alnoci gospodarczej
przez spó³ki i spó³dzielnie, w których uczestnicz¹ adwokaci lub radcowie
prawni, a od 25 maja 1990 r. przez adwokatów lub radców prawnych oraz
przez spó³ki i spó³dzielnie z ich udzia³em. Jednak dopiero na mocy art. 7
ustawy z 1991 r. o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw gospodarczych19 samorz¹d radców prawnych przej¹³ od Pañstwowego Arbitra¿u Gospodarczego
m.in. uprawnienia do przeprowadzania aplikacji radcowskich.

Udzia³ radcy prawnego w postêpowaniu karnym
Prze³om w charakterze uprawnieñ radcy prawnego nast¹pi³ w wyniku
nowelizacji ustawy o radcach prawnych, która wesz³a w ¿ycie z dniem
15 wrzenia 1997 r.20 Prze³omowy charakter tej nowelizacji oddaje m.in.
zmiana treci art. 4 ustawy o radcach prawnych. W miejsce okrelenia, i¿:
Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na obs³udze prawnej pañstwowych i spó³dzielczych jednostek organizacyjnych. Z obs³ugi prawnej radcy prawnego mog¹ tak¿e korzystaæ organizacje spo³eczne oraz spó³ki z udzia³em kapita³u pañstwowego, spó³dzielczego lub organizacji spo³ecznych
ustawodawca wprowadzi³ nastêpuj¹cy zapis: Wykonywanie zawodu radcy
prawnego polega na wiadczeniu pomocy prawnej podmiotom gospodarczym,
jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, z wy³¹czeniem spraw
rodzinnych, opiekuñczych i karnych. Wy³¹czenie to nie obejmuje wystêpowa15 Uchwa³a Rady Ministrów nr 533 z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie obs³ugi prawnej
przedsiêbiorstw pañstwowych, zjednoczeñ oraz banków pañstwowych (M.P. nr 96, poz. 406).
16 Pierwsze dzia³ania maj¹ce na celu ustawowe uregulowanie statusu zawodu radcy prawnego zosta³y podjête na pocz¹tku lat 70. XX wieku. Szerzej na ten temat zob. Orodek Badawczy Radców Prawnych, Zarys historii powstania samorz¹du radców prawnych, cz. I, Radca
Prawny 1993, z. 3.
17 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r., nr 10, poz. 65
z pón. zm.).
18 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. nr 41, poz. 324).
19 Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw gospodarczych (Dz.U.
nr 33, poz. 175 z pón. zm.).
20 Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy  Prawo o adwokaturze, ustawy
o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 75, poz. 471).
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nia w sprawach karnych w charakterze pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego oraz powoda cywilnego, je¿eli s¹ to instytucje pañstwowe lub spo³eczne
albo podmioty gospodarcze.
Katalog uprawnieñ radcy prawnego z biegiem czasu ulega³ poszerzeniu
i tak od 1999 r. radca prawny w wyniku kolejnej nowelizacji art. 4 ustawy
o radcach prawnych21 mo¿e wystêpowaæ w charakterze pe³nomocnika interwenienta i podmiotu poci¹gniêtego do odpowiedzialnoci posi³kowej w sprawach o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Zakres jego dzia³ania rozci¹ga siê na wszelkie czynnoci, do których dokonania uprawniony
jest sam mocodawca, chyba ¿e jakie ograniczenie wynika z zarz¹dzenia
prezesa s¹du o wyznaczeniu pe³nomocnika z urzêdu lub z aktu pe³nomocnictwa22 . Bior¹c pod uwagê zapis art. 86 § 2 k.p.k.23 w zw. z art. 88 § 1 k.p.k.
w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.24, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e udzia³ pe³nomocnika
w postêpowaniu karnym skarbowym nie uchybia udzia³owi samego mocodawcy. Pe³nomocnik jest uprawniony, w granicach umocowania, do powziêcia
i wyra¿enia woli, która jest wyrazem woli reprezentowanego25. Poniewa¿ do
pe³nomocnika nie stosuje siê in genere unormowania dotycz¹cego obroñcy
oskar¿onego, zamieszczonego w art. 86 § 1 k.p.k. (a contrario z art. 88 § 1 k.p.k.
w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.), nie jest on ograniczony co do kierunku czynnoci
podejmowanych w imieniu swojego mocodawcy. Zatem ka¿da czynnoæ, równie¿ ta niekorzystna dla reprezentowanego, a podjêta w obszarze umocowania, wywo³uje dla niego skutki, w tym równie¿ niekorzystne26. Z powy¿szego
mo¿na wyprowadziæ wniosek, i¿ ewentualne zaniedbania pe³nomocnika,
przejawiaj¹ce siê w zaniechaniu wniesienia rodka odwo³awczego czy uchybieniu terminu z tym rodkiem zwi¹zanego, obci¹¿aj¹ mocodawcê. Pewne
odrêbnoci w tym zakresie odnosz¹ siê do pe³nomocnika osoby poci¹gniêtej
do odpowiedzialnoci posi³kowej, bowiem ustawodawca w sposób odmienny
wskaza³ kierunek, w którym mog¹ byæ podejmowane przez niego czynnoci,
przyjmuj¹c, i¿ w tym zakresie zastosowanie bêdzie mia³ wymieniony wy¿ej
art. 86 § 1 k.p.k. (art. 125 § 1 k.k.s.). Pozwala to w dalszej konsekwencji na
stwierdzenie, i¿ pe³nomocnik osoby poci¹gniêtej do odpowiedzialnoci posi³kowej mo¿e realizowaæ czynnoci wy³¹cznie na korzyæ reprezentowanego,
który nie mo¿e ponosiæ negatywnych konsekwencji zaniedbañ swojego pe³nomocnika.
21 Ustawa z dnia 10 wrzenia 1999 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny skarbowy
(Dz.U. nr 83, poz. 931 z pón. zm.).
22 Z. Gostyñski (red.), Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 123.
23 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555
z pón. zm.), dalej: k.p.k.
24 Ustawa z dnia 10 wrzenia 1999 r.  Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r., nr 111,
poz. 765 z pón. zm.), dalej: k.k.s.
25 K. Marsza³, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005, s. 207.
26 Postanowienie SN z 19 czerwca 1996 r., II KZ 22/96, OSNKW 1996, nr 910, poz. 57.
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Od 2005 r. zgodnie z treci¹ art. 122 a § 2 k.k.s. obroñc¹ w sprawie
o wykroczenie skarbowe mo¿e byæ tak¿e radca prawny27 . W art. 122a § 2 k.k.s.,
który stanowi dope³nienie uregulowania zamieszczonego w art. 82 k.p.k.
w zw. z art. 113 § 1 k.k.s., ustawodawca rozszerza kr¹g podmiotów uprawnionych do udzielenia pomocy prawnej w charakterze obroñcy w sprawach
o wykroczenia skarbowe, precyzuj¹c, ¿e w tym charakterze mo¿e równie¿ wystêpowaæ radca prawny. Co prawda wyk³adnia jêzykowa analizowanego przepisu
mog³aby nasuwaæ myl, i¿ obroñc¹ mo¿e byæ tylko osoba, która ju¿ uzyska³a
status radcy prawnego, to jednak nale¿y dojæ do wniosku, ¿e wyk³adnia funkcjonalna i systemowa sk³ania do odst¹pienia od dos³ownego brzmienia art.
122a § 2 k.k.s. i opowiedzenia siê za mo¿liwoci¹ wykonywania roli obroñcy
w sprawach o wykroczenia skarbowe równie¿ przez aplikanta radcowskiego28. Dodatkowo z ww. artyku³u p³ynie wniosek, i¿ radca prawny mo¿e byæ
w sprawie o wykroczenie skarbowe zarówno obroñc¹ z wyboru, jak i z urzêdu.
W 2001 r. ustawodawca postanowi³, i¿ zgodnie z treci¹ art. 24 § 1
ustawy  Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia29 obroñc¹ w sprawach o wykroczenia mo¿e byæ adwokat albo radca prawny. Ustanowienie
obroñcy lub wyznaczenie obroñcy z urzêdu otwiera mu mo¿liwoæ do podejmowania czynnoci w ca³ym postêpowaniu, w tym czynnoci, które mo¿na
podj¹æ po uprawomocnieniu siê orzeczenia, je¿eli nie zawiera ograniczeñ.
Wyznaczenie obroñcy z urzêdu zobowi¹zuje go do podejmowania czynnoci
procesowych do prawomocnego zakoñczenia postêpowania. W przypadku jednak, gdy czynnoci nale¿y dokonaæ poza siedzib¹ lub miejscem zamieszkania
obroñcy z urzêdu, prezes s¹du, przed którym ma byæ dokonana czynnoæ,
a w postêpowaniu przygotowawczym prezes s¹du rejonowego miejsca czynnoci na uzasadniony wniosek dotychczasowego obroñcy wyznacza do dokonania tej czynnoci innego obroñcê sporód krêgu miejscowych adwokatów.
Obroñca wyznaczony z urzêdu w postêpowaniu kasacyjnym lub w postêpowaniu o wznowienie postêpowania jest równie¿ zobowi¹zany do sporz¹dzenia
i podpisania kasacji lub wniosku o wznowienie postêpowania albo poinformowania w formie pisemnej s¹du, ¿e nie stwierdzi³ podstaw do wniesienia
kasacji lub wniosku o wznowienie postêpowania30.
Na podstawie art. 33 ustawy o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod grob¹ kary31 radca prawny mo¿e byæ obroñc¹
27 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 178, poz. 1479 z pón. zm.).
28 Zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 144.
29 Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (tekst
jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 133, poz. 848 z pón. zm.), dalej: k.p.w.
30 W. Kotowski, B. Kurzêpa, Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 165166.
31 Ustawa z dnia 28 padziernika 2002 r. o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod grob¹ kary (Dz.U. nr 197, poz. 1661 z pón. zm.).
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podmiotu zbiorowego, a tak¿e na podstawie art. 28 tej¿e ustawy mo¿e sporz¹dziæ i podpisaæ wniosek pokrzywdzonego o wszczêcie postêpowania o ukaranie podmiotu zbiorowego.
Zauwa¿yæ tak¿e wypada, i¿ od 2005 r. zniesione zosta³o wy³¹czenie
uprawnieñ radcy prawnego w sprawach rodzinnych i opiekuñczych32. Radca
prawny na mocy art. 11b ustawy o sejmowej komisji ledczej, dodanego
w wyniku nowelizacji z 2005 r.33, mo¿e tak¿e byæ pe³nomocnikiem osoby
wezwanej przez komisjê. Art. 75 ustawy o odpowiedzialnoci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych34 daje mo¿liwoæ radcom prawnym bycia
równie¿ obroñc¹ obwinionego w tym postêpowaniu.

Zmiany legislacyjne z zakresu problematyki udzia³u radcy
prawnego w postêpowaniu karnym z 8 czerwca 2010 r.35
Kolejna znacz¹ca zmiana dotycz¹ca zakresu dzia³ania radcy prawnego
mia³a miejsce w czerwcu 2010 r. Ustawodawca upowa¿ni³ radcê prawnego do
bycia pe³nomocnikiem w postêpowaniu karnym. W obecnym porz¹dku prawnym, zgodnie z treci¹ art. 88 k.p.k., pe³nomocnikiem mo¿e byæ adwokat lub
radca prawny. S¹ to doæ odwa¿ne zmiany, bior¹c pod uwagê, i¿ dotychczas
radca prawny móg³ jako pe³nomocnik w postêpowaniu karnym reprezentowaæ wy³¹cznie instytucjê pañstwow¹, samorz¹dow¹ lub spo³eczn¹, a w zakresie roszczeñ maj¹tkowych tak¿e inn¹ osobê prawn¹, jednostkê organizacyjn¹
nieposiadaj¹c¹ osobowoci prawnej oraz osobê fizyczn¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Dodatkowo móg³ byæ pe³nomocnikiem innej osoby prawnej,
jednostki organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoci prawnej oraz osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ tylko wtedy, gdy wymieniony
podmiot wystêpowa³ w charakterze powoda cywilnego lub sk³ada³ wniosek
o orzeczenie obowi¹zku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k.36
Podsumowuj¹c, na mocy regulacji, które by³y aktualne do 7 czerwca
2010 r., radca prawny, który podj¹³ siê reprezentacji instytucji pañstwowej,
samorz¹dowej lub spo³ecznej (art. 88 § 2 k.p.k.), móg³ dzia³aæ w charakterze
32 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuñczy
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 162, poz. 1691).
33 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o sejmowej komisji ledczej (Dz.U.
nr 122, poz. 1023).
34 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005 r., nr 14, poz. 114 z pón. zm.)
35 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks
postêpowania karnego, ustawy  Kodeks karny wykonawczy, ustawy  Kodeks karny skarbowy
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 206, poz. 1589).
36 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pón. zm.),
dalej: k.k.
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jej pe³nomocnika w procesie karnym niemal¿e bez ¿adnych ograniczeñ,
w tym by³ uprawniony do sk³adania wszelkich wniosków incydentalnych. Nie
podnoszono równie¿ przeciwwskazañ, by radca prawny móg³ byæ pe³nomocnikiem takiej instytucji nie tylko wówczas, gdy posiada³a status pokrzywdzonego, ale tak¿e wówczas, gdy uzyska³a ona status oskar¿yciela prywatnego,
oskar¿yciela posi³kowego ubocznego albo samoistnego, a tak¿e status powoda
cywilnego, i to bez wzglêdu na etap postêpowania. Przedmiotowa kwestia
wygl¹da³a nieco inaczej, gdy chodzi³o o jeden z podmiotów wskazanych w art. 88
§ 3 k.p.k., a mianowicie o osoby prawne inne ni¿ przewidziane w art. 88 § 2,
jednostki niemaj¹ce osobowoci prawnej, a tak¿e osoby fizyczne prowadz¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹. Radca prawny móg³ je bowiem reprezentowaæ
w charakterze pe³nomocnika de facto tylko wówczas, gdy jeden z tych podmiotów bra³ udzia³ w procesie jako powód cywilny37. Podkreliæ równie¿
nale¿y, i¿ radca prawny w ¿adnej mierze nie móg³ byæ pe³nomocnikiem osoby
fizycznej, jeli nie spe³nia³a ona kryterium prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, nawet jeli chodzi³oby o pomoc w dochodzeniu roszczeñ maj¹tkowych38. W orzecznictwie podkrelono, i¿ okrelenie w zakresie roszczeñ
maj¹tkowych  u¿yte w art. 88 § 3 k.p.k. w brzmieniu przed zmianami
z 8 czerwca 2010 r.  nale¿y rozumieæ jako reprezentowanie powoda cywilnego bêd¹cego stron¹ procesu39 .
Powy¿sze ograniczenia udzia³u radcy prawnego jako pe³nomocnika
w postêpowaniu karnym doczeka³y siê w doktrynie wielu g³osów dezaprobaty40. W szczególnoci podnoszono, ¿e uprzednie uregulowania by³y niezgodne
z treci¹ art. 4 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, który wskazuje wprost, ¿e
wykonywanie zawodu radcy prawnego to wiadczenie pomocy prawnej,
z wyj¹tkiem wystêpowania w charakterze obroñcy w postêpowaniu karnym
i w postêpowaniu w sprawach o przestêpstwa skarbowe. Dokonuj¹c wyk³adni
jêzykowej oraz funkcjonalnej, nie powinno byæ ¿adnych innych ograniczeñ
w przedmiocie wiadczenia pomocy prawnej przez radcê prawnego w postêpowaniu karnym poza wyliczonymi w tym przepisie. Nale¿y zatem przyj¹æ,
i¿ ograniczeñ powy¿szych nie mo¿na poszerzaæ ani w zakresie podmiotowym,
ani przedmiotowym.
Kolejne sprzecznoci w przepisach prawa uwidoczni³y siê w zwi¹zku
z odwo³aniem do odpowiedniego stosowania przepisów o postêpowaniu cywilnym w kwestiach dotycz¹cych pe³nomocnika w sprawach karnych, a nieuregulowanych przez przepisy kodeksu postêpowania karnego (art. 89 k.p.k.)41.
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Postanowienie SN z 24 lutego 2006 r., I KZP 50/05, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 444.
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Przedmiotowe rozbie¿noci ujawni³y siê na tle problematyki ubiegania siê
o ustanowienie pe³nomocnika z urzêdu przez stronê niebêd¹c¹ osob¹ fizyczn¹. Na podstawie uregulowañ zawartych w art. 117 § 1 k.p.c.42 strona mo¿e
byæ bowiem zwolniona przez s¹d od kosztów s¹dowych w ca³oci lub czêci
i mo¿e domagaæ siê ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Na podstawie za § 3 ww. artyku³u osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna,
której ustawa przyznaje zdolnoæ s¹dow¹, niezwolniona przez s¹d od kosztów
s¹dowych, mo¿e domagaæ siê ustanowienia adwokata lub radcy prawnego,
je¿eli wyka¿e, ¿e nie ma dostatecznych rodków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek w przedmiocie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego strona przedk³ada ³¹cznie z wnioskiem
o zwolnienie od kosztów s¹dowych lub osobno (na pimie lub ustnie do
protoko³u) w s¹dzie, w którym sprawa ma byæ wytoczona lub ju¿ siê toczy,
a wiêc de facto przed s¹dem karnym. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ uregulowania
powy¿sze równie¿ nie zawê¿aj¹ uprawnieñ radcy prawnego wystêpuj¹cego
w charakterze przedstawiciela procesowego strony innej ni¿ oskar¿ony43.
Reasumuj¹c, zgodnie z obecnym stanem prawnym, pe³nomocnikiem
w postêpowaniu karnym mo¿e byæ radca prawny bez dodatkowych ograniczeñ, w szczególnoci bez ograniczenia w postaci dzia³ania w zakresie roszczeñ maj¹tkowych. Pe³nomocnik procesowy jest wiêc przedstawicielem,
z którego pomocy w postêpowaniu karnym mo¿e korzystaæ strona inna ni¿
oskar¿ony oraz osoby niebêd¹ce stron¹. Dodatkowo zaznaczyæ nale¿y, i¿
zgodnie z art. 351 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, z up³ywem szeciu
miesiêcy od rozpoczêcia odbywania aplikacji radcowskiej aplikant radcowski
nabywa uprawnienie do zastêpowania radcy prawnego przed s¹dami rejonowymi, organami cigania oraz organami administracji publicznej. Dalsz¹
konsekwencj¹ wynikaj¹c¹ z powy¿szego uregulowania jest równie¿ mo¿liwoæ udzia³u aplikanta radcowskiego w postêpowaniu karnym.
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e w obecnym porz¹dku prawnym, po
ewolucji uprawnieñ radców prawnych, mamy do czynienia z bardzo dziwn¹
sytuacj¹ dotycz¹c¹ aplikantów radcowskich i adwokackich. Otó¿ w wietle
przepisów art. 351 ustawy o radcach prawnych, po up³ywie szeciu miesiêcy
od rozpoczêcia aplikacji radcowskiej aplikant radcowski mo¿e zastêpowaæ
radcê prawnego przed s¹dami rejonowymi, organami cigania i organami
administracji publicznej, a po up³ywie roku i szeciu miesiêcy od rozpoczêcia
aplikacji radcowskiej aplikant radcowski mo¿e zastêpowaæ radcê prawnego
tak¿e przed innymi s¹dami, z wyj¹tkiem S¹du Najwy¿szego, Naczelnego
S¹du Administracyjnego i Trybuna³u Konstytucyjnego. Aplikant adwokacki
42 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. nr 43,
poz. 296 z pón. zm.).
43 T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego..., s. 348.
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mo¿e zastêpowaæ radcê prawnego na takich samych zasadach jak adwokata,
je¿eli radca prawny jest wspólnikiem w spó³ce adwokacko-radcowskiej. Analogiczny, ale nie to¿samy przepis znajduje siê w ustawie o adwokaturze.
Z treci przepisu art. 77 tej¿e ustawy wynika, ¿e po szeciu miesi¹cach
aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki mo¿e zastêpowaæ adwokata przed
s¹dem rejonowym, organami cigania, organami pañstwowymi, samorz¹dowymi i innymi instytucjami, a po roku i szeciu miesi¹cach tak¿e przed
innymi s¹dami, z wyj¹tkiem S¹du Najwy¿szego i Naczelnego S¹du Administracyjnego oraz Trybuna³u Konstytucyjnego i Trybuna³u Stanu. Mamy wiêc
bardzo niejasn¹, co do celu, regulacjê, na mocy której aplikant adwokacki
mo¿e zastêpowaæ radcê prawnego w sprawach karnych, oczywicie w zakresie, w jakim udzia³ radcy jest dopuszczalny, natomiast aplikant radcowski
nie mo¿e zastêpowaæ adwokata w sprawach cywilnych. Jest to ca³kowicie
niezrozumia³e, zwa¿ywszy na fakt, ¿e do zastêpowania radcy prawnego
i adwokata w zakresie spraw cywilnych wymagana jest taka sama wiedza44.
Aplikant adwokacki, jak wskazano powy¿ej, mo¿e zastêpowaæ w okrelonych
sytuacjach radcê prawnego w³anie m.in. w sprawach cywilnych. Owe ró¿nice pokazuj¹ jeszcze dobitniej jak sztuczny obecnie jest podzia³ zawodów
prawniczych na radców prawnych i adwokatów45.
Jak podkrelano powy¿ej, w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym radca
prawny nie mo¿e byæ jedynie obroñc¹ w postêpowaniu karnym. W tym miejscu nale¿a³oby wskazaæ na ró¿nicê miêdzy stosunkiem pe³nomocnictwa
a stosunkiem obroñczym. Przede wszystkim pe³nomocnik pozostaje ograniczony wol¹ swojego mocodawcy, nie bêd¹c jednoczenie zobowi¹zanym do
dzia³ania wy³¹cznie na jego korzyæ46. Na stra¿y powy¿szego stanowiska stoi
44 Stwierdzenie to  choæ jest oczywiste i jasne dla ka¿dego, kto choæ sporadycznie ma
kontakt z prawem  wydaje siê niezauwa¿one przez ustawodawcê, który tworz¹c omawiane
przepisy, jakby nie zwróci³ uwagi na to, jak bardzo s¹ one niekonsekwentne.
45 Zob. uchwala SN z 28 czerwca 2006 r., III CZP 27/2006, LexPolonica nr 411993, gdzie
s¹d w uzasadnieniu stwierdzi³: unormowanie zastêpstwa nie jest w Prawie o adwokaturze oraz
w ustawie o radcach prawnych jednakowe. Z art. 35[1] ust. 5 ustawy o radcach prawnych
wynika jednoznacznie, ¿e aplikant adwokacki mo¿e zastêpowaæ radcê prawnego na takich
samych zasadach, jak adwokata, je¿eli radca prawny jest wspólnikiem w spó³ce adwokacko-radcowskiej. Takiego samego lub podobnego uregulowania nie ma natomiast w Prawie o adwokaturze, z art. 77 wynika bowiem tylko tyle, ¿e w okrelonych sytuacjach i przed okrelonymi
organami aplikant adwokacki mo¿e zastêpowaæ adwokata. Wymienione przepisy  zwa¿ywszy
na ich szczególny, ustrojowy charakter, a tak¿e bior¹c pod uwagê charakter zastêpstwa wykonywanego przez aplikantów  wymagaj¹ wyk³adni deklaratywnej. Z tej przyczyny wyra¿ona przez
S¹d Apelacyjny intencja do zrównania  tylko w drodze analogii lub innych zabiegów interpretacyjnych  mo¿liwoci zastêpowania adwokatów i radców prawnych nie mo¿e byæ zaakceptowana. O tym bowiem, ¿e aplikant adwokacki mo¿e w okrelonym zakresie zastêpowaæ adwokata,
a wyj¹tkowo tak¿e radcê prawnego, decyduj¹ wyrane unormowania korporacyjne, a nie fakt,
¿e przepisy ustawowe takiej mo¿liwoci nie wykluczaj¹. Oczywicie, innym zagadnieniem jest
to, czy opisana asymetria w unormowaniach korporacyjnych jest uzasadniona.
46 T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego..., s. 349.
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S¹d Najwy¿szy, który w postanowieniu z dnia 28 maja 1997 r. wyranie
podkreli³, i¿ ka¿da czynnoæ pe³nomocnika, nawet ta niekorzystna dla reprezentowanego, a mieszcz¹ca siê w ramach umocowania, jest w pe³ni wa¿na
i wywo³uje skutki prawne dla mocodawcy. Tym samym jeli pe³nomocnik uchybi terminowi, bêdzie to mia³o negatywne reperkusje dla reprezentowanego47.
Wyci¹gaj¹c dalsze wnioski z powy¿szej regulacji, nale¿y zauwa¿yæ, i¿
radcê prawnego pe³nomocnikiem w postêpowaniu karnym mo¿e ustanowiæ
ka¿dy poza oskar¿onym, a wiêc równie¿ osoba nielegitymuj¹ca siê jako strona w postêpowaniu karnym. W postêpowaniu przygotowawczym na mocy
art. 299 § 1 k.p.k. pokrzywdzony zawsze jest stron¹, co wynika z bezporedniego naruszenia lub zagro¿enia przestêpstwem jego dobra prawnego. Warto
jednak pamiêtaæ, i¿ w postêpowaniu s¹dowym kwestia ta prezentuje siê
zgo³a inaczej i regu³¹ jest, ¿e pokrzywdzony, chc¹c uzyskaæ status strony,
musi wejæ w rolê oskar¿yciela posi³kowego w sprawach ciganych z oskar¿enia publicznego, oskar¿yciela prywatnego w pozosta³ych sprawach albo powoda cywilnego. Jako wyj¹tkowe nale¿y traktowaæ sytuacje, gdy pokrzywdzony bez wcielania siê w rolê strony w postêpowaniu s¹dowym, na mocy
kolejno art. 341 § 1 k.p.k., art. 343 § 5 k.p.k., art. 354 pkt 2 k.p.k., posiada
uprawnienie, aby przed rozpoczêciem rozprawy uczestniczyæ w posiedzeniach
maj¹cych za przedmiot warunkowe umorzenie postêpowania, skazanie
oskar¿onego bez rozprawy oraz umorzenie postêpowania w wyniku niepoczytalnoci oskar¿onego i zastosowanie w stosunku do jego osoby rodków zabezpieczaj¹cych. Godna uwagi jest teza, i¿ ju¿ na przedmiotowym etapie
postêpowania, a wiêc jeszcze przed rozpoczêciem rozprawy, korzystanie
z pomocy fachowego pe³nomocnika mo¿e mieæ istotny wp³yw na wynik sprawy, skutkowaæ skróceniem procesu karnego, a tym samym obni¿yæ równie¿
jego koszty. Potwierdza powy¿sze stanowisko argument, i¿ zgodnie z art. 341
§ 3 k.p.k. mo¿na dokonaæ ustaleñ, czy miêdzy oskar¿onym a pokrzywdzonym
istnieje szansa na porozumienie. Jest to o tyle istotne, ¿e s¹d posiada uprawnienie, by odroczyæ posiedzenie, wyznaczaj¹c stronom stosowny termin
w tym celu. Na mocy za art. 341 § 4 k.p.k. w przypadku warunkowego
umorzenia postêpowania s¹d, wydaj¹c orzeczenie, mo¿e wzi¹æ pod uwag¹
porozumienie oskar¿onego z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody
lub zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê.
Pamiêtaæ równie¿ nale¿y, ¿e na mocy art. 87 § 3 k.p.k. dopuszczenie
pe³nomocnika do udzia³u w postêpowaniu karnym mo¿e spotkaæ siê z odmow¹  na pocz¹tkowym etapie prokuratora, za po wniesieniu ju¿ aktu oskar¿enia  s¹du. W postêpowaniu przygotowawczym pe³nomocnika mo¿e ustanowiæ oczywicie przede wszystkim pokrzywdzony. Nadal w orzecznictwie
utrzymuje siê pogl¹d, i¿ oskar¿ony, który jest jednoczenie pozwanym cywil47
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nie, nie mo¿e korzystaæ z radcy prawnego jako pe³nomocnika w zakresie
wytoczonego powództwa adhezyjnego, nawet jeli taki radca wystêpowa³by
tylko obok obroñcy48.
Kodeks postêpowania karnego wskazuje w art. 49a mo¿liwoæ dochodzenia przez pokrzywdzonego roszczeñ odszkodowawczych w postêpowaniu karnym. Wynika to z uregulowañ prawnych, zgodnie z którymi, jeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a tak¿e prokurator a¿ do
zakoñczenia pierwszego przes³uchania pokrzywdzonego na rozprawie g³ównej
posiada uprawnienie, by z³o¿yæ wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k.
Przepis powy¿szy precyzuje, ¿e pokrzywdzony nie jest zobligowany dzia³aæ
jako strona w postêpowaniu s¹dowym, czyli nie musi na mocy art. 54 § 1 k.p.k.
sk³adaæ owiadczenia, ¿e bêdzie uczestniczy³ w charakterze oskar¿yciela posi³kowego, ani te¿ wnosiæ powództwa cywilnego. Dopuszczalna jest bowiem
sytuacja, gdy nie zrobi³ tego, a mimo to ustanowi³ pe³nomocnika, w tym
równie¿ radcê prawnego. Pamiêtaæ jednak nale¿y, i¿ wówczas, jako osoba
nieposiadaj¹ca statusu strony, musi wykazaæ, ¿e jest to niezbêdne ze wzglêdu
na jego interes w tocz¹cym siê postêpowaniu.
Poza art. 88 k.p.k. nowe brzmienie otrzyma³y równie¿ art. 55 § 2 k.p.k.
i art. 446 § 1 k.p.k., których zmiany s¹ wynikiem nowej redakcji przepisu
poszerzaj¹cego uprawnienia radców prawnych. Pierwsza ze wskazanych regulacji przyznaje radcy prawnemu kompetencjê do wniesienia w imieniu
mocodawcy subsydiarnego aktu oskar¿enia do s¹du w sytuacji, gdy prokurator odmówi wszczêcia postêpowania w sprawie ciganej z oskar¿enia publicznego. Drugi z wymienionych przepisów ustanawia przymus adwokacko-radcowski przy sporz¹dzeniu apelacji od wyroku s¹du okrêgowego, która nie
zosta³a przygotowana przez prokuratora. Powy¿sze uregulowanie implikuje
skutek, i¿ sama strona od wyroku s¹du okrêgowego apelacji sporz¹dziæ nie
mo¿e i musi w tym celu umocowaæ adwokata albo radcê prawnego, by ten
w jej imieniu przygotowa³, podpisa³ i wniós³ apelacjê do s¹du apelacyjnego.

Skutki zmian legislacyjnych z 8 czerwca 2010 r. w zakresie
udzia³u radcy prawnego w postêpowaniu karnym  g³os
w dyskusji nad ide¹ po³¹czenia zawodów adwokata
i radcy prawnego
Poszerzenie uprawnieñ radcy prawnego, a co za tym idzie  podniesienie
poziomu konkurencji na rynku us³ug prawniczych z jednej strony s³u¿yæ bêdzie zwiêkszeniu dostêpnoci profesjonalnej pomocy prawnej dla osób takiej
pomocy potrzebuj¹cych, z drugiej za podniesieniu jakoci wiadczonych us³ug.
48 Wyrok S¹du Okrêgowego w Tarnowie z 10 marca 2005 r., sygn. II Ka 51/05, LexPolonica nr 393322.
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Poszerzenie krêgu osób uprawnionych do wystêpowania w procesie karnym w charakterze pe³nomocnika bez w¹tpienia skutkowaæ bêdzie bardziej
powszechnym, ni¿ mia³o to miejsce dotychczas, korzystaniem z profesjonalnej pomocy przez pokrzywdzonych dzia³aj¹cych w procesie w charakterze
oskar¿ycieli posi³kowych, oskar¿ycieli prywatnych, powodów cywilnych,
a tak¿e tych, którzy na etapie postêpowania s¹dowego nie zamierzaj¹ wstêpowaæ w kwalifikowan¹ rolê procesow¹, gdy¿ wol¹ skorzystaæ z uprawnieñ
przys³uguj¹cych na tym etapie pokrzywdzonemu, np. wyst¹piæ z wnioskiem,
o którym mowa w art. 46 § 1 k.k.
Upowszechnienie udzia³u profesjonalnego pe³nomocnika w procesie karnym powinno przys³u¿yæ siê zarówno zwiêkszeniu prawdopodobieñstwa
uwzglêdnienia i zaspokojenia w toku procesu karnego s³usznych interesów
pokrzywdzonego, jak i podniesieniu sprawnoci postêpowania, zw³aszcza
w sprawach o z³o¿onym stanie faktycznym lub prawnym.
Na zakoñczenie przedmiotowego artyku³u zauwa¿yæ wypada, i¿ zmiana
legislacyjna z dnia 8 czerwca 2010 r. stanowi kolejny etap w dyskusji na
temat fuzji zawodów radcy prawnego i adwokata. Do przeciwników po³¹czenia obu zawodów nale¿¹ w przewa¿aj¹cej wiêkszoci adwokaci i samorz¹d
adwokacki jednak¿e, co wymaga podkrelenia, samorz¹d radcowski nie zmierza do po³¹czenia zawodów za wszelk¹ cenê.
Radca prawny ma obecnie lepsze mo¿liwoci dochodzenia roszczeñ maj¹tkowych, za uprawnienia przys³uguj¹ce mu w sytuacji posiadania statusu
pe³nomocnika pokrzywdzonego zarówno w postêpowaniu karnym, jak i cywilnym pozwalaj¹ na wybranie najlepszego rodka prawnego dochodzenia roszczeñ. Mo¿e on wiêc wybraæ drogê postêpowania cywilnego, wytaczaj¹c powództwo, za w drodze postêpowania karnego mo¿e ¿¹daæ odszkodowania
w oparciu o prawo cywilne, np. w drodze powództwa adhezyjnego lub orzeczenia samoistnego rodka karnego w postaci obowi¹zku naprawienia szkody.
Zwiêkszenie dostêpnoci osób wiadcz¹cych pomoc prawn¹, z których
us³ug mog¹ skorzystaæ pokrzywdzeni, w znacz¹cy sposób mo¿e wp³yn¹æ na
skutecznoæ dochodzonych przez nich roszczeñ. Nieuzasadniona by³a bowiem
sytuacja, gdy pokrzywdzony ograniczony by³ w wyborze jedynie do adwokata.
Nie istnia³y ¿adne uzasadnione powody, aby taki stan rzeczy trwa³ nadal.
Radcy prawni i adwokaci to grupy zawodowe charakteryzuj¹ce siê zbli¿onym wykszta³ceniem i kompetencjami, bior¹c pod uwagê reprezentacjê przed
s¹dami i innymi organami w³adzy pañstwowej. Zwróciæ nale¿y uwagê na
fakt, i¿ egzamin wstêpny na aplikacjê radcowsk¹ i adwokack¹ jest taki sam.
Niektórzy przedstawiciele doktryny stawiaj¹ wiêc tezê, i¿ podstawowa ró¿nica miêdzy adwokatami a radcami prawnymi polega na tym, ¿e radca prawny
nie ma mo¿liwoci wystêpowania jako obroñca w procesie karnym. Wiele
osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tej odmiennoci. Nale¿y racjonalnie
przyj¹æ, i¿ dla przeciêtnego obywatela istotne jest, by otrzymaæ oczekiwan¹
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i potrzebn¹ w danej sytuacji pomoc prawn¹, bez wzglêdu na to, czy udzieli jej
adwokat, czy radca prawny. Ka¿dy bowiem, kto udaje siê do prawnika, oczekuje podjêcia przez niego dzia³añ zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia konkretnego efektu. Jeli za efekt ten mo¿e byæ osi¹gniêty poprzez czynnoci radcy prawnego,
to dlaczego zainteresowana osoba nie mia³aby skorzystaæ w³anie z jego us³ug
tak¿e w sprawach karnych? Pytanie to zyskuje na znaczeniu tym bardziej, i¿
na wspó³czesnym rynku us³ug prawnych coraz czêciej zachodzi potrzeba kompleksowej pomocy prawnej, a to oznacza, i¿ klient bêdzie oczekiwa³ pomocy
z zakresu ró¿nych dziedzin prawa, np. jednoczenie prawa cywilnego i karnego. Zjawisku temu towarzyszy d¹¿enie do specjalizacji samych prawników
 wystarczy przejrzeæ strony internetowe kilku wiêkszych polskich kancelarii
prawnych, gdzie w wiêkszoci przypadków do nazwisk poszczególnych pracowników przyporz¹dkowane s¹ dziedziny prawa, w których uwa¿aj¹ siê za specjalistów. Kancelarie tworzone s¹ wiêc w oparciu o wyspecjalizowanych
w danej dziedzinie prawa pracowników. Zdaje siê bowiem, i¿ liczba i ró¿norodnoæ spraw, z jakimi przychodzi siê zmierzyæ polskiemu prawnikowi, zmusza
do pracy zgodnie z zasad¹, i¿ nie mo¿na byæ naprawdê dobrym we wszystkim.
Powstaj¹ zatem kancelarie radcowsko-adwokackie, których istnienie podwa¿a
sens podzia³u na wy¿ej wspomniane zawody. Skoro ju¿ teraz w wielu sytuacjach adwokaci i radcy prawni wspó³pracuj¹ ze sob¹, to czy po³¹czenie
zawodów bêdzie mia³o dla tych osób jakie negatywne konsekwencje? Czêsto
dochodzi do sytuacji, w których adwokaci zajmuj¹ siê wieloma sprawami
spoza prawa karnego, radcowie prawni uczestnicz¹ za w postêpowaniach
karnych jako pe³nomocnicy lub obroñcy w sprawach o wykroczenia.
Reasumuj¹c, zdaniem autorów artyku³u, reforma w postaci po³¹czenia
zawodów radcy prawnego i adwokata jest nieunikniona. Jest ona odpowiedzi¹ na potrzeby wspó³czesnego rynku us³ug prawnych, ale tak¿e wynikiem
racjonalnego toku rozumowania. Zmiany legislacyjne z 8 czerwca 2010 r.
wskazuj¹ w³aciwy kierunek ku dalszym reformom systemu prawa.

Summary
The authorities of a legal adviser in criminal proceedings
and their evolution over the centuries
Keywords: solicitor, criminal procedure, the evolution of rights, the legal profession.

The profession of a legal adviser in Poland has been shaped over the
centuries. The article looks at the gradual development of the authorities of
a legal adviser in criminal proceedings. A great emphasis is put on the changes
in the legislation which were introduced on 8 June 2010. It has been shown that
the subsequent amendments to the penal code seem to inevitably lead to
a merging of the profession of a lawyer with the profession of a legal adviser.
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Wp³yw dekretów radzieckich Rady Najwy¿szej
ZSRR na polskie prawo karne dotycz¹ce karania
zbrodniarzy wojennych
Zwyczaj pozostawiania zw³ok wisielca na szubienicy nie by³ obcy redniowiecznej Polsce, zw³ok skazanego nie usuwano tak d³ugo, a¿ zgnij¹ ciêgna
i rozluni¹ siê spojenia koci. Nad odstraszaj¹ca funkcj¹ kary mierci w tej
epoce mo¿na zastanawiaæ siê zw³aszcza w sytuacji jej kwalifikowanej formy,
do której zalicza siê m.in. wykonanie pewnych aktów przed lub po pozbawieniu skazanego ¿ycia, w tym równie¿ pozostawienie trupa na szubienicy do
czasu jego rozk³adu1. Takie kwalifikowane formy kary mierci towarzyszy³y
nastêpnym stuleciom w³¹cznie z wieszaniem lub przybijaniem do szubienicy
cia³a niedosz³ego skazañca, który przed egzekucj¹ zabi³ siê lub zmar³.
W drugiej po³owie XVIII wieku wprowadzono wykonywanie kary mierci
na nieobecnych, polegaj¹ce na wieszaniu na szubienicy lalki symbolizuj¹cej
skazañca lub tablicy z imieniem i nazwiskiem przestêpcy albo przedstawiaj¹cego go rysunku. Z kolei pod rz¹dami Kodeksu Karz¹cego Królestwa Polskiego i nastêpuj¹cych po nim kodeksów karnych publiczne egzekucje przetrwa³y
do lat szeædziesi¹tych XIX wieku i powrócono do nich w czasie powstania
styczniowego. Ostatecznie w 1876 r. zaprzestano publicznych egzekucji,
a cia³o skazañca pozostawa³o na szubienicy pó³ godziny, po czym by³o grzebane w nieoznaczonym miejscu2.
W okresie miêdzywojennym polskie ustawodawstwo przewidywa³o karê
mierci jako karê zasadnicz¹. Jej wykonanie zgodnie z kodeksem karnym
nastêpowa³o przez powieszenie, za zgodnie z przepisami kodeksu karnego
1 H. Zaremska, Niegodne rzemios³o. Kat w spo³eczeñstwie Polski XIVXVI wiek, Warszawa
1986, s. 59, cyt. za: Rocznik kapitulny krakowski. Monumenta Poloniae Historia, t. II, Warszawa 1961, s. 815; H. Grajewski, Kara mierci w prawie polskim do po³owy XIV wieku, Warszawa
1956, s. 187190, 203, 204.
2 B. Hernik-Pikulska, Kara mierci, Kraków 2006, s. 8086.
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wojskowego przez rozstrzelanie. Przepisy wykonawcze zawarte w kodeksie
postêpowania karnego regulowa³y, i¿ wyrok mierci wykonywa siê w miejscu zamkniêtym, niepublicznie. Przy wykonywaniu wyroku mierci powinien byæ obecny prokurator, naczelnik wiêzienia, protokolant, lekarz i duchowny wyznania, do którego nale¿y skazany. Poza tym mo¿e byæ obecny
obroñca, którego o terminie stracenia nale¿y zawiadomiæ3. Konspiracyjny
charakter polskiego s¹downictwa podziemnego zarówno w wietle przepisów
kodeksu s¹dów kapturowych ZWZ z maja 1940 r. z przepisami materialnymi,
jak i statutu Wojskowych S¹dów Specjalnych ZWZAK z listopada 1941 r.
determinowa³ formê wykonywanych egzekucji. Nie by³y one stricte publiczne, ale czêsto wykonywano je w miejscu publicznym w obecnoci przypadkowych wiadków. Dekret Prezydenta RP z 30 marca 1943 r. o odpowiedzialnoci karnej za zbrodnie wojenne oraz czyny przestêpne, które z naruszeniem
prawa miêdzynarodowego pope³nione by³y na szkodê Pañstwa Polskiego, polskiej osoby prawnej i obywatela polskiego przewidywa³ karê wiêzienia, wiêzienia do¿ywotniego lub karê mierci. Dekret nie wprowadza³ szczególnej
formy wykonania kary mierci4.
W ZSRR procesy zbrodniarzy wojennych, prowadzone przed trybuna³ami
wojennymi oraz s¹dami wojenno-polowymi, opiera³y siê na dwóch podstawach materialnoprawnych: art. 581 lit. a kodeksu karnego ZSRR oraz przepisach dekretu z 19 kwietnia 1943 r. Prezydium Rady Najwy¿szej ZSRR
 O karaniu niemiecko-faszystowskich przestêpców winnych zabójstw i znêcania nad ludnoci¹ cywiln¹ i jeñcami czerwonoarmistami, szpiegów, zdrajców ojczyzny i ich pomocników. Wprowadzona przepisami dekretu forma
egzekucji publicznej, po³¹czona z pozostawieniem zw³ok skazañca na szubienicy, ¿eby wszyscy wiedzieli, jak s¹ karani i jaka kara dosiêga ka¿dego, kto
dokonuje przemocy i rozprawia siê z ludnoci¹ cywiln¹ i kto zdradza swoj¹
Ojczyznê5, mia³a pe³niæ funkcjê odstraszaj¹c¹ czy te¿, inaczej mówi¹c, funkcjê prewencji ogólnej. W marcu 1945 r. z rosyjskim filmem dokumentalnym
obrazuj¹cym jeden z takich procesów zapozna³ siê sêdzia Robert H. Jackson,
3 Kodeks postêpowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz.U. z 1950 r., nr 40, poz. 364),
Kodeks karny wojskowy (Dz.U. z 1928 r., nr 36, poz. 328).
4 By³y to nastêpuj¹ce przestêpstwa: sprowadzenie niebezpieczeñstwa powszechnego dla
¿ycia lub zdrowia ludzkiego, spowodowanie mierci, szczególnego udrêczenie, kalectwa, trwa³ej
choroby fizycznej lub psychicznej, trwa³ej niezdolnoci do pracy zawodowej, poddanie czynowi
nierz¹dnemu lub wysiedlenie obywatela polskiego, dokonanie wbrew normom prawa miêdzynarodowego rabunku, kradzie¿y, zniszczenia lub istotnego uszkodzenia mienia publicznego lub
prywatnego, je¿eli mienie to stanowi wartoæ ogólnonarodow¹, zmuszanie obywatela polskiego
do wst¹pienia do wojska lub wbrew normom prawa miêdzynarodowego do pracy dla nieprzyjaciela. Cz. Pilichowski, ciganie i karanie sprawców zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko
ludzkoci. Wybór dokumentów, Warszawa 1978, s. 128.
5 Ukaz Prieziduma Wierchownogo Sowieta ot 19 apriela 1943 g., [w:] Sbornik zakonodatielnych i normatiwnych aktow o riepresjach i reabilitacji politiczieskich riepriesji, cz. II, Kursk
1999, s. 237.
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póniejszy oskar¿yciel w procesie norymberskim reprezentuj¹cy Stany Zjednoczone Ameryki. Odbywaj¹cy siê w Charkowie trzydniowy proces niemieckich oficerów oskar¿onych o zabójstwa ludnoci cywilnej zakoñczy³ siê egzekucj¹ przeprowadzon¹ w obecnoci kilkudziesiêciu tysiêcy osób na jednym
z placów miasta. Amerykañski sêdzia wyrazi³ opiniê, i¿ by³ to nad wyraz
interesuj¹cy pokaz praktycznego wykorzystania rosyjskiego zwyczaju, zgodnie z którym pods¹dni sami dowodz¹ zasadnoci oskar¿enia6. Pomijaj¹c
w tym miejscu problematykê zwi¹zan¹ z dowodzeniem winy w tym7 i podobnych procesach, warto przybli¿yæ wystêpuj¹cy w nich aspekt zwi¹zany
z funkcj¹ publicznej formy wykonania egzekucji i wp³yw rozwi¹zañ przyjêtych przez regulacje prawne ZSRR na polskie dekrety PKWN stosowane
wobec zbrodniarzy wojennych.
Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e obok wspomnianego dekretu z 19 kwietnia
1943 r. podstaw¹ skazania zbrodniarzy wojennych w ZSRR by³ równie¿ art.
581 lit. a kodeksu karnego RSFRR, stosowany w szczególnoci podczas procesów przebiegaj¹cych przed trybuna³ami wojennymi. Ustawa o ustroju s¹dowym ZSRR z 16 sierpnia 1938 r. do w³aciwoci trybuna³ów wojennych dzia³aj¹cych w autonomicznych i zwi¹zkowych republikach przy okrêgach
wojennych, frontach, morskich flotach, armiach, korpusach, innych wojskowych jednostkach i garnizonach przekazywa³a rozpatrywanie przestêpstw
pope³nionych przez wojskowych oraz przestêpstw, które zgodnie z innymi
przepisami zosta³y przekazane do ich w³aciwoci. Przyk³adem takiej regulacji by³ art. 7 dekretu z 22 czerwca 1941 r.  O stanie wojennym. Zgodnie
z jego treci¹ w miejscach, w których stan taki og³oszono, wszystkie sprawy
dotycz¹ce przestêpstw przeciwko obronnoci, porz¹dkowi powszechnemu
i bezpieczeñstwu pañstwa podlega³y rozpatrzeniu przez trybuna³y wojenne8.
Osoby, które  jak uznalibymy obecnie  pope³nia³y zbrodnie wojenne,
a zgodnie z przepisami cytowanego kodeksu karnego dzia³a³y przeciwko bez6

Dziennik Jacksona, Biblioteka Kongresu, Dzia³ Rêkopisów, Papiery Roberta H. Jacksona, s. 79, cyt. za: D. Irwing, Norymberga ostatnia bitwa, Warszawa 1999, s. 33.
7 M. Ko¿ewnikow Istoria Sowietskowo Suda 19171956, Moskwa 1957, s. 337. Wyrok
Wojennego Trybuna³u 4. Ukraiñskiego Frontu wydany w grudniu 1943 r. za przestêpstwa
pope³nione w Charkowie i rejonie charkowskim na podstawie dekretu Prezydium Rady Najwy¿szej ZSRR z 19 kwietnia 1943 r.  O rodkach karania niemiecko-faszystowskich z³oczyñców za
znêcanie siê i mordowanie cywilnych obywateli radzieckich i wojennych jeñców czerwonoarmistów, szpiegów, zdrajców Ojczyzny sporód obywateli radzieckich i ich pomocników. W ZSRR
obszern¹ i skomplikowan¹ pod wzglêdem swego charakteru pracê w zakresie badañ zbrodni
pope³nionych przez faszystów wykonali wojskowi prokuratorzy i ledczy. W wyniku tej pracy
otrzymano obszerny materia³ dowodowy. Prokuratura Wojskowa, Nadzwyczajna Komisja Pañstwowa i organy Bezpieczeñstwa Pañstwowego wykonywa³y nie tylko badania, lecz zajmowa³y
siê poszukiwaniem zbrodniarzy wojennych, co umo¿liwi³o ju¿ w 1943 i 1944 roku przeprowadzenie procesów s¹dowych wytoczonych najwiêkszym zbrodniarzom i ich wspó³uczestnikom
w Krasnodarze, Charkowie, Kijowie, Smoleñsku i innych miastach  N.S. Aleksiejew, Z³odziejanija i wozmiezdije, priestuplienia protiw czie³owiecziestwa, Moskwa 1986, s. 337338.
8 M. W. Ko¿ewnikow, op. cit., s. 328.
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pieczeñstwu pañstwa radzieckiego i by³y uznane za obywateli ZSRR, s¹dzono
na podstawie penalizuj¹cego zdradê ojczyzny art. 581 lit. a zawartego
w rozdz. 1: Przestêpstwa przeciwko pañstwu Dzia³u I: Przestêpstwa kontrrewolucyjne czêci szczególnej kodeksu karnego RSFRR. Za zdradê ojczyzny
uznawane by³o tak¿e udzielanie pomocy niemieckim okupantom przy dokonywaniu przemocy i grabie¿y na czasowo okupowanym terytorium ZSRR9.
Przepis art. 581 kodeksu karnego RSFRR, który wszed³ w ¿ycie 8 czerwca 1934 r., dotyczy³ czynów pope³nionych przez obywateli ZSRR na szkodê
mocy wojennej ZSRR, jego niezawis³oci pañstwowej lub nienaruszalnoci
jego terytorium, takich jak: szpiegostwo, zdrada tajemnicy wojskowej lub
pañstwowej, przejcie na stronê nieprzyjaciela, ucieczka za granicê. Pope³nienie tych czynów karane by³o najwy¿szym wymiarem kary  kar¹ mierci
wykonywan¹ przez rozstrzelanie z konfiskat¹ ca³ego mienia, a przy zaistnieniu okolicznoci ³agodz¹cych  kar¹ pozbawienia wolnoci na okres lat 10
z konfiskat¹ ca³ego mienia. Zgodnie z art. 581 lit. b te same przestêpstwa
pope³nione przez ¿o³nierzy karane by³y wy³¹cznie najwy¿szym wymiarem
kary  kar¹ mierci przez rozstrzelanie z konfiskat¹ ca³ego mienia10.
Z kolei pkt 1 dekretu z 19 kwietnia 1943 r. Prezydium Rady Najwy¿szej
ZSRR  O karaniu niemiecko-faszystowskich przestêpców winnych zabójstw
i znêcania nad ludnoci¹ cywiln¹ i jeñcami czerwonoarmistami, szpiegów,
zdrajców ojczyzny i ich pomocników stanowi³, ¿e: niemieccy, w³oscy, rumuñscy, wêgierscy, fiñscy faszystowscy przestêpcy bior¹cy udzia³ w zabójstwach
i znêcaniu nad ludnoci¹ cywiln¹ i jeñcami czerwonoarmistami, a tak¿e
szpiedzy i zdrajcy sporód sowieckich obywateli karani s¹ kar¹ mierci przez
powieszenie11. Punkt 2 dekretu przewidywa³ ³agodniejsz¹ sankcjê wobec
osób uznanych za pomocników w dokonywaniu wymienionych przestêpstw:
Pomocnicy z miejscowej ludnoci zdemaskowani w okazywaniu pomocy
przestêpcom w dokonywaniu rozgromienia i przemocy wobec ludnoci cywilnej i jeñców czerwonoarmistów karani s¹ zsy³k¹ na prace kator¿nicze na
okres od 15 do 20 lat12.
Rozpatrywanie tego typu spraw akt ten powierza³ wojenno-polowym s¹dom ustanowionym przy dywizjach armii w sk³adzie: przewodnicz¹cy wojennego trybuna³u dywizji, naczelnik specjalnego oddzia³u dywizji, zastêpca do9 A. Trajnin, B. Menszagin, Z. Wyszyñska, Ugo³ownyj kodieks RSFSR  kommentarij, pod
red. i z przedmow¹ przewodnicz¹cego S¹du Najwy¿szego ZSRR I. T. Golakowa, Moskwa 1946,
s. 6365.
10 Ibidem, s. 6465.
11 Ukaz Prieziduma Wierchownogo Sowieta ot 19 apriela 1943 g., [w:] Sbornik zakonodatielnych i normatiwnych aktow..., s. 237; A. Gercenzon, Prawo karne. Czêæ ogólna, Warszawa 1952,
s. 475478. Na podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cych aktów prawnych  kodeksu karnego RSFRR
i kodeksów poszczególnych republik ZSRR  karê mierci wykonywano przez rozstrzelanie.
12 Ukaz Prieziduma Wierchownogo Sowieta ot 19 apriela 1943 g., [w:] Sbornik zakonodatielnych i normatiwnych aktow..., s. 237.
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wódcy dywizji wydzia³u politycznego, z udzia³em prokuratora dywizji. Dekret
nie przewidywa³ mo¿liwoci wniesienia za¿alenia b¹d skargi na decyzjê
wojenno-polowego s¹du. Akt ten wprowadza³ specjalny tryb zatwierdzania
i wykonywania wyroków. Zgodnie z pkt 4 dekretu wyroki po zatwierdzeniu
przez dowódcê dywizji by³y wykonywane niezw³ocznie, a pkt 5 g³osi³: wykonanie wyroków wojskowych s¹dów polowych, powieszenie skazanych na
mieræ wykonywaæ publicznie, przy ludnoci, a cia³a powieszonych pozostawiaæ na szubienicy przez kilka dni, ¿eby wszyscy wiedzieli, jak s¹ karani
i jaka kara dosiêga ka¿dego, kto dokonuje przemocy i rozprawia siê z ludnoci¹ cywiln¹ i kto zdradza swoj¹ Ojczyznê13.
Regulacja umo¿liwiaj¹ca wykonanie publicznej egzekucji przetransformowana zosta³a do prawodawstwa polskiego. Zgodnie z dekretem PKWN
z 1 grudnia 1944 r. zmieniaj¹cym kodeks postêpowania karnego, taka forma
egzekucji by³a dopuszczalna z uwagi na szczególny charakter przestêpstwa14. Publiczne wykonanie orzeczonej kary mierci stosowano równie¿
wobec sprawców zbrodni faszystowsko-hitlerowskich skazywanych na podstawie dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r.  O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znêcania siê nad ludnoci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego15. Wczeniej,
tj. 31 maja 1944 r., Rada Wojenna Polskich Si³ Zbrojnych przy Zwi¹zku
Patriotów Polskich wyda³a dekret  O wymiarze kary dla niemiecko-faszystowskich z³oczyñców, winnych zabójstw i znêcañ nad ludnoci¹ cywiln¹
i jeñcami wojennymi, który by³ dok³adnym t³umaczeniem dekretu radzieckiego z 19 kwietnia 1943 r.16
Pierwszym z procesów zakoñczonych publiczn¹ egzekucj¹ by³ proces szeciu cz³onków za³ogi obozu KL Lublin w Majdanku, który odby³ siê w listopadzie i grudniu 1944 r. Wyrok na piêciu sporód szeciu oskar¿onych zosta³
wykonany publicznie w obecnoci tysiêcy gapiów oraz prasy na terenie obozu17. Kolejna publiczna egzekucja odby³a siê 4 lipca 1946 r. w Gdañsku
wobec 11 skazanych cz³onków za³ogi obozu koncentracyjnego Stutthof. Wed³ug niektórych róde³ mia³o siê jej przygl¹daæ ponad 100 tys. osób. 21 lipca
1946 r. w Poznaniu publicznie powieszono A. Greisera, namiestnika Rzeszy
w Kraju Warty po procesie przeprowadzonym przed Najwy¿szym Trybuna13
14
15

Ibidem.
Dz.U. z 1944 r., nr 13, poz. 70.
Dz.U. z 1944 r., nr 4, poz. 16. Publiczne egzekucje zdarza³y siê wobec dzia³aczy organizacji niepodleg³ociowych po wyrokach WSR, tak podaje np. Z. Leszczyñska, Ginê za to co
najg³êbiej cz³owiek ukochaæ mo¿e. Cz³onkowie organizacji niepodleg³ociowych na Lubelszczynie
skazani na karê mierci przez s¹dy wojskowe (19441955), Lublin 2003, t. 2, s. 320321.
16 Cz. Pilichowski, Badanie i ciganie zbrodni..., Warszawa 1975, s. 156; A. Lityñski,
Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2005, s. 101.
17 Skazanymi byli: H. Vogel, W. Gerstenmeier, A. Terenes, T. Schoellen, H. Stalp. Szósty
oskar¿ony  E. Polhman  przed zakoñczeniem procesu pope³ni³ samobójstwo.
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³em Narodowym. Egzekucjê R. Hessa, komendanta obozu AuschwitzBirkenau, trudno za okreliæ jako publiczn¹, choæ odby³a siê na placu dawnego
obozu, a przy jej wykonaniu obecni byli przedstawiciele by³ych wiêniów,
Ministerstwa Sprawiedliwoci, prokuratury i Urzêdu Bezpieczeñstwa. Zw³oki
Hessa prawdopodobnie zosta³y spalone po egzekucji, zw³oki 11 skazanych
w procesie s¹du specjalnego w Gdañsku oprawców z obozu Stutthof przekazane zosta³y do Akademii Medycznej w Gdañsku18. Zatem w tych przypadkach nie praktykowano wzorem radzieckiego dekretu pozostawiania zw³ok
wisielców w miejscu egzekucji celem spotêgowania funkcji odstraszenia potencjalnych przestêpców.

ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÑÑÑÐ
îò 19 àïðåëÿ 1943 ã.
î ìåðàõ íàêàçàíèÿ äëÿ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çëîäååâ âèíîâíûõ
â óáèéñòâàõ è èñòÿçàíèÿõ ñîâåòñêîãî ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ è ïëåííûõ
êðàñíîàðìåéöåâ, øïèîíîâ, èçìåííèêîâ Ðîäèíû èç ÷èñëà ñîâåòñêèõ
ãðàæäàí è èõ ïîñîáíèêîâ
Â îñâîáîæäåííûõ Êðàñíîé Àðìèåé îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ
ãîðîäàõ è ñåëàõ îáíàðóæåíî ìíîæåñòâî ôàêòîâ íåñëûõàííûõ çâåðñòâ è ÷óäîâèùíûõ íàñèëèé, ó÷èíåííûõ íåìåöêèìè, èòàëüÿíñêèìè, ðóìûíñêèìè,
âåíãåðñêèìè, ôèíñêèìè ôàøèñòñêèìè èçâåðãàìè, ãèòëåðîâñêèìè àãåíòàìè,
à òàêæå øïèîíàìè è èçìåííèêàìè Ðîäèíû èç ÷èñëà ñîâåòñêèõ ãðàæäàí íàä
ìèðíûì ñîâåòñêèì íàñåëåíèåì è ïëåííûìè êðàñíîàðìåéöàìè. Ìíîãèå
äåñÿòêè òûñÿ÷ íè â ÷åì íå ïîâèííûõ æåíùèí, äåòåé è ñòàðèêîâ, à òàêæå
ïëåííûõ êðàñíîàðìåéöåâ çâåðñêè çàìó÷åíû, ïîâåøåíû, ðàññòðåëÿíû, çàæèâî
ñîææåíû ïî ïðèêàçàì êîìàíäèðîâ âîèíñêèõ ÷àñòåé è ÷àñòåé æàíäàðìñêîãî
êîðïóñà ãèòëåðîâñêîé àðìèè, íà÷àëüíèêîâ ãåñòàïî, áóðãîìèñòðîâ, âîåííûõ
êîìåíäàíòîâ ãîðîäîâ è ñåë, íà÷àëüíèêîâ ëàãåðåé äëÿ âîåííîïëåííûõ è äðóãèõ
ïðåäñòàâèòåëåé ôàøèñòñêèõ âëàñòåé.
Ìåæäó òåì, êî âñåì ýòèì ïðåñòóïíèêàì, âèíîâíûõ â ñîâåðøåíèè
êðîâàâûõ ðàñïðàâ íàä ìèðíûì ñîâåòñêèì íàñåëåíèåì è ïëåííûìè êðàñíîàðìåéöàìè, ê èõ ïîñîáíèêàì èç ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåðà âîçìåçäèÿ, ÿâíî íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñîäåÿííûì èìè
çëîäåÿíèÿì.
18 J. Grabowska, Stutthof  przewodnik, informator historyczny, Gdañsk  Sztutowo 2004;
B. Rabij, Sprawiedliwoæ czy hañba?, Focus Historia 2007, nr 1; A IPN sygn. 196/11-196/38
(proces A. Greisera); A IPN sygn. 196/82-196/115 (proces R. Hessa); A PMM sygn. XX-1 (proces
cz³onków za³ogi obozu na Majdanku).
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Èìåÿ ââèäó, ÷òî ðàñïðàâà è íàñèëèÿ íàä áåççàùèòíûìè ñîâåòñêèìè
ãðàæäà-íàìè è ïëåííûìè êðàñíîàðìåéöàìè è èçìåíà Ðîäèíå ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè
ïîçîðíûìè è òÿæêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè, ñàìûìè ãíóñíûìè çëîäåÿíèÿìè,
Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
ï î ñ ò à í à â ë ÿ å ò:
 Óñòàíîâèòü, ÷òî íåìåöêèå, èòàëüÿíñêèå, ðóìûíñêèå, âåíãåðñêèå, ôèíñêèå
ôàøèñòñêèå çëîäåè, óëè÷åííûå â ñîâåðøåíèè óáèéñòâ è èñòÿçàíèé
ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ è ïëåííûõ êðàñíîàðìåéöåâ, à òàêæå øïèîíû
è èçìåííèêè èç ÷èñëà ñîâåòñêèõ ãðàæäàí êàðàþòñÿ ñìåðòíîé êàçíüþ ÷åðåç
ïîâåøåíèå.
 Ïîñîáíèêè èç ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, óëè÷åííûå â îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿ
çëîäåÿì â ñîâåðøåíèè ðàñïðàâ è íàñèëèé íàä ãðàæäàíñêèì íàñåëåíèåì
è ïëåííûìè êðàñíîàðìåéöàìè, êàðàþòñÿ ññûëêîé â êàòîðæíûå ðàáîòû íà
ñðîê îò 15 äî 20 ëåò.
 Ðàññìîòðåíèå äåë î ôàøèñòñêèõ çëîäåÿõ, âèíîâíûõ â ðàñïðàâàõ è íàñèëèÿõ
íàä ìèðíûì ñîâåòñêèì íàñåëåíèåì è ïëåííûìè êðàñíîàðìåéöàìè, à òàêæå
øïèîíàõ, èçìåííèêàõ Ðîäèíû èç ÷èñëà ñîâåòñêèõ ãðàæäàí è î èõ ïîñîáíèêàõ
èç ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ âîçëîæèòü íà âîåííî-ïîëåâûå ñóäó, îáðàçóåìûå ïðè
äèâèçèÿõ äåéñòâóþùåé àðìèè â ñîñòàâå: ïðåäñåäàòåëè âîåííîãî òðèáóíàëà
äèâèçèè (ïðåäñåäàòåëü ñóäà), íà÷àëüíèêà îñîáîãî îòäåëà äèâèçèè,
çàìåñòèòåëÿ êîìàíäèðà äèâèçèè ïî ïîëèòè÷åñêîé ÷àñòè (÷ëåíîâ ñóäà),
ñ ó÷àñòèåì ïðîêóðîðà äèâèçèè.
 Ïðèãîâîðû âîåííî-ïîëåâûõ ñóäîâ ïðè äèâèçèÿõ óòâåðæäàòü êîìàíäèðó
äèâèçèè è ïðèâîäèòü â èñïîëíåíèå íåìåäëåííî.
 Ïðèâåäåíèå â èñïîëíåíèå ïðèãîâîðîâ âîåííî-ïîëåâûõ ñóäîâ ïðè äèâèçèÿõ,
ïîâåøåíèå îñóæäåííûõ ê ñìåðòíîé êàçíè ïðîèçâîäèòü ïóáëè÷íî, ïðè
íàðîäå, à òåëà ïîâåøåííûõ îñòàâëÿòü íà âèñåëèöå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
äíåé, ÷òîáû âñå çíàëè, êàê êàðàþòñÿ è êàêîå âîçìåçäèå ïîñòèãàåò âñÿêîãî,
êòî ñîâåðøàåò íàñèëèå è ðàñïðàâó íàä ãðàæäàíñêèì íàñåëåíèåì è êòî ïðåäàåò ñâîþ Ðîäèíó.
ród³o: Sbornik zakonodatielnych i normatywnych aktów o riepresjach i reabilitacji politiczeskich represji, cz. II, Kursk 1999, s. 237.

190

El¿bieta Rojowska

ROZPORZ¥DZENIE
PREZYDIUM RADY NAJWY¯SZEJ ZSRR
z dnia 19 kwietnia 1943 r.
o rodkach karnych wobec zbrodniarzy niemiecko-faszystowskich,
winnych zabójstw i torturowania radzieckiej ludnoci cywilnej
i czerwonoarmistów wziêtych do niewoli, szpiegów, zdrajców Ojczyzny wród obywateli radzieckich i ich wspólników
W wyzwolonych od niemiecko-faszystowskich najedców przez Armiê
Radzieck¹ miastach i wsiach ujawniono wiele faktów nies³ychanego bestialstwa i potwornej przemocy dokonanych przez niemieckich, w³oskich, rumuñskich, wêgierskich, fiñskich faszystowskich potworów, agentów hitlerowskich
oraz szpiegów i zdrajców Ojczyzny sporód radzieckich obywateli na pokojowej radzieckiej ludnoci i wziêtych do niewoli czerwonoarmistach. Dziesi¹tki
tysiêcy nic niewinnych kobiet, dzieci i starców oraz wziêtych do niewoli
czerwonoarmistów bestialsko zamêczono, powieszono, rozstrzelano, spalono
¿ywcem na rozkaz dowódców jednostek wojskowych i jednostek korpusu ¿andarmerii armii hitlerowskiej, naczelników gestapo, burmistrzów, komendantów wojskowych miast i wsi, naczelników obozów dla jeñców wojennych
i innych przedstawicieli w³adz faszystowskich.
Tymczasem wobec wszystkich tych przestêpców winnych dokonania
krwawych rozpraw na pokojowej radzieckiej ludnoci i wziêtych do niewoli
czerwonoarmistach, wobec ich wspólników wród miejscowej ludnoci stosowany jest w chwili obecnej rodek karny jawnie nieodpowiadaj¹cy dokonanym przez nich zbrodniom.
Bior¹c pod uwagê, ¿e rozprawa i przemoc wobec bezbronnych obywateli
radzieckich i wziêtych do niewoli czerwonoarmistów oraz zdrada Ojczyzny s¹
najhaniebniejszymi i najciê¿szymi przestêpstwami, nikczemnymi zbrodniami, Prezydium Rady Najwy¿szej ZSRR
p o s t a n a w i a:
1) Stwierdziæ, ¿e niemieccy, w³oscy, rumuñscy, wêgierscy, fiñscy zbrodniarze
faszystowscy przy³apani na dokonywaniu zabójstw i torturowaniu ludnoci cywilnej oraz wziêtych do niewoli czerwonoarmistów, a tak¿e szpiedzy
i zdrajcy sporód obywateli radzieckich skazywani s¹ na karê mierci
przez powieszenie.
2) Wspólnicy z miejscowej ludnoci, przy³apani na udzielaniu pomocy zbrodniarzom przy dokonywaniu rozpraw i przemocy na ludnoci cywilnej
i wziêtych do niewoli czerwonoarmistach, karani s¹ zes³aniem na kator¿nicze roboty na okres od 15 do 20 lat.
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3) Rozpatrzenie spraw zbrodniarzy faszystowskich winnych rozpraw i przemocy wobec pokojowej ludnoci radzieckiej i wziêtych do niewoli czerwonoarmistów oraz szpiegów, zdrajców Ojczyzny sporód obywateli radzieckich i ich wspólników wród miejscowej ludnoci powierza siê wojskowym
s¹dom polowym, tworzonym przy dywizjach funkcjonuj¹cej armii, w sk³adzie: przewodnicz¹cy trybuna³u wojennego dywizji (przewodnicz¹cy s¹du),
naczelnik specjalnego wydzia³u dywizji, zastêpca dowódcy dywizji ds. politycznych (cz³onkowie s¹du), z udzia³em prokuratora dywizji19.
4) Wyroki wojskowych s¹dów polowych przy dywizjach zatwierdza dowódca
dywizji i natychmiast wykonuje.
5) Wykonanie wyroków wojskowych s¹dów polowych, powieszenie skazanych
na mieræ wykonywaæ publicznie, przy ludnoci, a cia³a powieszonych pozostawiaæ na szubienicy przez kilka dni, ¿eby wszyscy wiedzieli, jak s¹
karani i jaka kara dosiêga ka¿dego, kto dokonuje przemocy i rozprawia siê
z ludnoci¹ cywiln¹ i kto zdradza swoj¹ Ojczyznê.
T³umaczenie: Halina Dru¿y³owska

Summary
Influence of the decree of the Supreme Soviet of the USSR on Polish
criminal law concerning punishment of war criminals
Keywords: USSR Penal Code, death penalty, Majdanek, trial.

The aim of the article is to investigate the influence of Soviet legislation
on Polish criminal law in terms of executing capital punishment on war
criminals. Death penalty in Poland used as a deterrent was common as early
as in the Middle Ages. This punishment carried out publicly was often seen
in its aggravated form  the corpse was left on the gallows to decompose.
Later, public executions were ceased.
In the 20th century in Poland, capital punishment was carried out publicly on war criminals, which had its roots in the USSR. In the Soviet Union
the trials of war criminals were conducted before military tribunals and
courts martial under the following substantive law: Art. 58a of the USSR
19 M.W. Ko¿ewnikow, op. cit., s. 333; Zakon o sudoustrojstwie SSSR, sojuznych i awtonomnych respublik, Moskwa 1954, s. 13. Zgodnie z Konstytucj¹ ZSRR, trybuna³y by³y s¹dami
specjalnymi i sk³ada³y siê z Trybuna³ów Wojennych Wojsk NKWD, Trybuna³ów Wojennych
Armii Radzieckiej, Trybuna³ów Wojennej Floty Morskiej, Trybuna³ów Kolei oraz Trybuna³ów
Transportu Wodnego. Na mocy art. 57 ustawy o ustroju s¹dowym ZSRR z 16 sierpnia 1938 r.
dzia³a³y w autonomicznych i zwi¹zkowych republikach przy okrêgach wojennych, frontach
i morskich flotach, armiach, korpusach, innych wojskowych jednostkach i garnizonach,
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Penal Code and the decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the
USSR of 19 April 1943. Public execution introduced by the decree was
accompanied by leaving the corpse of the convicts on the gallows so that
everyone could be aware [...] what punishment is imposed on anyone who
commits violent acts and inflicts carnage on civilians and commits treason
against their Motherland.
Under the decree of the Polish Committee of National Liberation
(PKWN) of 1 December 1944, which introduced changes into the Polish
Code of Criminal Proceedings, public execution was admissible because of
the specific nature of the crime. It was carried out especially on the people
convicted of Fascist-Hitlerite crimes that were found guilty under the decree
of the PKWN of 31 August 1944.
The first trial that ended with a public execution took place in November
and December 1944. The death sentence was executed on five out of six
defendants, members of the personnel of the Majdanek concentration camp,
in the presence of thousands of viewers and the press in this very camp. The
next public execution took place in Gdañsk on 4 July 1946 where 11 convicts,
members of the personnel of the Stutthof concentration camp, were killed
before the eyes of over 100 000 people. On 21 July 1946 in Poznañ A. Greiser,
governor of the Reichsgau Wartheland, was hanged publicly after a trial
before the Supreme National Tribunal. The execution of R. Hoess, lieutenant
colonel of the Auschwitz concentration camp, took place in the camp and it
was witnessed by the representatives of ex-prisoners, the Ministry of Justice,
the prosecutors office and the Public Security Office.
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Glosy
Glosa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z 9 czerwca 2010 r., SK 52/08, OTK 2010, nr 5,
poz. 50
Art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny
(Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.) jest zgodny z 42 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Leonardo da Vinci mawia³, ¿e wszystko pochodzi ze wszystkiego,
wszystko jest ze wszystkiego zrobione i wszystko powraca do wszystkiego.
Spostrze¿enie to w niewielkim stopniu zdaje siê przek³adaæ na proces integracji teoretycznoprawnych i szczegó³owych nauk o obowi¹zuj¹cym prawie,
nawet jeli te ostatnie podejmuj¹ w pewnym zakresie ogólniejsz¹ refleksjê
teoretyczn¹1. Myl ta  miejmy nadziejê, ¿e nie pope³niamy w tym miejscu
grzechu hiperbolizacji  nie zawsze te¿ przywieca dzia³alnoci poszczególnych segmentów w³adzy s¹downiczej, w tym i s¹du konstytucyjnego. Zwa¿ywszy w³anie na ca³okszta³t zmian, jakie nastêpuj¹ w systemie prawa
i zachowaniach adresatów norm prawnych wskutek dzia³alnoci orzeczniczej
Trybuna³u Konstytucyjnego2, w tym te¿ na zwi¹zanie (jakkolwiek nieformalne) organów pañstwa dokonan¹ przezeñ wyk³adni¹ przepisów, glosowany
wyrok postrzegaæ przychodzi jako przynosz¹cy rozczarowanie, jako burz¹cy
spokój ksi¹g lni¹cych wysoko.
Obiter dicta, podkrelanie znaczenia funkcji orzeczeñ TK, ma przy tym
niewiele wspólnego z dostrze¿onym zjawiskiem fetyszyzmu w prawie konstytucyjnym3. Przed³o¿ona TK sprawa do rozstrzygniêcia by³a jednak doskona³¹
okazj¹, by ogólnikowej zasadzie konstytucyjnej (wys³owionej w art. 42 ust. 1)
dodaæ przynale¿nej jej donios³oci, rangi i blasku. Co oczywiste, znaczenia
1 Z. Ziembiñski, O miejsce problematyki metodologicznej w naukach prawnych, Pañstwo
i Prawo 1978, z. 1, s. 7 i n.
2 M. D¹browski, Funkcje orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹cych niezgodnoci
aktów prawnych z Konstytucj¹ RP z 1997 r., Studia Prawnoustrojowe 2005, nr 5, s. 51 i n.
3 J. Galster, O zjawisku fetyszyzmu w prawie konstytucyjnym, [w:] Szeæ lat Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Dowiadczenia i inspiracje, pod red. nauk. L. Garlickiego, A. Szmyta,
Warszawa 2003, s. 78 i n.

194

Glosy

judykatu TK na poziomie prawa karnego materialnego przeceniæ ju¿ nie
sposób.
Rozstrzygniêcie TK dotyczy³o karnomaterialnej zasady nullum crimen
sine lege, tak¿e w tym jej komponencie, który umo¿liwia obywatelowi zorientowanie siê, za jaki czyn grozi mu odpowiedzialnoæ karna4. Bez wymogu, by
zakaz karny zawarty w ustawie przez sw¹ okrelonoæ by³ zwyczajnie dla
obywatela zrozumia³y, jest to niemo¿liwe do spe³nienia5. W analizowanej
sprawie przedmiotem skargi by³ w³anie brak konstytucyjnej okrelonoci
znamion czynu zabronionego z art. 231 § 1 k.k., który z tego powodu
 w ocenie skar¿¹cego  doprowadzi³ do przypisania mu odpowiedzialnoci za
to przestêpstwo. Wskazany przez skar¿¹cego i zastosowany przez TK wzorzec kontroli musia³ tedy zogniskowaæ uwagê na wszystkich sk³adowych zasady okrelonoci, zw³aszcza w kontekcie warunków odnosz¹cych siê do
sposobu okrelenia czynu zabronionego pod grob¹ kary6.
Co do rozumienia samej zasady  na definicjê której sk³ada siê bogaty
zbiór ró¿norodnych regu³ szczegó³owych i kojarzonej z zasadami przyzwoitej
legislacji7 i demokratycznego pañstwa prawnego8  stanowisko TK, przynajmniej jeli chodzi o pryncypia, pozostaje ugruntowane, choæ dostrzega siê
rozszerzanie wynikaj¹cych z owej zasady treci9. I choæ konstytucyjny poziom okrelonoci Trybuna³ rozpociera pomiêdzy tez¹ o kompletnym, precyzyjnym i jednoznacznym zdefiniowaniu przez ustawê wszystkich znamion
4

Zob. np. J. Zaleny, Okrelonoæ przepisów prawa jako wzorzec kontroli norm prawnych,
[w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materia³y 52. Ogólnopolskiego
Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Miêdzyzdrojach (2729 maja 2010 r.), pod red.
A. Ba³abana i P. Mijala, Szczecin 2011, s. 362 i n.
5 Por. L. Gardocki, Zasada nullum crimen sine lege certa we wspó³czesnym polskim
prawie karnym, [w:] Hominum causa omne ius constitutum est. Ksiêga jubileuszowa ku czci
Profesor Alicji Grzekowiak, pod red. A. Dêbiñskiego, M. Ga³¹zki, R.G. Ha³asa, K. Wiaka,
Lublin 2006, s. 74 i n.
6 Aspekt ten, obok podmiotu kompetentnego do okrelenia czynu zabronionego pod groba kary i charakteru prawnego, w którym okrelenie to nastêpuje, wyró¿nia Andrzej Zoll. Zob.
idem, Zasada okrelonoci czynu zabronionego pod groba kary w orzecznictwie Trybuna³u
Konstytucyjnego, [w:] Ksiêga XX-lecia orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, pod red. nauk.
M. Zubika, Warszawa 2006, s. 526; zob. te¿ M. Pruszyñski, Jasnoæ, zrozumia³oæ i jêzykowa
poprawnoæ prawa jako warunek jego zgodnoci z Konstytucj¹, Przegl¹d Legislacyjny 2007,
nr 1, s. 77 i n.
7 T. Zalasiñski, Zasada prawid³owej legislacji w pogl¹dach Trybuna³u Konstytucyjnego,
Warszawa 2008.
8 I. Wróblewska, Zasada pañstwa prawnego w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego
RP, Toruñ 2010.
9 K. Dzia³ocha, T. Balasiñski, Okrelonoæ przepisów prawa jako przedmiot kontroli
konstytucyjnoci prawa w pogl¹dach Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Prawo, parlament i egzekutywa we wspó³czesnych systemach rz¹dów. Ksiêga powiêcona pamiêci Profesora Jerzego
Stembrowicza, pod red. nauk. S. Bo¿yka, Bia³ystok 2009, s. 48 i n.
10 Postanowienie TK z 13 czerwca 1994 r., sygn. S 1/94, OTK 1994, poz. 28, s. 271; zob. te¿
K. Dzia³ocha, T. Balasiñski, op. cit., s. 41 i cyt. tam orzeczenia.
11 Wyrok TK z 13 marca 2007 r., sygn. K 8/07, OTK 2007, nr 3A, poz. 26.
12 Wyrok TK z 7 listopada 2006 r., sygn. SK 42/05, ZU 2006, nr 10A, poz. 148.
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czynu zabronionego10 a kumulacj¹ niejasnoci powoduj¹cej powstanie masy
krytycznej11 czy te¿ kwalifikowanym charakterem niejasnoci12, to jednak
w odniesieniu do wymagañ stawianych przepisom prawa represyjnego w¹tpliwoci nie ma. Musi cechowaæ je poprawnoæ, precyzyjnoæ i jasnoæ13.
W przedmiotowej sprawie zakres skargi obligowa³ przeto TK do skoncentrowania uwagi nie tyle na koncepcji (wyk³adanej przez I. Andrejewa) zespo³u znamion identyfikowanego z opisem ustawowym, tym samym kwestionuj¹cej mo¿liwoæ uznania za znamiona elementów opisu czynu ustalanych
w drodze wyk³adni14 , ile na wynikaj¹cym z funkcji gwarancyjnej, adresowanym do ustawodawcy, zakazie tworzenia niedookrelonych i nieostrych typów
przestêpstw (nullum crimen sine lege certa), stwarzaj¹cym ochronê przed
typizacj¹ czynu [...] nieczyteln¹, wieloznaczn¹ lub fragmentaryczn¹, pozostawiaj¹c¹ nadmiern¹ swobodê organom stosuj¹cym prawo, a wiêc pozbawion¹ obiektywizuj¹cego ocenê czynu dystansu do indywidualnie oznaczonego
zachowania konkretnego sprawcy15. Typizacja nieczytelna czy niejasna to
taka, która sprowadza siê do u¿ycia w opisie czynu nieprecyzyjnych lub
niedookrelonych pojêæ, terminów wieloznacznych, nadu¿ywania znamion
ocennych lub odsy³aj¹cych, blankietowych lub klauzul generalnych16.
Zdaniem TK, tak zreszt¹ jak i doktryny prawa karnego, jakiekolwiek
wskazanie ogólnikowe, umo¿liwiaj¹ce daleko id¹c¹ swobodê interpretacji co
do zakresu znamion czynu zabronionego nie spe³nia wymogu okrelonoci,
a zatem jest niezgodne z art. 42 ust. 1 Konstytucji17. W przypadku przepisów
niezupe³nych ocenê dyskwalifikuj¹c¹ uzyskuje z kolei takie niedoprecyzowanie jakiegokolwiek elementu normy, które pozwala³oby na dowolnoæ w jego
stosowaniu przez organy w³adzy publicznej czy te¿ na zaw³aszczanie przez
te organy pewnych sfer ¿ycia i penalizowanie zachowañ, które nie zosta³y
expressis verbis okrelone jako zabronione w przepisie prawa karnego18.
Uwagi te, które mo¿na potraktowaæ jako pewne ogólne kryteria, na podstawie których winna nastêpowaæ ocena dopuszczalnoci pos³ugiwania siê pojêciami nieostrymi, pos³u¿y³y TK do takiej w³anie oceny in casu.
Od razu zaznaczmy jednak, ¿e z punktu widzenia konstytucyjnego standardu okrelonoci czynu zabronionego odró¿niaæ trzeba pos³ugiwanie siê
w ustawie zwrotami niedookrelonymi (nieprecyzyjnymi) od takiej ustawo13
14

Bli¿sze wyjanienie na ten temat K. Dzia³ocha, T. Balasiñski, op. cit., s. 44 i n.
I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestêpstw, Warszawa
1978, s. 122.
15 R. Dêbski, O typizacji przestêpstw i typach zmodyfikowanych, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy wspó³czesnego prawa karnego. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Tadeuszowi Bojarskiemu, pod red. A. Michalskiej-Warias, I. Nowikowskiego, J. PiórkowskiejFlieger, Lublin 2011, s. 71.
16 Ibidem.
17 Wyrok TK z 26 listopada 2003 r., sygn. SK 22/02, OTK 2003, cz. III, poz. 64, s. 30.
18 Ibidem.
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wej typizacji czynu zabronionego, która ze wzglêdu na swoj¹ relacjê do chronionego dobra nie wskazuje w sposób dostatecznie wyrany na zachowania
z punktu widzenia jego ochrony relewantne i irrelewantne. Czym innym
jeszcze pozostaje ujêcie przepisu obejmuj¹ce bardzo szeroki kr¹g zachowañ,
co samo przez siê  nawet przy bardzo dok³adnym opisie znamion przestêpstwa  narusza funkcjê gwarancyjn¹ prawa karnego, niejako z góry zak³adaj¹c jego selektywne stosowanie19. Rzeczywisty zakres penalizacji bowiem
tylko bardzo ogólnie okrela wtedy ustawa. Symptomatyczne, ¿e dla zobrazowania prze³amywanej w ten w³anie sposób zasady nullum crimen sine lege
L. Gardocki pos³u¿y siê przepisem art. 286 k.k. z 1969 r. (odpowiednik art.
231 k.k. z 1997 r.) umo¿liwiaj¹cym karanie jakiegokolwiek niedope³nienia
obowi¹zków20.
W polemice z TK mo¿na ju¿ w tym miejscu zdyskontowaæ to spostrze¿enie, zw³aszcza gdy dodamy, ¿e k.k. z 1932 r. przewidywa³ tak¿e ogóln¹ klauzulê kwalifikuj¹c¹ wszystkie przestêpstwa pope³nione przez urzêdników podczas lub w zwi¹zku z urzêdowaniem, co nie dopuszcza³o do karalnoci jak za
delicta communia czynów pozostaj¹cych z urzêdowaniem w szerszym zwi¹zku ni¿ przekroczenie uprawnieñ lub niedope³nienie obowi¹zków21. Pokusa do
ekstensywnej wyk³adni w³aciwego przestêpstwa urzêdniczego by³a wiêc jakby mniejsza. Czy zatem brak odpowiednika przepisu art. 291 k.k. z 1932 r.
w obecnym stanie prawnym usprawiedliwia rozszerzaj¹c¹ interpretacjê
przekroczenia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zku w odniesieniu do
zachowañ pozostaj¹cych jedynie w czasowym lub rzeczowym po³¹czeniu
z pe³nion¹ funkcj¹? Przepis uzale¿niaj¹cy odpowiedzialnoæ karn¹ od okolicznoci znajduj¹cych siê poza ustawowym opisem czynu zabronionego przyjêcie
takiej w³anie supozycji  niestety  u³atwia. Trybuna³ Konstytucyjny jednak
ani zawi³oci w tym wzglêdzie, ani braku jednolitej wyk³adni w odniesieniu
do zakresu przekraczanych uprawnieñ (niedope³nianych obowi¹zków)22 tak
jakby nie dostrzeg³.
Wydaje siê, ¿e podkrelany przez Trybuna³ zarówno w przedmiotowej
sprawie, jak i przy wielu innych okazjach wymóg takiej redakcji przepisu, by
jednostka nie mia³a w¹tpliwoci, ¿e jej zachowanie w konkretnych okolicznociach nara¿a j¹ na odpowiedzialnoæ karn¹23  w sytuacji istnienia w doktrynie odmiennych zapatrywañ w zasadzie na wszystko, co sk³ada siê na
zakres normowania normy z przepisu art. 231 § 1 k.k.  w odniesieniu do
19 L. Gardocki, Typowe zak³ócenia funkcji zasady nullum crimen sine lege, Studia Iuridica 1982, t. X, s. 54 i n.
20 Ibidem, s. 55.
21 Szerzej P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego,
Olsztyn 2011, s. 190 i n.
22 Ibidem.
23 Wyrok TK z 5 maja 2004 r., sygn. P 2/03, ZU 2004, nr 5A, poz. 39.

Glosy

197

tego¿ spe³niony nie zosta³. Nie bez przyczyny wiêc odpowiednik rzeczonego
przepisu w kodeksie karnym z 1969 r. przywo³ywany by³ jako przyk³ad,
w którym funkcja informacyjno-ostrzegawcza zasady nullum crimen sine
lege nie ma wielkich szans urzeczywistnienia [...]24.
Faktem jest, ¿e ocena jasnoci przepisu art. 231 § 1 k.k. uwzglêdniaj¹ca punkt widzenia adresata wyra¿onej w nim normy zosta³a przez TK potraktowana pobie¿nie. Zamiast argumentu usuwaj¹cego niejasnoæ przepisu odnosz¹cego siê choæby do jednolitoci jego stosowania czy te¿ braku
powa¿niejszych sporów na jego temat w doktrynie  postawmy sprawê jasno:
którego to argumentu przywo³aæ w tym miejscu po prostu niepodobna
 pojawia siê stwierdzenie, ¿e sama koniecznoæ wyk³adni przepisu prawa
nie przes¹dza jeszcze o niekonstytucyjnoci przepisu. Tymczasem raczej nikt
chyba nie myli inaczej. Na prymarnym poziomie przyjmuje siê, ¿e prawo
konstytuuje siê w³anie w akcie rozumienia.
Pozostaj¹c wci¹¿ na tej samej p³aszczynie oceny, TK podniós³, ¿e ustawowe okrelenie czynu zabronionego w art. 231 k.k. nie s³u¿y stworzeniu
ustawowego katalogu faktycznych zachowañ wype³niaj¹cych znamiona tego
typu czynu, a wrêcz przeciwnie  winno ono obejmowaæ szeroki zakres zachowañ okrelonego typu, niemo¿liwych do ujêcia w sposób cis³y. Z konstatacji
tej  poza jej oczywistoci¹  niewiele wynika, a ju¿ na pewno nie to, ¿e
zastosowana przy art. 231 k.k. technika prawodawcza czyni zadoæ wymogom okrelonoci. Rol¹ tekstu nie jest przecie¿ opis konkretnej rzeczywistoci, ale formu³owanie wyra¿eñ opisuj¹cych okrelone postêpowanie okrelonych podmiotów w okrelonych sytuacjach, a wiêc wyra¿eñ wykazuj¹cych
cechy generalnoci i abstrakcyjnoci25.
W procesie badania precyzyjnoci przepisu art. 231 § 1 k.k. i wynikaj¹cej zeñ jasnoci dla jego adresata trudno nie dostrzec, ¿e TK doæ obficie,
w postaci obszernych wywodów, odwo³uje siê do pimiennictwa i orzecznictwa s¹dowego, zw³aszcza w odniesieniu do oceny tych elementów normy,
które uznaje za interpretowane jednolicie zarówno przez doktrynê, jak
i judykaturê. Rodzi to pytanie o adekwatnoæ tego typu zabiegów, gdyby
zastosowany wzorzec kontroli przysz³o odnieæ do przepisu, który dopiero
niedawno wszed³ w ¿ycie (i nie mia³ swojego odpowiednika we wczeniejszych ustawach karnych). A co istotniejsze: zarówno w odniesieniu do sformu³owania dzia³a na szkodê, jak i charakterystyki tego zachowania
w postaci przekroczenia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zku nie sposób mówiæ o jakim communis opinio doctorum. Ju¿ na gruncie poprzedniego
kodeksu karnego przepis typizuj¹cy przestêpstwo nadu¿ycia w³adzy wy24 L. Gardocki, Typowe zak³ócenia..., s. 51. W dalszej czêci swojego spostrze¿enia autor ten
dodaje: chocia¿ mo¿e daæ wiele satysfakcji prawnikom rozmi³owanym w misternych rozwa¿aniach
konstrukcyjno-logicznych, daj¹cych przyjemne poczucie cis³oci i naukowoci w³asnych rozwa¿añ.
25 Z. Ziembiñski, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 110.
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wo³ywany by³ jako przyk³ad przepisu zawi³ego i niejasno jêzykowego
(i to w sposób typowy zak³ócaj¹cy funkcje zasady nullum crimen sine lege)26.
Dla R. Dêbskiego przepis art. 231 k.k., zachowuj¹cy swój niedoskona³y
kszta³t od lat stanie siê egzemplifikacj¹ jawnej u³omnoci sposobu typizacji27. Zapewne dlatego w odniesieniu do interpretacji opisu wszystkich jurydycznych elementów wyznaczaj¹cych zakres normowania normy sankcjonowanej z art. 231 § 1 k.k., jak te¿ znamion okrelaj¹cych zakres jej
zastosowania (chodzi tu o znamiona modalne) twierdzi siê, ¿e pozostaj¹ one
nierozstrzygniête przez orzecznictwo i doktrynê prawa karnego28. Akcentowanie przez TK zgodnoci, w pewnym zakresie, w wyk³adni przepisu art. 231 k.k.
nie powinno wiêc zwalniaæ od szczególnej akrybii w samodzielnej ocenie
tego¿ w standardzie wyznaczonym przez art. 42 ust. 1 Konstytucji  w wietle
wszystkich sk³adaj¹cych siê nañ wymogów. Co bowiem by nie mówiæ, analizowane przestêpstwo w³anie ze wzglêdu na nieokrelonoæ jego dyspozycji
od zawsze uprasza³o siê o ustawiczn¹ doktrynaln¹ i orzecznicz¹ uwagê,
w niektórych kwestiach niew¹tpliwie i zgodn¹. Podkrelmy, ¿e wcale to jednak  w tym miejscu, gdzie TK odwo³uje siê do dominuj¹cych pogl¹dów
i utrwalonego orzecznictwa  samo przez siê nie mo¿e dowodziæ zgodnoci
normatywnego opisu art. 231 § 1 k.k. z Konstytucj¹.
Istotê analizowanego przestêpstwa, którego podmiotem mo¿e byæ tylko
funkcjonariusz publiczny (w rozumieniu art. 115 § 13 k.k.), daje siê sprowadziæ do przekroczenia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zków, które to
elementy normy zdaj¹ siê wyranie kierowaæ uwagê interpretatora zarówno
na p³aszczyznê oceny ilociowej, jak i jakociowej zachowania siê sprawcy
czynu. Punktem odniesienia obydwu tych ocen jest zachowanie dozwolone,
w granicach uprawnienia lub przy dope³nieniu ci¹¿¹cego obowi¹zku29.
O zawê¿eniu sfery bezprawnoci zachowania funkcjonariusza publicznego
przes¹dza sformu³owanie u¿ytych w przepisie operatorów zakazu przez
odes³anie do innych norm (przepisów), z których wynika, kiedy i jakie
zachowanie jest w³aciwe. Przes¹dza to o blankietowym charakterze przepisu art. 231 k.k.30 Zakres kryminalizacji przepisu art. 231 § 1 k.k., ze wzglêdu
26
27
28

L. Gardocki, Typowe zak³ócenia..., s. 51.
R. Dêbski, O typizacji przestêpstw..., s. 72.
R. Zaw³ocki, Glosa do postanowienia S¹du Najwy¿szego z 29 lipca 2009 r. (I KZP 8/09),
[w:] Kwartalnik Prawa Publicznego 2010, nr 12, s. 237; A. Spotowski, Nadu¿ycie s³u¿bowe
i ³apownictwo w nowym kodeksie karnym, Warszawa 1972, s. 14 i n.; P. Palka, Sprzedajne
nadu¿ycie..., passim.
29 Por. W. Kubala, Kwalifikacja prawna nadu¿ycia uprawnieñ oraz znêcania siê, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 1978, nr 1, s. 92 i n.
30 O blankietowoci przepisu art. 231 k.k. przes¹dza taka jego konstrukcja, która nie
pozwala odczytaæ w pe³ni precyzyjnego zakresu znamion na podstawie wykorzystanej jednostki
tekstu prawnego. Przyjête rozumienie za: J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne kodeksu spó³ek
handlowych, Komentarze Zakamycza, Kraków 2003, s. 332 i n.
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na szczególnie niedookrelony charakter znamienia czasownikowego31,
w wyrany sposób okrelaj¹ wiêc elementy modalne znamion czynu zabronionego, sprowadzaj¹ce siê do przekroczenia uprawnieñ lub niedope³nienia
obowi¹zków32. Dla wykazania faktu nadu¿ycia tych powinnoci konieczne
jest ustalenie ich obiektywnej treci33. Zagadnieniu temu TK powiêci³
stosunkowo du¿o uwagi, tyle tylko, ¿e prowadz¹cej do nieprzekonuj¹cych
wniosków.
Otó¿ przyj¹æ nale¿y, ¿e przepis art. 231 § 1 k.k. wyznaczony (zdeterminowany) zostaje przekazanym funkcjonariuszowi publicznemu zakresem jego
uprawnieñ i obowi¹zków34. W³anie przynale¿ny mu ogó³ uprawnieñ pozwala wyodrêbniæ kr¹g czynnoci wychodz¹cych poza te uprawnienia b¹d te¿
wchodz¹cych w zakres uprawnieñ, ale jednak przedsiêwziêtych bezprawnie,
w odniesieniu z kolei do ci¹¿¹cych na funkcjonariuszu publicznym obowi¹zków  przypisaæ ich niedope³nienie (zarówno w formie tzw. bezczynnoci
w³adzy, jak i sprzecznego z obowi¹zkiem dzia³ania pozytywnego)35.
Sformu³owan¹ w art. 7 Konstytucji RP zasadê praworz¹dnoci specyfikuje wymóg legalnoci, rozumiany jako zgodnoæ ka¿dego dzia³ania organu
w³adzy publicznej z konkretn¹ norm¹ prawn¹ (podstaw¹ prawn¹) wyznaczon¹ Konstytucj¹, ogólnymi zasadami prawa, ustawami i wydanymi na ich
podstawie aktami wykonawczymi, w³¹czonymi do rodzimego porz¹dku prawnego zwyczajami i konwencyjnymi zasadami prawa miêdzynarodowego36.
Wywodzenie wiêc ród³a obowi¹zków funkcjonariusza publicznego z samej
istoty spe³nianej funkcji37, przy wszelkich w¹tpliwociach zwi¹zanych z brakiem dostatecznej okrelonoci ród³a, treci i zakresu obowi¹zku, jest niczym innym jak szukaniem w jêzyku prawniczym uogólnieñ mieszcz¹cych
w sobie nieunormowane wprost obowi¹zki i uprawnienia urzêdnika, przy
czym uogólnienia te, wymagaj¹ce od funkcjonariusza: spe³niania obowi¹z31 Korci ¿eby dodaæ: wszak dzia³anie na szkodê interesu publicznego lub prywatnego to
cecha ka¿dego przestêpstwa. Por. W. Wolter, Odpowiedzialnoæ karna osób pe³ni¹cych funkcjê
publiczn¹, Pañstwo i Prawo 1969, nr 6, s. 969.
32 P. Kardas, Odpowiedzialnoæ za nadu¿ycie w³adzy publicznej w przypadku niezawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa, Prokuratura i Prawo 2007, nr 78, s. 38.
33 Zob. np. R. Zaw³ocki, Karalna niegospodarnoæ, [w:] Aktualne problemy prawa karnego.
Ksiêga pami¹tkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja Szwarca, pod red.
£. Pohla, Poznañ 2009, s. 639.
34 Zob. A. Marek, Kilka uwag o zasadzie praworz¹dnoci w prawie karnym, [w:] Aktualne
problemy prawa karnego..., s. 360.
35 Por. L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936, s. 616 i n.; Komisja
Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej, Uzasadnienie czêci szczególnej projektu kodeksu karnego, t. V,
z. 4, Warszawa 1930, s. 248 i n.
36 W. Jakimowicz, Zasada legalnoci dzia³añ administracji publicznej a ochrona publicznych praw podmiotowych, [w:] Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych, pod red.
J. Ciapa³y, K. Flagi-Gieruszyñskiej, Szczecin  Jarocin 2006, s. 296 i n.
37 Wyrok SN z 10 padziernika 1946 r., sygn. K 1292/46, DPP 1947, nr 11, s. 42; wyrok SN
z 9 grudnia 1967 r., sygn. I KR 71/67, SMO 1968, nr 3 (66), s. 481; wyrok SN z 29 czerwca 1957 r.,
sygn. IV KRN 51/57, PUG 1958, nr 5, s. 194.
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ków okrelonych charakterem wykonywanej pracy38, dba³oci o interes
publiczny39, dzia³añ dobrego gospodarza40 czy te¿ pog³êbiania zaufania
obywateli do organów pañstwa41 s³u¿yæ mog¹ jedynie jako interpretacja ju¿
istniej¹cych obowi¹zków i uprawnieñ  nie za generowanie nowych42. Innymi
s³owy, co s³usznie podkrela R. Zaw³ocki, podstawy rekonstrukcji bezprawia
w czynie zabronionym z art. 231 k.k. mog¹ mieæ nienormatywne podstawy
o tyle tylko, o ile s¹ wywiedzione bezporednio ze róde³ normatywnych43.
Jeli przyj¹æ bowiem, ¿e kompetencja funkcjonariuszy publicznych  rozumiana jako uprawnienie/obowi¹zek podjêcia okrelonego dzia³ania, okrelaj¹ca
sytuacjê prawn¹ podmiotu przez oznaczenie posiadanych przezeñ uprawnieñ
czy wrêcz zakresu w³adzy  wyznaczana jest przez przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, to prawo karne nie powinno zakazywaæ wiêcej, ni¿ mo¿na z tych to w³anie przepisów, okrelaj¹cych dozwolenia lub obowi¹zki poszczególnych grup funkcjonariuszy publicznych, odtworzyæ44.
W³anie w tym miejscu pogl¹d TK  sprowadzaj¹cy siê do upatrywania
róde³ zakresu uprawnieñ oraz obowi¹zków funkcjonariusza w niepisanych
normach postêpowania wynikaj¹cych z samego charakteru pe³nionej funkcji,
istoty zajmowanego stanowiska, rodzaju wykonywanych czynnoci, podzia³u
obowi¹zków czy wreszcie zasad, którymi powinien kierowaæ siê dobry urzêdnik  nie jest w stanie obroniæ siê sam. Na nic zda³o siê tu przywo³ywanie
autorytetów prawa karnego z pierwszego rzêdu, w tym tak¿e tych, którzy nie
podnosz¹ bli¿ej niekonstytucyjnoci przepisu typizuj¹cego przestêpstwo nad38 Wyrok SN z 10 stycznia 1961 r., sygn. I K 657/60, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne
1961, nr 11, s. 47.
39 Wyrok SN z 17 listopada 1951 r., sygn. I K 280/51, Nowe Prawo 1952, nr 1, s. 39.
40 Wyrok SN z 22 sierpnia 1950 r., sygn. K 430/50, Pañstwo i Prawo 1950, nr 12, s. 200.
41 R. Ga³êski, Wp³yw zachowañ korupcyjnych na prawid³owoæ aktu administracyjnego,
Samorz¹d Terytorialny 2000, nr 7-8, s. 78.
42 Por. E. Szwedek, Glosa do wyroku SN z 9 grudnia 1967 r., I KR 71/67, Pañstwo
i Prawo 1969, nr 1, s. 227; T. Cyprian, Glosa do wyroku SN z 9 grudnia 1967 r., I KR 71/67,
OSPiKA 1969, nr 1, poz. 13, s. 29 i n. Wydaje siê, ¿e kryterium dobrego gospodarza szczególnie pomocne mo¿e byæ przy ocenie niedope³nienia obowi¹zków stwarzaj¹cego warunki do powstania szkody w interesie publicznym lub prywatnym dzia³aniem innej (podleg³ej) osoby. Zob.
G. Rejman, Glosa do wyroku SN z 8 grudnia 1969 r., IV KR 220/69, OSPiKA 1970, z. 78, poz.
161, s. 355 i n. Ocenom zachowañ prze³o¿onych sprzyjaj¹cych niew³aciwemu wywi¹zywaniu
siê z obowi¹zków przez podleg³ych im pracowników z punktu widzenia odpowiedzialnoci cz³onków zespo³u pracowniczego powiêcona jest tej¿e autorki, Glosa do wyroku SN z 31 sierpnia
1968 r., II KR 215/67, OSPiKA 1969, nr 7-8, poz. 175, s. 366 i n. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e
w przypadku zaniechania wype³nienia ci¹¿¹cego na funkcjonariuszu publicznym obowi¹zku
poza odwo³aniem siê do wzorca rzetelnego urzêdnika i tak konieczne jest wykazanie, i¿ ci¹¿y³
na nim obowi¹zek podjêcia stosownych dzia³añ zapobiegaj¹cych zagro¿eniu dobra publicznego lub
jednostkowego. Tak SN w wyroku z 27 kwietnia 1951 r., sygn. I K 152/50, OSN(K) 1952, nr 5,
s. 62; SA w Krakowie w wyroku z 9 lutego 2000 r., sygn. II AKa 252/99, KZS 2000, nr 4, poz. 40.
43 R. Zaw³ocki, Glosa do postanowienia..., s. 230 i n.
44 Por. np. W. Zontek, Sposoby wyznaczania zakresu treci normy sankcjonowanej. Uwagi na marginesie uchwa³y SN z 26 marca 2009 r., sygn. akt I KZP 35/08, Palestra 2009,
nr 1112, s. 38.
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u¿ycia w³adzy, ani te¿ próba jakiego funkcjonalnego powi¹zania pomiêdzy
niedookreleniem podstaw powinnoci z art. 231 § 1 k.k. a uprzywilejowan¹
pozycj¹ adresata normy wywiedzionej z tego przepisu. Adresowanego do
ustawodawcy jednoznacznego (precyzyjnego) okrelenia przepisu uniemo¿liwiaj¹cego wywodzenie z niego, w sposób dyskrecjonalny, rozbie¿nych norm
prawnych nie ³¹czylibymy z p³aszczyzn¹ intelektualn¹ umylnego pope³nienia czynu zabronionego.
Zupe³nie ju¿ na marginesie, choæ przecie¿ nie bez znaczenia w procesie
dekodowania normy z przepisu art. 231 § 1 k.k., podniesiemy w tym miejscu
 co zreszt¹ ca³kowicie usz³o uwadze TK  w¹tpliwoæ dotycz¹c¹ kategorii
liczby gramatycznej biernikowej frazy: uprawnienia i dope³niaczowej: obowi¹zków, opisuj¹cych treæ naruszonej powinnoci. Czy w kontekcie jasnoci i precyzyjnoci przepisu art. 231 § 1 k.k. mo¿emy przyj¹æ, ¿e zawarta w nim norma sankcjonowana zakazuje funkcjonariuszowi publicznemu
dzia³ania na szkodê interesu publicznego lub prywatnego zachowaniem polegaj¹cym na przekroczeniu przys³uguj¹cych mu uprawnieñ (czy te¿ przys³uguj¹cego mu uprawnienia?), niedope³nieniu przez niego spoczywaj¹cych na
nim obowi¹zków (czy spoczywaj¹cego obowi¹zku?).
Tylko pozornie ³atwiejsze w swej operatywnej oraz doktrynalnej wyk³adni jest znamiê dzia³ania na szkodê interesu publicznego lub prywatnego.
Ustawowa charakterystyka wystêpku, okrelaj¹ca czyn jako dzia³anie na
szkodê, ze wzglêdu na semantykê czasownika opisuj¹cego czynnoæ sprawcz¹ w zasadzie wskazuje jedynie na kauzalnoæ powi¹zania zachowania
sprawcy ze skutkiem tego zachowania, stanowi¹cym jego rezultat, a maj¹cym postaæ niebezpieczeñstwa szkody45. Nieprzezwyciê¿alne s¹ ju¿ natomiast w¹tpliwoci, czy dzia³anie na szkodê stanowi opis jego skutku, charakterystykê zachowania, które generalnie oraz typowo niesie ze sob¹
niebezpieczeñstwo powstania szkody, wreszcie czy stanowi w³aciwoæ konkretnego dzia³ania lub zaniechania, sprowadzaj¹c¹ mo¿liwoæ realnego i konkretnego powstania szkody46.
Konstatacja TK, jakoby w¹tpliwoci co do tego mia³y ju¿ tylko historyczne znaczenie, jest niczym nieuzasadniona. Jeli przyj¹æ, jak chce tego Trybuna³, ¿e powstanie bezporedniego niebezpieczeñstwa szkody (w interesie publicznym lub prywatnym) nie jest znamieniem czynu zabronionego w art.
231 § 1 k.k., to w takim razie jak uzasadniæ wczeniejsze twierdzenie, ¿e
przekroczenie przez oskar¿onego obowi¹zku lub uprawnienia nie mo¿e rodziæ
45 J. Giezek, P. Kardas, Sporne problemy przestêpstwa dzia³ania na szkodê spó³ki na tle
aktualnych wymagañ teorii i praktyki, Palestra 2002, nr 910, s. 22; J. Giezek, Odpowiedzialnoæ karna notariusza w wietle art. 231 kodeksu karnego, Rejent 2006, nr 3, s. 22 i n.
46 Szerz. P. Kardas, Odpowiedzialnoæ za nadu¿ycie w³adzy..., s. 17 i n.; R. Dêbski,
O dzia³aniu na szkodê, dopuszczeniu do zabronionego skutku i zasadzie ustawowej okrelonoci czynu, [w:] Aktualne problemy prawa karnego..., s. 87 i n.
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sankcji jedynie o charakterze dyscyplinarnym? Wszak powszechnie przyjmuje siê, ¿e granicy miêdzy nadu¿yciem w³adzy jako deliktem dyscyplinarnym
a przestêpstwem upatrywaæ trzeba w ocenie stopnia spo³ecznej szkodliwoci
zachowania, uwzglêdniaj¹cej zarówno elementy strony podmiotowej, jak
i przedmiotowej47, podczas gdy uznanie czynu z art. 231 § 1 k.k. za przestêpstwo formalne z abstrakcyjnego nara¿enia sprawia, ¿e p³aszczyzna jego bezprawnoci odnosi siê jedynie do zakazu przekraczania uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zków 48 . Nie tylko utrudnia to wyznaczenie granicy
pomiêdzy wystêpkiem karnym a dyscyplinarnym, lecz przede wszystkim piêtrzy przeszkody przed okreleniem dolnej granicy odpowiedzialnoci karnej49. Zapewne dlatego równie¿ przemodelowanie przestêpstwa nadu¿ycia
w³adzy publicznej w sposób przes¹dzaj¹cy, ¿e jest to typ skutkowy z konkretnego nara¿enia na niebezpieczeñstwo, ma na myli A. Zoll, gdy zg³asza potrzebê lepszego, bardziej adekwatnego do potrzeb, ujêcia znamion typu czynu zabronionego okrelonego w art. 231 § 1 k.k.50.
Nie mo¿e byæ w¹tpliwoci, ¿e TK w analizowanej sprawie nie stan¹³
przed zadaniem ³atwym. Wynika to po czêci tak¿e ze zg³aszanych zastrze¿eñ odnonie do konstytucyjnoci orzeczeñ interpretacyjnych, a wiêc tych,
które sprowadzaj¹ siê do nadania przepisom prawa takiego dopuszczalnego
[...] zgodnie z kulturowo ukszta³towanymi regu³ami wyk³adni sensu normatywnego, który wartoci owych nie narusza51. Wyk³adnia nie jest czym
wyj¹tkowym, ale koniecznym, za do dokonywania aktów wi¹¿¹cej wyk³adni
przez TK brak jest w przepisach konstytucyjnych podstawy prawnej. Kompetencji do wydawania orzeczeñ o takim charakterze nie mo¿na wywodziæ te¿
z istoty dokonywanej wyk³adni ustaw w zgodzie z Konstytucj¹ czy te¿ szerzej
 z zasad¹ rozdzia³u w³adz52. Jakkolwiek nie miejsce tu na szersze odniesienie
siê do tego sk¹din¹d o¿ywionego i niezwykle interesuj¹cego dyskursu, to
jednak trudno wykluczyæ, ¿e w³anie dostrze¿ony przez TK sceptycyzm
w odniesieniu do wydawania orzeczeñ o charakterze zakresowym, w tym
równie¿ najbardziej kontrowersyjnych orzeczeñ interpretacyjnych, zawa¿y³
na wyroku bêd¹cym przedmiotem niniejszej glosy.
Przemys³aw Palka
47
48
49

Szerz. P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie..., s. 280 i n.
S³usznie zwraca na to uwagê P. Kardas, Odpowiedzialnoæ za nadu¿ycie w³adzy..., s. 18.
A. Spotowski, Glosa do wyroku SN z 1 lipca 1968 r., II KR 2/68, Pañstwo i Prawo
1969, z. 11, s. 938.
50 A. Zoll, Przekroczenie uprawnieñ lub niedope³nienie obowi¹zków przez funkcjonariusza
publicznego w wietle Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, [w:] Ius et lex. Ksiêga
jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 442.
51 J. Miko³ajewicz, Zasady orzecznicze Trybuna³u Konstytucyjnego. Zagadnienia teoretycznoprawne, Poznañ 2008, s. 166.
52 Ibidem, s. 90 i n.
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Glosa aprobuj¹ca do postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 21 lipca 2011 r., I KZP 9/11
Istota zagadnienia rozpoznanego przez S¹d Najwy¿szy w przedmiotowej
sprawie sprowadza siê do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy czas stosowania wszystkich rodków zabezpieczaj¹cych o charakterze leczniczym, opisanych w rozdziale X k.k., jest niezale¿ny od rozmiaru orzeczonej wobec
sprawcy kary, o ile oczywicie rodek ten towarzyszy karze jako element
uzupe³niaj¹cy. W grupie analizowanych rodków mo¿na wyró¿niæ przede
wszystkim internacjê psychiatryczn¹ z art. 94 k.k., która w obecnym stanie
prawnym nie mo¿e zostaæ orzeczona przez s¹d obok kary, adresowana jest
bowiem do sprawców czynów zabronionych uznanych za niepoczytalnych in
tempore criminis. Zgodnie za z dyspozycj¹ art. 31 § 1 k.k. sprawcom tego
rodzaju winy przypisaæ nie mo¿na, a tym samym orzeczenie kary wobec nich
nie jest mo¿liwe. A zatem okres stosowania rodka z art. 94 k.k. uwarunkowany jest wy³¹cznie postêpami w ich leczeniu i rehabilitacji.
W drugiej grupie rodków, jakkolwiek jest to kontrowersyjne w literaturze przedmiotu, mo¿na umieciæ rodek z art. 95 k.k., który w istocie polega
na odbywaniu kary w systemie terapeutycznym opisanym w kodeksie karnym wykonawczym. Kolejny katalog rodków zabezpieczaj¹cych wymienionych w analizowanym rozdziale k.k. tworz¹ te rodki lecznicze, które s¹d
stosuje b¹d mo¿e stosowaæ obok kary pozbawienia wolnoci. W tej grupie
mo¿na umieciæ rodek z art. 95a k.k. polegaj¹cy na stosowaniu internacji
psychiatrycznej na czas z góry nieoznaczony wobec skazanych za przestêpstwo seksualne, u których zdiagnozowano zaburzenia preferencji seksualnych. rodek ten jest wdra¿any po odbyciu przez sprawcê kary pozbawienia
wolnoci. W tej grupie nale¿y tak¿e wymieniæ rodek z art. 96 k.k., którego
konstrukcja pozwala przyj¹æ, ¿e zabiegi leczniczo-terapeutyczne wobec skazanych uzale¿nionych od alkoholu podejmowane s¹ niejako zamiast wykonywania kary pozbawienia wolnoci1. Pogl¹d przeciwny jest jednak tak¿e prezentowany w literaturze przedmiotu2.
1
2

W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 2010, s. 554.
Por. np. J. D³ugosz w: Kodeks karny. Czêæ ogólna, t. II: Komentarz do artyku³ów 32116,
pod red. M. Królikowskiego, R. Zaw³ockiego, Warszawa 2011, s. 873.
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W przypadku stosowania przedmiotowego rodka powstaje pytanie dotycz¹ce zale¿noci pomiêdzy d³ugoci¹ orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolnoci a tym specjalnym rodzajem jej uzupe³nienia, jakim jest
umieszczenie go w ramach rodka zabezpieczaj¹cego w zak³adzie leczenia odwykowego. Do rozstrzygniêcia tego zagadnienia nie wystarczy  jak s³usznie
podkreli³ to w swoim judykacie S¹d Najwy¿szy  wyk³adnia literalna, której
zastosowanie nie pozwala na przyjêcie jednoznacznej konkluzji. Bez w¹tpienia
trzeba poszukiwaæ tu innych metod rozwi¹zania analizowanego zagadnienia.
W powy¿szym kontekcie nie sposób zatem nie rozwa¿yæ funkcji, któr¹
spe³niaj¹ lecznicze rodki zabezpieczaj¹ce polegaj¹ce na umieszczeniu sprawcy w odpowiednim typie zak³adu leczniczego, a ponadto czy funkcja ta jest
zbie¿na z celami zak³adanymi przy stosowaniu rodka zabezpieczaj¹cego
z art. 96 k.k. Pytanie o funkcje to w istocie pytanie o genezê leczniczych
rodków zabezpieczaj¹cych stosowanych wobec sprawców uzale¿nionych od
alkoholu lub rodków odurzaj¹cych. S¹d Najwy¿szy nawi¹za³ w analizowanym orzeczeniu do wyk³adni historycznej, a zatem nale¿y kwestiê tê rozwin¹æ. Idea izolowania w zak³adach zamkniêtych zaburzonych psychicznie
sprawców czynów zabronionych pojawi³a siê w drugiej po³owie XIX w. Wysuniêto wówczas koncepcjê uzupe³nienia kary innym rodkiem, okrelonym
mianem zabezpieczaj¹cego. Jego stosowanie opiera³o siê wy³¹cznie na elemencie niebezpieczeñstwa sprawcy dla porz¹dku prawnego, zadaniem za
mia³a byæ ochrona spo³eczeñstwa przed sprawc¹, którego stan niebezpieczeñstwa grozi³ pope³nieniem w przysz³oci czynu zabronionego3. W wietle ówczesnych pogl¹dów kara by³a rodkiem o charakterze represyjnym, za rodki
zabezpieczaj¹ce zwi¹zane z umieszczeniem sprawcy w zak³adzie zamkniêtym
traktowano jako represyjno-izolacyjne. Istota rodka zabezpieczaj¹cego nie
uleg³aby zmianie nawet wówczas, gdyby zosta³ zastosowany przed pope³nieniem przez sprawcê czynu zabronionego.
rodek zabezpieczaj¹cy polegaj¹cy na przymusowym leczeniu odwykowym osób uzale¿nionych od alkoholu zosta³ po raz pierwszy przewidziany
w polskim prawie karnym w przepisie art. 82 k.k. z 1932 r. W ówczesnej
literaturze przedmiotu podkrelano, ¿e ustawodawca wprowadzaj¹c tak¹
mo¿liwoæ mia³ na wzglêdzie g³ównie sprawców wystêpków mniejszej wagi,
skazanych na krótkotrwa³e kary pozbawienia wolnoci. Oceniano bowiem
jako bezcelowe kierowanie do zak³adu zamkniêtego sprawcy, który dopuci³
siê powa¿nego przestêpstwa4. Czas trwania pobytu skazanego w zak³adzie
zamkniêtym przeznaczony na leczenie uzale¿nienia nie móg³ przekraczaæ
dwóch lat i zosta³ oznaczony przez ustawodawcê na podstawie wskazañ dowiadczenia lekarskiego. Zgodnie bowiem z ówczesnym stanem wiedzy zak³adano, ¿e czas potrzebny na leczenie uzale¿nienia, nawet w tzw. ciê¿kich
3
4

W. wida, Prawo karne, Warszawa 1986, s. 374.
W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937, s. 275.
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wypadkach, nie powinien przekraczaæ dwóch lat5. Przewidziano tak¿e, i¿
w praktyce sukces leczniczy mo¿e nast¹piæ w zdecydowanie krótszym czasie,
tj. przed up³ywem dwóch lat, st¹d te¿ ustawa pozwala³a na wczeniejsze
zwolnienie skazanego z zak³adu leczniczego. Pierwsze instytucjonalne, kodeksowe rozwi¹zanie problemu leczenia skazanych, którzy dopucili siê przestêpstwa w zwi¹zku z uzale¿nieniem, wskazuje, ¿e czas pobytu w zak³adzie
zamkniêtym zale¿a³ wy³¹cznie od postêpów leczniczo-terapeutycznych, które
uda³o siê uzyskaæ wobec skazanego pacjenta. Tak uwa¿a³ J. Makarewicz,
który wyranie stwierdza³, ¿e czas pobytu skazanego w zak³adzie leczenia
odwykowego jest uzale¿niony wy³¹cznie od postêpów w jego leczeniu. rodek
zabezpieczaj¹cy tego rodzaju, zdaniem cytowanego autora, powinien byæ stosowany tak d³ugo, jak d³ugo uzale¿niony sprawca stwarza zagro¿enie dla
spo³eczeñstwa, co stanowi konsekwencjê stanu uzale¿nienia6.
Podobnie cele leczniczych rodków zabezpieczaj¹cych by³y postrzegane
na gruncie kodeksu z 1969 r., gdy¿ wówczas ochronê spo³eczeñstwa akcentowano jako funkcjê nadrzêdn¹7. Jako cel podrzêdny umieszczenia skazanego
w zak³adzie leczenia odwykowego (art. 102 § 1 k.k. z 1969 r.) wskazywano
natomiast wyleczenie z na³ogu. Okres prowadzenia przymusowego leczenia
odwykowego w ramach przedmiotowego rodka nie by³ przez s¹d z góry
oznaczany. rodek ten jednak nie móg³ byæ stosowany krócej ni¿ szeæ miesiêcy oraz d³u¿ej ni¿ dwa lata. Minimalny czas pobytu skazanego w zak³adzie
zamkniêtym zosta³ wyznaczony w oparciu o przekonanie, ¿e jest to najkrótszy wymagany okres do przeprowadzenia odtrucia organizmu osoby uzale¿nionej od alkoholu. W kwestii górnej maksymalnej granicy stosowania tego
rodka podzielono pogl¹d wyra¿any pod rz¹dami kodeksu z 1932 r. St¹d te¿
nawet w wypadku, gdyby czas leczenia w wymiarze dwóch lat nie by³ wystarczaj¹cy do osi¹gniêcia zak³adanego celu, i tak nale¿a³o zwolniæ sprawcê
z zak³adu zamkniêtego. Rozwi¹zanie to, ograniczaj¹ce mo¿liwoæ stosowania
tego rodka do górnej granicy dwóch lat, zosta³o poddane krytyce w ówczesnej doktrynie8. O zwolnieniu z zak³adu orzeka³ s¹d na podstawie wyników
leczenia. Je¿eli wobec sprawcy orzeczono karê pozbawienia wolnoci, to s¹d
przed zwolnieniem orzeka³, czy karê tê nale¿y wykonaæ9.
W wietle powy¿szego nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci, ¿e czas stosowania
rodka zabezpieczaj¹cego z art. 96 k.k. zosta³ ukszta³towany w oparciu
o wczeniej stosowane w tej mierze rozwi¹zania. W istocie zatem uregulowanie dotycz¹ce przymusowego leczenia odwykowego na gruncie aktualnego
kodeksu karnego pozostaje w zasadzie niezmienione w czêci dotycz¹cej za³o5
6

Ibidem, s. 276.
F. Ciep³y, rodki zabezpieczaj¹ce wed³ug koncepcji Juliusza Makarewicza, Lublin 2005,
s. 292293.
7 M. Tarnawski, Izolacyjno-lecznicze rodki zabezpieczaj¹ce, Palestra 1973, nr 5, s. 21.
8 Ibidem, s. 3435.
9 W. wida, op. cit., s. 383384.
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¿enia, ¿e rodek ten mo¿e byæ stosowany wy³¹cznie wobec skazanych na
krótkoterminowe kary pozbawienia wolnoci. Nie zakwestionowano tak¿e
górnej granicy okresu, na jaki mo¿e zostaæ orzeczony przedmiotowy rodek.
Dosz³o jedynie, po raz pierwszy na gruncie kodeksu z 1969 r., do oznaczenia
dolnej minimalnej granicy czasu stosowania rodka. Wówczas szeæ miesiêcy
uznano za najkrótszy dopuszczalny ustawowo okres przeprowadzenia odtrucia
organizmu skazanego, aktualnie za s¹ to trzy miesi¹ce (art. 96 § 3 k.k.)10.
Zachowano tak¿e zasadê, ¿e czas trwania tego rodka nie jest z góry oznaczany  o jego uchyleniu orzeka s¹d na podstawie wyników leczenia. Co najwa¿niejsze, utrzymano podstawowe za³o¿enie, ¿e analizowany rodek realizowany jest niezale¿nie od kary pozbawienia wolnoci. Zgodnie bowiem
z regulacjami kodeksów karnych z 1932 r. i 1969 r. rodek ten by³ wdra¿any
do wykonania przed kar¹ pozbawienia wolnoci, a czas jego stosowania  co
ju¿ podkrelono  by³ zdeterminowany przez koniecznoæ prowadzenia wobec
skazanego leczenia odwykowego. Obecnie rodek ten realizowany jest zamiast kary pozbawienia wolnoci, a jego stosowanie rz¹dzi siê odmiennymi
prawami, tj. opiera na wskazaniach negatywnej prognozy kryminologicznej
wobec uzale¿nionego sprawcy i zasadzie proporcjonalnoci wyra¿onej w art.
93 k.k. (swoistej preambule do rozdzia³u X k.k.), zrealizowanej poprzez wprowadzenie ustawowego zakazu orzekania tego rodka wobec skazanych na
kary pozbawienia wolnoci w wymiarze przekraczaj¹cym dwa lata. S¹d zosta³ wyposa¿ony w mo¿liwoæ ¿¹dania w ka¿dym czasie opinii o stanie zdrowia uzale¿nionego skazanego oraz o stosowanym wobec niego leczeniu
i terapii oraz ich wynikach (art. 203 § 2 k.k.w.). Z przepisów nie wynika
jednak, aby s¹d móg³ wystêpowaæ o opiniê wy³¹cznie do osób prowadz¹cych
leczenie i terapiê sprawcy. Tym samym mo¿na dopuciæ dowód z opinii innych bieg³ych, np. w przedmiocie, czy stosowane wobec sprawcy metody
leczenia i terapii s¹ adekwatne do jest stanu psychicznego11. W przypadku,
gdy zmiana w stanie zdrowia psychicznego sprawcy jest na tyle znacz¹ca, ¿e
jego dalsze pozostawanie w zak³adzie nie jest konieczne, kierownik zak³adu
zobowi¹zany jest bezzw³ocznie zawiadomiæ o tym fakcie s¹d. Aktualne sformu³owanie przepisu art. 203 § 1 k.k.w. wskazuje jednoznacznie, ¿e o stanie
zdrowia internowanego sprawcy i o postêpach w jego leczeniu lub terapii,
powoduj¹cych (lub nie) brak koniecznoci jego dalszego pozostawania w zak³adzie psychiatrycznym, nale¿y wydaæ opiniê s¹dowo-psychiatryczn¹12.
10 Uzasadnienie rz¹dowego projektu nowego kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, [w:] Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 170, cyt. za:
J. D³ugosz, op. cit., s. 875.
11 Kodeks karny wykonawczy. Komenatrz, pod red. Z. Ho³dy, K. Postulskiego, Gdañsk
2005, s. 96 i nast.
12 D. Hajdukiewicz, Podstawy prawne opiniowania s¹dowo-psychiatrycznego w postêpowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, Warszawa 2007, s. 274.
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Przymusowe leczenie odwykowe jako rodzaj leczniczego rodka zabezpieczaj¹cego spe³nia w polskim systemie karnym z³o¿on¹ funkcje: indywidualno-prewencyjn¹ oraz leczniczo-resocjalizacyjn¹. Osoba poddana leczeniu odwykowemu jest wiêc traktowana b¹d jako sprawca czynu zabronionego
pope³nionego w zwi¹zku z uzale¿nieniem od alkoholu, która na skutek negatywnej prognozy kryminologicznej jest obiektem zainteresowania ze strony
organów wymiaru sprawiedliwoci, b¹d jako pacjent poddany przymusowemu leczeniu w warunkach odpowiedniego zak³adu leczniczego. Ten dualizm
jest charakterystyczny dla wszystkich leczniczych rodków zabezpieczaj¹cych
przewidzianych w rozdziale X k.k. Opieraj¹c siê na konstrukcji odrêbnoci
rodków zabezpieczaj¹cych od kar, wdra¿anych przy zachowaniu zasady proporcjonalnoci z art. 93 k.k. i stosowanych w zale¿noci od uzyskiwanych
rezultatów leczniczo-terapeutycznych (art. 96 § 3 zd. 2 k.k. w zw. z art. 203
§ 1 k.k.w.), nale¿y przyj¹æ, ¿e rodek z art. 96 k.k. stanowi instytucjê odrêbn¹
od kary pozbawienia wolnoci, a tym samym oznacza rezygnacjê z wykonywania wobec uzale¿nionego skazanego ³agodnej kary pozbawienia wolnoci
(orzeczonej w wymiarze nieprzekraczaj¹cym lat dwóch).
Ma³gorzata Szwejkowska
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Sprawozdania i recenzje
Sprawozdanie z I Warmiñskiej Konferencji Nauk
Penalnych To¿samoæ polskiego prawa karnego
(1719 padziernika 2011 r., Ramsowo k. Olsztyna).
I Warmiñska Konferencja Nauk Penalnych na temat To¿samoæ polskiego prawa karnego zosta³a zorganizowana w dniach 1719 padziernika 2011
r. przez Katedrê Prawa Karnego Materialnego Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA o. Olsztyn. Celem tego przedsiêwziêcia
naukowego by³a próba odpowiedzi na liczne pytania stawiane przez polskich
penalistów w przedmiocie realnego wp³ywu regulacji Unii Europejskiej na
rodzime prawo karne, jego otwarcia na wzory p³yn¹ce z systemów prawnych
innych pañstw, niezale¿noci politycznej oraz wewnêtrznej spójnoci w dobie
licznych nowelizacji polskiej tradycji karnistycznej w ujêciu historycznoprawnym, elastycznoci norm prawnokarnych wobec zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci spo³ecznej w obszarze przestêpczoci oraz skutecznoci zabezpieczenia
realizacji tych norm z perspektywy przepisów proceduralnych oraz wspó³czesnych mo¿liwoci kryminalistycznych.
Patronat honorowy nad konferencj¹ objêli: Minister Sprawiedliwoci
Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Kwiatkowski, Marsza³ek Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego Jacek Protas, Dziekan Okrêgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie Andrzej Kozielski, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz oraz
Dziekan Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr hab. Bronis³aw Sitek. W sk³ad Komitetu
Naukowego weszli: prof. zw. dr hab. Stanis³aw Pikulski jako przewodnicz¹cy,
prof. zw. dr hab. Brunon Holyst, prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, prof. dr
hab. Lech Paprzycki, prof. zw. dr hab. Emil P³ywaczewski, prof. zw. dr hab.
Jaros³aw Warylewski. W wydarzeniu wziêli udzia³ przedstawiciele wiata
nauki z niemal¿e wszystkich polskich orodków akademickich: Uniwersytetu
w Bia³ymstoku, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Marii CurieSk³odowskiej w Lublinie, Uniwersytetu £ódzkiego, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytetu Szczeciñskiego, Uniwersytetu Wroc³awskiego, Uni-
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wersytetu Rzeszowskiego i oczywicie Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto wród uczestników znaleli siê tak¿e reprezentanci:
Instytutu Nauk Prawnych PAN, Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie, Uczelni
£azarskiego, Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej, Wy¿szej Szko³y Nauk
Spo³ecznych Pedagogium, Niepañstwowej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w
Bia³ymstoku, Szko³y Aspirantów Pañstwowej Szko³y Po¿arnej w Poznaniu
oraz Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Sieradzu.
Konferencja na probê gospodarza, a zarazem przewodnicz¹cego Komitetu Naukowego prof. zw. dra Stanis³awa Pikulskiego zosta³a otwarta przez
prof. dra hab. Wies³awa P³ywaczewskiego. Podczas inauguracji podkrelono
ciep³y charakter listów gratulacyjnych nades³anych przez Ministra Sprawiedliwoci Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Dziekana
Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie prof. zw. dra Bronis³awa Sitka.
Maj¹c na uwadze szerok¹ problematykê z zakresu nauk penalnych poruszan¹ przez poszczególnych prelegentów, obrady podzielono na szeæ sesji
tematycznych, w czasie których zaprezentowano 30 referatów. Sesja I Pryncypia, prowadzona przez prof. zw. dra hab. Emila P³ywaczewskiego, by³a
powiêcona zagadnieniom ogólnym (kulturowoæ, internacjonalizm, spójnoæ
czy politycznoæ prawa karnego). W sesji II Prawo karne i kryminologia 
czêæ I, prowadzonej przez prof. zw. dra hab. Brunona Ho³ysta, dominowa³y
zagadnienia przestêpczoci zorganizowanej w jej ró¿nych przejawach oraz
problematyka przestêpstw przeciwko pañstwu. Sesja III Prawo karne i kryminologia  czêæ II, prowadzona przez prof. zw. dra hab. Stanis³awa Pikulskiego, obejmowa³a referaty z zakresu ochrony ¿ycia, wolnoci oraz wolnoci
seksualnej i obyczajnoci oraz ochrony informacji i wiarygodnoci dokumentów. W sesji IV Prawo karne i prawo karne wykonawcze, prowadzonej
przez prof. zw. dra hab. Stefana Lelentala, zwrócono uwagê na rolê probacji
opartej na wartociach w polskim systemie prawa oraz problematykê leczenia sprawców zaburzonych seksualnie. W sesji V Postêpowanie karne, prowadzonej przez prof. dra hab. Jerzego Kasprzaka, przedstawiono wybrane
zagadnienia procesowe, natomiast sesja VI Kryminalistyka, której przewodniczy³ prof. zw. dr hab. Bogus³aw Sygit, obejmowa³a aktualne problemy
techniki kryminalistycznej. Wszystkie sesje mia³y charakter plenarny. Elementem spójnym poszczególnych wyst¹pieñ by³o zagadnienie to¿samoci polskiego prawa karnego w jego szerokim znaczeniu.
Z uwagi na ogromn¹ aktywnoæ uczestników dyskusje zamykaj¹ce poszczególne bloki tematyczne charakteryzowa³y siê du¿¹ dynamik¹ i wartoci¹ merytoryczn¹. Poruszana tematyka, oprócz w¹tków natury dogmatycznej, zawiera³a równie¿ szereg aspektów praktycznych. G³os wielokrotnie
zabierali m.in. prof. dr hab. Monika P³atek, prof. dr hab. Ryszard A. Stefañski,
prof. zw. dr hab. Bogus³aw Sygit, prof. zw. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz,
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prof. dr hab. T. Gardocka, prof. dr hab. M. Lubelski, prof. zw. dr hab. Emil
P³ywaczewski, prof. dr hab. Wojciech Cielak, prof. dr hab. Robert Zaw³ocki,
prof. dr hab. Stanislaw Hoc, dr Justyn Piskorski, dr Piotr Chrzczonowicz, dr
Krystyna Szczechowicz, dr Dariusz Mucha. Dyskusje podejmowane na sali
konferencyjnej nie milk³y nawet w kuluarach.
Maj¹c na uwadze integracjê rodowisk naukowych, organizatorzy zadbali równie¿ o czêæ rekreacyjn¹ spotkania. Ukoronowaniem jej pierwszego
dnia by³a uroczysta kolacja z muzyczn¹ opraw¹. Po drugim dniu obrad
uczestnicy konferencji przejechali wozem drabiniastym do Chaty Warmiñskiej, gdzie odby³a siê biesiada uwietniona wystêpem Zespo³u Pieni i Tañca
Jeziorany. W ten sposób zaistnia³a sposobnoæ, by podziwiaæ warmiñski
krajobraz oraz zapoznaæ siê kultur¹ i tradycj¹ tego regionu.
Poszczególne wyst¹pienia stanowi³y jedynie zarys problemów szeroko
ujêtych w opracowaniu pt. To¿samoæ polskiego prawa karnego, pod red. S. Pikulskiego, M. Romañczuk-Gr¹ckiej i B. Or³owskiej-Zieliñskiej, oddanej do
r¹k czytelników w dniu otwarcia konferencji.
W imieniu Komitetu Naukowego podsumowania obrad dokona³ prof. zw.
dr hab. Emil P³ywaczewski. Jako walory konferencji wskaza³ po³¹czenie teorii i praktyki oraz pojawiaj¹ce siê w wielu wyst¹pieniach elementy prawa
karnego porównawczego i kryminologii porównawczej, a jednoczenie zaproponowa³, by w celu usprawnienia polskiego modelu przeciwdzia³ania przestêpczoci w przysz³oci zapraszaæ do udzia³u w konferencji przedstawicieli
ni¿szych poziomów praktyki ze wzglêdu na widoczny dysonans miêdzy wy¿szymi oraz ni¿szymi poziomami decyzyjnymi. Po tym wyst¹pieniu gospodarz spotkania prof. zw. dr hab. Stanis³aw Pikulski zamkn¹³ obrady I Warmiñskiej Konferencji Nauk Penalnych.
Prelegenci z entuzjazmem przyjêli wiadomoæ, i¿ w zamierzeniu organizatorów wydarzenie to stanowi zapowied cyklu organizowanych co dwa lata
Warmiñskich Konferencji Nauk Penalnych. Owocem obrad Komitetu Naukowego Konferencji by³o ustalenie tematu przewodniego II Warmiñskiej Konferencji Nauk Penalnych Granice kryminalizacji i penalizacji. Wydarzenie to
bêdzie stanowi³o znakomit¹ okazjê do kolejnych refleksji z zakresu szeroko
pojmowanych nauk penalnych.
Marta Romañczuk-Gr¹cka
Bogna Or³owska-Zieliñska
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To¿samoæ polskiego prawa karnego, pod. red.
Stanis³awa Pikulskiego, Marty Romañczuk-Gr¹ckiej, Bogny Or³owskiej-Zieliñskiej, Olsztyn 2011.
Ksi¹¿ka pod red. Stanis³awa Pikulskiego, Marty Romañczuk-Gr¹ckiej,
Bogny Or³owskiej-Zieliñskiej stanowi wartociowe studium powiêcone
szczególnie wa¿nemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest to¿samoæ szeroko rozumianego polskiego prawa karnego. Jej recenzentem jest wiatowej
s³awy kryminolog prof. zw. dr hab. Brunon Ho³yst. To pierwsza prawnoporównawcza publikacja z tego zakresu i bardzo ciekawe przedsiêwziêcie stanowi¹ce cenny wk³ad do rozwoju polskiej nauki prawa karnego.
Zbiór 45 artyku³ów powiêconych ró¿norodnym problemom prawa karnego, kryminologii, postêpowania karnego, kryminalistyki, prawa karnego wykonawczego oraz prawa karnego skarbowego zosta³ podzielony na dziewiêæ
grup tematycznych. W czêci pierwszej zatytu³owanej Pryncypia warte odnotowania s¹ przede wszystkim dwa opracowania: W. Cielaka, T. Snarskiego
oraz R. Zaw³ockiego. Autorzy pierwszego z nich poruszyli bardzo ciekawy
i wywo³uj¹cy kontrowersje temat, czy orzecznictwo mo¿e byæ uznane za ród³o prawa kszta³tuj¹ce to¿samoæ polskiego prawa karnego. Natomiast
R. Zaw³ocki w artykule Kodeks karny mietnikowy wykazuje, ¿e kodeks
karny z 1997 r. jest niestabilny, niespójny, coraz bardziej nieracjonalny  i to
nie tylko z uwagi na liczbê jego zmian, lecz przede wszystkim ze wzglêdu na
ich jakoæ.
Kolejna grupa tekstów porusza problematykê instytucji prawa karnego
uregulowanych w czêci ogólnej kodeksu karnego. Warto wyró¿niæ kilka istotnych zagadnieñ, takich jak: obrona konieczna, pozbawienia praw publicznych,
konfiskata rozszerzona, lecznicze rodki zabezpieczaj¹ce i terroryzm.
Stosunkowo du¿o miejsca powiêcono wybranym typom przestêpstw
z perspektywy ich prawnodogmatycznej analizy. P. Chlebowicz przedstawi³
w ujêciu teoretycznym zagadnienia zwi¹zane z przestêpstwem szpiegostwa,
ale  co warte odnotowania  odwo³a³ siê te¿ do aktualnych zmian w globalnym rodowisku bezpieczeñstwa. W tej czêci opracowania znaleæ mo¿na
tak¿e ciekawe artyku³y zwi¹zane z ochron¹ szeroko rozumianej wolnoci.
M. Romañczuk-Gr¹cka podejmuje próbê oceny charakteru zmian w obrêbie
rodzajowego przedmiotu prawnokarnej ochrony wolnoci w dobie licznych
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nowelizacji polskiego kodeksu karnego. J. Bryk omawia problematykê handlu
ludmi, czyli wspó³czesnej formy niewolnictwa, z uwzglêdnieniem nowelizacji
przepisów w tym zakresie, która nast¹pi³a w kodeksie karnym w 2010 r.
J. D³ugosz podda³a ocenie zasadnoæ kryminalizacji tzw. stalkingu i przedstawi³a dwa alternatywne rozwi¹zania  oba wymagaj¹ce modyfikacji obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, które w jej ocenie w sposób nale¿yty umo¿liwi³yby
zwalczanie tego zjawiska. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje opracowanie
M. P³atek Tryptyk obyczajowy: zgwa³cenie, kazirodztwo i prostytucja. Autorka
prowadzi szerokie rozwa¿ania odnosz¹ce siê do skutków zmian przyjêtych
w art. 197 § 3 ust. 2 i 3 k.k. na tle Konwencji Rady Europy z dnia
25 padziernika 2007 r. o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem
i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (CETS, nr 201) i innych
miêdzynarodowych aktów prawnych. Dokonuje oceny implementacji tej¿e
konwencji do prawa krajowego, a tak¿e wskazuje na potrzebê dostrze¿enia
i wdro¿enia w praktyce odpowiedzialnoci klientów prostytucji dzieciêcej.
Z kolei problematykê zmian w zakresie prawnokarnej regulacji przestêpstwa
zgwa³cenia w polskim prawie karnym podejmuje I. Leniak.
Warte odnotowania jest równie¿ opracowanie S. Pikulskiego i R. Dziembowskiego Znies³awienie i zniewa¿enie w polskim prawie karnym na tle prawnoporównawczym. Autorzy przedstawiaj¹ rozwi¹zania prawne przyjête
w Hiszpanii, Niemczech, W³oszech i Rosji, a tak¿e w systemie common law.
Jasnoæ wywodu w po³¹czeniu z interesuj¹c¹ tematyk¹ sprawia, ¿e ca³oæ
nale¿y oceniæ jako bardzo ciekawe spojrzenie na poruszane zagadnienia.
B. Sygit, K. Gieburowski, G. Krasiñski przedstawiaj¹ w zwiêz³y sposób i dla
wiêkszej przejrzystoci ujête tak¿e w formie tabelarycznej badania nad bankructwem zawinionym.
Czêæ czwarta monografii zawiera artyku³y odnosz¹ce siê do historycznokulturowych uwarunkowañ zjawiska prostytucji, przestêpczoci nieletnich
i analizy badañ kryminologicznych w przedmiocie nadu¿ycia w³adzy przez
funkcjonariuszy policji. Warty uwagi jest artyku³ M. Kotowskiej i B. Or³owskiej-Zieliñskiej Nieletni sprawcy i sprawczynie czynów karalnych w kontekcie problematyki przestêpczoci grupowej. Problem przestêpczoci nieletnich,
choæ wielokrotnie ju¿ poruszany, jest tu przedstawiony pod ciekawym k¹tem.
W recenzowanej ksi¹¿ce znalaz³o siê ponadto kilka artyku³ów dotycz¹cych problematyki prawa karnego procesowego: J. Karaniewicz przedstawia
problematykê sygnalizacji jako skutku s¹dowej kontroli zatrzymania na tle
europejskich standardów ochrony praw osoby pozbawionej wolnoci; B. Sygit
i P. Guzewski omawiaj¹ strategiê w organizacji dochodzeñ po¿arowych
w Polsce; C.P. K³ak dokonuje analizy zagadnieñ zwi¹zanych z wyst¹pieniem
pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej do Polski o przekazanie osoby
ciganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Pozosta³e artyku³y dotycz¹ przeobra¿eñ procedury w zakresie warunkowego umorzenia postê-
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powania, przes³uchania osoby okrelonej w art. 52 k.k., odpowiedzialnoci
odszkodowawczej Skarbu Pañstwa wynik³ej z nies³usznego skazania i/ lub
tymczasowego aresztowania, u³askawienia w prawie polskim na tle prawnoporównawczym.
Interesuj¹c¹ tematykê w czêci powiêconej kryminalistyce poruszaj¹
trzy artyku³y, odnosz¹ce siê kolejno do: wymiany danych daktyloskopijnych
i genetycznych w granicach Unii Europejskiej, problematyki oglêdzin i wykrywania sprawców zabójstw oraz standardów NFPA w ustalaniu przyczyn
po¿arów.
Kolejna czêæ monografii pt. Prawo karne wykonawcze zawiera trzy teksty, w tym artyku³ A. Ba³andynowcza bêd¹cy ciekawym spojrzeniem na system probacji w Polce. Czêæ ósma powiêcona jest prawu karnemu skarbowemu, natomiast ostatnia czêæ Varia zawiera artyku³ odnosz¹cy siê do
problematyki przestêpstwa apostazji.
Recenzowana ksi¹¿ka stanowi próbê odpowiedzi na liczne pytania stawiane przez polskich penalistów w przedmiocie realnego wp³ywu regulacji
Unii Europejskiej na rodzime prawo karne oraz wewnêtrznej spójnoci
w dobie licznych nowelizacji, a tak¿e wspó³czesnych mo¿liwoci kryminalistycznych. Podsumowuj¹c, jest to wa¿na pozycja we wspó³czesnej literaturze
karnistycznej, godna niew¹tpliwie polecenia jako interesuj¹ca, pobudzaj¹c¹
do refleksji i przydatna lektura tak dla teoretyków, jak i praktyków prawa
karnego.
Krystyna Szczechowicz
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P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej.
Studium z prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 633.
Monografia Przemys³awa Palki Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej.
Studium z prawa karnego to opracowanie dojrza³e i niezwykle szczegó³owe.
Autor skupi³ siê na czterech zasadniczych zagadnieniach. Przede wszystkim
dokona³ analizy wybranych przestêpstw okrelonych w rozdziale XXIX kodeksu karnego, dotycz¹cym przestêpstw przeciwko dzia³alnoci instytucji
pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, tj. na przestêpstwie sprzedajnoci/ ³apownictwa biernego (art. 228 k.k.) oraz na przestêpstwie nadu¿ycia
funkcji publicznej (art. 231 k.k.). Pod uwagê wzi¹³ tak¿e przestêpstwo nak³aniania do g³osowania (art. 250a k.k.) okrelone w rozdziale XXXI kodeksu
karnego, dotycz¹cym przestêpstw przeciwko wyborom i referendum. Przedmiotem rozwa¿añ jest równie¿ przestêpstwo fa³szerstwa intelektualnego (art.
271 k.k.), tj. powiadczenia nieprawdy w dokumencie, znajduj¹ce siê w rozdziale XXXIV Kodeksu karnego (przestêpstwa przeciwko wiarygodnoci dokumentów).
Autor nie omija równie¿ zagadnienia nadu¿ycia funkcji publicznej przez
¿o³nierzy. Zauwa¿a, i¿ w czêci wojskowej kodeksu karnego brakuje dyspozycji o nadu¿yciu w³adzy, ale charakteryzuje siê szczególne jego formy, które
przybieraj¹ postaæ czynów zabronionych o indywidualnie okrelonym podmiocie. Przy okazji porusza zagadnienie zwi¹zane z naruszeniem obowi¹zku
przez ¿o³nierza, okrelone w art. 356 k.k., który typizuje przestêpstwo materialne w postaci stworzenia bezporedniego niebezpieczeñstwa powstania
szkody, jakiej wyznaczona s³u¿ba mia³a zapobiec. Autor charakteryzuje równie¿ odpowiedzialnoæ za sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej w rozdziale
Przestêpstwa przeciwko mieniu wojskowemu, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê
na przestêpstwa dysponowania uzbrojeniem (art. 358 k.k.), utraty uzbrojenia
(art. 359 k.k.), samowolnego u¿ycia wojskowego statku powietrznego b¹d
morskiego (art. 361 k.k.), samowolnego u¿ycia wojskowego pojazdu mechanicznego (art. 362 k.k.) oraz samowolnego rozporz¹dzenia przedmiotem wyposa¿enia (art. 363 k.k.).
Struktura monografii, opracowana w sposób bardzo przejrzysty, czytelny
i co najwa¿niejsze prawid³owy, pozwala na ³atwe zapoznawanie siê z treci¹
nie tylko osobom, które prac¹ naukow¹ zajmuj¹ siê na co dzieñ, ale równie¿
tym, którzy mog¹ znaleæ w niej wiele przydatnych wskazówek i rozwi¹zañ
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konkretnych problemów, tak niezbêdnych do prawid³owego rozumienia zjawiska sprzedajnego nadu¿ycia funkcji publicznej.
Monografia Przemys³awa Palki sk³ada siê z szeciu rozdzia³ów. W pierwszym autor zawar³ uwagi o charakterze terminologicznym, dok³adnie wyjaniaj¹c zagadnienia zwi¹zane z wyborem tematu swoich analiz oraz z podstawowymi pojêciami, takimi jak u¿yty w tytule pracy przymiotnik sprzedajny
czy pojêcie korupcja. W rozdziale tym autor przedstawi³ równie¿ problemy
i hipotezy badawcze. Za g³ówny problem badawczy uzna³ pytanie, czy obszar
kryminalizacji obejmuje wszystkie zachowania godz¹ce w praworz¹dnoæ
i stabilnoæ instytucji demokratycznych, w zasady formalnej równoci obywateli oraz legitymacji pañstwa w oczach spo³eczeñstwa? Autor stawia te¿ pytanie, czy obszar kryminalizacji jest zgodny z ogólnymi za³o¿eniami kryminalizacji oraz wyznaczanej przepisom karnym funkcji gwarancyjnej? P. Palka
w prowadzonych przez siebie badaniach zastosowa³ przede wszystkim metodê dogmatyczn¹, polegaj¹c¹ na analizie przepisów karnych kryminalizuj¹cych zachowania korupcyjne w pryzmacie zgodnoci ich struktury normatywnej z ustawow¹ okrelonoci¹ czynu (s. 55).
W rozdziale drugim Pocz¹tki i rozwój kryminalizacji sprzedajnego nadu¿ycia funkcji publicznej znajdziemy rys historyczny, który obejmuje najstarsze dostêpne prawa wiata, takie jak prawodawstwo sumeryjskiego
w³adcy Urukaginy (ok. 2350 r. p.n.e.), kodeks Ur-Nammu (ok. 2100 r. p.n.e.)
czy kodeks Lipit-Isztara (ok. 1870 r. p.n.e.). Autor siêga równie¿ do prawodawstwa króla Hammurabiego oraz do ustawy karnej faraonów Horemheba
i Amazisa, analizuje rozwi¹zania istniej¹ce w prawie staroizraelskim, greckim oraz w bardzo dobrze rozwiniêtym ustawodawstwie rzymskim.
Rozdzia³ trzeci Kszta³towanie siê podstaw karania za sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej w Polsce prezentuje zmiany, jakim podlega³y regulacje dotycz¹ce sprzedajnego nadu¿ycia na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych (obejmuj¹cych Królestwo Polskie i I Rzeczpospolit¹) zarówno
w prawie zwyczajowym, stanowionym (w prawie ziemskim, miejskim i wiejskim), jak i wojskowym. W dalszej czêci rozdzia³u przedmiotem analizy s¹
prawnokarne rozwi¹zania dotycz¹ce sprzedajnego nadu¿ycia funkcji publicznej na ziemiach polskich w trzech pañstwach zaborczych oraz rozwi¹zania
istniej¹ce od okresu uzyskania niepodleg³oci a¿ do wejcia w ¿ycie kodeksu
karnego z 1997 r. wraz z jego kolejnymi nowelizacjami.
Rozdzia³ czwarty Zakres i formy kryminalizacji przestêpstw sprzedajnego
nadu¿ycia funkcji publicznej ukazuje wspomniane ju¿ powy¿ej prawnokarne
podstawy odpowiedzialnoci za sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej oraz
zagadnienie podmiotu i przedmiotu ochrony przestêpstw sprzedajnego nadu¿ycia funkcji publicznej.
W rozdziale pi¹tym rodki i postacie sprzedajnego nadu¿ycia uprawnieñ publicznych autor wyró¿ni³ rodzaje rodków sprzedajnego nadu¿ycia
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uprawnieñ publicznych, dokonuj¹c równie¿ ich charakterystyki (szczegó³owe
rozwa¿ania dotycz¹ce korzyci maj¹tkowej i osobistej, obietnicy korzyci oraz
celu osi¹gniêcia korzyci). W rozdziale tym omówi³ tak¿e postacie sprzedajnego nadu¿ycia uprawnieñ publicznych, tj. dzia³ania na szkodê interesu publicznego lub prywatnego, oraz szczególnych postaci sprzedajnego nadu¿ycia
uprawnieñ (ograniczonych przez autora do najbardziej wyranych postaci
czynnoci sprawczych opisuj¹cych sprzedajne nadu¿ycie w³adzy, takich jak
przyjmowanie, uzale¿nianie i ¿¹danie).
W rozdziale ostatnim Polityka karna w zakresie przestêpstw sprzedajnego nadu¿ycia funkcji publicznej P. Palka skupia siê na zagadnieniu ustawowego wymiaru kary oraz na rodkach ustawowej progresji karania, do
których to zalicza grzywnê kumulatywn¹, konsekwencje zawodowego charakteru pope³nionych przestêpstw oraz rodki karne (zakaz zajmowania
okrelonego stanowiska lub wykonywania zawodu, wydalenie z zawodowej
s³u¿by wojskowej oraz degradacjê). Porusza tak¿e problematykê dotycz¹c¹
klauzul uchylaj¹cych karalnoæ czynu, prawnych skutków skazania (zwi¹zanych z wyganiêciem stosunku pracy b¹d s³u¿by lub utrat¹ prawa wykonywania zawodu) oraz odpowiedzialnoci dyscyplinarnej w sferze publicznoprawnej.
Pod wzglêdem merytorycznym recenzowana monografia jest na najwy¿szym poziomie, a na wysok¹ ocenê zas³uguje te¿ poprawnoæ i swoboda jêzykowa oraz logiczna struktura pracy. Warto podkreliæ niezwykle bogat¹ bibliografiê przedmiotu (s. 545-633) popart¹ równie licznym orzecznictwem
s¹dowym. Z ca³¹ pewnoci¹ ksi¹¿ka Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej.
Studium z prawa karnego zas³uguje na szczególn¹ uwagê nie tylko osób
zajmuj¹cych siê prac¹ naukow¹, ale równie¿ tych maj¹cych na co dzieñ do
czynienia ze zjawiskiem szeroko pojêtej korupcji.
Robert Patryk Dziembowski
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Diego Gambetta, Mafia sycylijska. Prywatna ochrona jako biznes, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009,
s. 389.
Wród wielu ksi¹¿ek dotycz¹cych przestêpczoci zorganizowanej recenzowana pozycja zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Jej autor nale¿y do cis³ej
czo³ówki kryminologów, których badania wykracza³y znacznie poza opis
i analizê zjawisk, tworzy³y now¹ jakoæ, wytyczaj¹c nowe kierunki badañ
kryminologicznych. Mafia sycylijska, po raz pierwszy opublikowana na pocz¹tku lat 90. XX wieku, w znacznym stopniu przyczyni³a siê do zrozumienia
fenomenu organizacji, która  zdaniem D. Gambetty  obok Kocio³a katolickiego jest najstarsz¹ instytucj¹ we W³oszech. W Przedmowie do wydania
polskiego autor nie tylko wyjania motywy, jakimi kierowa³ siê przy podjêciu
tego tematu, ale tak¿e analizuje efekty tej publikacji w wiecie naukowym.
Okazuje siê, ¿e zaproponowany przez Gambettê model jest wykorzystywany
przez innych badaczy. Najwyraniej istniej¹ pewne sta³e cechy organizacji
przestêpczych, które nie ulegaj¹ zmianie i funkcjonuj¹ w ró¿nych kontekstach kulturowych. Koncepcja Gambetty by³a z powodzeniem wykorzystywana w badaniach triad w Hongkongu, japoñskiej yakuzy, bu³garskich i rosyjskich grup przestêpczych.
Czêæ pierwsza ksi¹¿ki, zatytu³owana Bran¿a ochrony, sk³ada siê
z trzech rozdzia³ów. W rozdziale zatytu³owanym Rynek autor uzasadnia
hipotezê, i¿ na rynku nielegalnych transakcji istotn¹ przeszkodê w prowadzeniu biznesu stanowi brak zaufania, który z uwagi na skomplikowane historyczne i socjologiczne uwarunkowania jest szczególnie widoczny na Sycylii.
W tej sytuacji powstanie mafii ustabilizowa³o rynek, gdy¿ organizacje mafijne
zaczê³y pe³niæ specyficzn¹ rolê poredników i mediatorów, którzy gwarantowali
realizacjê zobowi¹zañ przez strony. Pojawia siê tutaj oryginalne twierdzenie,
i¿ mafiosi s¹ przede wszystkim przedsiêbiorcami zajmuj¹cymi siê jednym
szczególnym towarem  ochron¹  i to w³anie odró¿nia ich od zwyk³ych
przestêpców, zwyk³ych przedsiêbiorców lub przedsiêbiorców kryminalistów
(s. 41). Istotn¹ konsekwencj¹ tego stanu rzeczy jest kolejne spostrze¿enie
 mafia jest zainteresowana w utrzymaniu poziomu nieufnoci na tym rynku.
Rozdzia³ pod tytu³em Zasoby koncentruje siê na opisie narzêdzi, jakimi
dysponuj¹ organizacje mafijne na rynku ochrony. Analogicznie do procesu
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produkcji i sprzeda¿y towarów równie¿ specyficzne przedsiêbiorstwa mafijne
musz¹ dysponowaæ okrelonymi zasobami, które umo¿liwiaj¹ dzia³alnoæ. Na
pierwszy plan wysuwa siê oczywicie umiejêtnoæ stosowania przemocy, przy
czym D. Gambetta odrzuca teorie z zakresu etiologii kryminalnej, które
uto¿samiaj¹ ród³a stosowania przemocy ze ród³ami norm subkulturowych:
akceptacja rozlewu krwi nie jest cech¹ subkulturow¹, lecz specyficzn¹ umiejêtnoci¹, któr¹ podobnie jak umiejêtnoci bardziej pacyfistyczne, mo¿na
przekazywaæ z pokolenia na pokolenie (s. 62). Stosowanie przemocy wynika
nie tylko z rywalizacji pomiêdzy poszczególnymi rodzinami mafijnymi o podmioty op³acaj¹ce siê swoim protektorom, ale tak¿e z potrzeby kontroli tych¿e podmiotów. Jak zauwa¿a autor: nielegalnych handlarzy  którzy przede
wszystkim walcz¹ z pañstwowym zakazem  trudniej zastraszyæ ni¿ przeciêtnego legalnego biznesmena. Ponadto u¿ycie przemocy to podstawowe narzêdzie kreowania reputacji  swoistego znaku firmowego mafii. Reputacja
okrelana w krêgach mafijnych jako honor po pierwsze, przyci¹ga nowych
klientów, po drugie, zapewnia szacunek ze strony konkurencji i po trzecie,
pozwala na oszczêdnoci w zakresie kosztów produkcji, gdy¿ posiadanie
reputacji dostarczyciela wiarygodnej ochrony i sama ochrona s¹ w zasadzie
tym samym (s. 74). Co ciekawe, zdarza siê, ¿e pomimo znacznego os³abienia
potencja³u danej rodziny mafijnej jej reputacja trwa dalej niejako si³¹ inercji.
Gambetta przytacza wypowied informatora nowojorskiej policji, który z gorycz¹ wyzna³, ¿e jego gang nie mo¿e ju¿ znaleæ godnych zaufania zabójców
we w³asnych szeregach i musi zatrudniaæ wykonawców z zewn¹trz (s. 74).
Rozdzia³ trzeci Bran¿a charakteryzuje uczestników nielegalnych rynków, ze szczególnym uwzglêdnieniem rodzin mafijnych. Mafia jest tu definiowana jako zestaw firm wyspecjalizowanych w dostarczaniu ochrony. Podstaw¹ taktyk¹ firm jest tworzenie trwa³ych wiêzi z klientami, przy czym ich
lista jest wyj¹tkowo d³uga i ró¿norodna (w³aciciele ziemscy, rolnicy, politycy,
lekarze, prawnicy, drobni z³odzieje, przemytnicy, a nawet gangi narkotykowe
i handlarze broni¹). Uzale¿nianie od siebie klientów przes³ania ekonomiczny
wymiar relacji, która stopniowo przekszta³ca siê w formê wyzysku. Warto
zauwa¿yæ, ¿e kontrakt na ochronê stanowi podstawê tworzenia silnych, familiarnych wiêzi. Znajduje to odzwierciedlenie nawet w jêzyku u¿ywanym
przez mafiosów  Gambetta przytacza np. zwrot Who is holding you. Osoby
zwi¹zane kontraktem automatycznie wchodz¹ w zasiêg wp³ywów rodziny
mafijnej.
Formy p³atnoci za ochronê s¹ bardzo zró¿nicowane, obejmuj¹ g³ównie
przekazywanie rodków finansowych, ale tak¿e inne us³ugi, których treæ
jest uzale¿niona od wielu czynników, chodzi zatem o g³osy wyborcze, u³atwienia biurokratyczne, kredytowe, zabójstwa na zlecenie, a nawet ma³¿eñstwa
(s. 59). Jednoczenie z badañ D. Gambetty wynika, ¿e odmowa wykupienia
ochrony nie zawsze skutkuje u¿yciem przemocy. Niew¹tpliwie mafia zabija
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przedsiêbiorców wówczas, gdy z³ami¹ warunki zawartego kontraktu, lub
tych, którzy zaczêli wspó³pracowaæ z policj¹. W tym kontekcie warto przywo³aæ wypowied biznesmena z bran¿y budowlanej z Palermo: Nie mo¿emy
siê ich pozbyæ. Ci¹gle pukaj¹ do naszych drzwi, co tydzieñ oferuj¹c nam
swoje us³ugi i wy³¹cznoæ na danym terytorium. S¹ jak nieznoni domokr¹¿cy (s. 86).
Czêæ druga recenzowanej monografii, zatytu³owana Bran¿a na Sycylii, tak¿e sk³ada siê z trzech rozdzia³ów. Pierwszy z nich zawiera opis genezy
mafii ze szczególnym uwzglêdnieniem aspektu historycznego. Przedmiotem
kolejnego rozdzia³u jest interesuj¹ce z kryminologicznego punktu widzenia
zagadnienie wewnêtrznych relacji, które sk³adaj¹ siê na strukturê rodziny
mafijnej. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e kwestia stopnia organizacji
mafii jest dyskusyjna. Obraz mafii jako scentralizowanej, wp³ywowej organizacji o wiatowym zasiêgu jest w znacznej mierze fa³szywy, choæ niektórzy
twierdz¹, ¿e mafia to organizacja nie przez du¿e O, ale organizacja, której
istnienie ka¿da grupa objawia samym dzia³aniem (s. 148) i aktualnoæ zachowuje pogl¹d wyra¿ony jeszcze w XIX wieku, i¿ istnieje mafioso, ale nie
mafia. Niezale¿nie od powy¿szych kontrowersji D. Gambetta przytacza dane
zawarte w raporcie karabinierów z 1987 r., wedle którego na Sycylii funkcjonuje 105 firm zajmuj¹cych siê ochron¹ i to przede wszystkim w zachodniej
czêci wyspy. Na marginesie  ksi¹¿ka D. Gambetty obala stereotyp, i¿ matecznikiem mafii jest ca³a Sycylia. Okazuje siê bowiem, ¿e najwiêksze skupiska rodzin mafijnych dzia³aj¹ na zachodniej Sycylii, za obszary po³o¿one na
wschodzie wyspy paradoksalnie s¹ w zasadzie wolne od mafii. Wymieniona
wy¿ej liczba rodzin mafijnych jest du¿a (w Nowym Jorku przez piêædziesi¹t
lat dzia³a³o piêæ rodzin), co zdaniem autora uniemo¿liwia powstanie monopolu mafijnego obejmuj¹cego ca³y region, nie mówi¹c ju¿ o zasiêgu wiatowym.
Wydaje siê zatem, ¿e mafia rozpatrywana w kategoriach ekonomicznych to
terytorialny oligopol przypominaj¹cy raczej konstelacjê niezale¿nych firm
ni¿ federacjê jednostek powi¹zanych jawnymi regu³ami (s. 161). Jak siê wydaje, trafniejszego porównania u¿y³ sêdzia Cesare Terranova, który stwierdzi³, i¿
rodziny mafijne by³y mozaik¹ ma³ych republik z granicami topograficznymi
narysowanymi przez tradycjê (ibidem).
Co prawda, wzajemne powi¹zania pomiêdzy poszczególnymi rodzinami
mafijnymi wci¹¿ stanowi¹ sferê domys³u (wiadomo, ¿e funkcja koordynuj¹ca
dzia³ania rodzin by³a powierzana tzw. commisione), jednak istniej¹ dane, na
podstawie których mo¿na wnikn¹æ w strukturê pojedynczego ogniwa, jakim
jest rodzina mafijna. Jak podnosi Gambetta, w ka¿dej famiglie obowi¹zuje
hierarchia. Najwa¿niejsz¹ person¹ jest oczywicie capo famiglie, okrelany
tak¿e jako rappresentante, a jego najbli¿sze otoczenie to vice-capo i consigliere. Liczba cz³onków rodziny jest zmienna, przy czym przyk³adowo rodzina
Bontade w 1981 r. liczy³a mniej ni¿ 120 cz³onków.
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Omawiany rozdzia³ zawiera jeszcze wiele ciekawych informacji na temat
norm wyznaczaj¹cych po¿¹dane zachowania mafiosów. Odnosz¹ siê one m.in.
do rekrutacji  jeden z aneksów podaje opisy rytua³u inicjacyjnego, reputacji,
informacji i prawa w³asnoci. Istniej¹ równie¿ wspólne wskazówki odnosz¹ce
siê do regu³ postêpowania w rodzinach mafijnych, a oprócz s³ynnej omerty,
wymienia siê jeszcze obowi¹zek zemsty, pomocy w sytuacjach, gdy cz³onek
rodziny ma k³opoty z prawem, last but not least obowi¹zek dzielenia siê
zyskiem. Si³a oddzia³ywania tych norm jest du¿a, jeli uwzglêdni siê sytuacje
opisywane przez D. Gambettê, np. dylemat ¿ony mafiosa okradzionej przez
z³odziei (s. 174).
Rozdzia³ Znaki firmowe opisuje z³o¿on¹ problematykê symboli zwi¹zanych z mafi¹. Znakomite s¹ zw³aszcza przyk³ady ilustruj¹ce wykorzystywanie przez rzeczywistych mafiosów wzorów zachowañ i symboliki prezentowanej przez filmy i ksi¹¿ki o mafii. W tym przypadku to fikcja zaczê³a
kszta³towaæ rzeczywistoæ. Wed³ug A. Calderone, jeden z mafiosów po przeczytaniu Ojca chrzestnego mia³ pomys³, ¿eby postêpowaæ tak jak w ksi¹¿ce
[...]. Jego ludzie przebrali siê za lekarzy i zabili swoj¹ ofiarê w ³ó¿ku
(s. 195). Inny przyk³ad odnosi siê wprost do terminu mafia. Jak zauwa¿y³
jeden z skruszonych mafiosów, s³owo mafia jest tworem literackim. Jako
ca³oæ ta organizacja nosi nazwê cosa nostra, jak w Stanach Zjednoczonych
(s. 199). Znaczenie symboliki zosta³o dostrze¿one przez sêdziów orzekaj¹cych
w procesach mafijnych. D. Gambetta przytacza w zwi¹zku z tym argumentacjê zawart¹ w uzasadnieniu jednego z orzeczeñ: Ka¿dy cz³onek mo¿e u¿yæ
si³y zastraszenia jako dobra niematerialnego [...], kapita³u wspólnego wszystkim cz³onkom i tym samym nale¿¹cym pro indiviso nale¿¹cego do ka¿dego
z nich. To kapita³, który jest efektem procesu »akumulacji zbiorowej« i który
mo¿e dostarczyæ »renty« pojedynczemu cz³onkowi, nawet jeli nie bra³ on
udzia³u w tym procesie (s. 206). I dalej D. Gambetta uzupe³nia, ¿e sejfem,
w którym trzyma siê ten kapita³, jest w³anie nazwa, nazwisko (s. 206).
Ostatnia czêæ monografii, zatytu³owana Ochrona w praktyce, zawiera
zbiór przypadków i konkretyzuje wczeniej przyjête za³o¿enia teoretyczne.
Znajduj¹ siê tutaj opisy rozwi¹zywania sporów metodami mafijnymi, które
mo¿na charakteryzowaæ jako swoist¹ kombinacjê protekcji, przemocy i groby jej u¿ycia. Ciekawe jest tak¿e stwierdzenie dotycz¹ce roli przedstawicieli
wolnych zawodów w strukturach mafijnych. Okazuje siê bowiem, ¿e politycy,
finansici, prawnicy, lekarze s¹ konsumentami ochrony, s¹ klientami wch³oniêtymi przez firmê, a ich pozycja spo³eczna pozwala im swobodnie p³aciæ za
ochronê (s. 222). Znacz¹ce jest to, i¿ wed³ug ustaleñ autora ksi¹¿ki ¿aden
z przedstawicieli wolnych zawodów nie jest g³ow¹ rodziny.
D. Gambetta pesymistycznie ocenia mo¿liwoci pañstwa w³oskiego
w konfrontacji z mafi¹. Nawet ekipy filmowe krêc¹ce materia³ na Sycylii
musz¹ ubiegaæ siê o swoiste zezwolenie i jak mówi jeden z re¿yserów: Jeli
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boss przyjdzie napiæ siê z tob¹ kawy w barze, niczym za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki t³um nie wchodzi w kadr i wszyscy staj¹ siê chêtni do
wspó³pracy. Czasem sami karabinierzy pokazuj¹ tego cz³owieka, do którego
warto siê zwróciæ (s. 229). Mimo to w³oskie organy cigania i wymiaru
sprawiedliwoci odnotowuj¹ znacz¹ce sukcesy w zwalczaniu organizacji mafijnych. Ci¹gle jednak nie jest mo¿liwe sformu³owanie diagnozy dotycz¹cej
kierunków ewolucji w³oskiej mafii. D. Gambetta w zakoñczeniu s³usznie zauwa¿a, i¿ oprócz determinacji, potrzebne s¹ inteligentne interwencje ze
strony pañstwa. Wymienia tutaj takie posuniêcia, jak liberalizacja rynku
narkotyków, zniesienie kontroli pañstwa nad cen¹ papierosów, przejrzystoæ
procedur zamówieñ publicznych. Przede wszystkim pañstwo musi realizowaæ
swoj¹ pierwotn¹ funkcjê  dostarczaæ realn¹ ochronê prawn¹ dla swoich
obywateli.
Piotr Chlebowicz

