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Typy kwalifikowane przestêpstwa zgwa³cenia
Aktualnie obowi¹zuj¹cy kodeks karny w ramach czynów uregulowanych
w art. 197 § 1-4 k.k. obok typów podstawowych zgwa³cenia (art. 197 § 1 i 2 k.k.)
wyodrêbnia równie¿ typy kwalifikowane, mianowicie: zgwa³cenie ze szczególnym okrucieñstwem (§ 4), dzia³anie wspólnie z inn¹ osob¹, tzw. zgwa³cenie
zbiorowe (§ 3), a po nowelizacji ustawy z 5 listopada 2009 r. tak¿e zgwa³cenie
ma³oletniego poni¿ej 15 roku ¿ycia, tzw. zgwa³cenie pedofilskie (§ 3) oraz
zgwa³cenie kazirodcze wobec wstêpnego, zstêpnego, przysposobionego, przysposabiaj¹cego, brata lub siostry (§ 3) bez wzglêdu na ich wiek1.
Nowe typy kwalifikowane zagro¿one zosta³y tak¹ sam¹ kar¹ jak zgwa³cenie zbiorowe, tj. od lat 3 pozbawienia wolnoci2. Nowelizacj¹ kodeksu karnego z 2009 r. dokonano wiêc zaostrzenia odpowiedzialnoci karnej za przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, skierowane przeciwko
ma³oletnim poni¿ej 15 roku ¿ycia, jak równie¿ przeciwko cz³onkom najbli¿szej rodziny. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ przestêpstwo obcowania p³ciowego z ma³oletnim na podstawie art. 200 k.k. zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoci
od lat 2 do 12, za przestêpstwo kazirodztwa z art. 201 k.k. kar¹ od 3
miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoci. Tym samym zarówno przestêpstwo
okrelone w art. 200 k.k., jak i 201 k.k. stanowi wystêpek, za nowe typy
kwalifikowane  zbrodniê. W wypadku zgwa³cenia ze szczególnym okrucieñstwem zagro¿enie karne jest znacznie podwy¿szone  od lat 5 pozbawienia
wolnoci  w porównaniu z pozosta³ymi typami kwalifikowanymi przestêpstwa zgwa³cenia.
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat obserwuje siê zdecydowan¹
ewolucjê pogl¹du ustawodawcy na temat zagro¿enia kar¹ poszczególnych
1 Zmiany te wesz³y w ¿ycie 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 206, poz. 1589). Zob.
tak¿e: Druk sejmowy z 2008 r., nr 1276.
2 Dz.U z 2009 r., nr 206, poz. 1589.
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typów zgwa³cenia. Pierwotnie najsurowsze granice sankcji, tj. od 2 do 12
lat pozbawienia wolnoci, odniesione by³y do zgwa³cenia kwalifikowanego,
obecnie przypisane s¹ do typu podstawowego tego przestêpstwa z art. 197
§ 1 k.k.
Pierwszym typem kwalifikowanym przestêpstwa z art. 197 k.k., który
penalizuje odpowiedzialnoæ sprawcy zgwa³cenia, jest dzia³anie ze szczególnym okrucieñstwem. Nale¿y wskazaæ, i¿ na gruncie obowi¹zuj¹cego
kodeksu karnego szczególne okrucieñstwo jako znamiê kwalifikowanego
typu czynu zabronionego wystêpuje równie¿ w wypadku typów kwalifikowanych przestêpstw: zabójstwa (art. 148 § 2 ust. 1 k.k.), znêcania siê (art. 207
§ 2 k.k.), znêcania siê nad osob¹ pozbawion¹ wolnoci (247 § 2 k.k.) oraz
z czêci wojskowej kodeksu: znêcania siê nad podw³adnym (352 § 2 k.k.)3.
Wspólna wyk³adnia naukowa i s¹dowa tego znamienia w odniesieniu do
wskazanych przepisów jest mo¿liwa tylko do pewnego stopnia. Nale¿y
w ka¿dym z tych przestêpstw uwzglêdniæ ró¿nice w sposobie, celu i nastêpstwach dzia³ania sprawcy oraz w przedmiocie ochrony, jak równie¿ w relacjach miêdzy sprawc¹ a osob¹ pokrzywdzon¹4.
Szczególne okrucieñstwo jako ustawowe znamiê zgwa³cenia przewidzianego w art. 197 § 4 k.k. jest znamieniem nieostrym i ocennym, a wyk³adnia
tego pojêcia zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie ma jedynie charakter
kauzalny5.
Zdaniem S¹du Najwy¿szego, próby stworzenia teoretycznych definicji
szczególnego okrucieñstwa, oderwanych od stanów faktycznych, mog¹ mieæ
jedynie charakter przyk³adowy, a nie uniwersalny, co nie pomniejsza jednak
ich wartoci i przydatnoci w tym w³anie charakterze. Punktem wyjcia
 stwierdza dalej S¹d Najwy¿szy  do podjêcia analizy konkretnej sytuacji
w aspekcie ewentualnej mo¿liwoci przypisania szczególnego okrucieñstwa
jest zw³aszcza taki sposób dzia³ania sprawcy, który wskazuje wyranie nie
tylko na naruszenie sfery wolnoci seksualnej osoby pokrzywdzonej, ale nadto na zamach skierowany przeciwko innym dobrom osobistym ofiary6. Zdaniem S¹du Apelacyjnego w £odzi, najw³aciwsze wydaje siê ka¿dorazowo
badanie, czy sprawca zmierza tylko do naruszenia sfery wolnoci seksualnej
osoby pokrzywdzonej, czy dokonuje jeszcze wiadomego zamachu na inne
dobro prawem chronione. Dopiero zaistnienie tego zamachu upowa¿nia do
rozwa¿enia tej sytuacji pod k¹tem zaistnienia szczególnego okrucieñstwa.
3 Szczególne okrucieñstwo pojawia siê nie tylko w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym na
gruncie kodeksu karnego, ale tak¿e w przepisach pozakodeksowych, np. art. 35 ust. 2 ustawy
o ochronie zwierz¹t.
4 Zob. R. Kokot, Zabójstwo ciê¿kie (kwalifikowane) w nowym kodeksie karnym, Prokuratura i Prawo 1997, nr 11, s. 20; tak¿e: A. Marek, Prawo karne, wyd. 8, s. 513.
5 Zob. wyroki SA w Lublinie z dnia 12 czerwca 2001 r., II AKa 102/01, KZS 2002, z. 78,
poz. 58; z 12 kwietnia 2001 r., II AKa 59/01, Prokuratura i Prawo 2002, nr 2, poz. 12.
6 Wyrok SN z 14 maja 1972 r., V KRN 33/72, OSNKW 1972, nr 9, poz. 136.
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Szczególne okrucieñstwo jako znamiê ocenne winno byæ zdaniem S¹du przypisane tylko zachowaniom wyj¹tkowo drastycznym i odra¿aj¹cym7.
W doktrynie i orzecznictwie S¹du Najwy¿szego zarysowa³o siê piêæ zasadniczych kierunków interpretacyjnych tego pojêcia, które mo¿e wyra¿aæ
siê w postaci:
 powa¿nych i daleko id¹cych skutków przestêpstwa, przejawiaj¹cych siê
w znacznej dolegliwoci fizycznej lub nastêpstw w psychice ofiary8,
 intensywnoci zastosowanych przez sprawcê rodków przymusu, niewspó³miernych do stawianego przez ofiarê oporu9,
 szczególnego zabarwienia zamiaru sprawcy, maj¹cego na celu nie tylko
doprowadzenie do obcowania p³ciowego, ale równie¿ zmierzaj¹cego do poni¿enia ofiary i zadania jej dodatkowego bólu10,
 sposobu i rodzaju zachowania sprawcy uznanego powszechnie za nieludzkie, wyj¹tkowo brutalne i drastyczne11,
 szczególnych w³aciwoci ofiary12.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego w Krakowie, ocena szczególnego okrucieñstwa zgwa³cenia przy uwzglêdnieniu wskazanych kierunków powinna
uwzglêdniaæ dwa czynniki: czynnik subiektywny, objêty zamiarem sprawcy
i przejawiany przezeñ na zewn¹trz oraz czynnik obiektywny, podlegaj¹cy
ocenie s¹du. Dopiero zgodnoæ obu tych aspektów oceny mo¿e prowadziæ do
stwierdzenia, czy sprawca wyczerpa³ znamiê kwalifikuj¹ce jego dzia³anie
jako szczególne okrutne13.
7

s. 11.

Wyrok SA w £odzi z 30 stycznia 2002 r., II AKa 230/01, Biuletyn PA w £odzi 2003, nr 13,

8 Zob. wyroki SN z 5 marca 1974 r., III KR 399/73, OSNKW 1974, nr 6, poz. 113;
z 2 wrzenia 1971 r., IV KR 170/71, OSPiKA 1973, z. 8, poz. 360; z 22 stycznia 1971 r., IV KR
248/70, OSNPG 1971, nr 7-8, poz. 126, tak¿e: L. Falandysz, Przestêpstwa przeciwko wolnoci
w dziedzinie ¿ycia seksualnego, [w:] L. Lernell, K. Krukowski (red.), Prawo karne. Czêæ szczególna  wybrane zagadnienia, Warszawa 1969, s. 59.
9 Zob. wyroki SN z 9 kwietnia 1971 r., IV KR 33/71, OSNPG 1971, nr 7-8, poz. 125;
z 7 sierpnia 1979 r., IV KR 50/79, OSNPG 1980, nr 3, poz. 31; W. wida, Prawo karne,
Warszawa 1978, s. 517518.
10 Zob. wyroki SN z 2 listopada 1971 r., Biuletyn SN 1971, nr 12; z 19 grudnia 1979 r.,
VI KRN 348/78, OSNPG 1979, nr 10, poz. 129.
11 Zob. wyrok SN z 28 maja 1979, II KR125/79, Lex nr 21815; wyrok SA w Krakowie
z 29 grudnia 1997, II AKa 229/97, KZS 1998, z. 1, poz. 19; wyrok SA w Lublinie z 21 sierpnia
1997 r., II AKa 106/97, OSA 1998, nr 7-8, poz. 36.
12 Zob. uchwa³a SN z 21 grudnia 1972 r., OSNKW 1973, nr 2-3, poz. 18. Jak s³usznie
zauwa¿y³ SN, Ka¿de zgwa³cenie nosi cechy brutalnoci, jego istot¹ jest bowiem stosowanie
przemocy wobec ofiary, ³¹cz¹ce siê z prze³amaniem jej oporu, czêsto nawet z zagro¿eniem
¿ycia, z zadawaniem obra¿eñ cia³a. Cechy te jednak same w sobie nie uzasadniaj¹ jeszcze
stwierdzenia okrucieñstwa zgwa³cenia. Dopiero, zdaniem S¹du, w przypadku zachowania
o wyj¹tkowo wysokiej intensywnoci przemocy, cierpieñ wynikaj¹cych z drêczenia ofiary, nie
tylko ponad miarê prze³amania oporu, ale tak¿e ponad wszelkie daj¹ce siê zrozumieæ odruchy,
mo¿na mówiæ o szczególnym okrucieñstwie. Zob. wyrok SN z 13. listopada 1997 r., II AKa 210/97,
KZS 1997, z. 11-12, poz. 48.
13 Zob. wyrok SA w Krakowie z 18 lipca 2002 r., II AKa 1982/02, KZS 2002, z. 9, poz. 12.
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Wed³ug H. Rajzmana, szczególne okrucieñstwo nale¿y uznaæ za kategoriê obiektywn¹, przy czym nale¿y weryfikowaæ zbyt daleko posuniête uzale¿nienie bytu szczególnego okrucieñstwa od podmiotowych czynników zachowania sprawcy, takich jak wy¿ywanie siê czy zmierzanie do. W przekonaniu
autora wystarcza bezlitosnoæ, wyj¹tkowo zaciête nastawienie sprawcy, nieczu³e na objawiane przez pokrzywdzon¹ najdotkliwsze fizyczne lub psychiczne jej doznania14.
Natomiast zdaniem I. Andrejewa, szczególne okrucieñstwo oznacza wiadome wyrz¹dzanie dolegliwoci fizycznych lub moralnych znacznie wiêkszych
od tych, które s¹ w³aciwe ka¿demu zgwa³ceniu. Dlatego te¿, zdaniem cytowanego autora, o przyjêciu szczególnego okrucieñstwa powinny decydowaæ
skutki dzia³ania sprawcy15.
Zgodnie z orzeczeniem S¹du Najwy¿szego, Nic nie sprzeciwia siê uznaniu dzia³ania sprawcy za szczególnie okrutne, chocia¿by skutek wyst¹pi³ lub
nasili³ siê po ustaniu dzia³ania, je¿eli sprawca w chwili dzia³ania przewidywa³ ich nast¹pienie i na to siê godzi³ [...], chodzi o ca³oæ zachowania siê
sprawcy od momentu, gdy w zamiarze doprowadzenia innej osoby do poddania siê czynowi nierz¹dnemu, podj¹³ wobec niej okrelone dzia³anie, a¿ do
chwili, gdy osobê tê opuci³16.
W doktrynie i orzecznictwie wskazuje siê, ¿e o szczególnym okrucieñstwie decyduje nie sam skutek zachowania sprawcy, ale równie¿ rodzaj
i sposób dzia³ania. Stanowisko takie wyrazi³ m.in. M. Filar, stwierdzaj¹c, i¿
kryterium decyduj¹cym o przyjêciu szczególnego okrucieñstwa powinien
byæ sposób i rodzaj dzia³ania sprawcy, nie za skutek jego dzia³ania. Sprawca, dzia³aj¹c szczególnie okrutnie, musi pos³ugiwaæ siê metodami uznanymi
w powszechnym rozumieniu za nieludzkie, drastyczne, brutalne. Metodom
takim zwykle towarzyszy znaczna dolegliwoæ wyrz¹dzona ofierze, jednak¿e
nie jest to jeszcze warunek do uznania szczególnego okrucieñstwa. Czynnikiem decyduj¹cym, stwierdza autor, w takim przypadku powinna byæ obiektywna zdolnoæ stosowanych przez sprawcê metod do wywo³ania znacznej
dolegliwoci, niezale¿nie od tego, czy taka dolegliwoæ w konsekwencji powsta³a, czy te¿ nie17.
Podobnie wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w wyroku z 17 grudnia 1970 r.,
stwierdzaj¹c, i¿ szczególne okrucieñstwo w dzia³aniu sprawcy wi¹¿e siê nie
tyle ze skutkami czynu, ile przede wszystkim z rodzajem i sposobem dzia³a14 H. Rajzman, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w zakresie prawa karnego materialnego, Nowe Prawo 1972, nr 2, s. 281.
15 I. Andrejew, Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1986, s. 148.
16 Wyrok SN z 16 stycznia 1975 r., IV KRN 45/74, OSNPG 1975, nr 4, poz. 44, s. 1.
17 M. Filar, Przestêpstwa seksualne w nowym kodeksie karnym, [w:] Nowa kodyfikacja
karna. Krótkie komentarze, z. 2, s. 24.
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nia, tj. u¿ytej przemocy, groby lub podstêpu dla przezwyciê¿enia oporu osoby pokrzywdzonej lub doprowadzenia jej do zaniechania oporu18.
Do przyjêcia, ¿e dzia³anie sprawcy zgwa³cenia ma cechy szczególnego
okrucieñstwa, nie jest konieczne pos³u¿enie siê przez sprawcê narzêdziem
niebezpiecznym dla ¿ycia i zdrowia ofiary albo uszkodzenie jej cia³a19, albowiem zdaniem S¹du Najwy¿szego o dzia³aniu ze szczególnym okrucieñstwem
decyduje ca³okszta³t okolicznoci postêpowania sprawcy, na skutek czego wyrz¹dza on wiadomie ofierze zgwa³cenia dodatkowe znaczne cierpienia fizyczne lub moralne, co s¹d ka¿dorazowo zobowi¹zany jest ustaliæ20. Podobny pogl¹d wyrazi³ w wyroku z 25 lipca 1996 r., S¹d Apelacyjny w Krakowie21.
Jednak¿e ze stanowiska tego wycofa³ siê w póniejszym orzeczeniu stwierdzaj¹c, ¿e dla oceny zgwa³cenia jako szczególnie okrutnego, znaczenie istotne ma
stwierdzenie w zachowaniu sprawcy zachowañ znamiennych owym szczególnym okrucieñstwem, a nie  choæby bardzo wysoki  stopieñ winy sprawcy22.
W opinii S¹du Najwy¿szego, szczególne okrucieñstwo [...] mo¿e byæ
w zale¿noci od ustaleñ faktycznych przypisane jednemu uczestnikowi, niektórym lub wszystkim uczestnikom zgwa³cenia23. W póniejszym orzeczeniu
ten¿e S¹d wskaza³, i¿ dla bytu przestêpstwa zgwa³cenia ze szczególnym
okrucieñstwem nie jest konieczne, by ka¿dy ze sprawców dzia³aj¹cych wspólnie i w porozumieniu wykonywa³ czynnoci osobicie. Wystarczy, by chocia¿by
jeden z nich podj¹³ czynnoci wiadcz¹ce o dzia³aniu szczególnie okrutnym
i zmierzaj¹cym do zmuszenia ofiary do odbycia z nim i z pozosta³ymi stosunku p³ciowego, a ka¿dy z nich w granicach porozumienia akceptuje dzia³anie
pozosta³ych24. W opinii S¹du Apelacyjnego w Krakowie: Szczególnym okrucieñstwem w przestêpstwie zgwa³cenia jest równie¿ zachowanie polegaj¹ce
na uczestnictwie w wielokrotnym  w tym wynaturzonym  sposobie kontaktu seksualnego, w drêczeniu ofiary przez innego sprawcê, naigrawanie siê
z jej cierpieñ oraz poni¿enia25. Sposób dzia³ania sprawców polegaj¹cy na
wynaturzonej i odra¿aj¹cej formie dzia³ania wiadczyæ winien jednoznacznie
o tym, i¿ poza pobudkami seksualnymi kierowali siê oni pobudkami maj¹cymi na celu sponiewieranie godnoci pokrzywdzonej, jej udrêczenie, spe³nienie
sadystycznych sk³onnoci, okazuj¹c w ten sposób pogardliwy stosunek do
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i porz¹dku prawnego26.
18
19
20
21
22
23

Wyrok SN z 17 grudnia 1970 r., IV KR 199/70, OSNKW 1971, nr 5, poz. 70.
Wyrok SN z 5 marca 1974 r., III KR 399/73, OSNKW 1974, nr 6, poz. 113.
Zob. wyrok SN z 5 marca 1974 r., III KR 399/74, Pañstwo i Prawo 1975, nr 2, s. 173.
Wyrok SA w Krakowie z 25 lipca 1996 r., II AKa 188/96, KZS 1996, z. 9, poz. 20.
Wyrok SA w Krakowie z 14 sierpnia 1997 r., II AKa 113/97, KZS 1997, z. 8, poz. 29.
Uchwa³a SN z 21 grudnia 1972 r. stanowi¹ca Wytyczne wymiaru sprawiedliwoci
i praktyki s¹dowej, OSNKW 1973, nr 23, poz. 18.
24 Wyrok SN z 3 wrzenia 1973 r., IV KR 194/73, OSNPG 1973, nr 12, poz. 173, s. 5.
25 Wyrok SA w Krakowie z 11 czerwca 1992 r., II AKr 62/92, KZS 1992, z. 39, poz. 125.
26 Wyrok SN z 19 grudnia 1978 r., VI KRN 348/78, OSNPG 1997, nr 10, poz. 129.
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Wskazuje siê ponadto, ¿e nie mo¿na oceniaæ dzia³ania sprawcy z punktu
widzenia szczególnego okrucieñstwa w oderwaniu od okolicznoci charakteryzuj¹cych w³aciwoci osoby, na której sprawca dopuszcza siê zgwa³cenia.
Jako przyk³ad takiego dzia³ania podaje siê zgwa³cenie osoby niedojrza³ej
(dziecka), zw³aszcza wtedy, gdy sprawca  wiadomy nastêpstw w postaci
wstrz¹su psychicznego lub uszkodzenia organów p³ciowych ofiary  z ca³¹
brutalnoci¹ realizuje swój zamiar27. W póniejszych orzeczeniach S¹d Najwy¿szy poczyni³ w tym zakresie pewne zastrze¿enia, stwierdzaj¹c, ¿e sam
fakt, ¿e ofiar¹ zgwa³cenia by³o dziecko, nie wystarcza do uznania, ¿e sprawca
dzia³a³ ze szczególnym okrucieñstwem. Nakazuje jednak zrelatywizowaæ
ocenê w tym aspekcie odpowiednio do zwiêkszonego z regu³y w takim wypadku stopnia dolegliwoci gro¿¹cych ofierze w sferze zdrowia fizycznego, jak
i psychicznego28. Podobnie uwa¿a S¹d Apelacyjny w £odzi, dowodz¹c, i¿ nie
ka¿de zgwa³cenie dziecka jest zgwa³ceniem szczególnie okrutnym; ¿eby takim by³o, sprawca musi dzia³aæ w zamiarze bezporednim i o szczególnym
zabarwieniu, a wiêc nie tylko okrutnie, lecz ze szczególnym okrucieñstwem29. Z kolei w innych orzeczeniach S¹d Najwy¿szy wi¹¿e dzia³anie
szczególnie okrutne z innymi szczególnymi w³aciwociami osoby pokrzywdzonej, np. kalectwem, z³ym stanem zdrowia, zaawansowan¹ ci¹¿a lub podesz³ym wiekiem30. Odmienne stanowisko w tej sprawie zaj¹³ M. Filar. Autor
ten uwa¿a, i¿ przyjêcie perwersyjnego charakteru stosunku p³ciowego ze
wzglêdu na starszy wiek pokrzywdzonej nie uzasadnia dzia³ania ze szczególnym okrucieñstwem31. Pogl¹d ten poddaje w w¹tpliwoæ K. Stêpieñ, który
twierdzi, ¿e szczególne okrucieñstwo nale¿y ³¹czyæ równie¿ z w³aciwociami
ofiary, a sposób dzia³ania sprawcy oraz dolegliwoci, jakich dozna³a ofiara,
powinny byæ zrelatywizowane do jej indywidualnych w³aciwoci prowadz¹cych do spotêgowania doznanych cierpieñ i nastêpstw zgwa³cenia32.
Wskazane szczególne w³aciwoci pokrzywdzonego nie s¹ jednak traktowane w orzecznictwie jako kryterium samoistne, przes¹dzaj¹ce o wyczerpa27 Wyrok SN z 15 kwietnia 1980 r., IV KR 75/80, OSNPG 1980, nr 11, poz. 129; a tak¿e
wyrok SN z 14 listopada 1984 r., V KRN 371/84, OSNPG 1985, nr 7, poz. 101; wyrok SN z 15
maja 1986 r., II KR 121/86, OSNPG 1987, nr 5, poz. 56; wyrok SA w Gdañsku z 25 stycznia
2001 r., II AKa 380/00, Prokuratura i Prawo 2001, nr 11; wyrok SN z 10 listopada 1971 r.,
III KR 181/71, OSNPG 1972, nr 2, poz. 26, s. 10; uchwa³a z 21 grudnia 1972 r., VI KZP 64/72,
OSNKW 1973, nr 23, poz. 18. Por. wyrok SN z 4 padziernika 1983 r., IV KR 197/83, OSNPG
1985, nr 4, poz. 55.
28 Wyrok SN z 27 czerwca 1997 r., WA 16/97, OSNKW 1997, nr 1112, poz. 97.
29 Wyrok SA w £odzi z 18 listopada 1999 r., II AKa 197/99, Biuletyn PA w £odzi 1999,
nr 9, s. 5.
30 Zob. wyrok SN z 18 sierpnia 1972 r., VI KZP 64/72, OSNKW 1973, nr 23, poz. 18;
wyrok SN z 12 lutego 1974, III KR 348/73, OSNPG 1974, nr 7, poz. 78.
31 Zob. M. Filar, Glosa do wyroku SN z 5 marca 1974 r., III KR 399/73, Pañstwo i Prawo
1975, nr 2, s. 173175.
32 K. Stêpieñ, Szczególne okrucieñstwo jako znamiê kwalifikowanego typu przestêpstwa
zgwa³cenia (art. 197 § 3 k.k.), Przegl¹d S¹dowy 2000, nr 10, s. 8.
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niu znamienia szczególnego okrucieñstwa. Pozostaje ono bowiem w cis³ym
zwi¹zku ze szczególnie nagannym sposobem dzia³ania sprawcy, tudzie¿ ciê¿kimi skutkami dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar zgwa³ceñ. W doktrynie i orzecznictwie spotkaæ mo¿na tak¿e pogl¹d ³¹cz¹cy wszystkie poszczególne kierunki. Zwolennikami takiej interpretacji pojêcia szczególne
okrucieñstwo s¹ m.in.: J. Warylewski, W. Radecki, T. Hanausek, Z. Marek
i J. Widacki33.
Zdaniem K. Stêpnia, za g³ówn¹ cechê szczególnego okrucieñstwa uznaæ
nale¿a³oby wskazane w orzecznictwie dzia³anie sprawcy przy u¿yciu, w rozumieniu powszechnym, wyj¹tkowo drastycznych, nieludzkich, perwersyjnych
i brutalnych rodków zdolnych do wyrz¹dzenia ofierze cierpieñ oraz udrêczeñ fizycznych i moralnych znacznie odbiegaj¹cych od sytuacji typowej dla
zwyk³ego okrucieñstwa przy uwzglêdnieniu indywidualnych cech ofiary34.
Zbie¿ne stanowisko, zgodnie z którym przy ocenie dzia³ania sprawcy pod
k¹tem ewentualnej mo¿liwoci przypisania szczególnego okrucieñstwa brany
jest pod uwagê ka¿dy z piêciu kierunków interpretacyjnych tego pojêcia,
zajê³y równie¿ s¹dy apelacyjne w Krakowie i Gdañsku35.
Drugim typem kwalifikowanym przestêpstwa, ujêtym w § 3 ust. 1
art. 197 k.k., jest zgwa³cenie wspólne z inn¹ osob¹. W odró¿nieniu od
dawnego stanu prawnego do przyjêcia kwalifikowanej postaci zgwa³cenia
zbiorowego wymagany jest udzia³ nie trzech, a jedynie dwóch osób wspólnie
dzia³aj¹cych. Tak¹ formu³ê oceniono w doktrynie pozytywnie. Za przyjêciem
takiego rozwi¹zania ju¿ od dawna opowiada³ siê M. Filar, nie znajduj¹c
¿adnych argumentów ani w punktu widzenia spo³ecznego, ani dogmatycznoprawnego, przemawiaj¹cych za rozwi¹zaniem z k.k. z 1969 r.36
Nie budzi w¹tpliwoci fakt, ¿e do przyjêcia zgwa³cenia zbiorowego, obok
elementu porozumienia, sprawców musi ³¹czyæ element wspólnego podejmowania czynnoci wykonawczych, a wiêc niewystarczaj¹ca jest relacja sprawca-pomocnik37. Kontrowersyjne stanowisko w tej materii wyrazi³ P. Palka,
stwierdzaj¹c, ¿e do wyczerpania elementu wspólnego dopuszczenia siê
zgwa³cenia zbiorowego wystarczaj¹ce jest w tym samym czasie i miejscu
podjêcie dzia³añ przez ka¿dego indywidualnego sprawcê samoistnie, na w³asn¹ rêkê i dla siebie38.
33 Zob. J. Warylewski, Przestêpstwa seksualne, Gdañsk 2001, s. 100; W. Radecki, Przestêpstwa przeciwko wolnoci w sferze ¿ycia seksualnego, cz. II, Problemy Praworz¹dnoci 1972,
nr 56, s. 30; T. Hanausek, Z. Marek, J. Widacki, Zgwa³cenia, Warszawa 1976, s. 128.
34 K. Stêpieñ, op. cit., s. 4 i 17.
35 Zob. wyrok SA w Krakowie z 6 czerwca 2002 r., II AKa 110/02, KZS 2002, z. 78, poz. 45;
wyrok SA w Gdañsku z 25 stycznia 2001 r., II AKa 382/00, KZS 2001, z. 12, poz. 37.
36 M. Filar, Przestêpstwo seksualne w nowym kodeksie..., s. 56.
37 Wyrok SN z 18 lutego 2004 r., II KK 40/02, OSNwSK 2004, nr 1, poz. 329.
38 P. Palka, Wspó³dzia³anie przy przestêpstwach seksualnych  zagadnienia wybrane, Prokuratura i Prawo 2006, nr 78, s. 179.
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W orzecznictwie i doktrynie prezentowany jest pogl¹d, ¿e wspó³sprawc¹
jest nie tylko ten, kto zmierza do odbycia stosunku p³ciowego czy te¿ stosunek p³ciowy z ofiar¹ odbywa, ale i ten, kto wprawdzie sam do takiego celu
nie zmierza, jednak¿e stosuj¹c przemoc, grobê bezprawn¹ lub podstêp, doprowadza lub próbuje doprowadziæ ofiarê do poddania siê obcowaniu p³ciowemu, choæby z udzia³em innego sprawcy39. Stanowisko takie S¹d Najwy¿szy
wyrazi³ m.in. w wyroku z 6 listopada 1970 r., stwierdzaj¹c, i¿ istota zgwa³cenia zbiorowego nie sprowadza siê do tego, by wszyscy bior¹cy udzia³
w zdarzeniu odbyli stosunki p³ciowe z pokrzywdzon¹. Wystarczy, ¿eby chocia¿ jeden ze sprawców doprowadzi³ inn¹ osobê do obcowania p³ciowego b¹d
w inny sposób zaspokoi³ swój popêd p³ciowy w zetkniêciu z cia³em innej
osoby (np. dotykanie organów p³ciowych), a pozostali przy u¿yciu przemocy,
groby lub podstêpu doprowadzili tê osobê do poddania siê obcowaniu p³ciowemu lub innej czynnoci seksualnej. Rola sprawców mo¿e byæ wyranie
podzielona i ograniczaæ siê np. do trzymania ofiary za rêce, nogi lub zatykania ust, a nawet do podstêpnego zaprowadzenia ofiary na miejsce, gdzie ma
nast¹piæ jej zgwa³cenie40.
Przedstawione stanowisko S¹d Najwy¿szy podtrzyma³ równie¿ w najnowszych orzeczeniach41. Podobnie wypowiedzia³ siê S¹d Apelacyjny w Katowicach, dodaj¹c, i¿ to sam zamach na wolnoæ seksualn¹ ofiary, realizowany
przy u¿yciu takich rodków, jak np. przemoc, jest znamieniem przestêpstwa
zgwa³cenia, a nie d¹¿enie sprawcy do zaspokojenia w³asnego popêdu seksualnego42. Natomiast w wyroku z 4 grudnia 2008 r. S¹d Apelacyjny w £odzi
s³usznie uzna³, i¿ przy zgwa³ceniu zbiorowym czêæ osób wspó³dzia³aj¹cych
mo¿e stosowaæ sam¹ przemoc, czêæ tylko podstêp b¹d te¿ oba takie zachowania, ale z punktu widzenia konsekwencji prawnych odpowiadaj¹ za dokonanie zgwa³cenia w najpe³niejszym zakresie, czyli zrealizowania obu wskazanych postaci strony przedmiotowej43.
Warunkiem koniecznym wspó³sprawstwa jest porozumienie oznaczaj¹ce
zarówno wzajemne uzgodnienie przez wszystkich wspó³sprawców woli pope³nienia przestêpstwa, jak i wiadome wspó³dzia³anie co najmniej dwóch osób
w akcji przestêpnej. Porozumienie to jest czynnikiem podmiotowym ³¹cz¹cym
w jedn¹ ca³oæ wzajemnie dope³niaj¹ce siê przestêpne dzia³ania kilku osób,
co w konsekwencji pozwala przypisaæ ka¿dej z nich równie¿ i tê czynnoæ
sprawcz¹, któr¹ przedsiêwziê³a inna osoba wspó³dzia³aj¹ca wiadomie w po39

Wyrok SN z 11 lutego 1971 r., I KR 220/70, OSNKW 1971, nr 78, poz. 112; wyrok SA
w Krakowie z 29 grudnia 1997 r., II AKa 229/97, Prokuratura i Prawo  dodatek 1998, nr 9,
poz. 17.
40 Wyrok SN z 6 listopada 1970 r., III KR 170/70, OSNPG 1971, nr 2, poz. 35, s. 9.
41 Zob. wyrok SN z 13 lipca 2000 r., WA 19/00, Lex nr 550495.
42 Wyrok SA w Katowicach z 16 maja 2002 r., II AKA 61/02, OSA 2003, nr 2, poz. 8, s. 9.
43 Wyrok SA w £odzi z 4 grudnia 2008 r., II AKa 202/08, OSPriPr 2009, nr 5, poz. 34.
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pe³nieniu przestêpstwa44. Zdaniem za M. Filara, do wyczerpania znamion
art. 197 § 3 ust. 1 k.k. wystarczaj¹ce jest dzia³anie obiektywnie wspólne, ale
niekoniecznie w porozumieniu45. W wyroku z 23 czerwca 1980 r. S¹d Najwy¿szy wyrazi³ stanowisko, w myl którego istota zgwa³cenia zbiorowego
polega na tym, ¿e [...] ka¿dy ze sprawców ma wiadomoæ, i¿ wspólnie podjête przez nich czynnoci zmierzaj¹ do zgwa³cenia ofiary, chocia¿by przez jednego z nich46. Wed³ug M. Rodzynkiewicza, przedstawione stanowisko jest
nieprecyzyjne, poniewa¿ wiadomoæ, ¿e podjête wspólnie czynnoci zmierzaj¹ do zgwa³cenia, mo¿e charakteryzowaæ równie¿ psychikê pomocnika u³atwiaj¹cego z zamiarem bezporednim zgwa³cenie innym osobom czy te¿ osobie47. Ustawa karna nie wprowadzi³a ¿adnych dodatkowych warunków
dotycz¹cych formy porozumienia, poniewa¿ mo¿e ono dojæ do skutku w
ka¿dej formie, równie¿ w sposób dorozumiany. Ponadto porozumienie nie
musi poprzedzaæ wykonywania czynu, wystarczy porozumienie osi¹gniête
dopiero w czasie jego wykonywania48.
Przy ocenie ka¿dego ze wspó³sprawców stosuje siê zasady indywidualizacji i niezale¿noci odpowiedzialnoci karnej49. Dla klasyfikacji czynu z art.
197 § 3 ust. 1 k.k. bez znaczenia s¹ okolicznoci, ¿e innemu uczestnikowi
czynu nie mo¿na przypisaæ winy, m.in. z powodu niepoczytalnoci b¹d braku
wieku odpowiedzialnoci50, nawet gdyby na podstawie tego przepisu miano
ukaraæ tylko jedn¹ osobê51.
W doktrynie i orzecznictwie prezentowany jest tak¿e pogl¹d, w myl
którego zgwa³cenie zbiorowe mo¿e byæ dokonane, gdy jednym ze wspó³dzia³aj¹cych jest sprawca kierowniczy lub polecaj¹cy52. Odmienne stanowisko zajêli m.in. M. Bielski i P. Palka. Zdaniem M. Bielskiego, wyk³adniê tê z teoretycznego punktu widzenia nale¿y uznaæ za b³êdn¹, poniewa¿ wspólne
wykonywanie czynu zabronionego charakteryzuje od strony przedmiotowej
jedynie wspó³sprawstwo. Nie mo¿na wiêc mówiæ o dzia³aniu wspólnym, gdy
44
45

Wyrok SN z 24 maja 1976 r., Rw 189/76, OSNKW 1976, nr 9, poz. 117.
M. Filar, Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, [w:] M. Filar (red.),
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 943.
46 Wyrok SN z 23 czerwca 1980 r., II KR 132/80, OSNKW 1980, nr 1011, poz. 83.
47 M Rodzynkiewicz, Rozdzia³ XXV k.k. Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz do art. 117277, Kraków 2006, t. 2, s. 525. Podobne stanowisko zajê³a J Wojciechowska. Zob. J. Wojciechowska,
B. Kunicka-Michalska, Przestêpstwa przeciwko wolnoci, wolnoci sumienia i wyznania, wolnoci seksualnej i obyczajnoci oraz czci i nietykalnoci cielesnej. Rozdzia³y XXII, XXIV, XXV
i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001, s. 99.
48 Wyrok SA w £odzi z 4 marca 1998 r., II AKa 15/98, OSPriP 1999, nr 3, poz. 23.
49 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ ogólna. Komentarz, t. I, Kraków 2004, s. 297 i 300.
50 Wyrok SN z 5 listopada 1971 r., III KR 174/71, OSNKW 1972, nr 3, poz. 50.
51 Wyrok SA w £odzi z 4 marca 1998 r., II AKa 15/98, OSPriP 1999, nr 3, poz. 23.
52 Ibidem; por. tak¿e wyrok SN z 10 maja 1972 r., IV KR 23/72, OSNKW 1972, nr 10,
poz. 160. Podobne stanowisko w doktrynie zajêli: M. Filar, Przestêpstwo seksualne w nowym
kodeksie..., s. 59; J. Wojciechowska, B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 98.
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sprawca kierowniczy b¹d polecaj¹cy kieruje lub poleci wykonanie czynu
zabronionego z art. 197 § 1 lub 2 innej osobie, sam nie realizuj¹c ¿adnego ze
znamion strony przedmiotowej tego typu53. Zdaniem P. Palki, sprawstwo
kierownicze oraz sprawstwo polecaj¹ce s¹ niezale¿nymi od wykonawczych
i odrêbnymi formami sprawstwa. Sprawstwo kierownicze nie jest odmian¹
wspó³sprawstwa, zatem w sytuacji, gdy sprawca kierowniczy nie bra³ udzia³u
w stosowaniu rodków zmuszania, a rola jego ograniczy³a siê do kierowania
akcj¹, bezporedni wykonawca (je¿eli dzia³a³ w pojedynkê) jest sprawc¹ pojedynczym54.
Równoczesne dzia³anie wspó³sprawców nie zawsze jest niezbêdne do odpowiedzialnoci za wspó³sprawstwo. Gdy ten warunek nie jest spe³niony,
mówi siê o tzw. wspó³sprawstwie sukcesywnym. Okolicznoci towarzysz¹ce
zgwa³ceniu, a w szczególnoci przechodzenie ofiary do dyspozycji pozosta³ych sprawców uzasadniaj¹ przyjêcie konstrukcji tzw. wspó³sprawstwa sukcesywnego, mieszcz¹cego siê równie¿ w ramach odpowiedzialnoci na zasadzie
okrelonej w art. 18 k.k. Konstrukcja ta na gruncie przestêpstwa zgwa³cenia
zosta³a przyjêta w doktrynie oraz w orzecznictwie55.
S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku w jednym z wyroków stwierdzi³, i¿ wspó³sprawc¹ zgwa³cenia zbiorowego jest zarówno ten, kto wspólnie i w porozumieniu z inn¹ osob¹ wykonuje wszystkie znamiona czynu zabronionego, jak
i ten, kto w ramach tego porozumienia, dokonuj¹c wspólnie z inn¹ osob¹
realizacji przestêpstwa, jest istotnym wykonawc¹ czêci (lub jednego) z tych
znamion56. Mieci siê zatem w granicach wspó³sprawstwa zarówno taki sposób
zachowania sprawców, gdzie poszczególni sprawcy wchodz¹ do pomieszczenia,
w którym przebywa pokrzywdzona w niekwestionowanej przez pozosta³ych
kolejnoci, pojedynczo i odbywaj¹ z ni¹ stosunek p³ciowy w taki sam sposób
pod nieobecnoæ w nim pozosta³ych sprawców, jak i taki, gdy jeden ze sprawców doprowadzi do prze³amania oporu pokrzywdzonej, a pozostali sprawcy
korzystaj¹ z tego, ¿e osoba ta zaniecha³a oporu57. Odmiennie wypowiedzia³
53 M. Bielski, Rozdzia³ XXV Kodeksu karnego. Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej
i obyczajnoci, [w:] Zoll A. (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz od art. 117277,
Warszawa 2008, s. 603.
54 P. Palka, op. cit., s. 185.
55 Wyrok SA w Warszawie z 28 listopada 1995 r., II AKr 451/95, OSP 1996, nr 11, poz.
216; wyrok SN z 28 padziernika 1974 r., I KR 89/74, Legalis; wyrok SN z 2 marca 1972 r.,
I KR 301/71, OSNPG 1972, nr 8, poz. 128. Zob. tak¿e: T. Kaczmarek, Z problematyki wspó³sprawstwa sukcesywnego, Pañstwo i Prawo 1988, z. 9, s. 32 i n.; M. Cielak, Polskie prawo
karne. Zarys systemowego ujêcia, Warszawa 1995, s. 374; J. Warylewski, Rozdzia³ XXV k.k.
Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, [w:] A. W¹sek, R. Zaw³ocki (red.),
Kodeks karny. Czêæ szczególna Komentarz do artyku³ów 117221, t. I, Legalis, Warszawa 2010;
A. W¹sek, Wspó³sprawstwo w polskim prawie karnym, Warszawa 1977, s. 7378.
56 Wyrok SA w Bia³ymstoku z 26 wrzenia 2006 r., II AKa 192/2006, LexPolonica nr
1460107. Por. wyrok SN z 24 maja 1976 r., Rw 189/76, OSNKW 1976, nr 9, poz. 117.
57 Wyrok SA w Lublinie z 3 lipca 1997 r., II AKa 94/97, KZS 1998, z 3, poz. 53.
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siê M. Siewierski uznaj¹c, i¿ w przypadku, gdy kilku sprawców dzia³aj¹cych
w porozumieniu zmusza ofiarê, po czym ka¿dy z nich kolejno odbywa stosunek p³ciowy z pokrzywdzon¹, mamy do czynienia z kilkoma odrêbnymi i indywidualnymi aktami, które nale¿y kwalifikowaæ odrêbnie58.
W wyroku z 28 lipca 1995 r. S¹d Najwy¿szy wywiód³ tezê, ¿e zgwa³ceniem mo¿e byæ w okrelonych warunkach nawet sama obecnoæ wspó³sprawcy przy zgwa³ceniu i jego psychiczny wspó³udzia³ w tym czynie. Zdaniem
S¹du, wspó³sprawc¹ jest osoba obecna przy zgwa³ceniu, wykazuj¹ca przy
tym jedynie gotowoæ udzia³u w przestêpstwie, co potêguje u ofiary poczucie
zagro¿enia i beznadziejnoci oporu59. Wyrok ten spotka³ siê z krytyk¹ przedstawicieli doktryny60. Uznano bowiem, ¿e teza ta jest nie do przyjêcia, poniewa¿ zaciera ró¿nice miêdzy pomocnictwem (psychicznym) a wspó³sprawstwem. Zdaniem M. Filara, stanowisko S¹du Najwy¿szego opiera siê na
zdyskredytowanej koncepcji tzw. rozszerzonego sprawstwa. W tej sytuacji,
w opinii autora, zachowanie osoby nie wype³nia nawet znamion pomocnictwa,
a nie mo¿e byæ wspó³sprawc¹ ten, kto nawet nie jest pomocnikiem61. W opinii
J. Warylewskiego, wywód S¹du Najwy¿szego nale¿y oceniæ jako sprzeczny
z brzmieniem kodeksów z 1969 r. i 1997 r., za sam¹ obecnoæ przy zgwa³ceniu mo¿na kwalifikowaæ jedynie jako tzw. pomocnictwo przez zaniechanie,
ale tylko w stosunku do osób, na których ci¹¿y³ prawny obowi¹zek niedopuszczenia do zgwa³cenia jakiejkolwiek osoby (np. policjant na patrolu) lub
tylko konkretnie oznaczonych (np. ojciec w stosunku do swojej córki)62.
Z przedstawionych orzeczeñ wynika, i¿ przytoczenie wszystkich okolicznoci decyduj¹cych o przypisaniu wspó³sprawstwa nie jest mo¿liwe. W praktyce
niezbêdna jest wiêc ocena ka¿dego przypadku z osobna w oparciu o orzecznictwo i wed³ug przyjêtych ogólnych zasad wyk³adni, maj¹ca na uwadze w przypadku zgwa³cenia rozs¹dne i zgodne z przepisami granice sprawstwa.
Za przyk³ad skazania sprawców za zgwa³cenie wspólnie inn¹ osob¹ mo¿e
pos³u¿yæ sprawa prowadzona przez S¹d Okrêgowy w E.
W dniu 13 czerwca 2001 r. w miejscowoci W. oko³o godz. 23.40 dwóch
sprawców spotka³o znajom¹ im pokrzywdzon¹. Nastêpnie sprawcy ci zaproponowali pokrzywdzonej pójcie z nimi do gara¿u nale¿¹cego do jednego ze
58 M. Siewierski, Przestêpstwa przeciwko wolnoci, [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971, s. 434.
59 Wyrok SN z 28 lipca 1995 r., II KRN 87/95, Jurysta 1996, nr 4, s. 27; Zob. wyrok SN
z 30 sierpnia 1979 r., II KR 227/79, OSP 1980, nr 11, poz. 207.
60 Zob. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 455; M. Filar, Przestêpstwa przeciwko wolnoci, [w:] O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz do art. 117363, t. II,
Gdañsk 2005, s 597; J. Warylewski, Rozdzia³ XXV..., [w:] A. W¹sek (red.), Kodeks karny. Czêæ
szczególna. Komentarz, Warszawa 2004, s. 801; M. Rodzynkiewicz, Rozdzia³ XXV..., [w:] A. Zoll
(red.), Kodeks karny..., s. 615.
61 M. Filar, Przestêpstwa przeciwko wolnoci, [w:] O. Górniok (red.), Kodeks karny..., s. 597.
62 J. Warylewski, Przestêpstwa przeciwko wolnoci..., [w:] A. W¹sek, R. Zaw³ocki (red.),
Kodeks karny....
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sprawców. Po krótkiej obecnoci w tym budynku wszyscy wyszli, a nastêpnie
zaproponowali jej wypicie razem z nimi pó³ litra wódki, na co przysta³a. Po
wypiciu po³owy kieliszka owiadczy³a, ¿e chce wyjæ w celu za³atwienia potrzeby fizjologicznej, a poza tym musi iæ do domu. Jeden ze sprawców otworzy³ jej
zamkniête na zasuwê drzwi gara¿u. Gdy pokrzywdzona oddawa³a mocz na
podwórku przy gara¿u, sprawcy przewrócili j¹ na ziemiê, po czym wspólnie
przytrzymuj¹c j¹ za rêce i nogi, dotykali rêkoma piersi i krocza pokrzywdzonej oraz wk³adali jej palce do pochwy, a nastêpnie wci¹gnêli j¹ do gara¿u.
Tam przewrócili j¹ na kanapê, rozebrali do po³owy i zaczêli wk³adaæ palce do
pochwy. Nastêpnie zmusili pokrzywdzon¹ do wejcia do stoj¹cego
w gara¿u pojazdu i wszyscy udali siê w ustalonym przez siebie kierunku.
Nastêpnie zatrzymali samochód, wysiedli z samochodu i na rodku drogi
przewrócili pokrzywdzon¹, rozebrali j¹, nastêpnie dotykali jej krocza i innych
czêci cia³a oraz wk³adali palce do pochwy. Po zdarzeniu wszyscy wrócili do
gara¿u, a pokrzywdzona pobieg³a do swojego domu. Pokrzywdzona w wyniku przedmiotowego zdarzenia odnios³a uszkodzenia cia³a na okres poni¿ej
7 dni. S¹d Okrêgowy w E. uzna³ oskar¿onych za winnych pope³nienia zarzucanych im czynów i za to z mocy art. 197 § 2 k.k. w zw. z art. 197 § 3
k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. skaza³ jednego na karê 4 lat
i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci, drugiego za na karê 3 lat i 6 miesiêcy
pozbawienia wolnoci63.
Jak ju¿ wspomniano wczeniej, zgwa³cenie pedofilskie i zgwa³cenie
kazirodcze zosta³y wprowadzone w art. 197 § 3 k.k. nowelizacj¹ k.k.
z 2009 r.64 Ustawa modyfikuj¹ca dotychczasowe brzmienie art. 197 k.k. by³a
konsekwencj¹ zmian zaproponowanych w rz¹dowym projekcie kodeksu karnego z 31 padziernika 2008 r.65 W uzasadnieniu projektu wskazano, i¿
Celem owych zmian by³o zaostrzenie odpowiedzialnoci karnej sprawców
przestêpstw o pod³o¿u seksualnym, pope³nianych wobec osób ma³oletnich
poni¿ej 15 roku ¿ycia, jak równie¿ wobec osób najbli¿szych, okrelonych
w art. 201 k.k. [...]. Koniecznoæ dokonania zmian w tym zakresie wynika³a
równie¿ z potrzeby wzmocnienia prawnokarnej ochrony osób, których prawid³owy rozwój psychofizyczny móg³ zostaæ zagro¿ony dzia³aniami sprawców
tego rodzaju przestêpstw, a ponadto w ocenie projektodawcy najpowa¿niejsze przestêpstwa skierowane przeciwko wolnoci seksualnej, w tym przede
wszystkim pope³niane na szkodê ma³oletnich lub niepe³noletnich dzieci, powinny stanowiæ zbrodniê66.
63
64

Wyrok SO w E., sygn. akt. II K 153/01 (badania w³asne).
Pojêcia wstêpny, zstêpny, przysposobiony, przysposabiaj¹cy nale¿y rozumieæ
zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuñczego (Dz.U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 z pón.
zm.). Brat i siostra to w tym przypadku zarówno rodzeñstwo rodzone, pozama³¿eñskie, jak
i przyrodnie. Szerzej zob. M. Bielski, Rozdzia³ XXV..., (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 663.
65 Druk sejmowy z 2008 r., nr 1276.
66 Ibidem.
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Jednak¿e zaliczenie zgwa³cenia pedofilskiego i kazirodczego do zbrodni
spowodowa³o pewne karnomaterialne konsekwencje, w szczególnoci w postaci: wy³¹czenia mo¿liwoci warunkowego umorzenia postêpowania (art. 66
§ 2 k.k.), warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 69 § 1 k.k.) oraz
obligatoryjnego zastosowania rodka zabezpieczaj¹cego, jakim jest umieszczenie sprawcy po odbyciu kary pozbawienia wolnoci w zak³adzie zamkniêtym
lub skierowanie go na leczenie ambulatoryjne w celu przeprowadzenia terapii
farmakologicznej i psychoterapii (art. 95a § 1 a k.k. dodano nowel¹ z 2009 r.).
Wobec sprawców skazanych tak za zgwa³cenie kazirodcze, jak i pedofilskie,
je¿eli ofiar¹ by³a osoba ma³oletnia poni¿ej lat 15, nowel¹ wprowadzono równie¿ wy³¹czenie zatarcia skazania (art. 106a k.k.). Nale¿y jednak zastanowiæ
siê, czy takie rozwi¹zanie nie piêtnuje do¿ywotnio sprawcy, który po odbyciu
kary sumiennie podejmuje leczenie i konsekwentnie przez wskazany okres
czasu kontynuuje je, wykazuj¹c siln¹ motywacjê do dalszego leczenia.
Wprowadzone nowel¹ rozwi¹zania budz¹ pewne w¹tpliwoci co do zasadnoci ich realizacji.
Zdaniem czêci przedstawicieli doktryny, nowe brzmienie art. 197 § 3
ust. 3 k.k. powoduje, i¿ zakresem dyspozycji art. 201 k.k. pozostaj¹ objête
prawie wy³¹cznie konsensualne przypadki kazirodczego obcowania p³ciowego
wy³¹cznie miêdzy osobami doros³ymi, co poddaje w w¹tpliwoæ dalsze utrzymywanie kryminalizacji kazirodztwa67 .
W nastêpstwie nowelizacji z 2009 r. w zakresie art. 197 § 3 k.k. zmianie
uleg³ prawny charakter zbiegów art. 197 k.k. z art. 200 § 1 k.k. i 201 k.k.
Zbiegi te utraci³y charakter zbiegów rzeczywistych (art. 11 k.k.) i sta³y siê
zbiegami pozornymi. Jednak¿e mo¿liwa jest kumulatywna kwalifikacja
zgwa³cenia z art. 197 § 3 ust. 2 k.k. z art. 202 § 4 k.k., z art. 202 § 3 k.k. lub
te¿ z art. 202 § 4b k.k. Mo¿liwy jest te¿ jednoczynowy zbieg art. 197 § 3 ust.
3 k.k., je¿eli ofiar¹ jest ma³oletni poni¿ej lat 15, z art. 202 § 3 lub § 4 k.k.
Dopuszczalny wydaje siê równie¿ jednoczynowy zbieg przepisów miêdzy ust.
2 i ust. 3 art. 197 § 3 k.k. Ka¿dy z tych przepisów lub oba jednoczenie mog¹
zbiegaæ siê te¿ z art. 197 § 3 ust. 1 k.k. Ponadto, zarówno zgwa³cenie pedofilskie (§ 3 ust. 2 k.k.), jak i kazirodcze (§ 3 ust 3 k.k.) mog¹ kumulatywnie
zbiegaæ siê z art. 155 k.k., art. 156 k.k., art. 157 k.k., art. 161 k.k., a tak¿e
z art. 280 k.k., art. 189 k.k. oraz z art. 207 k.k.68
67

J. Warylewski, Nowelizacje kodeksu karnego s³u¿¹ce wzmocnieniu ochrony ma³oletniego
przed wykorzystaniem seksualnym (abstrakt niepublikowany), s. 2; A. Sakowicz, Opinia
z 9 stycznia 2009 r. o projekcie ustawy..., s. 18.
68 Zob. szerzej: M. Bielski, Rozdzia³ XXV..., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 616;
J. Warylewski, Przestêpstwa przeciwko wolnoci..., s. 9697; H. Myliwiec, Zgwa³cenie pedofilskie i kazirodcze  charakterystyka nowych kwalifikowanych typów zgwa³ceñ, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2010, z. 3, s. 9496; M. Rodzynkiewicz, Rozdzia³ XXV..., [w:]
A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 627; M. Filar, Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej...,
[w:] M. Filar (red.), Kodeks karny..., s. 944.
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Do opisu zarówno zgwa³cenia pedofilskiego, jak i kazirodczego u¿yto
znamienia czynnociowego dopuszcza siê. Nale¿y zgodziæ siê ze stanowiskiem P. Palki, ¿e chocia¿ u¿yte znamiê czasownikowe sugerowa³oby w³asnorêczny charakter danego przestêpstwa, to jednak art. 197 § 3 k.k. odnosi
siê do normatywnego opisu czynów okrelonych w § 1 i 2 art. 197 k.k., które
polegaj¹ w³anie na doprowadzeniu do okrelonych zachowañ, a wiêc nie
wymagaj¹, by sprawca wykona³ je sam, osobicie69. Wyp³ywa z tego wniosek,
¿e zgwa³cenie pedofilskie ma tak¿e miejsce w sytuacji, gdy ma³oletni poni¿ej
15 roku ¿ycia doprowadzony jest przez osobê trzeci¹ do obcowania p³ciowego
lub poddania siê albo wykonania innej czynnoci seksualnej.
Rozwi¹zanie takie per analogiam powinno siê uwzglêdniæ przy zgwa³ceniu kazirodczym. Oznacza to, jak celnie zauwa¿y³ H. Myliwiec, ¿e zgwa³cenie jest kazirodcze, poniewa¿ sprawca doprowadzaj¹cy ofiarê do czynnoci
seksualnej jest zwi¹zany z ni¹ okrelonym w przepisie stosunkiem pokrewieñstwa, bez wzglêdu na to, kto de facto z ofiar¹ ow¹ czynnoæ seksualn¹
odbywa70. Mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ znamiê dopuszcza siê z art. 197 § 3
k.k. nie przes¹dza o w³asnorêcznoci przestêpstwa ani zgwa³cenia pedofilskiego, ani kazirodczego, choæ w praktyce na ogó³ bywa tak, ¿e ten kto
doprowadza, w dalszej kolejnoci dopuszcza siê okrelonych czynnoci
seksualnych.
Ponadto, tworz¹c nowe typy zgwa³cenia w art. 197 § 3 ust. 2 i 3 k.k.
ustawodawca nie wskaza³, jakie zachowanie okrela mianem zgwa³cenia.
Nie jest wiêc czytelne, czy poprzez stwierdzenie Je¿eli sprawca dopuszcza
siê zgwa³cenia ustawodawca nawi¹zuje do § 1 i 2 art. 197 k.k., czy wy³¹cznie
do § 1. Jednak¿e nale¿y opowiedzieæ siê w tych przypadkach za wyk³adni¹
ograniczaj¹c¹ owe typy kwalifikowane do § 1, tj. do obcowania p³ciowego.
W przeciwnym razie osoba, która dopuci³a siê innej czynnoci seksualnej,
np. dotykania narz¹dów p³ciowych ofiary bêdzie identycznie potraktowana,
jak sprawca dopuszczaj¹cy siê zgwa³cenia w znaczeniu cis³ym. Rozwi¹zanie
takie, tzn. identycznie traktuj¹ce odmienne pod k¹tem karygodnoci zachowania sprawcze, budzi zastrze¿enia z perspektywy konstytucyjnej zasady
proporcjonalnoci i rodzi w¹tpliwoci co do racjonalnoci ustawodawcy.
Przedmiotem ochrony w art. 197 § 3 ust. 2 k.k., podobnie jak w art. 200
§ 1 k.k., jest wolnoæ seksualna rozumiana przez M. Bielskiego jako wolnoæ
od nawi¹zywania przez ma³oletnich poni¿ej 15 roku ¿ycia kontaktów seksualnych z uwagi na brak mo¿liwoci podjêcia przez te osoby wiadomej decyzji
w przedmiocie zadysponowania swoj¹ seksualnoci¹, a tak¿e prawid³owy
rozwój psychiczny i fizyczny osób ma³oletnich71. Jak s³usznie zauwa¿y³a
69
70
71

P. Palka, op. cit., s. 184.
H. Myliwiec, op. cit., s. 7879.
M. Bielski, Rozdzia³ XXV..., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 648.
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J. Piórkowska-Flieger, zgwa³cenie osoby ma³oletniej poni¿ej lat 15 wi¹¿e siê
dla niej z traumatycznymi prze¿yciami i mo¿e mieæ destrukcyjny wp³yw na
poczucie w³asnej wartoci, dopiero kszta³tuj¹c¹ siê osobowoæ i szukanie swojego miejsca w strukturze spo³ecznej, co mo¿e zdeterminowaæ jego ¿ycie ju¿
jako osoby doros³ej72. W przypadku za art. 197 § 3 ust. 3 k.k. przedmiotem
ochrony jest wolnoæ od nacisków w kwestii dyspozycji swoj¹ wolnoci¹ seksualn¹73. Ponadto w ust. 3 poboczny przedmiot ochrony nale¿y upatrywaæ raczej
w prawid³owym funkcjonowaniu rodziny ni¿ w obyczajnoci. Doprowadzenie
innej osoby do obcowania p³ciowego z zastosowaniem przemocy, groby
lub podstêpu godzi w normy ogólnie przyjête, funkcjonuj¹ce w obszarze ¿ycia
p³ciowego jednostki, niemniej jednak zaliczenie do tego cile okrelonej kategorii podmiotów wskazuje niew¹tpliwie na ten przedmiot ochrony. Zdaniem
M. Beisert, to w³anie ze wzglêdu na wiê pokrewieñstwa, opieki, potrzeby
wolnej od uprzedmiotowienia oraz ze wzglêdu na zale¿noæ od rodziców, sta³y
i nieograniczony dostêp sprawcy do ofiary konsekwencje takiego czynu dla
dziecka s¹ dotkliwsze ni¿ ze strony osoby obcej74. Obyczajnoæ seksualna obok
zdrowia potomstwa w ujêciu genetycznym i prawid³owego funkcjonowania rodziny, bez wskazania przy tym na potrzebê ochrony osoby wykorzystywanej do
praktyk kazirodczych, stanowi dobro chronione zawarte w art. 201 k.k.
Tworz¹c nowe typy kwalifikowane zgwa³cenia w art. 197 k.k., bez zmian
pozostawiono art. 205 k.k., co oznacza, ¿e wszystkie typy przestêpstwa
zgwa³cenia (przyj¹æ nale¿y, ¿e tak¿e zgwa³cenie pedofilskie i kazirodcze) cigane s¹ z oskar¿enia publicznego, o ile uprzednio z³o¿ony zostanie stosowny
wniosek przez pokrzywdzonego lub uprawnion¹ osobê. Jest to niew¹tpliwie
pewna niekonsekwencja ustawodawcy, poniewa¿ z jednej strony zaostrza on
odpowiedzialnoæ karn¹ i uznaje nowe typy kwalifikowane zgwa³cenia za
zbrodniê, a z drugiej uzale¿nia ich ciganie od z³o¿enia wniosku przez
uprawniony podmiot. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zarówno przestêpstwo z art. 200
§ 1 k.k., jak i art. 201 k.k. cigane s¹ nie na wniosek, lecz z urzêdu. Przy
czym o ile mo¿na w pewnym sensie zaakceptowaæ tryb wnioskowy w przypadku zgwa³cenia kazirodczego, je¿eli ofiar¹ nie jest ma³oletni, o tyle nie do
przyjêcia jest uzale¿nienie cigania od z³o¿enia wniosku w przypadku zgwa³cenia pedofilskiego (ust. 2), a tym bardziej w sytuacji, gdy zachowanie
sprawcy realizuje znamiona art. 197 § 3 ust. 2 w zw. z ust. 3, od którego
zale¿y wy¿sza karalnoæ czynu, tj. od 3 lat, a nie 2 lat pozbawienia wolnoci,
jak ma to miejsce w art. 200 k.k.
72 J. Piórkowska-Flieger, Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, [w:]
T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2011, s. 445.
73 M. Bielski, Rozdzia³ XXV..., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 659.
74 M. Beisert, Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Warszawa 2004, s. 78; cyt. za
M. P³atek, Tryptyk obyczajowy, kazirodztwo i prostytucja, [w:] S. Pikulski, M. Romañczuk-Gr¹cka, B. Or³owska-Zieliñska, To¿samoæ polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 280.
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Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ ma³oletniemu nie przys³uguje prawo do
podejmowania czynnoci w postaci z³o¿enia wniosku o ciganie, a jedynie
skorzystanie z art. 571 § 1 k.p.c. i zg³oszenie zdarzenia do s¹du opiekuñczego. Bez wniosku, nawet w sytuacji zebrania dowodów, postêpowania nie ma,
sprawca pozostaje bezkarny, a osoba poszkodowana nie zyskuje statusu osoby pokrzywdzonej. Ponadto zdaniem M. P³atek wadliwoæ przyjêtej konstrukcji przestêpstwa polega na tym, ¿e uznaj¹c ten czyn za zbrodniê, jednoczenie pozostawiono ciganie na wniosek, który mo¿e byæ z³o¿ony jedynie
przez osobê pe³noletni¹. Zgodziæ siê nale¿y z autork¹, ¿e ochrona ma³oletniego w tym przypadku wydaje siê niewystarczaj¹ca75.
Trudno sobie równie¿ wyobraziæ sytuacjê, w której sam sprawca  rodzic,
przysposabiaj¹cy czy inna osoba najbli¿sza  z³o¿y w imieniu ma³oletniej
ofiary wniosek o ciganie samego siebie. Najczêciej nie mo¿na te¿ liczyæ na
innych cz³onków rodziny, którzy albo nie maj¹ pojêcia, ¿e dosz³o do zgwa³cenia, albo wol¹ nic z tym nie zrobiæ i fakt ten przemilczeæ. Tak¿e s¹d opiekuñczy, chocia¿ jest zobowi¹zany do podjêcia odpowiednich dzia³añ, je¿eli nie
dowie siê o pope³nieniu zgwa³cenia, to nie podejmie stosownego dzia³ania.
Oczywicie, pomimo ¿e pozostaje jeszcze mo¿liwoæ poci¹gniêcia sprawcy do
odpowiedzialnoci karnej z art. 201 k.k. i art. 200 § 1 k.k., to jednak b³¹d ten
przez ustawodawcê powinien zostaæ naprawiony. Nale¿y postulowaæ o wy³¹czenie z zakresu art. 205 k.k. przestêpstw pope³nionych na szkodê ma³oletniego z art. 197 § 3 ust. 2 i 3 k.k., podobnie jak uczyniono to w przypadku
§ 2 i 3 art. 199 k.k., by w konsekwencji ciganie mog³o nast¹piæ z urzêdu.
Zgodziæ nale¿y siê z J. Warylewskim, ¿e efektem wprowadzenia zgwa³cenia pedofilskiego w art. 197 § 3 ust. 2 k.k. jest wy³¹cznie zwiêkszenie liczby
typów zabronionych, zaostrzenie represji karnej i wyeliminowanie dotychczasowej kumulatywnej kwalifikacji art. 197 § 1-4 k.k. w zb. z art. 200 § 1 k.k.
w zw. z art. 11 § 1 i 2 k.k. Ponadto, jak s³usznie zauwa¿y³ autor, przekonanie
ustawodawcy, i¿ zwiêkszenie sankcji automatycznie doprowadzi do spadku
liczby tych przestêpstw jest z³udne. Nie wykazano równie¿, ¿e dotychczasowe rozwi¹zania by³y nieskuteczne76.
Interesuj¹ce stanowisko w tej materii zaj¹³ H. Myliwiec, twierdz¹c, i¿
zamiast tworzyæ nowe typy kwalifikowane, okolicznoci stanowi¹ce znamiona
kwalifikuj¹ce w ust. 2 i 3 art. 197 § 3 k.k. mog³yby byæ przez s¹d uwzglêdniane in concreto przy wymiarze kary. Nie mo¿na tak¿e odmówiæ racji autorowi, ¿e mankamentem nowych typów kwalifikowanych zgwa³cenia jest doprowadzenie przez ustawodawcê do znacz¹cego pokrywania siê zakresów
znamion przestêpstw seksualnych, co zaciera granice miêdzy nimi i mo¿e
75
76

M. P³atek, op. cit., s. 267 i 275.
J. Warylewski, Nowelizacje kodeksu karnego..., s. 14. Zmiany w zakresie art. 197 k.k.
w w¹tpliwoæ podda³ tak¿e: A. Sakowicz, op. cit., s. 18 i n.
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doprowadziæ do trudnoci w skonstruowaniu prawid³owej koñcowej kwalifikacji prawnej, która w pe³ni odda zawartoæ bezprawia czynu sprawcy77.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, ¿e szczególne
okrucieñstwo jako znamiê typu kwalifikowanego okrelonego w § 4, pomimo
zarysowania w doktrynie i orzecznictwie podstawowego zakresu interpretacyjnego tego terminu, pozostaje nadal znamieniem nieostrym i ocennym.
W przypadku zgwa³cenia zbiorowego z art. 197 § 3 ust. 1 k.k. istotny problem budzi poprawne rozró¿nienie wspó³sprawstwa od pomocnictwa. Na
aprobatê za zas³uguje d¹¿enie ustawodawcy do ograniczenia liczby przestêpstw o pod³o¿u seksualnym, w szczególnoci gdy pokrzywdzonym jest
ma³oletni. Przy czym ustawodawca nie wykaza³ racjonalnoci oraz celowoci
owych zmian legislacyjnych, co w konsekwencji budzi w¹tpliwoci, czy rzeczywicie tworzenie nowych typów przestêpstwa zgwa³cenia by³o konieczne.
W uzasadnieniu rz¹dowego projektu ustawy podkrelono: Skala zjawiska
przestêpczoci przeciwko wolnoci seksualnej w okresie ostatnich kilku lat
jest na tyle du¿a, ¿e wymaga podjêcia zdecydowanych dzia³añ. Jednak zarówno statystyki policyjne, jak i s¹dowe78 nie potwierdzaj¹ takiego uzasadnienia zmian, a tym samym wprowadzenia nowych typów przestêpstwa
zgwa³cenia. W Polsce w latach 19992007 za przestêpstwo zgwa³cenia skazano ³¹cznie 8 545 osób, w tym 2143 za zgwa³cenie typu kwalifikowanego.
Udzia³ tej grupy skazanych w stosunku do ogó³u skazanych za przestêpstwo
z art. 197 k.k. wyniós³ 25,08%. Liczby tej grupy skazanych wynosi³y odpowiednio: w 1999 r.  195; 2000 r.  168; 2001 r.  303; 2002 r.  315; 2003 r.
 335; 2004 r.  279; 2005 r.  247; 2006 r.  154; 2007 r.  147.
W badaniach przeprowadzonych na grupie 449 sprawców w analogicznym
okresie na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego prawomocnie skazano
z art. 197 § 3 k.k. 92 sprawców. Liczby skazanych z § 3 wynosi³y kolejno: 17, 22,
17, 10, 13, 7, 4, -, 479. Jednoczenie na badanym obszarze i na terenie ca³ego
kraju w latach 20052007 (po dokonaniu rozdzielenia nowel¹ z 2005 r. typów
kwalifikowanych) w ¿adnym przypadku nie skazano sprawcy z art. 197 § 4 k.k.
Analogiczna sytuacja mia³a miejsce w roku 2010. Pierwsze prawomocne skazania na obszarze kraju nast¹pi³y w 2008 r. (8 skazañ) i w 2009 r. (7 skazañ).
77
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H. Myliwiec, op. cit., s. 100.
Liczba stwierdzonych przestêpstw z art. 200 k.k. wynosi³a: w 2000 r.  1518, 2001 r.
 1460, 2002 r.  1485, 2003 r.  1817, 2004 r.  1923, 2005 r.  1697, 2006 r.  1687, 2007 r.
 1882, 2008 r.  1683, za liczba skazañ: 2000 r.  458, 2001 r.  526, 2002 r.  503, 2003 r.
 575, 2004 r.  819, 2005 r.  749, 2006 r.  722, 2007 r.  666, 2008 r.  808. Podobnie
tendencji rosn¹cej nie wykazuje liczba stwierdzonych przestêpstw z art. 201 k.k. I tak odnotowano ich: w 2000 r.  52, 2001 r.  46, 2002 r.  37, 2003 r.  48, 2004 r.  55, 2005 r.  49, 2006 r.
 26, 2007 r.  47, 2008 r.  60. Natomiast liczba skazañ wynios³a: w 2000 r.  10, 2001 r.  13,
2002 r.  10, 2003 r.  5, 2004 r.  15, 2005 r.  20, 2006 r.  15, 2007 r. - 23, 2008 r.  15. Zob.
[online] <http://bip.ms.gov.pl/pl/dzia³alnoæ /statystyki/ statystyki-2010>.
79 A. Chodorowska, Przestêpstwo zgwa³cenia w teorii i praktyce, (niepubl. rozprawa doktorska), s. 220.
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Summary
Classified types of the rape offence
Key words: rape, sex offences, classified types, special cruelty, raping the minor, the incestuous
rape.

The subject of the following article is the analysis of classified types of
the rape offence (art. 197 § 3 and § 4 of the Penal Code). The Penal Code
that is currently in force, besides basic types of the rape determined in art.
197 § 1 and 2 of the Penal Code, is distinguishing four classified types:
raping with the special cruelty (§ 4), participation with other person (§ 3
sec. 1), and the amendment to the act from 2009, also so-called raping
the minor (§ 3 sec. 2) and so-called incestuous rape (§ 3 sec. 3). The author
is analysing the provisions of the Polish law and the shows the views of
doctrine and the rich judicial practice at this matter. A rationality and usefulness of introducing into the art. 197 of the Penal Code the new types of
the rape offence, pointing that, neither court, or police statistics are not
confirming such justifying changes. They did not also show that previous
solutions had been ineffective. Finishing the analysis, the author is questioning the rightness of prosecuting the paedophile rape based on condition to
apply the motion by the authorised entity and proposes the exclusion from
the art. 205 of the Penal Code the offences committed to the detriment of the
minor from art. 197 § 3 sec. 2 and 3 of the Penal Code, so that in consequence the prosecution can take place ex officio.
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Grooming  miêdzy politycznokryminaln¹
potrzeb¹ a prawnodogmatyczn¹ krytyk¹
Uwagi wstêpne
Wraz z rozwojem sieci Internet pojawi³y siê nowe zagro¿enia o charakterze przestêpczym, tak¿e te zwi¹zane z uzyskiwaniem treci pornograficznych
i rozpowszechnianiem ich, z nawi¹zywaniem kontaktów z dzieæmi do celów
seksualnych oraz propagowaniem lub pochwalaniem zachowañ o treciach
pedofilskich. Rozpoznanie tego zjawiska doprowadzi³o do szeregu inicjatyw
na p³aszczynie miêdzynarodowej, maj¹cych na celu zapobie¿enie ekspansji
cyberprzestêpczoci, w szczególnoci skierowanej przeciwko wolnoci seksualnej na szkodê ma³oletnich1. Najwa¿niejsze z nich to Konwencja Rady Europy o cyberprzestêpczoci przyjêta 23 listopada 2001 r., Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym
traktowaniem w celach seksualnych, przyjêta w Lanzrote 25 padziernika
2007 r. oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania
w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii
dzieciêcej, zastêpuj¹ca decyzjê ramow¹ Rady 2004/68/WSiSW w tym przedmiocie.
W odpowiedzi na postanowienia Konwencji oraz inne miêdzynarodowe
zalecenia poszczególne pañstwa zaczê³y podejmowaæ tê problematykê, ustanawiaj¹c w swych porz¹dkach prawnych nowy typ przestêpstwa okrelanego
jako grooming. Pionierami by³y Australia, Kanada, Wielka Brytania, USA
i Polska. Kryminalizacja tego zachowania w naszym kraju, mimo pilnej potrzeby, budzi jednak liczne zastrze¿enia co do sposobu jej przeprowadzenia,
jak te¿ co do treci ustanowionej normy prawnokarnej. Niniejszy artyku³ ma
1 Inicjatywy te szeroko opisa³a B. Kunicka-Michalska, Przestêpstwa przeciwko wolnoci
seksualnej i obyczajnoci pope³niane za porednictwem systemu informatycznego, Wroc³aw 2004,
s. 762.

24

Marta Romañczuk-Gr¹cka

na celu przedstawienie zjawiska groomingu ze wskazaniem jego specyficznych cech, omówienie ratio legis kryminalizacji tego zachowania, jak równie¿
okrelenie granic tej kryminalizacji poprzez prawnodogmatyczn¹ analizê
znamion ustawowych rzeczonego przestêpstwa z podkreleniem licznych
w¹tpliwoci interpretacyjnych, jakie mog¹ nasun¹æ siê w procesie wyk³adni
przepisu okrelaj¹cego te znamiona.

Grooming jako zjawisko ze sfery patologii spo³ecznej.
Skala zjawiska
Na p³aszczynie kryminologicznej terminem grooming2 okrela siê dzia³ania polegaj¹ce na nawi¹zaniu kontaktu z dzieckiem, w szczególnoci za
pomoc¹ sieci Internet i zmierzanie przy u¿yciu rodków manipulacji do nawi¹zania z nim relacji o pod³o¿u seksualnym3. W definicji tej nale¿y podkreliæ manipulacyjny charakter zachowania sprawcy, polegaj¹cy na pozorowaniu przyjani, wsparcia czy te¿ pocieszenia, przy czym nie musi on posiadaæ
¿adnej specyficznej wiedzy psychologicznej, aby doprowadziæ do po¿¹danego
przez siebie skutku4, gdy¿ wystarczy przewaga dowiadczenia wynikaj¹ca
z wieku sprawcy w stosunku do jego ofiary.
Grooming jako zjawisko spo³eczno-kryminalne by³ znany ju¿ dawno.
W dobie przedinternetowej relacja miêdzy pedofilem a ofiar¹ przyjmowa³a
formê bezporedniego kontaktu, uwodzenia, np. przez rozmowê czy wrêczanie upominków. W d³u¿szej perspektywie relacja ta przybieraæ mog³a postaæ
roztaczania swoistej opieki nad ma³oletnim, obejmuj¹cej niekiedy jego ca³kowite utrzymanie. Internet stworzy³ w tym wzglêdzie dodatkowe mo¿liwoci nawi¹zywania kontaktów osób o sk³onnociach pedofilskich z ma³oletnimi
za porednictwem ró¿nego typu komunikatorów i portali spo³ecznociowych5.
2

Termin ten pochodzi od angielskiego czasownika groom i oznacza pielêgnowaæ, dbaæ,
opiekowaæ siê, przysposabiaæ, ale tak¿e przygotowywaæ. Zob. S³ownik angielsko-polski, red.
J. Fisiak, Warszawa 2002, s. 198; Wielki s³ownik angielsko-polski, red. J. Linde-Usiekniewicz,
Warszawa 2008, s. 525.
3 Por. M. Bielski, Rzecz o granicach usi³owania przestêpstw formalnych i materialnych
 na przyk³adzie art. 200 § 1 k.k. i art. 200a k.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2010, z. 3, s. 101.
4 W literaturze podkrela siê, ¿e grooming jest szeregiem zachowañ podejmowanych
z premedytacj¹. Zob. Choo K-K. R., Online child grooming: a literature review on the misuse of
social networking sites for grooming children for sexual offences, Australian Institute of Criminology Reports, Canberra 2009, s. 7.
5 Problem ten zosta³ dostrze¿ony i nag³oniony w mediach kilka lat temu. Przyczyni³a siê
do tego w szczególnoci bardzo wyrazista kampania spo³eczna powiêcona internetowej pedofilii, przeprowadzona przez Fundacjê Dzieci Niczyje w 2004 r. pod has³em Nigdy nie wiadomo,
kto jest po drugiej stronie. Jej g³ównym elementem by³ spot telewizyjny przedstawiaj¹cy
rozmowê na czacie 12-letniej Ani z doros³ym mê¿czyzn¹ podaj¹cym siê za jej rówienika
o imieniu Wojtek.
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Pedofil, skrywaj¹c swoj¹ to¿samoæ, a czêsto te¿ wiek czy p³eæ, w sposób
praktycznie anonimowy mo¿e kontaktowaæ siê z wybranym dzieckiem i zachêcaæ je do spotkania w celu doprawadzenia go jednorazowo b¹d wielokrotnie do kontaktów seksualnych, udzia³u w nagraniach o charakterze pornograficznym, a nawet uprowadzenia go w celach eksploatacji o charakterze
seksualnym6. Za porednictwem nowych technologii teleinformatycznych
proces oswajania ofiary sta³ siê o wiele ³atwiejszy.
Grooming przedstawia siê jako proces, w którym mo¿na wyodrêbniæ kilka faz oddzia³ywania na ma³oletnich. Faza wstêpna polega na zaprzyjanieniu siê z dzieckiem, nastêpnie próbach zainicjowania rozmów na tematy
zwi¹zane z seksem, finalnie natomiast chodzi o utrwalenie zbudowanej wiêzi
emocjonalnej7. Na poszczególne etapy sk³ada siê szereg czynnoci, jak przyk³adowo selekcjonowanie ofiary potencjalnie podatnej na manipulacjê sporód dzieci i m³odzie¿y komunikuj¹cej siê za porednictwem Internetu; zdobywanie szczegó³owych informacji na temat dziecka, równie¿ co do sposobu
sprawowania nad nim opieki przez osoby doros³e; przesy³anie materia³ów
zawieraj¹cych treci pornograficzne z udzia³em dzieci  najpierw ³agodnych,
a potem o coraz wiêkszym ³adunku  w celu stopniowego prze³amywaniania
oporu i sta³ego pobudzania ciekawoci ofiary; d¹¿enie do komunikacji bezporedniej, do³adowywanie telefonów, przesy³anie prezentów itp.8 W procesie
elektronicznego uwodzenia mo¿na równie¿ dostrzec dwukierunkowe dzia³anie sprawcy. Zdobyte zaufanie w sposób zwodniczy jest wykorzystywane
z jednej strony do realizacji zamiaru spotkania siê z ma³oletnim w realnym
wiecie w celu jego seksualnego wykorzystania, z drugiej za do izolacji
ofiary w celu zabezpieczenia kontaktu przed zdemaskowaniem9. Sprawca
podejmuje zwykle wiele zabezpieczeñ, np. uczy dziecko, jak kasowaæ dane
w Internecie, podpowiada wyjanienia, gdyby sprawa wysz³a na jaw10. O izolacji mo¿na te¿ mówiæ w aspekcie psychologicznym. Groomer, podwa¿aj¹c autorytet rodzica czy opiekuna, wchodzi w ich rolê, staraj¹c siê tej relacji nadaæ
cechy wy³¹cznoci.
Szczególnym sposobem nawi¹zywania intymnej relacji z ma³oletnim jest
prezentowanie mu pornografii. Pornografia dzieciêca mo¿e stanowiæ pomoc
naukow¹ dla dziecka, aby nauczy³o siê naladowaæ i kszta³towaæ wed³ug
nich swoje rzeczywiste zachowania seksualne w kontaktach z doros³ymi11.
Pedofil mo¿e siêgaæ po rysunki z japoñskich komiksów pornograficznych
6 P. Siemkowicz, Przestêpstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolnoci seksualnej
pope³niane przez Internet, w ujêciu polskiego kodeksu karnego, Czasopismo Prawa Karnego
i Nauk Penalnych 2011, nr 7, [online] <www.czpk.pl>, dostêp: 2.07.2012.
7 P. Karlik, Grooming, Edukacja Prawnicza 2010, nr 1, s. 34.
8 Por. I. Pospiszyl, Patologie spo³eczne, Warszawa 2008, s. 257.
9 Choo K-K. R., op. cit., s. 78.
10 I. Pospiszyl, op. cit., s. 257.
11 J. R. Kirk, H. R. Showers, Szkodliwoæ pornografii, Gdañsk 1998, s. 4.
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manga hentai i przesy³aæ je ma³oletniemu w celu prze³amania jego oporu
oraz zasugerowania, ¿e intymne kontakty seksualne dzieci z doros³ymi s¹
czym normalnym, powszechnie akceptowanym, a nawet mog¹ byæ rodzajem
pewnej zabawy12. Proces oswajania dziecka z problematyk¹ seksu sugestywnie opisuje I. R. Berson, która u¿ywa okreleñ takich jak hodowanie czy
preparowanie ofiar przez pedofila. Celem tego procesu jest zwabienie ofiary
(st¹d okrelenie cyber³owcy) i nawi¹zanie z ni¹ relacji o charakterze seksualnym13.
Skala groomingu jest tak du¿a, ¿e wrêcz niemo¿liwe jest kontrolowanie
i wykrywanie wszystkich przejawów tej przestêpczej dzia³alnoci14. Skala
oraz zasiêg oddzia³ywania tych przestêpstw maj¹ wymiar tak samo globalny,
jak sam Internet15. Nale¿y podkreliæ, ¿e sieæ sama w sobie nie jest bezporedni¹ przyczyn¹ powstawania zachowañ dewiacyjnych. Pierwotnych przyczyn dopatrujemy siê zwykle w pierwotnym rodowisku socjalizacyjnym, jakim jest rodzina. Potencjalne jej dysfunkcje warunkuj¹ nieprawid³owe
postawy i dewiacyjne zachowania seksualne16. Internet stanowi jednak
z ca³¹ pewnoci¹ element u³atwiaj¹cy konkretne zachowania dewiacyjne,
a dziêki tym u³atwieniom zwiêkszaj¹cy populacjê pedofili17. Ze wzglêdu na
interaktywnoæ, anonimowoæ i globalny charakter Internet jest nonikiem
wzorów zachowañ wszelkich grup marginalnych spo³ecznie. Jest wykorzystywany do wzajemnych kontaktów u¿ytkowników o sk³onnociach pedofilskich,
wymiany zdjêæ i i filmów zawieraj¹cych treci pornograficzne z udzia³em
ma³oletnich, pozwala na wymianê dowiadczeñ w uwodzeniu dzieci, umo¿liwia kontaktowanie siê z nimi oraz ich manipulacjê, tworzy infrastrukturê
technologiczn¹ dla grup dyskusyjnych pedofili, integruj¹c ich rodowisko
i nadaj¹c mu cechy miêdzynarodowej podkultury obejmuj¹cej tak¿e polskich
u¿ytkowników sieci18.
Na niebagateln¹ skalê tego zjawiska wskazuje porednio równie¿ dzia³alnoæ powo³anych w ramach UNESCO specjalnych grup do ochrony osób
ma³oletnich przed niebezpieczeñstwem kontaktu z pedofilami za porednic12
13

P. Siemkowicz, op. cit.
I. R. Berson, Cyberofiary: psychospo³eczne konsekwencje wykorzystywania m³odzie¿y za
porednictwem Internetu, Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka 2003, nr 2, s. 74.
14 P. Karlik, Wykrywanie przestêpstw pedofilii w Internecie z zastosowaniem instytucji
zakupu kontrolowanego, a tak¿e innych metod prowokacji policyjnej, [online] <http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/wykrywanie-przestepstw-pedofilii-w-internecie.html>, dostêp: 2.07.2012.
15 P. Siemkowicz, op. cit.
16 Na temat biologicznych i rodowiskowych uwarunkowañ pedofilii zob. M. Beisert, Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, Sopot 2012, s. 49n.; por. K. Pospiszyl, Przestêpstwa
seksualne, Warszawa 2005, s. 62-71.
17 Z. Lew-Starowicz, Seks w sieci i nie tylko, Kraków 2003, s. 4748.
18 A. Adamski, Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet, Prokuratura i Prawo
2003, nr 9, s. 60.
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twem Internetu, np. dzia³aj¹cego w USA Narodowego Komitetu na rzecz
Zagro¿onej Niewinnoci (National Action Comitee for Innocence in Danger) oraz grup do walki z podobnymi zjawiskami  Cyberangels19.
Z badañ przeprowadzonych przez Gemius na zlecenie Fundacji Dzieci
Niczyje wynika, ¿e 64% badanych dzieci przyznaje siê do zawierania znajomoci w Internecie, z czego 68% otrzyma³o od nowo poznanej osoby propozycjê spotkania w rzeczywistym wiecie, a 44,6% skorzysta³o z takiego zaproszenia20. Podczas rozmów prowadzonych na p³aszczynie wirtualnej dzieci
nie tylko otrzymuj¹ propozycje spotkañ, ale równie¿ wci¹gane s¹, wbrew
swojej woli, w rozmowy o charakterze seksualnym. W celach ilustracyjnych
mo¿na przytoczyæ wyniki badañ A. Grabowskiej, zgodnie z którymi w takiej
sytuacji znalaz³o siê 17% dziewcz¹t i 25,3% ch³opców21. Mimo braku reprezentatywnych badañ wiktymizacyjnych w Polsce, wydaje siê, ¿e dzieci ponosz¹
doæ wysokie ryzyko pokrzywdzenia ze strony pedofili uwodz¹cych za porednictwem Internetu i problem ten jest istotny zarówno jakociowo, jak i ilociowo.

Ratio legis kryminalizacji groomingu
Id¹c za g³osem K. Banasik, nale¿y uznaæ, ¿e kryminalizacja groomingu
ma swoje racjonalne uzasadnienie. Ustawodawca wyrazi³ w ten sposób swoje
przekonanie o potrzebie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, które powoduje niekorzystne skutki dla rozwoju psychicznego m³odego
cz³owieka22. Ponadto ustawodawca okreli³ swoje ratio legis w uzasadnieniu
do projektu ustawy kryminalizuj¹cej to zachowanie, podkrelaj¹c, ¿e fakt ten
wynika z koniecznoci dostosowania polskiego prawa do postanowieñ Konwencji Rady Europy z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, podpisanej przez Polskê w dniu 25 padziernika 2007 r.23
Wed³ug art. 23 Konwencji: Ka¿da Strona podejmie niezbêdne ustawodawcze lub inne rodki, by penalizowaæ umylne propozycje sk³adane za
19 M. Kli, Przestêpczoæ w Internecie, zagadnienia podstawowe, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2000, nr 1, s. 21.
20 Raport: Bezpieczeñstwo dzieci korzystaj¹cych z Internetu, Fundacja Dzieci Niczyje
2008, s. 3.
21 Badania zosta³y przeprowadzone w lutym 2009 r. na grupie 75 ch³opców oraz 55 dziewcz¹t w wieku 13 lat na potrzeby pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab.
Zbigniewa Izdebskiego. Raport z badañ dostêpny [online] <www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php> dostêp: 2.07.2012.
22 K. Banasik, G³os w dyskusji o art. 200a k.k. (przestêpstwo groomingu), Palestra 2010,
nr 3, s. 50.
23 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks
postêpowania karnego, ustawy  Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji (druk sejmowy nr 1276).
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porednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez doros³ych w celu spotkania dziecka, które nie osi¹gnê³o wieku ustanowionego
przy zastosowaniu artyku³u 18, paragraf 2, i pope³nienia któregokolwiek
z przestêpstw okrelonych zgodnie z artyku³em 18, paragraf 1.a lub artyku³em 20, paragraf 1.a przeciwko dziecku, jeli oprócz propozycji mia³y miejsce
rzeczywiste dzia³ania prowadz¹ce do takiego spotkania24. Artyku³ 18 Konwencji, okrelaj¹cy zakres tzw. niegodziwego traktowania dzieci w celach
seksualnych, pozostawia autonomiê w zakresie ustalenia we w³aciwych
przepisach prawa krajowego granicy wieku umo¿liwiaj¹cego mu wyra¿enie
zgody na podejmowanie czynnoci seksualnych, zalecaj¹c jednoczenie, aby
zakresem penalizacji obj¹æ umylny udzia³ w czynnociach seksualnych
z dzieckiem bez jego prawnie dopuszczalnej zgody. Artyku³ 20 § 1a odnosi siê
natomiast do umylnego produkowania pornografii dzieciêcej, oznaczaj¹cej
na potrzeby Konwencji ka¿dy materia³ wizualnie przedstawiaj¹cy dziecko
bior¹ce udzia³ w prawdziwej b¹d symulowanej wyranie czynnoci seksualnej lub te¿ ka¿de przedstawienie narz¹dów p³ciowych dziecka w celach zasadniczo seksualnych (art. 20 § 2). Pozostawia siê jednoczenie Stronom
autonomiê w zakresie penalizacji produkcji i posiadania pornografii dzieciêcej sk³adaj¹cej siê wy³¹cznie z symulowanych b¹d realistycznych wizerunków nieistniej¹cego dziecka (art. 20 § 3)25.
W duchu przepisów wy¿ej cytowanej Konwencji do laski marsza³kowskiej zg³oszono kilka projektów rozpatrywanych ³¹cznie, z których trzy zasadniczo mia³y byæ odpowiedzi¹ na postanowienia Konwencji z Lanzarote.
Jednym z nich by³ poselski projekt ustawy z dnia 18 lipca 2008 r. o zmianie
ustawy  Kodeks karny obejmuj¹cy propozycjê kryminalizacji propagowania
pedofilii poprzez dodanie art. 200a w brzmieniu: Kto publicznie prezentuje
treci propaguj¹ce, pochwalaj¹ce lub nak³aniaj¹ce do czynnoci okrelonych
w art. 200 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do lat 226. Kolejny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
 Kodeks karny wp³yn¹³ 7 padziernika 2008 r., przewiduj¹c podwy¿szenie
sankcji za doprowadzenie ma³oletniego do obcowania p³ciowego lub innej
czynnoci seksualnej czy utrwalanie pornografii z udzia³em ma³oletnich27.
W koñcu rz¹dowy projekt ustawy z dnia 31 padziernika 2008 r. o zmianie
ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks postêpowania karnego, ustawy
 Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji przewidywa³ dodanie do
24 Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, Lanzarote, 25 padziernika 2007, [online]
<www.coe.int/t/dghl/.../LanzaroteConvention_pl>, dostêp: 2.07.2012.
25 Ibidem.
26 Poselski projekt ustawy z dnia 18 lipca 2008 r. o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
 Kodeks karny (druk sejmowy 1289).
27 Poselski projekt ustawy z dnia 7 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r.  Kodeks karny (druk sejmowy 1465).
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rozdzia³u XXV k.k. nowego rodzaju przestêpstwa  art. 202a w nastêpuj¹cym
brzmieniu: Kto w celu pope³nienia przestêpstwa okrelonego w art. 197 § 3
pkt 2 lub art. 200, jak równie¿ produkowania lub utrwalania treci pornograficznych z udzia³em ma³oletniego poni¿ej 15 lat nawi¹zuje kontakt z ma³oletnim za porednictwem systemu teleinformacyjnego lub sieci telekomunikacyjnej i podejmuje czynnoci zmierzaj¹ce do spotkania z nim, podlega karze
pozbawienia wolnoci do lat 328.
W dniu 5 listopada 2009 r. Sejm uchwali³ ustawê o zmianie ustawy
 Kodeks karny, ustawy  Kodeks postêpowania karnego, ustawy  Kodeks
karny wykonawczy, ustawy  Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw29, bêd¹c¹ efektem prac nad tymi projektami. Ustawa wesz³a
w ¿ycie 8 czerwca 2010 r. Redakcja przepisów i ich umiejscowienie w akcie
prawnym uleg³y zmianie. Oprócz innych uregulowañ objêtych nowelizacj¹,
zakres formalnej kryminalizacji powiêkszy³ siê o przestêpstwo groomingu
(art. 200a k.k.) oraz propagowania pedofilii (art. 200b k.k.). Obydwa przestêpstwa zosta³y powi¹zane z przestêpstwem obcowania p³ciowego z ma³oletnim (art. 200 k.k.), a nie z przestêpstwem utrwalania i rozpowszechniania
pornografii (art. 202 k.k.), jak to wczeniej proponowano w rz¹dowym projekcie nowelizacji. Decyzjê tê nale¿y uznaæ za trafn¹ ze wzglêdu na oczywiste
konotacje groomingu z przygotowaniem do obcowania p³ciowego z ma³oletnim poni¿ej lat 15, które do tej pory nie by³o karalne. Do czasu nowelizacji
ciganiu podlega³a jedynie faza skutkowa zakodowana w strukturze przepisu
z art. 197 § 3 oraz art. 200 k.k., a wiêc realizacji czynnoci sekualnych wobec
ma³oletniego ju¿ po nawi¹zaniu kontaktu, tak¿e za porednictwem sieci teleinformatycznej. Tymczasem grooming, mimo i¿ nie zawsze koñczy siê kontaktem z ofiar¹ w wiecie realnym (np. w sytuacji, gdy dziecko nak³aniane
jest do samodzielnego tworzenia pornografii), zawsze wyrz¹dza g³êbok¹
krzywdê m³odej osobie. Zdaniem terapeutów, konsekwencj¹ uwiedzenia
dziecka przez Internet s¹ typowe objawy urazu psychicznego, charakterystyczne dla skutków wykorzystywania seksualnego, nawet jeli do tych skutków nie dosz³o30.

28 Rz¹dowy projekt ustawy z dnia 31 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy  Kodeks
karny, ustawy  Kodeks postêpowania karnego, ustawy  Kodeks karny wykonawczy oraz
ustawy o Policji (druk sejmowy nr 1276).
29 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).
30 M. Wojtas, Proces uwodzenia dzieci w Internecie, [w:] Dziecko w sieci. Zapobieganie
wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie. Profilaktyka, prewencja, nowa legislacja,
Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2010, s. 6.
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Zakres kryminalizacji groomingu.
W¹tpliwoci interpretacyjne
Mimo zrozumia³ego ratio legis ustawodawcy w przedmiocie kryminalizacji groomingu, konstrukcja art. 200a k.k., jak równie¿ sposób sformu³owania
znamion ustawowych obydwu odmian tego przestêpstwa budz¹ liczne w¹tpliwoci interpretacyjne, wród których pojawia siê nawet skrajna, lecz uzasadniona obawa, czy przepis ten przypadkiem wbrew intencji ustawodawcy nie
stawia ma³oletniego  przynajmniej w niektórych sytacjach  w gorszym
po³o¿eniu ni¿ dotychczas.
W art. 200a k.k. wprowadzono kryminalizacjê dwóch typów zachowañ.
Pierwszy z nich polega na tym, ¿e sprawca w celu pope³nienia okrelonych
przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci za porednictwem
systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawi¹zuje kontakt z ma³oletnim poni¿ej lat 15, zmierzaj¹c, za pomoc¹ wprowadzenia go
w b³¹d, wyzyskania b³êdu lub niezdolnoci do nale¿ytego pojmowania sytuacji albo przy u¿yciu groby bezprawnej, do spotkania z nim (§ 1). Drugi typ
czynu zabronionego polega na tym, ¿e sprawca za porednictwem systemu
teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej sk³ada ma³oletniemu poni¿ej lat 15 popozycjê obcowania p³ciowego, poddania siê lub wykonania innej
czynnoci seksualnej albo udzia³u w produkowaniu lub utrwalaniu treci
pornograficznych i zmierza do jej realizacji (§ 2)31.
Przestêpstwo groomingu umieszczone zosta³o w rozdziale XXV kodeksu
karnego, co przes¹dza o jego przedmiocie rodzajowym, jakim jest wolnoæ
seksualna, a tak¿e obyczajnoæ. Indywidualny przedmiot ochrony jest jednak
okrelany jako prawid³owy rozwój fizyczny i psychiczny ma³oletnich32.
Przestêpstwo groomingu jest przestêpstwem ogólnosprawczym, zatem
podmiotem mo¿e byæ ka¿da osoba uznana przez prawo karne za zdoln¹ do
ponoszenia odpowiedzialnoci. Szczególna natomiast jest strona podmiotowa
tego przestêpstwa. Typ podstawowy przewidziany w § 1 mo¿e byæ pope³niony
tylko w postaci zamiaru kierunkowego (dolus directus coloratus) znamiennego celem, jakim jest pope³nienie zgwa³cenia pedofilskiego, seksualnego wykorzystania ma³oletniego albo produkowania lub utrwalania treci pornograficznych z udzia³em ma³oletniego. Z³o¿enie propozycji obcowania p³ciowego
przewidziane w § 2 równie¿ wymaga umylnoci, a cilej mówi¹c  zamiaru
bezporedniego, jednak cel, motyw czy pobudka s¹ tu prawnie indyferentne.
S³uszne jest spostrze¿enie P. Siemkowicza, ¿e w praktyce bêdzie niezwykle trudno wykazaæ zamiar realizacji czynu z art. 200a § 1 k.k. sprawcy
w przypadku, gdy zostanie on zatrzymany przez organy cigania przed fak31
32

T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2011, s. 501.
Ibidem.
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tycznym spotkaniem z ma³oletnim lub w trakcie takiego spotkania, lecz gdy
nie rozpocz¹³ on jeszcze etapu realizacji czynu z art. 197 § 3 pkt 2 k.k. lub
z art. 200 k.k. Je¿eli bowiem sprawca sam nie przyzna siê do winy, a z treci
zarejestrowanego przez organy cigania cyklu zapytañ i odpowiedzi w komunikatorze internetowym nie bêdzie mo¿na w sposób jednoznaczny odczytaæ
woli sprawcy, postawienie zarzutu bêdzie praktycznie niemo¿liwe33.
Najbardziej rozbudowana jest strona przedmiotowa przestêpstwa groomingu. Zawiera ona ustawowe znamiona modalne dotycz¹ce sposobu pope³nienia tego czynu, jak wprowadzenie w b³¹d, wyzyskanie b³êdu lub niezdolnoæ do nale¿ytego pojmowania sytuacji albo u¿ycie groby bezprawnej.
Sprawca musi zastosowaæ wymienione techniki za porednictwem systemu
teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej. U¿ywaj¹c tych okreleñ,
ustawodawca odsy³a do innych aktów normatywnych wyjaniaj¹cych te pojêcia. Pojêcie systemu teleinformatycznego zosta³o wyjanione w art. 2 pkt 3
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹34.
Zgodnie z tym przepisem, system teleinformatyczny nale¿y rozumieæ jako
zespó³ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ urz¹dzeñ informatycznych i oprogramowania, zapewniaj¹cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak¿e wysy³anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc¹ w³aciwego dla
danego rodzaju sieci urz¹dzenia koñcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21
lipca 2000 r.  Prawo telekomunikacyjne35. Ta ostatnia ustawa, pomimo
licznych nowelizacji, zachowa³a znaczenie pojêcia sieci telekomunikacyjnej
w art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o tej samej nazwie, stanowi¹c,
¿e nale¿y przez ni¹ rozumieæ systemy transmisyjne oraz urz¹dzenia komutacyjne lub przekierowuj¹ce, a tak¿e inne zasoby, które umo¿liwiaj¹ nadawanie, odbiór lub transmisjê sygna³ów za pomoc¹ przewodów, fal radiowych,
optycznych lub innych rodków wykorzystuj¹cych energiê elektromagnetyczn¹, niezale¿nie od ich rodzaju36.
Wyodrêbniaj¹c znamiona sposobu zachowania sprawcy, takie jak wprowadzenie w b³¹d, wyzyskanie b³êdu lub wykorzystanie niezdolnoci do nale¿ytego pojmowania sytuacji, ustawodawca mia³ na wzglêdzie manipulacyjny
charakter procesu uwodzenia przez Internet. Wszystko wskazuje na to, ¿e
uczyni³ to w sposób nieprzemylany, gdy¿ znamiona te zawê¿aj¹ zakres kryminalizacji czynów na przedpolu wykorzystania seksualnego ma³oletnich.
S³usznie zauwa¿y³a K. Banasik, ¿e skoro udzielenie zgody przez ma³oletniego
poni¿ej lat 15 na kontakt seksualny nie wy³¹cza przestêpnoci wykorzystania
seksualnego takiej osoby, to znamiona oparte na domniemanym braku jej
zgody s¹ w opisie czynu zabronionego zbêdne. Poza zakresem kryminalizacji
33
34
35
36

P. Siemkowicz, op.
Dz.U. z 2002 r., nr
Dz.U. z 2000 r., nr
Dz.U. z 2004 r., nr

cit.
144, poz. 1204.
73, poz. 852 ze zm.
171, poz. 1800.
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de facto znajduj¹ siê sytuacje, gdy to osoba ma³oletnia jest nicjatorem rozmowy na temat seksu i pierwsza zaproponuje odbycie z pedofilem stosunku
seksualnego, a on tylko utrzymuje ten kontakt w celu realizacji tej propozycji37. Analiza znamion ustawowych przestêpstwa z art. 200 k.k. prowadzi do
wniosku, ¿e ofiara ze wzglêdu na jeszcze nie w pe³ni ukszta³towan¹ psychikê,
a tak¿e niedojrza³oæ emocjonaln¹ nie mo¿e wyraziæ prawnie relewantnej
zgody na kontakt seksualny i wszelkie akty prowokacji z jej strony nie maj¹
¿adnego znaczenia z punktu widzenia bytu tego przestêpstwa38. Natomiast
ujête w art. 200a k.k. formy stadialne prowadz¹ce do dokonania tego przestêpstwa zak³adaj¹, jakoby zgoda ta mia³a takie znaczenie.
Równie¿ u¿ycie groby bezprawnej jako sposób pope³nienia przestêpstwa
groomingu wymagany do jego realizacji w typie podstawowym zdaje siê
zawê¿aæ zakres kryminalizacji i tym samym zakres ochrony ma³oletnich poni¿ej lat 15 przed kontaktami nawi¹zywanymi z nimi przez doros³ych w celu
ich seksualnego wykorzystania. Zdaniem K. Banasik, u¿ycie groby nale¿a³oby uwzglêdniæ raczej jako okolicznoæ obci¹¿aj¹c¹ przy wymiarze kary39.
Mo¿na by³oby równie¿, przy za³o¿eniu zbêdnoci znamion co do sposobu
zachowania sprawcy w typie podstawowym, rozwa¿yæ wprowadzenie kwalifikowanego typu przestêpstwa ze wzglêdu na sposób, jakim jest u¿ycie groby
bezprawnej. Byæ mo¿e tak w³anie  z typow¹ dla siebie niekonsekwencj¹
 ustawodawca uczyni³, konstruuj¹c przepis zawarty w § 2. Pominiêcie
w nim znamion strony przedmiotowej odnosz¹cych siê do sposobu zachowania sprawcy, a tak¿e opatrzenie go ³agodniejsz¹ sankcj¹ daje wra¿enie, jakoby ten w³anie przepis stanowi³ typ podstawowy przestêpstwa groomingu
wzglêdem § 1 uwzglêdniaj¹cego znamiona kwalifikuj¹ce i zagro¿onego sankcj¹ surowsz¹40.
Kolejn¹ w¹tpliwoæ rodzi u¿ycie w § 1 znamienia zmierzaj¹c do spotkania z nim. Je¿eli sprawca nawi¹zuje kontakt w celu seksualnego wykorzystania ma³oletniego poni¿ej lat 15, to oczywiste jest, ¿e bêdzie d¹¿y³ do
spotkania z nim w rzeczywistoci, natomiast do spotkania takiego nie musi
wcale zmierzaæ, nawi¹zuj¹c kontakt w celu produkowania lub utrwalenia
treci pornograficznych z jego udzia³em, gdy¿ wystarczy tu kontakt zaporedniczony przez nowe media41.
Równie¿ w § 2 ustawodawca okrela podobne znamiê zmierza do jej
[propozycji] realizacji. W obu przepisach pos³u¿ono siê zatem znamieniem
37
38
39
40

Zob. K. Banasik, op. cit., s. 52n.
Wyrok SN z 14 lipca 1988 r., II KR 163/88, OSNKW 1988, nr 1112, poz. 83.
K. Banasik, op. cit., s. 53.
M. Romañczuk-Gr¹cka, K. Fr¹ckowiak, Sprawnoæ a legalnoæ czynnoci operacyjnorozpoznawczych Policji w zakresie zwalczania groomingu, [w:] Sprawnoæ a legalnoæ dzia³ania
administracji publicznej w sferze bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, w druku.
41 K. Banasik, op. cit., s. 53.
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zmierzania do urzeczywistnienia okrelonego stanu rzeczy42. W tym przypadku okrelenie istoty omawianego typu jest o tyle trudne, ¿e realizacja
jego znamion nie sprowadza siê jedynie do z³o¿enia propozycji okrelonej
w nim treci za pomoc¹ szczególnych form komunikacji, ale do jego dokonania wymagane jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do urzeczywistnienia tej
propozycji43.
Na tle tego znamienia dochodzi do jednego z najgorêtszych sporów
w zakresie dogmatyki prawa karnego. Zdaniem M. Bielskiego, pozwala ono
przypuszczaæ, ¿e penalizacj¹ zosta³y objête zachowania, które faktycznie by³y
uprzednio karalne w ramach usi³owania przestêpstwa zgwa³cenia pedofilskiego, wykorzystania seksualnego ma³oletnich, jak równie¿ produkowania
czy utrwalania pornografii dzieciêcej44. Przeciwnie wypowiada siê K. Banasik, twierdz¹c, ¿e grooming jest postaci¹ niekaralnego  do czasu nowelizacji
kodeksu karnego  przygotowania45. Sekunduje jej M. Ma³ecki, konstatuj¹c,
¿e typy czynu zabronionego przewidzianego w art. 200a § 1 i 2 k.k. stanowi¹
penalizacjê formy stadialnej przygotowania do przestêpstw z art. 200 § 1
i art. 202 § 3 i 4 k.k., a w przypadku art. 200a § 1 dodatkowo art. 197 § 3 pkt
2 i art. 200 § 2 k.k.46 Wydaje siê, ¿e ró¿nica zdañ w doktrynie wynika
z odmiennego kryterium oceny przepisu zawartego w art. 200a k.k. Perspektywa de lege lata i de lege ferenda daj¹ wszak odmienne wyniki analizy
dogmatycznej.
Je¿eli konstrukcja przepisu de lege lata pozwala na tak¹ interpretacjê,
jakoby powtórn¹ penalizacj¹ by³o objête usi³owanie tych przestêpstw, oznacza³oby to tyle, ¿e jest ona zbêdna, a nawet szkodliwa. M. Bielski okrela
mianem paradoksu sytuacjê, w której sprawca znajduj¹cy siê na etapie usi³owania typów czynów zabronionych z art. 200 § 1 k.k. lub art. 197 § 3 pkt 2
k.k., dobrowolnie odstêpuj¹c od dokonania, skorzysta z instytucji czynnego
¿alu z art. 15 k.k., a mimo wszystko powinien odpowiedzieæ za dokonane ju¿
przestêpstwo z art. 200a § 1 lub 2 k.k., jeli realizuje jednoczenie znamiona
której z postaci groomingu w formie dokonanej47.
Konsekwencj¹ przyjêcia koncepcji, ¿e penalizacj¹ objêto zachowanie polegaj¹ce na usi³owaniu aktów godz¹cych w wolnoæ seksualn¹ ma³oletnich,
jest równie¿ dysonans w p³aszczynie mo¿liwych do zastosowania sankcji.
Przepis szczególny okrelaj¹cy grooming opatrzony jest bowiem nieporównywalnie ni¿sz¹ sankcj¹ w porównaniu do tej, z jak¹ mo¿e spotkaæ siê sprawca
42 M. Ma³ecki, Granice usi³owania przestêpstw pedofilskich w wietle art. 200a § 1 i § 2
k.k., Przegl¹d S¹dowy 2011, nr 6, s. 52.
43 M. Bielski, op. cit., s. 103.
44 Ibidem, s. 112.
45 K. Banasik, op. cit., s. 50.
46 M. Ma³ecki, Grooming (karalne przygotowanie do przestêpstwa pedofilskiego), Pañstwo
i Prawo 2011, nr 78, s. 99.
47 M. Bielski, op. cit., s. 116.
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usi³owania zgwa³cenia pedofilskiego czy wykorzystania seksualnego ma³oletniego. Norma ta bêdzie jednak mia³a zawsze zastosowanie na zasadzie specjalnoci przy wy³¹czaniu wieloci ocen. Ustawodawcy z pewnoci¹ nie chodzi³o o takie rozwi¹zanie. Uznaj¹c jego ratio legis, nale¿y skonstatowaæ, ¿e
kryminalizacja groomingu nie jest zbêdna, tylko wadliwa, co w niektórych
sytacjach faktycznie mo¿e oznaczaæ umniejszenie praw ma³oletniej ofiary.
Przestêpstwo groomingu ma charakter formalny, dla jego bytu nie jest
konieczne, by dosz³o do realizacji zamiaru sprawcy, jakim jest obcowanie
p³ciowe z ma³oletnim. Je¿eli jednak do takiego obcowania dosz³o, zdaniem
M. Mozgawy bêdziemy mieli do czynienia z pomijalnym zbiegiem przestêpstw, przy czym grooming bêdzie mia³ wówczas charakter wspó³ukaranego czynu uprzedniego w stosunku do dokonanego póniej czynu g³ównego
 z art. 197 § 3 lub art. 200 k.k.48 Odmienne zdanie na ten temat wyra¿a
M. Filar, proponuj¹c, by czyny te oceniaæ w ramach realnego zbiegu przestêpstw z art. 85 k.k.49 Równie¿ i ta rozbie¿noæ ma niebagatelne znaczenie
dla oceny funkcjonalnoci przepisu w praktyce. Póki co nie rozwinê³a siê ona
jeszcze na tyle, by móc daæ ostateczn¹ odpowied, które z powy¿szych rozwi¹zañ jest bardziej w³aciwe.

Posumowanie
Grooming jako zjawisko spo³eczno-kryminalne jest problemem z³o¿onym,
wymagaj¹cym interdyscyplinarnego podejcia. Ze wzglêdu na sta³¹ ewolucjê
tzw. komunikacji zaporedniczonej i coraz to nowe us³ugi wiadczone w sieci,
a tak¿e ze wzglêdu na ich powszechn¹ dostêpnoæ zjawisko to stale siê
rozwija. W psychologii zosta³o ono rozpoznane na tyle, ¿eby jednoznacznie
stwierdziæ, ¿e jest szkodliwe dla ma³oletnich tak samo, jak ich faktyczne
wykorzystanie seksualne. Wobec powy¿szego decyzja ustawodawcy o objêciu
karalnoci¹ tego zachowania jest co do zasady s³uszna, a mimo to spotyka siê
z powszechn¹ krytyk¹. Zastrze¿enia dotycz¹ g³ównie zbyt dos³ownego przeniesienia postanowieñ Konwencji do krajowego porz¹dku prawnego, przy
czym widoczne jest, ¿e implementacja ta opiera siê na kryminologicznej
analizie zjawiska z charakterystyczn¹ dla tej dziedziny szczegó³owoci¹. Czyni to powsta³¹ normê prawn¹ na tyle specjalistyczn¹, ¿e zamiast poszerzaæ
zakres ochrony ma³oletnich przed ich seksualnym wykorzystaniem, faktycznie umniejsza zakres tej ochrony wzglêdem niektórych interpretacji tego
zachowania, dopuszczalnych na podstawie porz¹dku prawnego sprzed nowelizacji.
48
49

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2010, s. 417.
M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 1012.
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Dyspozycja przepisu zawiera nagromadzenie znamion budz¹cych liczne
w¹tpliwoci interpretacyjne, co jest sprzeczne z zasad¹ lege certa. Przepis
skonstruowany w oparciu o wadliw¹ technikê legislacyjn¹, doprowadzaj¹c¹
do nierozstrzygalnych sporów doktrynalnych, maj¹cych poniek¹d wp³yw na
praktykê jego stosowania, domaga siê ponownej konceptualizacji.

Summary
Grooming  between the need for a criminal policy and a critical
legislative theory
Key words: grooming, offence, legal features, phase forms, pedophilia.

This article presents selected aspects of a new type of offence called
grooming. The author explains the concept of grooming and outline its as
a socio-criminal phenomenon. The aim of this compilation is to interpret the
legal features of grooming with regard to the possible concurrence of the
legal acts and the distinction between the features of the causative acts and
the construction of certain phase forms of the offence, based on the commune
with sexual focus with a minor under the age of 15. The author highlights
the need to criminalise behaviour known as grooming while at the same
time pointing out the shortcomings of current regualtions.
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Child grooming
w wietle polskiego prawa karnego
Z punktu widzenia seksuologii mo¿emy wyodrêbniæ dwie grupy czynów
godz¹cych w wolnoæ seksualn¹ ma³oletnich poród przestêpstw skodyfikowanych w art. 200 k.k. Pierwsza grupa to przestêpstwa pope³niane przez
sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych pod postaci¹ pedofilii w³aciwej1, natomiast druga grupa obejmuje sprawców, u których stwierdza siê
pedofiliê zastêpcz¹ lub nie stwierdza ¿adnych tego typu zaburzeñ. W przypadku drugiej grupy mo¿na za³o¿yæ, ¿e sprawcy, u których nie wystêpuj¹
zaburzenia w postaci pedofilii w³aciwej, nie bêd¹ w wiêkszoci przypadków
zainteresowani celowym poszukiwaniem w sieci teleinformatycznej ma³oletnich w celach seksualnych. Co do pierwszej grupy pewne natomiast jest to,
¿e osoby których popêd seksualny ukierunkowany jest na interakcje seksualne z ma³oletnimi, bêd¹ szuka³y ró¿nych form realizacji popêdu z udzia³em
dzieci, w tym równie¿ kontaktów poprzez sieæ teleinformatyczn¹.

Definicje pedofilii
Wed³ug wiêkszoci specjalistycznych róde³, pedofilia (grec. pedos + philia  mi³uj¹cy dzieci), inaczej nazywana infantoseksualizmem lub w niektórych przypadkach pederasti¹, to preferencja seksualna osoby doros³ej w stosunku do dzieci w wieku przedpokwitaniowym lub we wczesnym okresie
pokwitania2. Pedofilia nie jest pojêciem prawnym, lecz diagnostycznym
i jako podstawa diagnozy psychiatrycznej powinna byæ oceniana wy³¹cznie
przez wykwalifikowanych psychologów i psychiatrów. Jako rodzaj parafilii
seksualnej ukierunkowana jest zatem na zaspokajanie popêdu seksualnego
z niedojrza³ym p³ciowo lub nie w pe³ni dojrza³ym dzieckiem bez wzglêdu na
1 Pedofilia w³aciwa charakteryzuje siê tym, ¿e jedynym lub preferowanym obiektem
seksualnym u doros³ego cz³owieka jest dziecko nieposiadaj¹ce cech dojrza³oci p³ciowej.
2 M. Beisert, Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, Sopot 2011, s. 2021.
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jego p³eæ lub z ukierunkowaniem na p³eæ ¿eñsk¹ lub mêsk¹3. R. Krajewski
wyró¿nia pedofiliê homoseksualn¹, heteroseksualn¹, biseksualna oraz kazirodcz¹4.
Warto równie¿ wspomnieæ o zale¿nociach miêdzy pojêciami pedofilia
i pederastia, które koreluj¹ ze sob¹ pod wzglêdem przedmiotu zainteresowania, jakim jest stosunek seksualny lub jakakolwiek interakcja o charakterze seksualnym z niedojrza³ym p³ciowo dzieckiem. Ró¿nica polega jednak na
tym, ¿e pederasta to mê¿czyzna, którego popêd skierowany jest na stosunki
homoseksualne5, natomiast pedofilia to seksualne zainteresowanie doros³ego
niedojrza³oci¹ p³ciow¹ dziecka. Zbigniew Lew-Starowicz definiuje pederastiê
jako: kontakty doodbytnicze w kontaktach homoseksualnych6, dodaj¹c, i¿
pederastia stanowi czêsto synonim homoseksualizmu, choæ jednoczenie jest
form¹ wiêzi homoseksualnych, ocenianych szczególnie negatywnie7. Z kolei
inne ród³o charakteryzuje pederastiê w nastêpuj¹cych kategoriach: 1. mêski homoseksualizm, a szczególnie praktyki miêdzy mê¿czyzn¹ a m³odzieñcem; 2. stosunki doodbytnicze mê¿czyzny z m³odzieñcem8. Pederastia
w rozumieniu seksuologicznym bêdzie zatem dotyczyæ kontaktów seksualnych (seks analny) pomiêdzy doros³ym mê¿czyzn¹ a ma³oletnim ch³opcem,
jak równie¿ stosunków pomiêdzy nieletnimi ch³opcami, z których jeden jest
znacznie starszy od drugiego. Sformu³owanie znacznie starszy nale¿y rozumieæ jako ró¿nicê co najmniej 5 lat9. Pederasti¹ nie bêd¹ natomiast kontakty
dzieci polegaj¹ce na poznawaniu cia³a rówienika lub osoby zbli¿onej wiekiem, co jest podyktowane normaln¹ ciekawoci¹ wieku dzieciêcego.
W aspekcie psychologicznym i spo³ecznym u pod³o¿a zachowañ stricte
pederastycznych i tych, które z pozoru takimi wydawaæ siê mog¹, le¿eæ mo¿e
chêæ dominacji. Jak twierdzi Lew-Starowicz: W wiecie przyrody zachowania seksualne s³u¿¹ do okrelenia statusu. Wród niektórych zwierz¹t samiec
dominuj¹cy zachowuje siê seksualnie w stosunku do samców zdominowanych10. Równie¿ amerykañscy terapeuci zajmuj¹cy siê nadzorem i leczeniem sprawców seksualnego wykorzystywania dzieci donosz¹ o podobnych
3 wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) w klasyfikacji ICD-10 stosuje definicjê pedofilii
opart¹ na za³o¿eniu, ¿e dewiacja mo¿e byæ ukierunkowana na dzieci p³ci ¿eñskiej, mêskiej lub
bez ograniczenia p³ciowego: A sexual preference for children, boys or girls or both, usually of
prepubertal or early pubertal age.
4 R. Krajewski, Pedofilia  aspekty prawne, Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze 2004,
nr 5, s. 38.
5 K. Imieliñski (red.), Seksuologia zarys encyklopedyczny, Warszawa 1985, s. 261.
6 Z. Lew-Starowicz, Seks w kulturach wiata, Warszawa 1987, s. 204.
7 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia s¹dowa, Warszawa 2000, s. 309.
8 K. Imieliñski (red.), op. cit., s. 261.
9 Próg ró¿nicowy wieku, jaki przyjêto w definicji, koreluje z za³o¿eniem klasyfikacji
zaburzeñ ICD-10. Czyny pedofilne (w tym równie¿ pederastia z udzia³em ch³opców poni¿ej
15 roku ¿ycia) to zdarzenia z udzia³em sprawcy w wieku co najmniej 16 lat i o 5 lat starszym od
seksualnie wykorzystywanego pokrzywdzonego.
10 W. Knapp, Getto cwelów (wywiadu udzieli³ Z. Lew-Starowicz), Polityka 2001, nr 47, s. 25.
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sk³onnociach niektórych sprawców11. Dziecko bowiem posiada cechy takie,
jak pewnoæ siebie, otwartoæ wobec otoczenia, poczucie w³asnej wartoci,
których z uwagi na ró¿ne czynniki brakuje sprawcom przestêpstw seksualnych. W ich podwiadomoci wykorzystanie ma³oletniego ch³opca stanowi
potwierdzenie dominuj¹cej pozycji bez wzglêdu na konsekwencjê spo³ecznego
odrzucenia w przypadku ujawnienia przestêpstwa.
Bior¹c pod uwagê wy¿ej opisane ró¿nice miêdzy pedofili¹ w ujêciu ogólnym a pederasti¹ jako ukierunkowan¹ perwersj¹, warto pamiêtaæ o tym
podziale w praktyce, zw³aszcza ¿e  jak ju¿ wczeniej wspominano  termin
pedofilia jest bardzo czêsto nadu¿ywany nie tylko w mediach i dyskusji
publicznej, ale równie¿ w opracowaniach maj¹cych charakter naukowy. Wielokrotnie mo¿na spotkaæ siê z mylnym stanowiskiem, i¿ ka¿de seksualne
wykorzystanie stanowi¹ce przestêpstwo z art. 200 k.k. jest pope³niane przez
pedofila. Dla przyk³adu dotykanie okolic intymnych i ca³owanie w usta
13-letniej dziewczynki przez 17-letniego ch³opca wype³nia znamiona przestêpstwa seksualnego wykorzystania ma³oletniego, lecz w ujêciu medycznoseksuologicznym nie musi przes¹dzaæ o wystêpowaniu u 17-latka parafilii
seksualnej. K. Pospiszyl trafnie zauwa¿a: ró¿nica miêdzy sprawc¹ seksualnego molestowania dzieci w wieku dojrzewania a w³aciwie przystosowanymi spo³ecznie mê¿czyznami tkwi g³ównie w wyrobieniu sobie przez tych
ostatnich skuteczniejszych hamulców moralnych!12.
Okrelenie ró¿nicy pomiêdzy pedofilem a sprawc¹ przestêpstwa seksualnego wykorzystywania ma³oletniego jest skomplikowane nie tylko z uwagi
na brak standardów definiowania. Równie¿ w aspekcie spo³ecznym wa¿ne
jest rozró¿nienie tych dwóch kategorii z uwagi choæby na sytuacjê sprawcy,
którego w prawie ka¿dym przypadku, bez wzglêdu na to, czy wystêpuj¹
u niego zaburzenia w postaci parafilii, piêtnuje okrelenie pedofil. Jak
dodaje K. Pospiszyl: Ró¿nica miêdzy pedofilem a sprawc¹ seksualnego wykorzystywania dziecka  bardzo istotna z klinicznego punktu widzenia, gdy
uwaga koncentruje siê na sprawcy  pomijana bywa, gdy chodzi o ofiarê
molestowania, dlatego czêsto oba te terminy stosuje siê zamiennie [...] albo
te¿ nie u¿ywa siê w ogóle okrelenia »pedofil«13. Dla pokrzywdzonego ma³oletniego zarówno z punktu widzenia terapeutycznego, jak i spo³ecznego ró¿nica
pomiêdzy wykorzystywaniem przez pedofila a sprawcê seksualnego wykorzystywania nieposiadaj¹cego zaburzeñ preferencji seksualnych jest równie¿
wa¿na. Sprawca seksualnego wykorzystywania pos³uguje siê najczêciej
przewag¹ wiekow¹, fizyczn¹ lub materialn¹ (przekupienie dzieci w zamian
za dotykanie lub rozbieranie), natomiast pedofil stosuje specyficzne techniki
11 E. Blackoff (re¿.), Incest: A Family Tragedy (Pedofilia. Zbrodnia w rodzinie), dokument
filmowy 2008.
12 K. Pospiszyl, Przestêpstwa seksualne, Warszawa 2006, s. 55.
13 Ibidem.
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omotywania swych ofiar, co powoduje u pokrzywdzonych d³ugofalowe
i znacznie g³êbsze urazy psychiczne.
Medycyna interesuje siê pedofili¹ na p³aszczynie metod postêpowania
z pacjentem cierpi¹cym na zaburzenia ¿ycia p³ciowego. Wi¹¿e siê to g³ównie
z aspektami zdrowia psychicznego, które nie tylko jest zachwiane z uwagi
na zaburzenia preferencji seksualnych, ale tak¿e na choroby psychiczne
zwi¹zane z niemo¿noci¹ zaspokajania popêdu seksualnego poprzez akceptowane spo³ecznie formy. Pacjenci cierpi¹cy na pedofiliê niechêtnie ujawniaj¹
swoje zaburzenia z obawy przed napiêtnowaniem i ewentualnymi konsekwencjami prawnymi w przypadku ujawnienia zachowañ, których dopucili
siê przed przyst¹pieniem do terapii. Niektórzy pedofile staraj¹ siê odrzucaæ
wykreowane w psychice fantazje erotyczne z udzia³em dzieci, co rodzi odwrotny od zamierzonego skutek i powoduje narastanie napiêcia seksualnego,
tworzenie coraz silniejszych projekcji seksualnych oraz w rezultacie utrwalenie zaburzeñ.
W opracowaniach anglojêzycznych dla okrelenia czynów dokonywanych
przez sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych w postaci pedofilii
u¿ywa siê powszechne pojêcia molestowanie. Niemniej jednak K. V. Lanning zauwa¿a, ¿e reklama i wiadomoæ dotycz¹ca seksualnej wiktymizacji
dzieci spowodowa³y wzrost przypadków wykorzystywania terminu pedofilia. Jednoczenie autor podaje, i¿ w klasyfikacji DSM-IV-TR pedofilia jest
traktowana jako forma parafilii o cechach zaburzenia psychoseksualnego14.
Zwraca te¿ uwagê na fakt, ¿e DSM-IV-TR jako g³ówne kryterium diagnostyczne wymaga, aby pedofili¹ nazywaæ wy³¹cznie zachowania polegaj¹ce na
powtarzaj¹cych siê, intensywnych i seksualnie podniecaj¹cych fantazjach lub
zachowaniach z udzia³em dzieci w wieku przedpokwitaniowym (13 lat lub
mniej). Jak sugeruje Lanning, brak któregokolwiek z kluczowych kryteriów
mog³oby technicznie wyeliminowaæ w³aciwe rozpoznanie15.
Pedofilia analizowana w obszarze medycznym rodzi zaiste problemy zupe³nie innej natury ani¿eli rozpatrywana w aspekcie prawnym. Warto zwróciæ uwagê, ¿e wród zachowañ seksualnych nosz¹cych znamiona przestêpstwa z art. 200 § 1 k.k. obserwuje siê wystêpowanie zachowañ koreluj¹cych
z zaburzeniami o charakterze chorobowym, jak równie¿ pozbawionych takiego charakteru, które klasyfikuje siê jako dewiacje16. Jak dowiod³y badania
psychiatryczne, mimo i¿ poci¹g p³ciowy doros³ych do dorastaj¹cych dzieci ma
oczywisty wp³yw na przestêpczoæ seksualn¹, nie musi stanowiæ perwersji
14 K. V. Lanning, Child Molesters: A Behavioral Analysis. For Law-Enforcement Officers
Investigating the Sexual Exploitation of Children by Acquaintance Molesters, IV ed., U.S. Departament of Justice 2001, s. 15.
15 Ibidem.
16 M. Mozgawa, M. Budyn-Kuklik, Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza dogmatyczna
i wyniki badañ empirycznych, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006, nr 2, s. 44.
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seksualnej17. Jednak¿e medycyna interesuje siê pedofili¹ na p³aszczynie
metod postêpowania z pacjentem cierpi¹cym na zaburzenia ¿ycia p³ciowego.
Wi¹¿e siê to g³ównie z aspektami zdrowia psychicznego, które jest zachwiane
nie tylko z uwagi na zaburzenia preferencji seksualnych, lecz równie¿ na
choroby psychiczne zwi¹zane z niemo¿noci¹ zaspokajania popêdu seksualnego poprzez akceptowane spo³ecznie formy.
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, pedofilia nie jest terminem prawnym,
niemniej jednak niektórzy autorzy podejmuj¹ próby scharakteryzowania zjawiska jêzykiem prawniczym. Oczywicie kategoryczne oddzielanie zagadnieñ
prawnych od medycznych nie jest s³uszne, gdy¿ obie dziedziny powinny siê
wzajemnie uzupe³niaæ w procesie przeciwdzia³ania i zwalczania przestêpczoci pedofilskiej. I tak M. Beisert podaje, i¿ prawnicza definicja pedofilii okrelona w przepisach obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego, uzupe³niona komentarzami i glosami, powinna zawieraæ trzy nastêpuj¹ce elementy: wskazanie
cech opisuj¹cych ofiarê, sprawcê oraz czynnoæ, czyli rodzaj aktywnoci seksualnej doros³ego z dzieckiem18. Co prawda kodeks karny nie wyjania,
czym jest pedofilia, a jedynie penalizuje zachowania polegaj¹ce na obcowaniu
p³ciowym lub/i dopuszczeniu siê innych czynnoci seksualnych z ma³oletnim
poni¿ej 15 roku ¿ycia, jednak¿e faktycznie przyznaæ mo¿na, ¿e owe trzy
elementy zosta³y zawarte w art. 200 § 1 k.k.
Wykorzystuj¹c krajowe orzecznictwo oraz komentarze do art. 200 k.k.,
mo¿na zdefiniowaæ pedofiliê pozytywnie i negatywnie. Negatywna definicja
mówi, i¿ pedofilia nie jest przestêpstwem, dopóki osoba o zaburzonych preferencjach seksualnych nie podejmie próby kontaktu o charakterze seksualnym z ma³oletnim poni¿ej 15 roku ¿ycia. Pedofili¹ nie s¹ równie¿ zachowania
doros³ego polegaj¹ce na k¹paniu dziecka, u³atwianiu i pomocy w czynnociach codziennej higieny czy te¿ okazywanie dziecku czu³oci poprzez g³askanie, przytulanie, ca³owanie, które buduj¹ sferê uczuciow¹. Zachowania te
nie bêd¹ stanowi³y zachowañ pedofilnych pod warunkiem, ¿e osoba je wykonuj¹ca lub bior¹ca w nich udzia³ nie bêdzie czerpa³a z nich satysfakcji seksualnej. Bywa bowiem tak, ¿e sprawca wykorzystuje czynnoci codziennej higieny dziecka celem zbli¿enia siê do niego i wykorzystania sytuacji do
zaspokojenia popêdu seksualnego poprzez póniejsz¹ projekcjê i masturbacjê
lub bezporednio wykorzystuj¹c cia³o dziecka w czynnociach seksualnych.
W ujêciu pozytywnym za pedofiliê uwa¿ane s¹ wszystkie czyny, których
dopuci³ siê sprawca pod wp³ywem zaburzeñ preferencji seksualnych pod
postaci¹ pedofilii, które przynajmniej wyczerpuj¹ znamiona przestêpstw
z art. 200 i 200a k.k., przy jednoczesnym za³o¿eniu, ¿e preferowanym obiektem seksualnym dla sprawcy jest niedojrza³e p³ciowo ma³oletnie dziecko.
17
18

K. V. Lanning, op. cit., s. 15.
M. Beisert, op. cit., s. 31.
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W praktyce czyn pedofilny bêdzie realizowany poprzez obcowanie p³ciowe
oraz inn¹ czynnoæ seksualn¹ z ma³oletnim, a tak¿e zaspokajanie potrzeb
seksualnych z wykorzystaniem pornografii dzieciêcej lub poprzez bezporedni kontakt z ma³oletnim albo za porednictwem drogi elektronicznej, audiowizualnej czy telefonicznej.
Pomimo ró¿nic w obszarach zainteresowañ pedofili¹ poszczególnych dziedzin nauki, wszystkie definicje zawieraj¹ jeden wspólny element  wskazanie na niedojrza³e dziecko jako preferencyjny obiekt seksualny oraz jako
jednostkê podlegaj¹ca szczególnej ochronie19.

Pojêcie child grooming
Z pojêciem pedofilii koreluje coraz powszechniej u¿ywany termin child
grooming (z ang. przygotowywanie lub szykowanie czego, kogo do czego),
definiowany jako: Akt pedofilski polegaj¹cy na zjednywaniu sobie dziecka za
porednictwem sieci teleinformatycznej (np. chat, blog, komunikatory internetowe itp.) celem wytworzenia miêdzy doros³ym a dzieckiem kontaktów
seksualnych20. Zachowania polegaj¹ce na uwodzeniu dziecka celem doprowadzenia go do obcowania p³ciowego lub innych czynnoci seksualnych albo
jakiejkolwiek interakcji o charakterze seksualnym uwa¿ane s¹ za domenê
sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych w postaci pedofilii21. Przygotowanie siê do procesu uwodzenia dziecka i przygotowanie samego dziecka do interakcji o charakterze seksualnym wymaga od sprawcy okrelonego
nak³adu rodków i powiêcenia znacznej iloci czasu. To dowodzi, ¿e sprawca
jest zdeterminowany, by pozyskaæ dziecko do zaspokojenia popêdu p³ciowego.
Zachowania te A.C. Salter w swoich publikacjach okrela mianem omotywania dziecka22, jeszcze inne ród³a nazywaj¹ uwodzenie dziecka przez Internet psychomanipulacj¹23. Mówi siê tak¿e o seksualnym uwodzeniu dziecka,
zjednywaniu lub przygotowywaniu dziecka do seksualnego wykorzystania.
19
20

Ibidem, s. 24.
T³umaczenie w³asne na podstawie Urban Dictionary, [online] <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=grooming>, dostêp: 4.02.2012.
21 K. J. Terry, J. Tallon, Child Sexual Abuse: A Review of the Literature, [w:] J. J. College
Research Team, The Nature and Scope of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and
Deacons in the United States, 19502002, t³um. w³asne, Washington, DC 2004, s. 22. Ci sprawcy, którzy powiêcaj¹ czas na planowanie dewiacyjnych aktów, s¹ znani z metod pozyskiwania
swych ofiar za porednictwem groomingu.
22 Zob.: A.C. Salter, Pokonywanie traumy  jak zrozumieæ i leczyæ doros³e ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciñstwie, Poznañ 2003; C. Salter, Drapie¿cy. Pedofile, gwa³ciciele
i inni przestêpcy seksualni, t³um. A. Jankowski, Poznañ 2005.
23 Gemius S.A., Fundacja Dzieci Niczyje, Raport: Bezpieczeñstwo dzieci korzystaj¹cych
z Internetu, wrzesieñ 2008, [online] <http://www.lo3.grudziadz.com.pl/pdf/raport_bezpieczenstwo.pdf>, dostêp: 7.05.2012.
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Zasadniczo zachowania te polegaj¹ na zaprzyjanieniu siê i nawi¹zaniu wiêzi
emocjonalnej z konkretn¹ osob¹, która jest obiektem zainteresowania osoby
inicjuj¹cej te zachowania.

Znamiona przestêpstwa child groomingu
Zjednywanie dziecka w celu seksualnego wykorzystania zosta³o uregulowane przepisem art. 200a k.k.24, który wprowadzono nowelizacj¹ z dnia
5 listopada 2009 r.25
Charakterystyczn¹ cech¹ przestêpstw z art. 200a § 1 i 2 k.k. jest dzia³anie sprawcy poprzez wykorzystanie systemu teleinformatycznego lub sieci
telekomunikacyjnej. Wprowadzenie nowego typu przestêpstwa, polegaj¹cego
na pozyskiwaniu kontaktu z ma³oletnim i uwodzeniu go celem wykorzystania do ró¿norodnych interakcji seksualnych, jest z ca³¹ pewnoci¹ zasadne
z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest w³anie specyficzny charakter dzia³ania sprawcy, które polega na wykorzystaniu technologii do zakamuflowanego, efektywnego poszukiwania ma³oletnich ofiar. Ró¿nica miêdzy sprawc¹,
który dzia³a bezporednio na ofiarê a tym, który wczeniej uwodzi ma³oletniego, wykorzystuj¹c sieæ teleinformatyczn¹, jest istotna26. Przede wszystkim sprawca ma mo¿liwoæ poznania ofiary, pozyskania wielu informacji na
jej temat (relacje z rodzicami, sytuacja rodzinna, sytuacja materialna itp.),
które mo¿e póniej wykorzystaæ w celu pope³nienia przestêpstwa oraz jego
ukrycia przed otoczeniem dziecka i organami cigania.
24 § 1. Kto w celu pope³nienia przestêpstwa okrelonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200,
jak równie¿ produkowania lub utrwalania treci pornograficznych, za porednictwem systemu
teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawi¹zuje kontakt z ma³oletnim poni¿ej lat
15, zmierzaj¹c, za pomoc¹ wprowadzenia go w b³¹d, wyzyskania b³êdu lub niezdolnoci do
nale¿ytego pojmowania sytuacji albo przy u¿yciu groby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3. § 2. Kto za porednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej ma³oletniemu poni¿ej lat 15 sk³ada propozycjê obcowania p³ciowego, poddania siê lub wykonania innej czynnoci seksualnej lub udzia³u w produkowaniu lub
utrwalaniu treci pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. Regulacja przewidziana w art. 200a k.k.
stanowi bezporedni¹ implementacjê postanowieñ Konwencji Rady Europy z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, w szczególnoci przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Polska podpisa³a Konwencjê 25 padziernika 2007 i wesz³a ona w ¿ycie 1 lipca 2010 r. Zob. A. Marek, Prawo karne,
Warszawa 2011, s. 499; por. J. Piórkowska-Flieger, Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej
i obyczajnoci, [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 499.
25 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).
26 P. Siemkowicz, Przestêpstwo o charakterze pedofilskim i o charakterze seksualnym pope³niane poprzez Internet w ujêciu polskiego kodeksu karnego, e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk
Penalnych 2011, nr 7, s. 1415. Autor zauwa¿a, i¿ tego typu przestêpczoæ zwiêkszy³a istotnie
poziom zagro¿enia bezpieczeñstwa dzieci zarówno w Internecie, jak i w wiecie rzeczywistym.
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Istotny jest tu cel, w jakim dzia³a osoba doros³a, która dopuszcza siê tego
typu kontaktów. Sam kontakt z ma³oletnim nie jest karalny ani nawet niezgodny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, je¿eli nie zawiera podtekstów
o charakterze erotycznym czy seksualnym, a doros³y nie d¹¿y do interakcji
seksualnej z ma³oletnim. Sprawcy z zaburzeniami w postaci pedofilii poszukuj¹cy ma³oletnich ofiar w sieci teleinformatycznej nie w ka¿dym przypadku
pos³uguj¹ siê treciami seksualnymi, czasem tworz¹ z dzieckiem wiê przypominaj¹c¹ przyjañ lub wiê rodzinn¹. Dzia³anie to jest tym bardziej niebezpieczne, gdy¿ ciê¿ko je wykryæ, a sposób dzia³ania sprawcy, który zjednuje
sobie ofiarê i omamia j¹, wp³ywa na póniejszy poziom traumy zwi¹zanej
z wykorzystaniem przez pedofila. Sama rozmowa doros³ego z dzieckiem
w takich sytuacjach na pozór nie ró¿ni siê niczym od rozmów zaznajomionych
osób, dopiero cel, w jakim dzia³a³ sprawca, zdradza jego faktyczne intencje.
U¿yte w treci art. 200a k.k. sformu³owanie: Kto w celu...27, wydaje siê
byæ uzasadnione, gdy¿ osoba doros³a, by mog³a odpowiadaæ za przestêpstwo
uwodzenia ma³oletniego, musi kierowaæ siê dodatkowo zamiarem jego seksualnego wykorzystania. Za³o¿eniem ustawodawcy by³o wprowadzenie typów
przestêpstw, których znamiona zawieraj¹ zabronione formy kontaktowania
siê z ma³oletnim poni¿ej 15 roku ¿ycia28.
Ustawodawca wymienia ró¿ne formy seksualnego wykorzystania jako
celu chat groomingu: zgwa³cenie ma³oletniego, który nie ukoñczy³ 15 roku
¿ycia, obcowanie p³ciowe i/lub inna czynnoæ seksualna z tym ma³oletnim lub
prezentowanie czynnoci seksualnej ma³oletniemu poni¿ej 15 roku ¿ycia celem zaspokojenia seksualnego. W ostatnim przypadku sprawca, by wype³niæ
znamiona przestêpstwa z art. 200a, powinien posiadaæ dwa cele. Pierwszy to
uwiedzenie ma³oletniego z zamiarem doprowadzenia do fizycznego kontaktu
z jednoczesnym zaprezentowaniem wykonania czynnoci seksualnej, drugi
za to zaspokojenie seksualne, które wynika z zaprezentowania ma³oletniemu czynnoci.
Ustawodawca, okrelaj¹c znamiê w postaci celu sprawcy, pos³u¿y³ siê
odniesieniem do przepisów reguluj¹cych takie typy przestêpstw, jak: seksualne wykorzystanie ma³oletniego (art. 200 k.k.), zgwa³cenie ma³oletniego poni¿ej 15 roku ¿ycia (art. 197 § 3 pkt 2), a tak¿e produkcjê/utrwalanie pornografii z udzia³em ma³oletniego. Wskutek tak sformu³owanego przepisu nowej
formy czynu zabronionego w doktrynie pojawi³y siê odmienne stanowiska
wobec istoty przestêpstwa groomingu. Po jednej stronie stoj¹ zwolennicy
27 Strona podmiotowa przestêpstwa okrelonego w art. 200a k.k. jest ograniczona wy³¹cznie do zamiaru bezporedniego. Zob. M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne
materialne. Czêæ ogólna i szczególna, Warszawa 2010, s. 514.
28 Biuro Ministra Sprawiedliwoci, Informacja prasowa. Du¿a nowelizacja kodeksów karnych, Warszawa, czerwiec 2010, [online] <http://www.gdansk.pa.gov.pl/pliki/Nowela_kk.pdf>,
dostêp: 14.07.2011.
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pogl¹du, i¿ czyn z art. 200a k.k. konstytuuje karalnoæ przygotowania do
przestêpstwa pedofilskiego zgodnie z zasad¹ ujêt¹ w art. 16 § 2 k.k.29,
z drugiej za strony grooming jest postrzegany jako autonomiczny typ czynu
zabronionego.
Wed³ug A. Marka penalizacji przewidzianej w art. 200a § 1 podlegaj¹
czynnoci przygotowawcze do seksualnego wykorzystania ma³oletniego, które
polegaj¹ na:
1) u¿yciu systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej30 do
nawi¹zania kontaktu z ma³oletnim poni¿ej lat 15;
2) wprowadzeniu go w b³¹d lub wyzyskaniu b³êdu co do celu spotkania
ma³oletniego ze sprawc¹, albo na wykorzystaniu niezdolnoci ma³oletniego
do nale¿ytego pojmowania sytuacji31. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e sprawca
nie zawsze d¹¿y do spotkania z ma³oletnim, czasem do zaspokojenia popêdu
wystarczy mu sam kontakt wirtualny.
W art. 200a § 2 penalizuje siê nak³anianie ma³oletniego do obcowania
p³ciowego, poddania siê lub wykonania innej czynnoci seksualnej lub do
udzia³u w produkowaniu lub utrwalaniu treci pornograficznych. Wprawdzie
w przepisie u¿yto s³owa propozycja, ale w istocie chodzi o taki sposób jej
formu³owania, który ma sk³oniæ ma³oletniego do czynnoci seksualnej lub
udzia³u w produkowaniu lub utrwalaniu treci pornograficznych.
Strona przedmiotowa przestêpstwa z art. 200a k.k., a w szczególnoci
formy czynów okrelonych w znamionach tego¿ przepisu wskazuj¹ na z³o¿onoæ przestêpstwa groomingu. Podstawowym elementem zachowania sprawcy jest uwodzenie ma³oletniego jako potencjalnej ofiary seksualnego wykorzystania, do którego ma dojæ w zamiarze sprawcy. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿
w praktyce zdarza siê, ¿e kontakty seksualne pomiêdzy ma³oletnim a doros³ym inicjowane s¹ przez t¹ pierwsz¹ stronê, co poddaje pod w¹tpliwoæ
kwestiê zamiaru sprawcy, który mo¿e pojawiaæ siê dopiero po up³ywie pewnego czasu od chwili rozpoczêcia kontaktu.
29 M. Ma³ecki, Granice usi³owania przestêpstw pedofilskich w wietle art. 200a § 1 i § 2
k.k., Przegl¹d S¹dowy czerwiec 2011, s. 50.
30 Systemem teleinformatycznym jest zespó³ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ urz¹dzeñ informatycznych i oprogramowania, zapewniaj¹cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak¿e wysy³anie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc¹ w³aciwego dla danego rodzaju
sieci urz¹dzenia koñcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73, poz. 852 ze zm.)  art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipiec 2002 r.
o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Natomiast zgodnie
z art. 2 pkt 35 ustawy z 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze
zm.), sieci¹ telekomunikacyjn¹ s¹ systemy transmisyjne oraz urz¹dzenia komutacyjne lub
przekierowuj¹ce, a tak¿e inne zasoby, które umo¿liwiaj¹ nadawanie, odbiór lub transmisjê
sygna³ów za pomoc¹ przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych rodków wykorzystuj¹cych energiê elektromagnetyczn¹, niezale¿nie od ich rodzaju. Cyt. za: J. Piórkowska-Flieger,
op. cit., s. 500.
31 A. Marek, Komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.97.88.553),
[w:] idem, Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, LEX, 2010, s. 265.
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Zachowania ujête w art. 200a nale¿y rozpatrywaæ w ramach dwóch odrêbnych kategorii: § 1 odnosi siê do nawi¹zywania kontaktu z ma³oletnim
poni¿ej 15 roku ¿ycia, § 2 odnosi siê do sk³adania propozycji ma³oletniemu
poni¿ej 15 roku ¿ycia. Drugie z wymienionych znamion nie przysparza wiêkszych problemów interpretacyjnych, gdy¿ sk³adanie propozycji obcowania
p³ciowego, poddania siê lub wykonania innej czynnoci seksualnej lub udzia³u w produkowaniu lub utrwalaniu treci pornograficznych jest klarownym
przekazem konkretnych form kontaktów doros³ego z ma³oletnim, które ustawodawca chcia³ obj¹æ zakazem prawnym32. Pierwsze skategoryzowane znamiê, tj. nawi¹zywanie kontaktu, mo¿na równie¿ okreliæ jako wstêpn¹ fazê
dzia³ania sprawcy, który d¹¿y do spotkania z ma³oletnim poprzez u¿ycie
rodków wprowadzaj¹cych go w b³¹d, wykorzystuj¹cych jego b³¹d lub niezdolnoæ do nale¿ytego pojmowania sytuacji albo grobê bezprawn¹.
Je¿eli przestêpstwo z art. 200a k.k. chcielibymy nazwaæ seksualnym
uwiedzeniem, wówczas nale¿a³oby wy³¹czyæ z zakresu definicji seksualne
uwiedzenie te zachowania sprawców, które wykorzystuj¹ rodki polegaj¹ce
na zastraszeniu ma³oletniego i u¿yciu wobec niego groby bezprawnej. Zgodnie bowiem ze S³ownikiem jêzyka polskiego, s³owo uwieæ okrela zachowania polegaj¹ce na omamieniu kogo, oczarowaniu celem doprowadzenia do
stosunku p³ciowego, zachwyceniu kogo sob¹, oszukaniu lub zwodzeniu33.
W zakresie pojêcia uwodziæ nie mieszcz¹ siê zatem jakiekolwiek synonimy
s³owa groba. U¿ycie przez sprawcê groby bezprawnej celem doprowadzenia kogo do obcowania p³ciowego lub innej czynnoci seksualnej jest zachowaniem wype³niaj¹cym znamiona przestêpstwa zgwa³cenia. Oczywiste jest
zatem, ¿e ustawodawca, dodaj¹c s³owo groba, dokona³ po prostu powtórzenia penalizacji zachowañ ju¿ uregulowanych w przepisie art. 197 k.k. Ponadto za zbêdne powtórzenie nale¿y uznaæ informacjê, i¿ pokrzywdzonym jest
osoba poni¿ej 15 roku ¿ycia i jednoczesne wskazanie, ¿e sprawca d¹¿y do
pope³nienia przestêpstw z art. 200 k.k. i 197 § 3, pkt 2 k.k., w których
to przestêpstwach pokrzywdzonym mo¿e byæ wy³¹cznie ma³oletni poni¿ej
15 roku ¿ycia.
Sprawca, który dopuszcza siê obcowania p³ciowego lub innej czynnoci
seksualnej po uprzednim zastosowaniu groby karalnej, choæby by³a to groba wystosowana za porednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci
telekomunikacyjnej, wype³ni znamiona przestêpstwa z art. 197 k.k. B. Bia³ecka s³usznie zauwa¿a, ¿e: Pocz¹tek »flirtu« to najczêciej ofiarowanie »doros³ej przyjani« dziecku  tzn. traktowanie go jak osoby dojrza³ej, w pe³ni
odpowiedzialnej za podejmowane decyzje. Pedofil ofiarowuje dziecku tê odro32 M. Filar, Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, [w:] idem (red.),
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 1012.
33 M. Szymczak (red.) S³ownik jêzyka polskiego, Warszawa 1981, s. 638.
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binê czu³oci i szacunku, której ono tak bardzo potrzebuje. Potem przychodzi
zwykle pora na prezenty, rozmowy o seksie, wspólne ogl¹danie pornografii,
pieszczoty a¿ w koñcu seks. Ka¿dy kolejny etap stanowi niewielki krok dalej,
tak ¿e nie budzi podejrzeñ. Rzadko uwiedzeniu seksualnemu towarzyszy
przemoc34.
Zakres pojêcia uwodziæ uwzglêdnia z ca³¹ pewnoci¹ zachowania takie
jak nak³anianie, namawianie, przekonywanie, oszukiwanie35. Znamiê czasownikowe nawi¹zuje kontakt mo¿e obejmowaæ wy¿ej wymienione zachowania, które bêd¹ zmierza³y do uwiedzenia ma³oletniego poprzez wszystkie
mo¿liwe poziomy komunikacyjne. Sprawca mo¿e oddzia³ywaæ na pokrzywdzonego komunikatem werbalnym, niewerbalnym i emocjonalnym36. Doros³y
uwodzi ma³oletniego poprzez stopniowe przenoszenie uwagi dziecka z tego,
co komunikuje, na treci seksualne zwi¹zane z osob¹ sprawcy, czyli uwodz¹cego. Uwodz¹cy pedofil najpierw stara siê zainteresowaæ dziecko rozmow¹,
nastêpnie p³ynnie zmienia punkt odniesienia, a uwaga uwodzonego dziecka
koncentruje siê wokó³ pedofila. Kolejnym etapem mo¿e byæ spotkanie na
¿ywo, jednak¿e sprawca zdecyduje siê na ten krok dopiero wówczas, gdy
upewni siê, ¿e dziecko w jego towarzystwie bêdzie czu³o siê pewnie, bezpiecznie i bêdzie mu ufa³o37.
J. Bednarek i A. Andrzejewska zaznaczaj¹, ¿e uwodzenie mo¿e trwaæ
wiele miesiêcy, a sam proces mo¿na podzieliæ na szeæ etapów:
1) nawi¹zanie znajomoci z dzieckiem;
2) tworzenie relacji z dzieckiem;
3) ocena ryzyka odkrycia znajomoci;
4) ukazanie dziecku wzajemnoci relacji;
5) pierwsze zdjêcia pornograficzne;
6) d¹¿enie do spotkania38 .
Pierwszy etap polega najczêciej na wys³aniu wiadomoci poprzez komunikator internetowy lub portal spo³ecznociowy albo/i na umieszczeniu anon34 B. Bia³ecka, Na progu legalizacji pedofilii, [online] <www.bognabialecka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96:na-progu-legalizacji-pedofilii&catid=2:homosapiens&Itemid=7>, dostêp: 1.05.2012.
35 Por. M. Szymczak (red.), op. cit.
36 Szerzej na ten temat: T. Witkowski, Psycho-manipulacje, wyd. 2, Warszawa 2004;
M. McKay i in., Sztuka skutecznego porozumiewania siê, Gdañsk 2001, s. 5969, 243253.
37 W. Szpunar, Uwodzi³ przez Internet: pierwszy proces o grooming na Podkarpaciu,
[online] <www.idg.pl/news/367145/uwodzil.przez.internet.pierwszy.proces.o.grooming.na.podkarpaciu.html>, dostêp: 14.02.2011. Sprawca wykorzystywa³ fikcyjne konto na portalu spo³ecznociowym w celu doprowadzenia do spotkañ z ma³oletnimi. Kontaktowa³ siê z dziewczynkami
w wieku od 12 do 15 lat zamieszkuj¹cymi w pobliskich miejscowociach, a nastêpnie zaprasza³
je na spotkania do swojego mieszkania lub spotyka³ siê w innych miejscach, gdzie dopuszcza³
siê wzglêdem nich innych czynnoci seksualnych.
38 J. Bednarek, A. Andrzejewska, Pedofilia w sieci  wskazania postêpowania w przypadku
zagro¿enia pedofili¹, [online] <www.zs69.x.pl/d/cyberprzemoc/UWAGA_PEDOFILIA.pdf>, dostêp: 13.05.2012.
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su lub wizytówki zachêcaj¹cej do kontaktu ma³oletnich w okrelonej przez
pedofila grupie wiekowej39. Nastêpnie sprawca wprowadza ma³oletniego
w b³¹d co do swojej to¿samoci (wiek, p³eæ, miejsce zamieszkania itp.):
<Wojtek> hejka
< Ania_12> czeæ
<Wojtek> masz ochotê poklikaæ?
< Ania_12> mo¿e mam
<Wojtek> ile masz lat?
< Ania_12> 12 a ty?
<Wojtek> 15
<Wojtek> co lubisz?
< Ania_12> graæ w siatkówkê
<Wojtek> ja tee¿
<Wojtek> a w czym grasz?
< Ania_12> no... w szkole
<Wojtek> no ale w co jeste ubrana?
< Ania_12> w t-shirt i legginsy? po co ci to?
<Wojtek> nic... tak pytam 40.

Sprawcy nie zawsze podaj¹ siê za rówieników, mog¹ równie dobrze
podszywaæ siê pod starszych o kilka lat ch³opców, co w wielu przypadkach
imponuje dziewczynkom i stanowi dodatkowy atut sprawcy w procesie uwodzenia dziecka. Ja podaj¹ Dziubiñska i Myszkowski: Sprawca okazuje swoje
zainteresowanie i pozorn¹ troskê o nowo poznan¹ osobê. Nawi¹zuje do tematów atrakcyjnych dla dzieci na danym etapie rozwojowym. Chce sprawiæ, by
ofiara poczu³a siê kim wa¿nym, wyj¹tkowym, specjalnym. Ukrywa prawdziwe intencje. Zdarza siê (choæ nie jest to regu³¹), ¿e ukrywa równie¿ swój
prawdziwy wiek. Stopniowo zdobywa zaufanie dziecka41.
39 Policja odnotowuje, i¿ proces uwodzenia dziecka przez Internet ma najczêciej nastêpuj¹c¹ postaæ: Przy wyszukiwaniu swoich ofiar pedofile bardzo czêsto korzystaj¹ z chatroomów,
komunikatorów, poczt elektronicznych i blogów prowadzonych przez dzieci i nastolatków. Nawi¹zuj¹c pierwszy kontakt, podaj¹ siê za rówienika, a potem stopniowo osaczaj¹ dziecko,
manipuluj¹ nim i uzale¿niaj¹ od siebie. Wcielaj¹c siê w role »dobrych wujków«, wyszukuj¹
osoby, które maj¹ problemy w szkole, rodzinie czy grupie rówieniczej. »Dobry wujek« przekonuje wtedy dziecko, ¿e jest jedynym przyjacielem i osob¹ rozumiej¹c¹ problemy dziecka. Pedofile potrafi¹ dzia³aæ w ten sposób bardzo d³ugo i cierpliwie wyczekuj¹ dogodnego momentu, aby
doprowadziæ do spotkania ze swoj¹ ofiar¹ i wykorzystaæ j¹ seksualnie, [online] <www.nowydworgdanski.policja.gov.pl/profilaktyka_bezp_siec.php?k=31&a=brak>, dostêp: 13.05.2012.
40 D. Dziubiñska, J. Myszkowski, Fundacja Dzieci Niczyje, Dziecko w Sieci. Zapobieganie
wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie. Profilaktyka, prewencja, nowa legislacja, [online] <www.saferinternet.org/c/document_library/get_file?p_l_id=10527&folderId=169140&name=DLFE-3915.pdf&version=1.2>, dostêp: 11.03.2012. Fragment rozmowy przeprowadzonej
przez tzw. chat ukazuje ³atwoæ, z jak¹ doros³y mê¿czyzna dostosowuje siê do poziomu percepcji 12-letniej dziewczynki po to, by stworzyæ pozory przyjani i doprowadziæ do spotkania oraz
interakcji seksualnej.
41 Ibidem.
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Wirtualni uwodziciele dzieci zmierzaj¹ wy³¹cznie do zaspokojenia w³asnego popêdu seksualnego lub choæby jego pobudzenia. Nie s¹ prawdziwe
tezy wysuwane przez osoby i organizacje propaguj¹ce tzw. pozytywn¹ pedofiliê, ¿e pedofil zmierza równie¿ do zaspokojenia potrzeb dziecka. Jest to
w rzeczywistoci kamuflowanie zamiarów osób z zaburzeniami preferencji
seksualnych, choæby z uwagi na fakt, i¿ sam proces uwodzenia oparty jest na
oszustwie, tworzeniu przez pedofila fa³szywej to¿samoci, oferowaniu korzyci materialnych lub niematerialnych w zamian za rozmowê, zdjêcia lub
kontakt. Dodatkowo pedofil bardzo dobrze zdaje sobie sprawê z tego, i¿ nie
jest mo¿liwe stworzenie miêdzy nim a dzieckiem partnerskich relacji (na
wzór zwi¹zku partnerskiego), które bêd¹ pozwala³y na swobodny kontakt
z dzieckiem, gdy¿ jest to niezgodne z prawem i nieakceptowane spo³ecznie.
Zatem za ka¿dym razem wirtualni uwodziciele oszukuj¹ swoje ofiary, mami¹c je obietnicami przyjani, co w rezultacie mo¿e prowadziæ do wy¿szego
poziomu zespo³u stresu pourazowego (PTSD) ni¿ w przypadkach niepedofilnych form seksualnego wykorzystania.
W przypadku syntezy opisu pierwszego etapu dzia³ania sprawcy z analiz¹ art. 200a § 1 k.k. rodzi siê w¹tpliwoæ, czy zachowanie to ju¿ na tym
etapie wype³nia znamiona przestêpstwa, czy te¿ stanowi dopiero formê stadialn¹ czynu z art. 200a § 1 k.k. Istotny bêdzie w tym przypadku cel sprawcy
i zamiar, z jakim rozpocz¹³ uwodzenie dziecka. Choæ z dowodowego z punktu
widzenia wykazanie, ¿e sprawca dzia³a³ w celu pope³nienia przestêpstwa
okrelonego w art. 197 § 3 pkt 2 k.k. lub art. 200 k.k. czy te¿ w celu
produkowania lub utrwalania treci pornograficznych, zmierzaj¹c jednoczenie do spotkania z ma³oletnim, mo¿e byæ niezwykle trudne. Sprawca bowiem mo¿e dzia³aæ choæby w celu zaspokojenia popêdu p³ciowego bez potrzeby spotkania z ma³oletnim, pobudzaj¹c jedynie ów popêd wirtualnym
kontaktem z dzieckiem. W niektórych przypadkach pedofilom do zaspokojenia potrzeb seksualnych wystarczaj¹ np. fotografie lub filmy czy nawet filmy
animowane przedstawiaj¹ce wizerunek dziecka w scenach pornograficznych.

Zjawisko child groomingu
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e zachowania okrelane mianem groomingu nie
stanowi¹ wiêkszego zagro¿enia dla bezpieczeñstwa dzieci. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e grooming jest wykorzystywany g³ównie przez osoby o zaburzeniach preferencji seksualnych w postaci pedofilii42 , a wirtualne tworzenie
wiêzi i uzyskanie jak najwiêkszej iloci informacji o dziecku oraz jego rodzinie i rodowisku znacznie u³atwia póniejsz¹ seksualn¹ eksploatacjê
42

Ibidem.
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dziecka43. Jak podaje Fundacja Dzieci Niczyje: 64% dzieci zawiera nowe znajomoci poprzez sieæ internetow¹, a wiêkszoæ z badanych ma³oletnich przekazuje
jednoczenie osobom nowo poznanym takie informacje, jak adres domowy (10%),
numer telefonu (45%), czy adres e-mail (78%). Ponad 58% dzieci wysy³a osobie
poznanej przez Internet swoje zdjêcie (47,4% robi to regularnie)44. Warto
równie¿ dodaæ, i¿ wed³ug prowadzonych badañ, wirtualny wiat ma olbrzymi
wp³yw na kszta³towanie psychiki dziecka45, a tak¿e sytuacji spo³ecznej ma³oletnich i silnie oddzia³uje na strukturê zawieranych przez dzieci znajomoci:
64% badanych dzieci przyznaje siê do zawierania znajomoci w Internecie,
z czego 68% otrzyma³o od nowo poznanej osoby propozycje spotkania w rzeczywistym wiecie, a 44,6% skorzysta³o z takiego zaproszenia!46.
Zak³adaj¹c, i¿ dostêp do komputera i sieci teleinformatycznych jest obecnie coraz ³atwiejszy, to odsetek dzieci korzystaj¹cych z komunikacji elektronicznej, a tym samym liczba ma³oletnich nara¿onych na grooming bêdzie
wzrastaæ. Ocena ryzyka nara¿enia dzieci na wiktymizacjê poprzez wirtualne
seksualne molestowanie powinna równie¿ uwzglêdniaæ dane na temat struktury wiekowej badanej populacji. Bezsprzecznie dzieci m³odsze, ze wzglêdu
na swoje zdolnoci percepcyjne i trudnoci w ocenie ryzyka, jakie niesie
kontakt z wirtualnymi osobami, bêd¹ bardziej nara¿one na ryzyko wirtualnego seksualnego molestowania. Starsze dzieci bêd¹ za to bardziej nara¿one na
seksualne wykorzystanie w wyniku groomingu, jako ¿e maj¹ wiêksze mo¿liwoci, je¿eli chodzi o swobodê poruszania siê, kontaktowania z otoczeniem.
Z tego te¿ powodu 14-latek bêdzie bardziej nara¿ony na seksualne wykorzystanie w wiecie rzeczywistym ni¿ 5-latek, który nie ma mo¿liwoci swobodnego poruszania siê i kontaktowania47. Jak dowodz¹ badania przeprowadzo43 wiat rzeczywisty  pe³en problemów i barier, jakie stawia ma³oletnim rodowisko
rówienicze, szkolne, rodzinne  jest chêtnie zastêpowany przez wiat wirtualny, który stopniowo zaczyna odgrywaæ istotn¹ rolê w ¿yciu dziecka, uzupe³niaj¹c jego niedobory emocjonalne
substytutami poznawania ¿ycia, uczuæ mi³oci, bliskoci czy radoci.
44 Gemius S.A., Fundacja Dzieci Niczyje, Raport: Bezpieczeñstwo dzieci korzystaj¹cych
z Internetu, wrzesieñ 2008, [online] <www.lo3.grudziadz.com.pl/pdf/raport_bezpieczenstwo.pdf>,
dostêp: 7.05.2012.
45 Dzieci kszta³tuj¹ swoj¹ wiedzê i dowiadczenie w oparciu o ród³a internetowe. £atwiej
bowiem uzyskaæ informacje z sieci, ni¿ zapytaæ rodzica, pedagoga czy nauczyciela, zw³aszcza je¿eli
problem dotyczy intymnych spraw dziecka. Jak ogromny wp³yw maj¹ elektroniczne formy przekazu
dowodzi zjawisko fascynacji mierci¹, samookaleczaniem i samobójstwem, co wietnie obrazuje film
Sala samobójców w re¿. J. Komasy, premiera 4 marca 2011. Ponadto, jak wskazuj¹ badania
przeprowadzone od kwietnia 2006 do kwietnia 2007 r. przez Gemius SA (Megapanel PBI/Gemius,
Polski Internet 2008/2009), redni czas powiêcany w miesi¹cu na eksplorowanie Internetu
wzrós³ w ci¹gu roku z 15 godzin 56 minut do 24 godzin 27 minut, przy czym najwiêcej czasu na to
powiêcaj¹ ma³oletni z du¿ych aglomeracji miejskich (33godziny 42 minuty). Zob. [online] <http://
pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf>, dostêp: 13.05.2012.
46 Gemius S.A., Fundacja Dzieci Niczyje, Raport...
47 Gemius i Fundacja Dzieci Niczyje donosz¹, ¿e 45% ma³oletnich internautów nak³anianych by³o w Sieci, wbrew swojej woli, przez obce osoby do rozmowy. A¿ 68% sporód badanych
co najmniej raz otrzyma³o od osoby poznanej w Sieci propozycjê spotkania, a 44,6% badanych
wziê³o udzia³ w spotkaniu.
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ne na próbie 1235 osób, wiêkszoæ ma³oletnich zaczyna korzystaæ z sieci
internetowej w wieku 59 lat (58%), a co szóste z nich poznaje sieæ internetow¹ ju¿ w 4 roku ¿ycia lub nawet wczeniej (16,1%). Badania przeprowadzone
przez Megapanel PBI/Gemius2, zrealizowane w listopadzie 2007 r. na grupie
ponad 17 tysiêcy internautów, wskazuj¹, i¿ ma³oletni w wieku 714 lat stanowi¹ 11% ogó³u u¿ytkowników Internetu w Polsce48.

Uwagi koñcowe
Rozwój nowych technologii i spo³eczeñstwa informatycznego jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Niesie jednak ze sob¹ tak¿e zagro¿enia, a jednym
z najgroniejszych jest ³atwoæ nawi¹zywania kontaktów z ma³oletnimi przez
osoby z najró¿niejszymi zaburzeniami. Maj¹c na uwadze, i¿ dostêp do komputera i sieci teleinformatycznych jest obecnie coraz ³atwiejszy, odsetek dzieci
korzystaj¹cych z komunikacji elektronicznej, a tym samym liczba ma³oletnich
nara¿onych na grooming bêdzie wzrastaæ. Na tym tle s³uszna wydaje siê reakcja polegaj¹ca na wprowadzeniu do polskiego kodeksu karnego art. 200a.

Summary
Child grooming in the context of Polish criminal law
Key words: pedophilia, sexual disorder, grooming, sexual child abuse, sexual crimes, sexual
offences, incest.

Social pathology which undoubtedly is the phenomenon of child grooming, in other words propitiation of a minor for sexual purposes, should be
analyzed basing on the knowledge of pedophilia. To substantiate quoted
thesis it should be noted, that from the point of sexology, among crimes codified
in art. 200 of the Polish Criminal Code, we can distinguish two groups of acts
affecting the sexual freedom of the minors. The first group includes offenses
committed by the offenders with sexual preferences disorders in the form of
proper pedophilia, while the second group includes offenders who was diagnosed
as having pedophilia for replacement (of usual sexual partner) or those who are
considered to have none of these disorders. In the case of the second group it
can be assumed that the perpetrators, who do not have problems with proper
pedophilia, will not be interested (in most cases) in intentional finding minors
for sexual purposes in the IT network. As far as the first group is concerned it
is certain that the person, whose sex drive is aimed at sexual interaction with
minors, will be looking for different forms of implementation of the libido with
the participation of children, including contacts via network.
48
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Problematyka eksploatacji prostytucji
w wietle polskiego ustawodawstwa
Punktem wyjcia do podjêtych rozwa¿añ powinno byæ wyjanienie pojêcia prostytucji. Polski ustawodawca nie zdecydowa³ siê jednak na wprowadzenie legalnej definicji prostytucji, w zwi¹zku z czym celowe jest odwo³anie
siê w przedmiotowym zakresie do dorobku wypracowanego przez doktrynê.
W pimiennictwie kryminologicznym wskazuje siê zwykle, ¿e prostytucja
jest procederem polegaj¹cym na wykonywaniu us³ug seksualnych w zamian
za korzyci materialne1. S³owo proceder oznacza, ¿e taka dzia³alnoæ powinna cechowaæ siê powtarzalnoci¹, nie mo¿e mieæ charakteru jednorazowego lub incydentalnego. Us³ugi seksualne maj¹ byæ wiadczone bez zaanga¿owania emocjonalnego bli¿ej nieokrelonej, wiêkszej liczbie osób. Wymogi
braku zaanga¿owania oraz wiêkszej liczby partnerów seksualnych nie s¹
obecnie elementami kluczowymi w definicji prostytucji, co wynika m.in. ze
wspó³czesnych jej form, takich jak sponsoring, gdzie wystêpuje niewielu
partnerów seksualnych, a w niektórych sytuacjach tylko jeden, niemniej
w sytuacji tej równie¿ mamy do czynienia ze zjawiskiem prostytuowania siê.
Zwraca siê równie¿ uwagê, ¿e zawodowe uprawianie prostytucji nie jest
warunkiem sine qua non, by dan¹ osobê uznaæ za prostytutkê. Mo¿liwa jest
bowiem tzw. prostytucja okolicznociowa2.
Innymi s³owy, prostytucja jest procederem polegaj¹cym na zaspokajaniu
potrzeb seksualnych innych osób, pos³uguj¹c siê przy tym w³asnym cia³em
i przyjmuj¹c za to zap³atê. Kryterium dodatkowym jest brak zaanga¿owania
uczuciowego oraz brak mo¿liwoci swobodnego wyboru partnera, tj. oddanie
swego cia³a do dyspozycji w zasadzie ka¿demu, kto za to zap³aci3.
1 Por.: M. Antoniszyn, A. Marek, Prostytucja w wietle badañ kryminologicznych, Warszawa 1985, s. 11; M. Jasiñska, Proces spo³ecznego wykolejenia m³odocianych dziewcz¹t, Warszawa
1967, s. 9.
2 K. Imieliñski, Manowce seksu  prostytucja, £ód 1990, s. 15.
3 Na takie elementy prostytucji wskazuje siê zwykle w opracowaniach zawieraj¹cych
definicjê tego zjawiska np.: A. Morgen, Die Prostitution, [w:] Sexulitat und Verbrechen, Hamburg 1963, s. 161; A. W¹sek (red.), Komentarz. Kodeks karny  czêæ szczególna, t. I, wyd. 4,
Warszawa 2010, s. 970971; L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, [w:] Seksuologia kulturowa, pod
red. K. Imieliñskiego, Warszawa 1990, s. 324; B. Ho³yst, Kryminologia, Warszawa 2009, s. 872n.
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Prawna normalizacja zjawiska prostytucji na wiecie zamyka siê w uregulowaniach, które dadz¹ siê przyporz¹dkowaæ czterem zasadniczym systemom.
1. W systemie prohibicyjnym (³ac. prohibitio  zakaz prowadzenia dzia³alnoci spo³ecznie szkodliwej) uprawianie prostytucji jest zakazane przez
przepisy prawa, a prostytuowanie siê traktowane jak przestêpstwo. Przeciwko takiej regulacji legislacyjnej wysuwa siê jednak wiele zarzutów. Uznanie
prostytucji za przestêpstwo w oparciu o p³ynne kryteria wi¹¿e siê niebezpieczeñstwem ³amania praworz¹dnoci  mo¿e prowadziæ do licznych nadu¿yæ
i daleko posuniêtej ingerencji w sferê ¿ycia prywatnego jednostki4. Regulacje
prawne w tym przypadku skierowane s¹ wy³¹cznie przeciwko osobie wiadcz¹cej us³ugi seksualne, podczas gdy klient bezkarnie wspó³uczestniczy
w czynie zabronionym. Kara jako remedium na prostytucjê nie przynosi
oczekiwanych skutków. Zjawiska tego nie zlikwidowa³y najbardziej restrykcyjne normy prawne, a nawet utrudnia³y one resocjalizacjê prostytutek5. Jak
s³usznie wskazuje J. Warylewski6, je¿eli ju¿ uprawianie prostytucji jest zakazane w danym systemie prawnym, to powinna byæ ona zaliczona do kategorii
tzw. przestêpstw bez ofiar7.
2. Wed³ug za³o¿eñ systemu reglamentacyjnego (fr. reglamentation  podporz¹dkowanie prawu) prostytutki maj¹ prawo do wykonywania swojego
zawodu, ale jednoczenie podlegaj¹ wszechstronnej kontroli: s¹ rejestrowane
przez organy policji, koszarowane w domach publicznych, poddawane przymusowym badaniom lekarskim. Wyrazem ochrony spo³eczeñstwa przed zwi¹zanym z prostytucj¹ rozpowszechnianiem chorób wenerycznych sta³ siê system wprowadzony przez Napoleona w 1802 r. Reglamentacjê stosowano ju¿
znacznie wczeniej, jednak Napoleon nada³ jej ostateczn¹ formê prawn¹. Na
jego kodeksie wzorowa³o siê póniej wiele pañstw europejskich.
Reglamentaryzm jako kierunek opiera³ siê na kilku najwa¿niejszych za³o¿eniach:
 uznaniu fizjologicznej potrzeby mê¿czyzny do zaspokojenia popêdu
p³ciowego;
4
5

B. Ho³yst, Kryminologia, Warszawa 2004, s. 894 oraz literatura tam cytowana.
M. Jasiñska, Problem prostytucji m³odocianych w wietle badañ terenowych, Pañstwo
i Prawo 1957 nr 45, s. 866.
6 J. Warylewski, [w:] A. W¹sek (red.), op. cit., s. 1133.
7 Pojêcie to wprowadzone zosta³o do nauki przez E. Schura (Crimes without Victims.
Deviant Behaaviour and Public Policy. Abortion. Homoseksuality. Drug Addiction, Engelewood
Cliffs 1965). Klasyczna definicja charakteryzuje przestêpstwa bez ofiar jako akt dobrowolnej
wymiany pomiêdzy ludmi doros³ymi silnie po¿¹danych, lecz prawnie zakazanych dóbr lub
us³ug. Treæ wy¿ej powo³anej formu³y wyra¿a siê w nastêpuj¹cym stwierdzeniu: Spo³eczeñstwo i pañstwo powinny dopuciæ obywateli do anga¿owania siê we wszystko, czego pragn¹,
niewa¿ne jak dalece nienormalne, dewiacyjne mog¹ byæ te zachowania, pod warunkiem ¿e
ludzie wiedz¹, co czyni¹, zgadzaj¹ siê z tym i nikt poza uczestnikami danej aktywnoci nie jest
poszkodowany. Szerzej patrz: L. Falandysz, Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii,
Warszawa 1980, s. 68.
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 uwzglêdnieniu, ¿e warunki ekonomiczne nie pozwalaj¹ na zawieranie
wczesnych ma³¿eñstw;
 zwróceniu uwagi na fakt, ¿e prostytutki (g³ównie ze wzglêdu na obawê
utraty potencjalnych zarobków) nie lecz¹ siê dobrowolnie na choroby weneryczne;
 twierdzeniu, ¿e umiejscowienie prostytutek w domach publicznych
u³atwi kontrolê sanitarn¹8.
System ten, podobnie jak prohibicjonizm, okaza³ siê ma³o skutecznym
sposobem na rozwi¹zanie problemów zwi¹zanych ze zjawiskiem prostytucji.
Istnienie domów publicznych oraz przymusowe zaopatrywanie kobiet w ksi¹¿eczki kontrolne stanowi³o ród³o dyskryminacji i stygmatyzacji prostytutek.
Powierzanie organom policji kompetencji w zakresie oceny moralnej i trybu
¿ycia kobiet prowadzi³o do licznych nadu¿yæ. Co istotne, wbrew spo³ecznym
oczekiwaniom liczba chorych na przypad³oci weneryczne nie zmniejszy³a siê9.
3. System neoreglamentacyjny stanowi modyfikacjê unormowañ reglamentacyjnych. Prostytutki w myl tych rozwi¹zañ maj¹ podlegaæ rejestracji,
ale nie przez organy policyjne, lecz przez w³adze sanitarne. Jedyn¹ ewidencj¹ prostytucji jest rejestracja medyczna i skorelowana z tym koniecznoæ
poddawania prostytutek badaniom wenerologicznym. W systemie tym obowi¹zuje zakaz prowadzenia domów publicznych. Rozwi¹zania tego typu
funkcjonowa³y m.in. w Polsce w okresie miêdzywojennym oraz w pierwszych
latach powojennych10.
4. Zgodnie z za³o¿eniem systemu abolicjonistycznego (³ac. abolitio
 umorzenie) prostytucja nie jest karalna, osoby j¹ uprawiaj¹ce nie podlegaj¹
rejestracji policyjnej ani lekarskiej, za domy publiczne s¹ zdelegalizowane.
System ten zrodzi³ siê w Anglii w latach siedemdziesi¹tych XX w. jako reakcja przeciwko reglamentacji. Has³em sztandarowym ruchu by³a walka z prostytucj¹, a nie z prostytutk¹ oraz zerwanie z podwójn¹ moralnoci¹ piêtnuj¹c¹ kobiety, a pomijaj¹c¹ rolê ich klientów. Abolicjonici domagali siê
wprowadzenia bezp³atnego leczenia chorób wenerycznych i szerokiej akcji
profilaktycznej. Postulaty przedstawicieli tego ruchu, zrzeszonych od 1875 r.
w Miêdzynarodowej Federacji Abolicjonistycznej (FAI), uwzglêdnione zosta³y
w programie ONZ, a system abolicjonistyczny przyjê³a wiêkszoæ pañstw
europejskich, w tym równie¿ Polska11.
Istnieje jeszcze jeden system odnosz¹cy siê do prawnej normalizacji prostytucji, mianowicie system dekryminalizacji. Jest on jak dot¹d stosunkowo
rzadko stosowany w krajach europejskich, ale w debatach publicznych coraz
8
9
10
11

B. Ho³yst, Prostytucja  problem zagubiony, Wiedza i ¯ycie 1957, nr 1.
B. Ho³yst, Kryminologia..., s. 894895.
A. Marek, Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2011, s. 505.
L. Tyszkiewicz, Prostytucja, [w:] W. wida (red.), Kryminologia, Warszawa 1977,
s. 273274.
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czêciej poddaje siê go pod dyskusjê. System ten polega na rezygnacji
z penalizacji nie tylko uprawiania nierz¹du, ale te¿ karalnoci wszelkich
zachowañ osób zwi¹zanych z prostytucj¹, w szczególnoci tych, które z jej
uprawiania uzyskuj¹ korzyci materialne. Legalizacja dzia³alnoci osób trzecich zaanga¿owanych w prostytucjê ma na celu m.in. zmniejszenie ryzyka
stosowania przemocy wobec prostytutek. W wietle rozwi¹zañ legislacyjnych
wprowadzonych od 1 padziernika 2000 r. w Holandii prostytutki nie s¹
traktowane jak ofiary, lecz jak ka¿de inne osoby wykonuj¹ce swój zawód.
W systemie tym zmierza siê do objêcia ich dzia³alnoci normami prawa pracy
i prawa cywilnego. Przedstawicielki najstarszego zawodu wiata maj¹ równie¿ mo¿liwoæ korzystania z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, zak³adania
zwi¹zków zawodowych itd. System dekryminalizacyjny nie traktuje bowiem
prostytucji jako formy patologii spo³ecznej, lecz akceptuje mo¿liwoæ podejmowania swobodnej decyzji co do wyboru takiego zajêcia12.
Problematyka prostytucji w polskim systemie prawnym znajduje odzwierciedlenie w dwóch ustawach: kodeksie wykroczeñ13 i kodeksie karnym14 oraz ratyfikowanych przez Polskê Konwencji w sprawie zwalczania
handlu ludmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Succes
dnia 21 marca 1950 r. (Dz.U. z 1952 r., nr 41, poz. 278.) oraz Protoko³u
fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dzieæmi,
dzieciêcej prostytucji i dzieciêcej pornografii, przyjêtego w Nowym Jorku
dnia 25 maja 2000 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 76, poz. 494).
Przepis art. 142 k.w. penalizuje maj¹ce na celu uzyskanie korzyci materialnej proponowanie innej osobie dokonania z ni¹ czynu nierz¹dnego
w sposób natarczywy, narzucaj¹cy siê lub w inny sposób naruszaj¹cy porz¹dek publiczny15. Wykroczeniem s¹ wiêc w tym przypadku okrelone formy
nagabywania klientów przez osoby trudni¹ce siê prostytucj¹. Jest to wykroczenie umylne pope³nione w formie zamiaru bezporedniego. Sprawca mo¿e
byæ ukarany aresztem w wymiarze od 5 do 30 dni, ograniczeniem wolnoci
w wymiarze 1 miesi¹ca albo nagan¹16. Nie stanowi natomiast wykroczenia
sk³adanie komu  nie maj¹c na celu osi¹gniêcia korzyci materialnej
 propozycji wykonania przez siebie okrelonych czynnoci seksualnych. Jest
to tylko kwestia moralnoci i zwyczajów.
Prostytuowanie siê w miejscu publicznym mo¿e byæ w okrelonych sytuacjach kwalifikowane jako wykroczenie, gdy potraktuje siê je jako publiczne
dopuszczenie siê nieobyczajnego wystêpku (art. 140 k.w.) lub wywo³anie
12
13

A. W¹sek (red.), op. cit., s. 11341135.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeñ (Dz.U z 2007 r., nr 109, poz. 756
z pón. zm.)  dalej jako k.w.
14 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pón. zm.)
 dalej jako k.k.
15 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeñ. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 784.
16 W. Kotowski, Kodeks wykroczeñ. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 694.
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zgorszenia w miejscu publicznym (art. 51 k.w.). wiadczenie us³ug seksualnych w miejscu prywatnym nie bêdzie ju¿ natomiast traktowane jako czyn
wype³niaj¹cy znamiona wykroczenia17. Podsumowuj¹c, intencj¹ prawodawcy
nie jest wiêc penalizowanie bezporednio samego zjawiska prostytucji, lecz
takich jego przejawów, które zak³ócaj¹ równoczenie porz¹dek publiczny.
Niektórzy komentatorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e regulacja zawarta w art. 142 k.w.
jest niezgodna z ratyfikowan¹ przez Polskê Konwencj¹ w sprawie zwalczania
handlu ludmi i eksploatacji prostytucji, a zw³aszcza z art. 6 Konwencji18.
Oceniaj¹c zjawisko uprawiania prostytucji z perspektywy karnomaterialnej, zauwa¿a siê dekryminalizacjê ustawodawcy w tym zakresie, tj. uprawianie prostytucji nie jest czynnoci¹ wype³niaj¹c¹ znamiona przestêpstwa. Odstêpstwem od tej zasady by³ zawarty w rozdziale XXXII k.k. z 11 lipca 1932 r.
art. 207 przewiduj¹cy karalnoæ prostytucji homoseksualnej19. Zgodnie
z art. 207 cytowanej ustawy, kto z chêci zysku ofiarowa³ siê osobie tej samej
p³ci do czynu nierz¹dnego, podlega³ karze wiêzienia do lat 3. Przestêpstwo
by³o dokonane w sytuacji zaofiarowania siê innej osobie do czynu nierz¹dnego, a dla zaistnienia odpowiedzialnoci z art. 207 by³o obojêtne, od kogo
wysz³a inicjatywa czynu nierz¹dnego, a mianowicie od osoby p³ac¹cej za to
czy otrzymuj¹cej zap³atê20. Uprawianie prostytucji nie by³o ju¿ natomiast
karalne na gruncie k.k. z 1969 r.
Jak wspomniano powy¿ej, uprawianie prostytucji jest w Polsce legalne,
ustawodawca kryminalizuje jednak przestêpstwa tzw. eksploatacji prostytucji21. Zosta³y one stypizowane w rozdziale XXV k.k. Przedmiotem ochrony
jest tu wolnoæ seksualna i obyczajnoæ. M. Filar, precyzuj¹c te pojêcia, wskaza³, ¿e dobrem chronionym przez przepisy tego rozdzia³u jest wolnoæ seksualna jednostki od jakichkolwiek form przymusu i koercji seksualnej (dobro
o charakterze indywidualnym) oraz obyczajnoæ w sferze przejawów zewnêtrznej ekspresji ¿ycia seksualnego (dobro o charakterze abstrakcyjnym,
ponadindywidualnym). Obyczajnoæ obejmuje indywidualne standardy
w dziedzinie przejawów seksualizmu22.
Pojêcie przestêpstw seksualnych jest niejednoznaczne, a ich granice
trudne do okrelenia. Zachowanie cz³owieka mo¿e mieæ podteksty i zabarwie17 D. Bunikowski, Czy prostytutki powinny oddawaæ pañstwu zarobione pieni¹dze?, Palestra 2007, nr 34, s. 127.
18 Zob. J. Warylewski, Wykroczenia przeciwko obyczajnoci publicznej, Gazeta S¹dowa
2000, nr 11, s. 40.
19 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2008,
s. 696.
20 M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1958, s. 279.
21 Jak wskazuje A. Marek (Prawo karne..., s. 506), sformu³owanie przestêpstwa eksploatacji prostytucji nie jest terminem ustawowym, choæ zosta³o przyjête i zaakceptowane
w jêzyku prawniczym.
22 M. Filar, Przestêpstwa seksualne w nowym kodeksie karnym, [w:] Nowa kodyfikacja
karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze nr 2, Warszawa 1997, s. 1213.
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nie seksualne, a niekoniecznie musi byæ przestêpstwem. Nie sposób pomin¹æ
równie¿ faktu, ¿e nie³atwo znaleæ typ przestêpstwa, którego sprawca nie
móg³by siê kierowaæ popêdem seksualnym23.
W literaturze daje siê zauwa¿yæ równie¿ rozbie¿noæ w podziale tych
przestêpstw. J.S. Giza dzieli je na dwie kategorie. Pierwsza to przestêpstwa
seksualne, okrelane przez autora jako zabronione i niebezpieczne czyny
maj¹ce na celu zaspokojenie popêdu p³ciowego. Wyró¿niono tu np. seksualne
wykorzystanie osoby ma³oletniej lub niepe³nosprawnej, a tak¿e zgwa³cenie.
Do drugiej kategorii przestêpstw na tle seksualnym zaliczono te, które prowadz¹ do osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej, np. nak³anianie do uprawiania
prostytucji, handel ludmi, a tak¿e rozpowszechnianie pornografii. L. Lernell, kategoryzuj¹c przestêpczoæ seksualn¹, wskazywa³, ¿e si³¹ napêdow¹ do
okrelonego dzia³ania jest doznanie seksualne poprzez wymuszone obcowanie p³ciowe i wymienia³ tu ekshibicjonizm oraz pedofilie. Z kolei kuplerstwo
i pornografiê zalicza³ do przestêpstw, których motywem jest chêæ osi¹gniêcia
zysku, a nie doznañ erotycznych24.
Problematyka eksploatacji prostytucji znalaz³a odzwierciedlenie w przepisach art. 203 i art. 204 k.k.
Zgodnie z art. 203 k.k. kto przemoc¹, grob¹ bezprawn¹, podstêpem lub
wykorzystuj¹c stosunek zale¿noci lub krytyczne po³o¿enie, doprowadza inn¹
osobê do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolnoci od roku
do lat 10. Przestêpstwo z art. 203 k.k. jest przestêpstwem publicznoskargowym ciganym z urzêdu. Nie mia³o ono swojego odpowiednika w regulacjach
prawnych k.k. z 1969 r., choæ zachowanie penalizowane przez cytowany przepis po czêci odpowiada³o znamionom z art. 168 § 1 i art. 170 § 1 k.k.
Rozwi¹zania ustawodawcze wprowadzone przez 203 k.k. sta³y siê wiêc pewnego rodzaju novum.
W dogmatyce karnistycznej podkrela siê25, ¿e omawiane przestêpstwo
jest bardzo bliskie zgwa³ceniu oraz nadu¿yciom seksualnym opisanym w art.
199 k.k. Ró¿nica dotyczy skutku zachowania sprawcy, którym nie jest doprowadzenie innej osoby do obcowania p³ciowego lub do poddania siê innej
czynnoci seksualnej albo do wykonania takiej czynnoci, lecz doprowadzenie
ofiary do uprawiania prostytucji.
Przedmiotem ochrony jest tu wy³¹cznie wolnoæ seksualna osoby zmuszanej do prostytucji. Artyku³ 203 k.k. nie chroni obyczajnoci. J. Warylewski26 wskazuje, ¿e za indywidualny przedmiot ochrony uznaæ nale¿y te¿
23
24

J. Warylewski, Przestêpstwa seksualne, Gdañsk 2001, s. 15.
L. Lernell, Przestêpczoæ seksualna zagadnienia prawne i kryminologiczne, [w:] K. Imieliñski (red.), Seksuologia spo³eczna, Warszawa 1977, s. 467; B. Ho³yst, Przestêpczoæ w Polsce,
Warszawa 1977, s. 86.
25 A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 696.
26 J. Warylewski, [w:] A. W¹sek (red.), op. cit., s. 1136.
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wolnoæ do wyboru sposobu zarobkowania, wyboru zawodu, zatrudnienia.
Prawnie skuteczna zgoda osoby prostytuuj¹cej siê wy³¹cza kryminaln¹ bezprawnoæ czynu z art. 203 k.k.
U¿ycie przez ustawodawcê znamienia doprowadza przes¹dza o koniecznoci wyst¹pienia zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy zachowaniem sprawcy
a uprawianiem prostytucji. Sprawca dla wype³nienia znamion tego przestêpstwa musi uprawianie prostytucji zainicjowaæ lub wp³yn¹æ na jej kontynuowanie. Mo¿e to zrobiæ tylko raz, powtarzaæ swoje zachowanie lub utrzymywaæ przez jaki czas wywo³any przez siebie stan rzeczy. Zachowanie sprawcy
powinno mieæ decyduj¹cy, a nie tylko istotny wp³yw na to, ¿e dana osoba
prostytuuje siê27. Niektórzy komentatorzy wskazuj¹28, ¿e sformu³owanie
doprowadza do uprawiania prostytucji jest obarczone b³êdem logicznym,
gdy¿ sama prostytucja oznacza uprawianie stosunków seksualnych w celach
zarobkowych. W³aciwe by³oby wiêc sformu³owanie doprowadza do prostytucji.
Przestêpstwo z art. 203 k.k. jest przestêpstwem skutkowym. Skutek
polega na tym, ¿e ofiara zosta³a doprowadzona do uprawiania prostytucji.
Dokonanie nastêpuje wraz z rozpoczêciem procederu prostytucji albo te¿
przyst¹pieniem do jego kontynuowania pod wp³ywem zastosowanych przez
sprawcê rodków. Jest to przestêpstwo powszechne (z zastrze¿eniem, ¿e wykorzystaæ stosunek zale¿noci mo¿e jedynie ten sprawca, który w tym pozostaje;
w tym zakresie jest to przestêpstwo indywidualne). Jest to te¿ przestêpstwo
umylne. Dokonuje siê go w zasadzie tylko w zamiarze bezporednim.
Zbieg art. 203 k.k. z przepisami art. 191 § 1 k.k. i 199 k.k. jest pomijany
w myl zasady specjalnoci. Zachodzi natomiast zbieg kumulatywny z przepisami art. 156 k.k. i 157 k.k., je¿eli sprawca spowodowa³ uszczerbek na zdrowiu osoby zmuszanej do uprawiania prostytucji. W wypadku pozbawienia
osoby pokrzywdzonej wolnoci (art. 189 k.k.) w celu wymienionym w art. 203
k.k. zachodzi niew¹tpliwie realny zbieg przestêpstw. Jest to bowiem atak na
inne dobro prawne, a taki sposób dzia³ania nie zosta³ wymieniony w komentowanym przepisie29.
Regulacje ekonomicznej eksploatacji prostytucji, takie jak strêczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo znalaz³y odzwierciedlenie w art. 204 k.k.,
zgodnie z którym:
§ 1. Kto w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej nak³ania inn¹ osobê do
uprawiania prostytucji lub jej to u³atwia, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
§ 2. Karze okrelonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyci maj¹tkowe
z uprawiania prostytucji przez inn¹ osobê.
27 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, LEX 2010; J. Warylewski, [w:] A. W¹sek
(red.), op. cit., s. 11371138.
28 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002, s. 390.
29 A. Marek, Kodeks karny...
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§ 3. Je¿eli osoba okrelona w § 1 lub 2 jest ma³oletnim30, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10.
W zale¿noci od typu przestêpstwa zwi¹zanego z eksploatacj¹ prostytucji
wskazaæ mo¿na na ró¿ne g³ówne przedmioty ochrony. Niezale¿nie od tego,
przedmiotem ochrony w³aciwym dla przestêpczoci eksploatacji prostytucji
jest ochrona porz¹dku publicznego, rozumiana jako ochrona spo³eczeñstwa
przed szerzeniem siê prostytucji traktowanej jako zjawisko z pogranicza patologii spo³ecznej. W przypadku przestêpstw stypizowanych w art. 204 k.k. jest
to równie¿ dobro ponadindywidualne, jakim jest moralnoæ i obyczajowoæ31.
W kontekcie przestêpstwa sutenerstwa, polegaj¹cego na czerpaniu korzyci maj¹tkowych z prostytucji (art. 204 § 2 k.k.), oraz kuplerstwa, polegaj¹cego
na u³atwianiu uprawiania prostytucji32, a tak¿e w odniesieniu do szczególnej
formy strêczycielstwa, jak¹ jest u³atwianie prostytucji w postaci poredniczenia pomiêdzy osob¹ uprawiaj¹c¹ prostytucjê a klientem (art. 204 § 1), podstawowym przedmiotem ochrony jest obyczajnoæ w sferze ¿ycia seksualnego.
W odniesieniu do podstawowej formy strêczycielstwa, tj. nak³aniania do uprawiania prostytucji, wskazaæ mo¿na tak¿e uboczy przedmiot ochrony, jakim
jest wolnoæ od nacisków co do podjêcia decyzji przez osobê nak³anian¹33.
Strêczycielstwo i kuplerstwo zalicza siê do przestêpstw formalnych, co
wynika z faktu, i¿ s¹ one oparte na konstrukcji pod¿egania i pomocnictwa
sui generis. Pod¿eganie i pomocnictwo s¹ z istoty przestêpstwami bezskutkowymi i nie ma powodów, aby odmiennie je traktowaæ w sytuacji nak³aniania
i u³atwiania odniesionego do zachowania nieprzestêpczego (tj. uprawiania prostytucji). Sutenerstwo jest za przestêpstwem o charakterze skutkowym, poniewa¿ jest ono dokonane dopiero w chwili osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej,
w sytuacji, gdy to osi¹gniêcie korzyci mo¿e byæ okrelone mianem czerpania.
Nak³anianie do prostytucji i jej u³atwianie to przestêpstwa umylne,
mo¿liwe do pope³nienia tylko w zamiarze bezporednim. Przestêpstwem kierunkowym, mo¿liwym do pope³nienia tylko w zamiarze bezporednim jest
równie¿ kuplerstwo. Sutenerstwo mo¿e byæ pope³nione w zamiarze bezporednim lub ewentualnym, wtedy gdy sprawca wie, jakie jest ród³o otrzymywanej korzyci maj¹tkowej, jak i wtedy, gdy nie ma co do tego pewnoci, ale
przyjmuje je, godz¹c siê, ¿e pochodzi z prostytucji. Wobec tego, ¿e czyn
okrelony w art. 204 § 3 k.k. dotyczy zachowania stypizowanego w art. 204
§ 1 lub 2 k.k., sprawca ponosi odpowiedzialnoæ odpowiednio tylko za zamiar
bezporedni lub za dwie formy winy umylnej34.
30 W tym wypadku chodzi o ma³oletniego w rozumieniu art. 10 k.c., tj. osobê, która nie
ukoñczy³a 18 lat.
31 Zob. wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2001 r., II Aka 391/01.
32 Zagadnienie to omówi³: P. Kosmaty, Kuplerstwo w sieci. Czy mo¿na u³atwiaæ uprawianie
prostytucji za pomoc¹ Internetu, Prokurator 2007, nr 34, s. 127132.
33 A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 701.
34 A. W¹sek (red.), op. cit., s. 1155.
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Sprawc¹ przestêpstw z art. 204 k.k. mo¿e byæ ka¿dy cz³owiek zdolny do
pope³nienia przestêpstwa, s¹ to wiêc przestêpstwa powszechne. S¹ one przestêpstwami publicznoskargowymi ciganymi z urzêdu.
Czerpanie korzyci maj¹tkowych z uprawiania prostytucji przez inn¹
osobê mo¿e ³¹czyæ siê z uprzednim zachowaniem spe³niaj¹cym znamiona
przestêpstwa z art. 203 k.k. (doprowadzenie do uprawiania prostytucji) albo
ze strêczycielstwem lub kuplerstwem. Jednak z istoty rzeczy brak tu bêdzie
jednoci czynu. Zachodziæ bêdzie ich wieloæ. Kwalifikacja kumulatywna bêdzie wiêc mo¿liwa tylko w razie spe³nienia przes³anek z art. 12 k.k., tj. gdy
dwa lub wiêcej zachowañ podjêtych jest w krótkich odstêpach czasu, w wykonaniu z góry powziêtego zamiaru co do eksploatacji prostytucji (tzw. czyn
ci¹g³y multikwalifikowany), dopuszczalna jest bowiem kumulatywna kwalifikacja wieloci zachowañ objêtych znamieniem ci¹g³oci.
Ostatnim aktem prawnym, na który nale¿y zwróciæ uwagê, podnosz¹c
problematykê prostytucji, jest ratyfikowana przez Polskê Konwencja abolicjonistyczna w sprawie zwalczania handlu ludmi i eksploatacji prostytucji
z dnia 21 marca 1950 r., z której wynika, ¿e uprawianie prostytucji nie mo¿e
byæ karalne. Ten miêdzynarodowy akt prawny zakazuje nie tylko penalizacji,
ale równie¿ rejestracji prostytutek. Konwencja nie stoi natomiast na przeszkodzie prowadzeniu kontroli zdrowotnej zmierzaj¹cej do zapobiegania szerzeniu siê chorób wenerycznych. Wymieniony akt prawny przyjmuj¹c zasadê
niekaralnoci samych prostytutek za uprawianie nierz¹du, wymaga jednak
surowego karania przestêpstw polegaj¹cych na czerpaniu korzyci z prostytucji oraz czerpania takich korzyci z u³atwiania prostytucji35. Jak wynika
z powy¿szego, zalecenia te w pe³ni znajduj¹ odzwierciedlenie w polskim
systemie prawnym.

Summary
The problem of exploitation of prostitution
in the light of Polish law
Key words: exploitation of prostitution, criminology, criminal law, offender.

Prostitution is not a new phenomenon, but in recent times it has been
viewed by criminal justice professionals, scientists, sociologists, and general
public to be a serious social problem. Prostitution is an elastic concept. It
means different things, at different times and in different places. The article
presents the problem of exploitation of prostitution as seen from the perspective of criminal law and criminology.
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Obowi¹zek przeciwdzia³ania molestowaniu
i molestowaniu seksualnemu w zak³adzie pracy
1. Wprowadzenie
Molestowanie i molestowanie seksualne w zak³adzie pracy to nie tylko
problem natury jurydycznej, ale równie¿ etycznej i spo³ecznej. Wskazuje na
to M.F. Hirigoyen, która pos³uguje siê pojêciem molestowanie moralne
w odniesieniu do niew³aciwych, nieakceptowanych przez spo³eczeñstwo,
sprzecznych z normami moralnymi zachowañ naruszaj¹cych godnoæ lub integralnoæ psychiczn¹ b¹d fizyczn¹ osoby1. Ponadto z perspektywy psychologicznej molestowanie lub molestowanie seksualne mo¿na zakwalifikowaæ
jako agresjê, czyli zamierzone dzia³anie, którego celem jest wyrz¹dzenie komu szkody, straty, bólu fizycznego lub moralnego2. Z zachowaniami agresywnymi wi¹¿e siê nierozerwalnie destrukcja w stosunkach interpersonalnych, tak¿e w relacjach miêdzy pracownikiem a pracodawc¹, miêdzy
pracownikiem a bezporednim prze³o¿onym oraz miêdzy wspó³pracownikami3.
Potrzeba wprowadzania uregulowañ nak³adaj¹cych na pracodawcê obowi¹zki w zakresie przeciwdzia³ania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy lub w zwi¹zku z prac¹ zosta³a dostrze¿ona przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy4, Radê Europy oraz Uniê Europejsk¹. Pracodawca, posiadaj¹c uprawnienia kierownicze, mo¿e wp³ywaæ na kszta³towanie
prawid³owych relacji miêdzyludzkich w zak³adzie pracy. Dzia³ania prewencyjne oraz interwencyjne odgrywaj¹ bowiem bardzo istotn¹ rolê w eliminowaniu
przejawów molestowania i molestowania seksualnego ze rodowiska pracy.
W ramach niniejszego opracowania przedmiotem naukowej refleksji
bêd¹ sformu³owane przez polskiego ustawodawcê definicje molestowania
1
2
3

M.H. Hirigoyen, Molestowanie w pracy, t³um. M. ¯erañska, Poznañ 2003, s. 1011.
Zob. K. ¯ygulski, [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Warszawa 1998, s. 1 i n.
Por.: B. Ho³yst, Patologia w miejscu pracy: mobbing i molestowanie seksualne, ,,Prokuratura i Prawo 2004, nr 1, s. 7 i n.; D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej
pracy, t³um. G. Kranas, Warszawa 2002, s. 406.
4 Por. B. Ho³yst, Patologie w miejscu pracy..., s. 17.
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i molestowania seksualnego oraz przyjête przez niego rozwi¹zania w przedmiocie obowi¹zku przeciwdzia³ania przez pracodawcê takim zachowaniom
w zak³adzie pracy. Normatywne uregulowania w prawie polskim zostan¹
przedstawione na tle miêdzynarodowych i unijnych standardów.

2. Molestowanie i molestowanie seksualne
 zakresy znaczeniowe pojêæ
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy podejmuje dzia³ania na rzecz wyeliminowania zjawiska molestowania seksualnego ze rodowiska pracy. ¯adna
z konwencji MOP nie zawiera jednak definicji molestowania seksualnego
i nie formu³uje explicite zakazu tego rodzaju zachowañ w miejscu pracy lub
w zwi¹zku z prac¹. Zakaz ten jest wyprowadzany z Konwencji nr 111 MOP
z 25 czerwca 1958 r. dotycz¹cej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia
i wykonywania zawodu5. W 1988 r. Komisja ekspertów do spraw przestrzegania konwencji i zaleceñ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, odwo³uj¹c siê do
postanowieñ Konwencji nr 111, przedstawi³a w raporcie listê zachowañ, które mog¹ byæ zakwalifikowane jako molestowanie seksualne. Do tego rodzaju
zachowañ zaliczono: zniewagi i obelgi, insynuacje, niestosowne uwagi na
temat ubioru, uczesania, wieku, sytuacji rodzinnej, lubie¿ne spojrzenia, ró¿nego rodzaju pieszczoty lub gest o konotacji seksualnej, wprowadzenie protekcjonalnych stosunków, które naruszaj¹ godnoæ osobist¹ ofiary, opowiadanie dowcipów lub prezentacja treci o charakterze pornograficznym6.
W ramach art. 16 Zrewidowanej Europejskiej Karty Spo³ecznej z 3 maja
1996 r. proklamowano prawo do poszanowania godnoci w miejscu pracy.
W celu zapewnienia skutecznego wykonywania tego prawa pañstwa-strony
Karty zosta³y zobowi¹zane do podejmowania, w porozumieniu z organizacjami
pracodawców i pracowników, dzia³añ na rzecz uwra¿liwiania, informowania
i zapobiegania molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy lub w zwi¹zku
z prac¹ oraz wszelkich odpowiednich rodków w celu ochrony pracowników
przed takimi zachowaniami. W Zrewidowanej Europejskiej Karcie Spo³ecznej, podobnie jak na gruncie postanowieñ konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, nie zdefiniowano pojêcia molestowania seksualnego. Stanowisko w tej sprawie zaj¹³ natomiast Europejski Komitet Praw Spo³ecznych.
Wskazuje on, ¿e molestowanie seksualne narusza sferê prywatnoci, równowagê psychiczn¹, uw³acza godnoci pracownika, przeszkadza mu w wykonywaniu obowi¹zków pracowniczych, pozostaje w sprzecznoci ze spo³ecznie
5 Konwencja Nr 111 MOP zosta³a ratyfikowana przez Polskê 8 maja 1961 r. (Dz.U. nr 42,
poz. 218).
6 J. Warylewski, Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Pañstwo i Prawo 1999, nr 3,
s. 61.

Obowi¹zek przeciwdzia³ania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu...

65

akceptowanymi wzorcami postêpowania w stosunkach pracy. Zainteresowanie seksualne staje siê molestowaniem seksualnym, gdy osoba bêd¹ca przedmiotem zainteresowania oka¿e, ¿e uznaje je za obraliwe. Niepo¿¹dany charakter tego zachowania stanowi istotn¹ cechê, która pozwala odró¿niæ
molestowanie seksualne od zachowania przyjacielskiego, dobrze przyjmowanego i odwzajemnianego7.
Prawodawca unijny, wprowadzaj¹c uregulowania w przedmiocie równego
traktowania w zatrudnieniu, sformu³owa³ definicje pojêæ molestowanie
i molestowanie seksualne. Tego rodzaje zachowania uznaje on expressis
verbis za formê dyskryminacji. Molestowanie to niepo¿¹dane zachowanie
zwi¹zane z p³ci¹, pochodzeniem rasowym lub etnicznym, religi¹ lub przekonaniami, niepe³nosprawnoci¹, wiekiem lub orientacj¹ seksualn¹; celem lub
skutkiem tego zachowania jest naruszenie godnoci osoby i stworzenie atmosfery zastraszenia, wrogoci, poni¿enia, upokorzenia lub obrazy8. Z kolei
molestowanie seksualne wystêpuje wówczas, gdy ma miejsce jakakolwiek
forma niepo¿¹danego zachowania werbalnego, niewerbalnego lub fizycznego
o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoci osoby, w szczególnoci przez stworzenie atmosfery zastraszenia, wrogoci, upokorzenia lub obrazy9.
Polski ustawodawca, podobnie jak prawodawca unijny, sformu³owa³ definicje molestowania (art. 183a § 5 pkt 2 k.p.) i molestowania seksualnego (art. 183a
§ 6 k.p.). W wietle przepisów kodeksu pracy molestowanie to przejaw dyskryminowania, niepo¿¹dane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest
naruszenie godnoci pracownika i stworzenie wobec niego zastraszaj¹cej,
wrogiej, poni¿aj¹cej lub uw³aczaj¹cej atmosfery  z powodu p³ci, wieku, niepe³nosprawnoci, rasy, religii, narodowoci, przekonañ politycznych, przynale¿noci zwi¹zkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, zatrudnienia na czas okrelony lub nieokrelony albo w pe³nym lub
w niepe³nym wymiarze czasu pracy (art. 183a § 5 pkt 2 k.p.). Z kolei pod
pojêciem molestowania seksualnego rozumienie siê ka¿de niepo¿¹dane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnosz¹ce siê do p³ci pracownika,
którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoci pracownika, w szczegól7
8

A.M. wi¹tkowski, Prawo socjalne Rady Europy, Kraków 2006, s. 91.
Zob.: art. 2 ust. 1 pkt c oraz art. 2 ust. 2 pkt a dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w ¿ycie zasady równoci szans
oraz równego traktowania kobiet i mê¿czyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (Dz.Urz.UE.L nr 204, s. 23); art. 2 ust. 3 dyrektywy 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r.
wprowadzaj¹cej w ¿ycie zasadê równego traktowania osób bez wzglêdu na pochodzenie rasowe
i etniczne (Dz.Urz.UE.L nr 180, s. 22); art. 2 ust. 3 dyrektywy 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r.
ustanawiaj¹cej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy
(Dz.Urz.UE.L nr 303, s. 16).
9 Zob.: art. 2 ust. 1 pkt d oraz art. 2 ust. 2 pkt a dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r.
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noci stworzenie wobec niego zastraszaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej lub uw³aczaj¹cej atmosfery; na zachowanie to mog¹ sk³adaæ siê fizyczne, werbalne lub
pozawerbalne elementy. Takie zachowanie zosta³o uznane expressis verbis za
dyskryminowanie ze wzglêdu na p³eæ (art. 183a § 6 k.p.).
Nale¿y podkreliæ, ¿e zarówno molestowanie, jak i molestowanie seksualne to zachowanie niepo¿¹dane, czyli takie, którego siê nie chce, nie oczekuje,
nie pragnie10. W obu przypadkach celem lub skutkiem zachowania jest naruszenie godnoci pracownika. Ponadto warunkiem sine qua non zakwalifikowania danego zachowania jako molestowania jest stworzenie wobec pracownika zastraszaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub uw³aczaj¹cej
atmosfery. Od dnia wejcia w ¿ycie noweli z 21 listopada 2008 r. (tj. od 18
stycznia 2009 r.) stworzenie takiej atmosfery wobec pracownika nie stanowi
natomiast samodzielnej przes³anki molestowania seksualnego. Ustawodawca, nadaj¹c nowe brzmienie art. 183a § 6 k.p., zamiast koniunkcji pos³u¿y³ siê
zwrotem w szczególnoci11.
W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e polski ustawodawca, wyznaczaj¹c zakresy znaczeniowe pojêæ molestowanie i molestowanie seksualne, nie odró¿nia molestowania ze wzglêdu na p³eæ od molestowania seksualnego, inaczej ni¿ prawodawca unijny12. W wietle art. 183a § 5 pkt 2 k.p.
molestowanie jest bowiem zwi¹zane w szczególnoci z p³ci¹, z kolei zgodnie
z art. 183a § 6 k.p. molestowanie seksualne mo¿e mieæ charakter seksualny
lub odnosiæ siê do p³ci pracownika, a wobec tego jako molestowanie seksualne mo¿e zostaæ zakwalifikowane zachowanie, które nie ma charakteru seksualnego, ale jest zwi¹zane z p³ci¹ pracownika.

3. Molestowanie i molestowanie seksualne a mobbing
Zgodnie z art. 943 § 2 k.p. sformu³owano definicjê mobbingu. Przepis ten
stanowi, ¿e mobbing to dzia³anie lub zachowanie dotycz¹ce pracownika lub
skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj¹ce na uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastraszaniu pracownika, wywo³uj¹ce u niego zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej, powoduj¹ce lub maj¹ce na celu poni¿enie lub
omieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników.
10
11

S³ownik jêzyka polskiego, red. M. Szymczak, wyd. 8, Warszawa 1993, t. 2, s. 351.
Zob. art. 1 pkt 1a ustawy z 21 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy
(Dz.U. nr 223, poz. 1460).
12 Zob.: I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu  nowa regulacja prawna, Praca
i Zabezpieczenie Spo³eczne 2004, nr 2, s. 5; eadem, Ochrona przed nêkaniem i molestowaniem
seksualnym w zatrudnieniu, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2003, nr 8, s. 3.
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Mobbing to zespó³, ci¹g zachowañ sk³adaj¹cych siê na pewn¹ ca³oæ13.
Mobbing jako zdarzenie prawne sk³ada siê z pojedynczych faktów, z których
ka¿dy mo¿e stanowiæ samodzielne zdarzenie prawne  w szczególnoci naruszenie dobra osobistego lub molestowanie. Dzia³ania lub zachowanie, o których mowa w art. 943 § 2 k.p., musz¹ odnosiæ siê do pracownika oraz polegaæ
na uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub uporczywym i d³ugotrwa³ym
zastraszaniu. Uzasadniona wydaje siê konstatacja, ¿e nêkanie lub zastraszanie musi siê charakteryzowaæ wiêcej ni¿ ma³¹ uci¹¿liwoci¹ oraz trwaæ przez
d³u¿szy czas14. W wyroku z 17 stycznia 2007 r. S¹d Najwy¿szy podkrela, ¿e
d³ugotrwa³oæ nêkania lub zastraszania w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. musi
byæ rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzglêdniaæ okolicznoci
konkretnego przypadku15.
Ustawodawca formu³uje jeszcze jeden warunek sine qua non zakwalifikowania zachowañ jako mobbingu. Warunkiem tym jest wyst¹pienie skutku
w postaci zani¿onej oceny przydatnoci zawodowej. Z kolei poni¿enie, omieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespo³u wspó³pracowników powinno stanowiæ cel zachowania sprawcy lub jego konsekwencjê.
W literaturze przedmiotu wskazuje siê na krzy¿owanie siê zakresów
pojêæ molestowanie (art. 183a § 5 pkt 2 k.p.), molestowanie seksualne
(art. 183a § 6 k.p.) i mobbing (art. 943 § 2 k.p.), co ma swoje implikacje
w zakresie ochrony poszkodowanego pracownika16. W wietle definicji sformu³owanych przez polskiego ustawodawcê zarówno molestowanie (w tym
molestowanie seksualne), jak i mobbing maj¹ na celu lub skutkuj¹ naruszeniem niemaj¹tkowych interesów pracownika. W pierwszym przypadku wystarczy jednorazowe zdarzenie, natomiast w drugim mamy do czynienia
z wieloci¹ zachowañ w pewnym okresie czasu17. Uzasadnione jest zatem
twierdzenie, ¿e na mobbing mog¹ sk³adaæ siê wielokrotnie powtarzane zachowania mieszcz¹ce siê w ustawowej definicji molestowania18. Nie mo¿na
zapominaæ jednak o tym, ¿e zachowania mobbingowe nie musz¹ mieæ charakteru seksualnego lub odnosiæ siê do p³ci pracownika (molestowanie seksualne) czy te¿ wystêpowaæ z przyczyn wymienionych w art. 183a § 1 k.p.

13 Por. D. Dörre-Nowak, Zbieg rodków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem
seksualnym i mobbingiem, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2004, nr 11, s. 12.
14 Zob. szerzej: B. Bury, Uporczywoæ i d³ugotrwa³oæ jako elementy sk³adowe prawnej
definicji mobbingu, ,,Monitor Prawa Pracy 2007, nr 2, s. 7172.
15 Wyrok SN z 17 stycznia 2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008, nr 56, poz. 58.
16 Por. m.in.: D. Dörre-Nowak, Zbieg rodków ochronnych..., s. 11; J. Warylewski, Seksualne molestowanie i wykorzystanie w zwi¹zku z zatrudnieniem  propedeutyka zagadnienia,
Gdañskie Studia Prawnicze, t. 17: Cz³owiek, obywatel, pracownik. Ksiêga jubileuszowa powiêcona Profesor Urszuli Jackowiak, red. J. Stelina i A. Wypych-¯ywicka, Gdañsk 2007, s. 318.
17 D. Dörre-Nowak, Zbieg rodków ochronnych..., s. 12.
18 Ibidem.
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4. Przeciwdzia³anie molestowaniu i molestowaniu
seksualnemu  obowi¹zek pracodawcy
4.1. Uwagi ogólne
Pracodawca jest zobowi¹zany nie tylko powstrzymywaæ siê od molestowania i molestowania seksualnego, ale równie¿ ochraniaæ pracownika przed
tego rodzaju zachowaniami. Na gruncie prawa Unii Europejskiej zwraca siê
uwagê na rolê dialogu spo³ecznego, wspó³dzia³ania pracodawcy z przedstawicielami pracowników w eliminowaniu ze rodowiska pracy wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego19. Polski ustawodawca równie¿ wprowadzi³ obowi¹zek przeciwdzia³ania przez
pracodawcê dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym zachowaniom kwalifikowanym jako molestowanie i molestowanie seksualne (art. 94 pkt 2b k.p.).
4.2. Normatywne podstawy obowi¹zku
Je¿eli chodzi o normatywne podstawy obowi¹zku przeciwdzia³ania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu, to mo¿emy zaobserwowaæ ewolucjê
rozwi¹zañ legislacyjnych w danym zakresie, ukierunkowan¹ na harmonizacjê polskiego prawa pracy z prawem Unii Europejskiej.
Uzasadnione wydaje siê wskazanie lat 1996 i 2003 jako cezur czasowych.
Do momentu wejcia w ¿ycie noweli z 20 lutego 1996 r.20 podstawê do
rekonstruowania obowi¹zków pracodawcy w zakresie przeciwdzia³ania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu stanowi³y przede wszystkim art. 15
i art. 94 pkt 4 k.p. (obowi¹zek zapewnienia pracownikowi przez pracodawcê
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy), a tak¿e art. 94 pkt 10 k.p.
(obowi¹zek wp³ywania przez pracodawcê na kszta³towanie w zak³adzie pracy
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego)21. Nastêpnie dekodowano obowi¹zki pracodawcy w oparciu o art. 111 k.p. (obowi¹zek szanowania przez pracodawcê
godnoci i innych dóbr osobistych pracownika), a tak¿e art. 112 i 113 k.p.
(zasada równego traktowania w zatrudnieniu).
Wreszcie w wyniku noweli z 14 listopada 2003 r. obowi¹zek przeciwdzia³ania dyskryminacji w zatrudnieniu zosta³ wyranie sformu³owany22. Zgod19 Zob.: art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r.;
art. 11 dyrektywy 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r.; art. 13 dyrektywy 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r.
20 Ustawa z 20 lutego 1996 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. nr 24, poz. 110).
21 H. Szewczyk, Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w zwi¹zku z prac¹
 nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2002, nr 6, s. 7.
22 Zob. art. 1 pkt 27 ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 213, poz. 2081).
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nie z art. 94 pkt 2b k.p. pracodawca jest zobowi¹zany do przeciwdzia³ania
dyskryminacji w zatrudnieniu, a w szczególnoci zjawiskom molestowania
i molestowania seksualnego w zak³adzie pracy, stanowi¹cym przejawy dyskryminowania pracownika.
4.3. Charakter prawny obowi¹zku
Proklamowany na gruncie przepisów kodeksu pracy, a adresowany do
pracodawcy obowi¹zek przeciwdzia³ania dyskryminacji w zatrudnieniu jest
obowi¹zkiem ze stosunku pracy.
Umowa o pracê, akt powo³ania, akt wyboru, akt mianowania czy te¿
spó³dzielcza umowa o pracê kreuje stosunek pracy, z którym ustawa ³¹czy
okrelone prawa i obowi¹zki stron23. Czynnoci prawne, stanowi¹ce podstawê nawi¹zania stosunku pracy, wywo³uj¹ nie tylko skutki w nich wyra¿one,
ale równie¿ te, które wynikaj¹ z ustawy, z zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
i ustalonych zwyczajów (art. 56 k.c. stosowany w zw. z art. 300 k.p.).
Z ustawy wynika w szczególnoci obowi¹zek pracodawcy przeciwdzia³ania
dyskryminacji w zatrudnieniu (art. 94 pkt 2b k.p.). Z obowi¹zkiem tym skorelowane jest prawo ka¿dego pracownika do ochrony przed przejawami dyskryminacji w miejscu pracy lub w zwi¹zku z prac¹, w tym przed przejawami
molestowania i molestowania seksualnego.
Zasada równego traktowania w zatrudnieniu (art. 112 i 113 k.p.) jest
podstawow¹ zasad¹ prawa pracy. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e równe traktowanie (art. 112) i niedyskryminowanie pracowników (art. 113 k.p.) nale¿¹ do
podstawowych obowi¹zków pracodawcy24. Uzasadniona wydaje siê konstatacja, ¿e podstawowym obowi¹zkiem pracodawcy wobec pracownika jest równie¿ obowi¹zek przeciwdzia³ania dyskryminacji w zatrudnieniu (art. 94
pkt 2b k.p.), w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu. Prawid³owa
realizacja tego obowi¹zku odgrywa istotn¹ rolê w zakresie urzeczywistniania
zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
4.4. Treæ obowi¹zku
Pracodawca jest zobowi¹zany do uczynienia zak³adu pracy rodowiskiem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu25. Powinien on nie tylko
przestrzegaæ zasady równego traktowania, ale równie¿  podejmowaæ dzia³a23
24

L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010, s. 65.
Por.: M. Gersdorf, Jeszcze w sprawie konstrukcji prawnej rozwi¹zania stosunku pracy
w trybie natychmiastowym z winy pracownika, ,,Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, nr 6,
s. 37; W. Sanetra, Rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia w znowelizowanym kodeksie
pracy, ,,Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1996, nr 6, s. 31.
25 M. Na³êcz, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, wyd. 6, Warszawa 2007,
s. 325.
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nia pozytywne, maj¹ce na celu zapobieganie oraz zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji w zatrudnieniu26.
Przepis art. 941 k.p. nak³ada na pracodawcê obowi¹zek udostêpniania
pracownikom tekstu przepisów dotycz¹cych równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zak³adu
pracy lub zapewnienia pracownikom dostêpu do tych przepisów w inny sposób przyjêty u danego pracodawcy. Ustawodawca poprzesta³ na wyznaczeniu
ram obowi¹zków informacyjnych pracodawcy. Nie okreli³ on natomiast, jakie dzia³ania o charakterze prewencyjnym oraz dzia³ania o charakterze interwencyjnym powinny byæ podejmowane przez pracodawcê. Z uwagi na to
istotna rola w wyartyku³owaniu oraz konkretyzowaniu tych dzia³añ przypada autonomicznym (pozaustawowym) ród³om prawa pracy.
4.5. Wspó³dzia³anie pracodawcy z przedstawicielami
pracowników
Prawid³owa realizacja obowi¹zku przeciwdzia³ania dyskryminacji w zatrudnieniu w du¿ej mierze zale¿y od wspó³dzia³ania pracodawcy z przedstawicielami pracowników w zakresie opracowywania, a nastêpnie wdra¿ania
polityki antydyskryminacyjnej.
Polityka antydyskryminacyjna ustalona dla danego zak³adu pracy powinna okrelaæ: po pierwsze  zakres dzia³añ prewencyjnych, podejmowanych przez pracodawcê, po drugie  regu³y postêpowania wewn¹trzzak³adowego w sprawie skargi dotycz¹cej naruszenia zasady równego traktowania
w zatrudnieniu, tak¿e skargi dotycz¹cej molestowania i molestowania seksualnego w miejscu pracy lub w zwi¹zku z prac¹, i po trzecie  zakres dzia³añ
interwencyjnych podejmowanych przez pracodawcê na etapie wniesienia
skargi oraz po zakoñczeniu postêpowania wyjaniaj¹cego27.
Przygotowana dla danego zak³adu pracy polityka antydyskryminacyjna
mo¿e stanowiæ integraln¹ czêæ aktów wewn¹trzzak³adowych, w szczególnoci zak³adowego uk³adu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy. Zak³adowy
uk³ad zbiorowy pracy pracodawca zawiera z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ lub zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi (art. 24123 k.p.). Z kolei
regulamin pracy pracodawca ustala w uzgodnieniu z zak³adow¹ organizacj¹
zwi¹zkow¹ lub zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi (art. 1042 § 1 k.p.),
które zrzeszaj¹ co najmniej 10 cz³onków bêd¹cych pracownikami lub osobami
wykonuj¹cymi pracê na podstawie umów o pracê nak³adcz¹ u pracodawcy
26 Ibidem, s. 325. Zob. tak¿e: A.M. wi¹tkowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 401402.
27 Por. D. Dörre-Nowak, [w:] Kodeks pracy 2011. Komentarz, red. B. Wagner, wyd. 7,
Gdañsk 2011, s. 540541.
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objêtego dzia³aniem tej organizacji28. Z uwagi na to trudno przeceniæ rolê
wspó³dzia³ania pracodawcy z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ lub zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi.

5. Uwagi koñcowe
1. Polski ustawodawca, stawiaj¹c sobie za cel harmonizacjê polskiego
prawa pracy z prawem Unii Europejskiej, sformu³owa³ definicje molestowania (art. 183a § 5 pkt 2 k.p.) i molestowania seksualnego (art. 183a § 6 k.p.)
oraz wprowadzi³ obowi¹zek przeciwdzia³ania dyskryminacji w zatrudnieniu
(art. 94 pkt 2a k.p.), w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu
w miejscu pracy lub w zwi¹zku z prac¹ jako obowi¹zek ze stosunku pracy.
Z uwagi na to niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie tego obowi¹zku bêdzie
skutkowaæ ponoszeniem kontraktowej odpowiedzialnoci przez pracodawcê.
2. Pracownikowi, wobec którego pracodawca naruszy³ w sposób ciê¿ki
obowi¹zek z art. 94 pkt 2b k.p., przys³uguje prawo do rozwi¹zania umowy
o pracê bez wypowiedzenia (art. 55 § 11 k.p.)29. Pracodawca mo¿e ponosiæ
tak¿e odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ wobec pracownika. Je¿eli nieprzeciwdzia³aniu dyskryminacji w zatrudnieniu bêdzie towarzyszy³o naruszenie
przez pracodawcê zasady równego traktowania w zatrudnieniu, pracownik
ma prawo do odszkodowania w wysokoci nie ni¿szej ni¿ minimalne wynagrodzenie za pracê na podstawie art. 183d k.p. Z kolei je¿eli pracodawcy nie
mo¿na postawiæ zarzutu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, bêdzie ponosi³ on odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ w ramach re¿imu ex
contractu na podstawie art. 471 k.c. stosowanego w zw. z art. 300 k.p.30
3. Niewykonanie lub nale¿yte wykonanie obowi¹zku przeciwdzia³ania
molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w zak³adzie pracy mo¿e skutkowaæ zastosowaniem nie tylko sankcji obci¹¿aj¹cych pracodawcê wobec pracownika, ale równie¿ sankcji prawa karnego. De lege lata niewykonanie lub
nienale¿yte wykonanie przez pracodawcê obowi¹zku z art. 94 pkt 2a k.p.
mo¿e byæ rozpatrywane w kontekcie art. 218 § 1a k.k.31
Przestêpstwo z art. 218 § 1a k.k. jest przestêpstwem indywidualnym,
którego podmiotem mo¿e byæ osoba wykonuj¹ca czynnoci w sprawach
28 Zob. art. 25¹ ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 854 ze zm.).
29 Por.: J. Iwulski, [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 658; A. Kijowski, [w:] Kodeks pracy..., s. 615; K. Walczak, [w:] Prawo pracy, red.
K.W. Baran, Warszawa 2010, s. 78.
30 Zob.: J. Iwulski, [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy..., s. 658; A. Kijowski, [w:]
Kodeks pracy..., s. 615.
31 Przepis ten zosta³ dodany na podstawie ustawy z 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy
 Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 611)
i stanowi powtórzenie uchylonego art. 218 § 1 k.k. Pogl¹dy formu³owane przez doktrynê
i judykaturê w odniesieniu do tego ostatniego nie straci³y na aktualnoci.
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z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. Znamiona strony przedmiotowej realizuje ka¿de zachowanie (dzia³anie lub zaniechanie), które
oznacza naruszenie któregokolwiek z praw pracownika wynikaj¹cych ze stosunku pracy lub z ubezpieczenia spo³ecznego32. W literaturze przedmiotu
podkrela siê, ¿e istota przestêpstwa polega na naruszeniu praw pracowniczych, jednak¿e efektywna szkoda nie jest warunkiem jego dokonania33.
Przestêpstwo z art. 218 § 1a k.k. mo¿e byæ pope³nione umylnie i tylko
w zamiarze bezporednim34. Ponadto przes³ankami odpowiedzialnoci jest
albo z³oliwoæ sprawcy, co oznacza szczególnie negatywne nastawienie zwi¹zane z d¹¿eniem do wyrz¹dzenia pracownikowi szkody, okrelonej dolegliwoci itp., albo uporczywoæ naruszenia praw pracowniczych, czyli ich wielokrotnoæ lub d³ugotrwa³oæ. Uporczywoæ i z³oliwoæ wystêpowaæ mog¹
oddzielnie lub ³¹cznie (d³ugotrwa³e z³oliwe szykanowanie)35.
A zatem pracodawca lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu mo¿e ponieæ
odpowiedzialnoæ na podstawie art. 218 § 1a k.k., je¿eli umylnie i w zamiarze bezporednim, z³oliwie lub uporczywie nie przeciwdzia³a molestowaniu
i molestowaniu seksualnemu w zak³adzie pracy (tj. nie wykonuje lub nienale¿ycie wykonuje obowi¹zek wynikaj¹cy ze stosunku pracy, a tym samym
narusza prawo pracownika do ochrony przed molestowaniem i molestowaniem seksualnym w miejscu pracy lub w zwi¹zku z prac¹).

Summary
Obligation to counteract molestation and sexual harassment
at a workplace
Key words: discrimination, molestation, sexual harassment, obligation of acting against discrimination in employment, obligation arising from employment relationship.

It is the duty of an employer to refrain from conduct qualified as molestation and sexual harassment, and to counteract such type of behaviour at
a workplace. The employer should protect a worker against molestation and
sexual harassment from the third party. A proper realisation of this obligation largely depends on the cooperation of the employer with the representatives of employees as regards working out and implementing the anti-discrimination policy. The obligation to counteract molestation and sexual
harassment in a workplace is the obligation resulting from the employment
relationship. Non-fulfilment or improper fulfilment of this obligation may
give rise to a contractual liability of the employer.
32 W. Radecki, Przestêpstwa przeciwko prawom osób wykonuj¹cych pracê zarobkow¹. Rozdzia³ XXVIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001, s. 37.
33 A. Marek, Prawo karne, wyd. 8, Warszawa 2007, s. 529.
34 W. Radecki, op. cit., s. 44.
35 A. Marek, op. cit., s. 529530.
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Zarys systemu oddzia³ywañ terapeutycznych
wobec skazanych z zaburzeniami preferencji
seksualnych, odbywaj¹cych karê
pozbawienia wolnoci
rodek zabezpieczaj¹cy polegaj¹cy na umieszczeniu skazanych za przestêpstwa seksualne, a dotkniêtych zaburzeniem (zaburzeniami) preferencji
seksualnych w zak³adzie zamkniêtym ma najkrótsz¹ historiê sporód wszystkich rodków zabezpieczaj¹cych opisanych w rozdziale X k.k.1 Podkrelenia
jednak wymaga, i¿ jeszcze w dwudziestoleciu miêdzywojennym m.in. J. Makarewicz rozwa¿a³ zasadnoæ wprowadzenia do kodeksu karnego rodka zabezpieczaj¹cego w postaci sterylizacji. Zwolennicy sterylizacji jako rodka
zabezpieczaj¹cego nie znaleli jednak uznania dla swoich pogl¹dów wród
wiêkszoci przedstawicieli ówczesnej doktryny2. St¹d te¿ podczas prac nad
projektem kodeksu karnego z 1932 r. taka koncepcja nie zosta³a zg³oszona3.
Rozwój farmakoterapii jako rodka s³u¿¹cego do zwalczania przestêpczoci seksualnej zwi¹zany jest z badaniami nad opracowaniem skutecznej metody terapii nowotworu gruczo³u krokowego (prostaty), który by³ leczony,
podobnie jak wówczas pedofilia, poprzez kastracjê chirurgiczn¹. W latach 40.
XX w. dr Ch. Huggins odkry³, ¿e podaj¹c pacjentom lek pod nazw¹ Dietylstilbestrol (stanowi¹cy niesterydowy estrogen) w ramach terapii po dokonanym
zabiegu chirurgicznej kastracji, uzyskuje u nich znaczne obni¿enie poziomu
testosteronu, co wp³ywa hamuj¹co na rozwój choroby nowotworowej. Odkrycie to zapocz¹tkowa³o seriê badañ nad farmakologicznym obni¿aniem poziomu testosteronu. Po raz pierwszy zastosowano terapiê hormonaln¹ z wyko1 Art. 95a k.k. zosta³ dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy 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 ze zm.).
2 F. Ciep³y, rodki zabezpieczaj¹ce wed³ug koncepcji Juliusza Makarewicza, [w:] Prawo
karne w pogl¹dach Profesora Juliusza Makarewicza, red. A. Grzekowiak, Lublin 2005, s. 299.
3 F. Ciep³y, Filozoficzne aspekty regulacji nieleczniczych rodków zabezpieczaj¹cych w polskim kodeksie karnym z 1932 r., [w:] Prob³emy der¿awotworennia i zachystu praw ludyny
w Ukrajini. Materia³y X rehionalnoji naukowo-praktycznoji konferenciji, Lwów 2004, s. 130134.
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rzystaniem antyandrogenów wobec skazanego za pedofiliê w latach 60. ubieg³ego wieku w Niemczech. W Stanach Zjednoczonych rozpoczêto stosowanie
antyandrogenu MPA w 1966 r. w ramach terapii farmakologicznej skazanego
z rozpoznaniem pedofilii biseksualnej4.
Odrêbny, nowoczesny model postêpowania wobec sprawców przestêpstw
o charakterze seksualnym, oparty na metodach kognitywno-behawioralnych,
wykszta³ci³ siê w po³owie lat 60. ubieg³ego wieku wraz z wypracowaniem
sposobu oceny ryzyka recydywy i terapii tej kategorii skazanych. Stwierdzono wówczas, ¿e niew³aciwe wzorce zachowañ seksualnych kszta³tuj¹ siê
wczenie i je¿eli nie skoryguje siê ich w odpowiednim momencie, sprawca
bêdzie je kontynuowa³ do pónego wieku. Aby takich sprawców efektywnie
leczyæ, nale¿y najpierw zrozumieæ, kim s¹ i jakimi pobudkami siê kieruj¹,
a nastêpnie wybraæ odpowiedni sposób leczenia. Ewolucja tego modelu by³a
powolna a¿ do lat 80. XX w., wówczas w anglojêzycznej literaturze przedmiotu zaczêto wskazywaæ na wysokie wskaniki przestêpczoci seksualnej
w ogólnej licznie przestêpstw. Okolicznoæ ta stanowi³a silny bodziec do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, jakie rodki prawne mog¹ odwróciæ
tê tendencjê (pytanie What works?)5 . Nowoczesne podejcie do programów
resocjalizacyjnych polega na wyodrêbnieniu podstawowych mechanizmów psychicznych konstytuuj¹cych strukturê motywacyjn¹ jednostek sk³onnych do pope³nienia danego rodzaju przestêpstwa, a nastêpnie dobraniu takich metod
i sposobów oddzia³ywania resocjalizacyjnego, które s³u¿¹ do skorygowania tych
mechanizmów. Nie wyklucza to jednak koniecznoci poszukiwania generaliów
zarówno w obrêbie mechanizmów psychicznych wywieraj¹cych wp³yw na zachowanie przestêpcze, jak i w zakresie oddzia³ywañ psychokorekcyjnych6.
W Polsce pocz¹tki specjalistycznego leczenia skazanych z zaburzeniami
seksualnymi mia³y miejsce w zak³adach karnych we W³oc³awku i Rzeszowie
ju¿ w latach 200420057. W zak³adzie karnym w Rzeszowie w 2005 r. powsta³ pierwszy program terapii skazanych za przestêpstwa seksualne, opracowany w oparciu o model kognitywno-behawioralny8. W nastêpnym roku
powo³ano siedem oddzia³ów terapeutycznych dla skazanych za przestêpstwa
seksualne z zaburzeniami psychicznymi.
4 International Perspectives on the Assessment and Treatment of Sexual Offenders. Theory,
Practice and Research, eds. D. P. Boer, R. Eher, L. A. Craig, M. H. Miner, F. Pläfflin, Chichester
2011, s. 548.
5 D.E.H. Russell, Sexual Exploitation: Rape, Child Sexual Abuse and Workplace Harassment, Thousand Oaks 1984, s. 215n.; D. Finkelhor Child Sexual Abuse: New Theory and
Research, Nowy Jork 1984, s. 171n.
6 K. Pospiszyl, Przestêpstwa seksualne. Geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia
przed powrotnoci¹, Warszawa 2006, s. 103.
7 Z. Lizak, Karaæ czy leczyæ?, Forum Penitencjarne 2007, nr 1, s. 8.
8 R. Rutkowski, W. Sroka, Projekt systemu oddzia³ywañ terapeutycznych wobec sprawców
przestêpstw na tle seksualnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolnoci, Seksuologia
Polska 2007, nr 5 (1), s. 18.
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Geneza i krótka charakterystyka rodka zabezpieczaj¹cego
z art. 95a k.k.
rodek zabezpieczaj¹cy z art. 95a k.k. zosta³ wprowadzony do kodeksu
na mocy przepisów ustawy nowelizuj¹cej k.k. z dnia 27 lipca 2005 r.9 Fundamentem analizowanych zmian w systemie prawnym jest przekonanie, ¿e
sprawcy przestêpstw seksualnych s¹ w szczególnie wysokim stopniu zagro¿eni powrotnoci¹ do przestêpstwa, a ograniczenie tego ryzyka mo¿e mieæ miejsce wy³¹cznie poprzez zastosowanie instrumentów ochrony prawnokarnej.
Zapewnienie spo³eczeñstwu nale¿ytej ochrony przed sprawcami przestêpstw
przeciwko wolnoci seksualnej stanowi tym samym jeden z g³ównych celów
realizowanej obecnie polityki kryminalnej. Przedmiotowy rodek, jako jedyny
ze rodków zabezpieczaj¹cych opisanych w rozdziale X k.k., w obecnym stanie prawym jest wykonywany po odbyciu przez skazanego kary pozbawienia
wolnoci. Jest to zatem postpenalny rodek zabezpieczaj¹cy i w tym aspekcie
wykazuje podobieñstwo do art. 84 k.k. z 1932 r. w postaci umieszczenia
sprawcy w zak³adzie dla niepoprawnych, przeznaczonym dla recydywistów,
przestêpców na³ogowych i zawodowych. W przedmiotowej regulacji widoczne jest tak¿e nawi¹zanie do rodka zabezpieczaj¹cego z art. 100 k.k.
z 1969 r.10, który móg³ zostaæ orzeczony wobec sprawcy o ograniczonej
w znacznym stopniu poczytalnoci in tempore criminis. Ten ostatni rodek
bowiem tak¿e by³ orzekany obok kary  tj. pozbawienia lub ograniczenia
wolnoci  choæ stosowany przed jej wykonaniem (§ 2 art. 100 k.k. z 1969 r.).
Po wejciu w ¿ycie aktualnie obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego tzw. lecznicze
rodki zabezpieczaj¹ce orzekano albo w miejsce kary, gdy jej zastosowanie
nie by³o mo¿liwe wobec sprawców niepoczytalnych in tempore criminis, b¹d
te¿ w ramach kary (rodki z art. 95, art. 9698 k.k.). Dopiero nowelizacja
k.k. z 2005 r. zmieni³a tê postaæ rzeczy, ponownie wprowadzaj¹c postpenalny
rodek zabezpieczaj¹cy. Co istotne, podobnie jak wskazane ju¿ powy¿ej rodki zabezpieczaj¹ce z nieobowi¹zuj¹cych kodeksów karnych, rodek z art. 95a
k.k. jest orzekany przez s¹d bez okrelenia z góry czasu jego trwania. Idea
bezterminowego stosowania leczenia i izolacji wobec okrelonych grup skazanych znalaz³a swoje odzwierciedlenie po raz pierwszy w k.k. z 1932 r. i pomimo rozwoju psychiatrii, psychologii i seksuologii przetrwa³a bez zmian w polskich kodeksach karnych przez nastêpne kilkadziesi¹t lat.
Omawiany rodek co do zasady ma charakter fakultatywny (art. 95a § 1
k.k.), jednak¿e w razie skazania sprawcy na karê pozbawienia wolnoci bez
warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestêpstwo zgwa³cenia kazi9 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. z o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks
postêpowania karnego i ustawy  Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 163, poz. 1363).
10 Dz.U nr 13, poz. 94 ze zm.
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rodczego lub ma³oletniego poni¿ej lat 15 jego orzeczenie jest obligatoryjne
(art. 95a § 1a k.k.).
W literaturze przedmiotu, pomimo przeprowadzonych zmian nowelizacyjnych, analizowany rodek oceniany jest krytycznie11. Kontrowersje wokó³
przymusowego leczenia zaburzonych seksualnie sprawców przestêpstw seksualnych wynikaj¹ w szczególnoci z braku uznawanych powszechnie metod
terapeutycznych rekomendowanych do zastosowania. W dalszym ci¹gu skutecznoæ proponowanych metod terapeutycznych nie znajduje dostatecznego
potwierdzenia w dostêpnych wynikach badañ, jakkolwiek ich liczba nie jest
znacz¹ca. Trzeba podkreliæ, ¿e dynamika badañ dotyczy w przewa¿aj¹cej
mierze pañstwach systemu common law. Inspiracj¹ do wprowadzenia przedmiotowego rodka zabezpieczaj¹cego by³y niew¹tpliwie unormowania wypracowane w³anie w systemach prawnych tej grupy pañstw. Sama idea z pewnoci¹ realizuje nakaz przezornoci w postêpowaniu z t¹ kategori¹ skazanych,
w szczególny sposób zagro¿onych recydyw¹, tak¿e t¹ w perspektywie d³ugofalowej12. Idea le¿¹ca u podstaw wprowadzenia rodka zabezpieczaj¹cego
z art. 95a k.k. opiera siê na przekonaniu, ¿e w toku postêpowania karnego
mo¿liwe jest zidentyfikowanie u sprawcy przestêpstwa seksualnego pewnych
czynników ryzyka (predykatorów) decyduj¹cych w procesie stawiania tzw.
prognozy lekarskiej i kryminologicznej. Jednak¿e w³anie problematyka klasyfikowania i rozpoznawania tych czynników, które decyduj¹ o stopniu zagro¿enia recydyw¹, nale¿y do kontrowersyjnych w literaturze przedmiotu
 daleko w tej mierze do zgodnoci pogl¹dów.
W Polsce w 2010 r. w zak³adach karnych przebywa³o 3339 skazanych za
przestêpstwa seksualne, przy czym u 167 zdiagnozowano zaburzenie preferencji seksualnych (pedofiliê, ekshibicjonizm, fetyszyzm, raptofiliê, sadomasochizm i in.)13. Jakkolwiek nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ czynnik seksualny
móg³ byæ obecny w innych przestêpstwach ni¿ wymienione w rozdziale XXV
k.k., w szczególnoci to stwierdzenie nabiera aktualnoci w przypadku skazanych za zabójstwa14. Motywacja seksualna nie musi byæ obecna w ka¿dym
wypadku przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej. Tym samym nie do
11 E. Weigend, J. D³ugosz, Stosowanie rodka zabezpieczaj¹cego okrelonego w art. 95a
§ 1a k.k. w wietle standardów europejskich. Rozwa¿ania na tle wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka z 17.12.2009 r. w sprawie M. v. Niemcy, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk
Penalnych 2010, nr 6, s. 4.
12 Por. bibliografiê wskazan¹ w: M. Szwejkowska, A. Chodorowska, Zapobieganie recydywizmowi sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych, Przegl¹d Policyjny 2011, nr 3
(103), s. 120.
13 Tym samym tylko u ok. 5% skazanych za przestêpstwa seksualne zdiagnozowano dan¹
postaæ parafilii  dane z Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej, [online] <www.sw.gov.pl>,
dostêp: 14.09.2012.
14 W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e zabójstwo jest jednym z najpowa¿niejszych
przestêpstw na tle seksualnym. Zob. Opiniowanie s¹dowo-psychologiczne w sprawach o przestêpstwa na tle seksualnym, [w:] Psychoneurobiologiczne i prawne aspekty ¿ycia seksualnego
cz³owieka, red. J. Rzepki, Mys³owice 2010, s. 37.
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koñca jest znana ca³kowita liczba skazanych za przestêpstwa na tle seksualnym. Dla przyk³adu trzeba podaæ, ¿e w Stanach Zjednoczonych w 1992 r.
sprawcy przestêpstw seksualnych stanowili jedn¹ trzeci¹ ogó³u skazanych15.
Przepis art. 95a k.k. w pierwotnym brzmieniu zak³ada³ terapiê i leczenie
skazanych, u których zdiagnozowano zak³ócenie czynnoci psychicznych na
pod³o¿u seksualnym inne ni¿ choroba psychiczna. Nowelizacja k.k. z dnia
5 listopada 2009 r.16 polega³a m.in. na zast¹pieniu tego pojêcia okreleniem
zaburzenia preferencji seksualnych. Oba terminy wskazuj¹ na takie zdiagnozowane zaburzenia psychiczne, które nie stanowi³y choroby psychicznej
i nie dawa³y podstaw do uznania, i¿ sprawca by³ w czasie czynu niepoczytalny lub znajdowa³ siê w stanie poczytalnoci w znacznym stopniu ograniczonej z uwagi na wyst¹pienie choroby psychicznej (art. 31 odpowiednio § 1 lub
2 k.k.)17. Analizowany rodek zabezpieczaj¹cy mo¿e znaleæ zastosowanie do
sprawców, u których zidentyfikowano zaburzenie (zaburzenia) preferencji
seksualnych, a zatem tzw. parafiliê (parafilie).
Termin parafilia ma charakter medyczny i oznacza, ¿e osoba odczuwa
powtarzaj¹cy siê, nasilony popêd i ma wyobra¿enia seksualne, które dotycz¹
niezwyk³ych przedmiotów lub dzia³añ. Osoba ta realizuje swój popêd zgodnie
ze swoim odczuciem i z tego powodu wyranie cierpni. Zaburzenie powinno
utrzymywaæ siê przez okres co najmniej 6 miesiêcy18. Zasadnicze w¹tpliwoci
w odniesieniu do definicji terminu zaburzenie preferencji seksualnych
i jego diagnozy dotycz¹ tych czêstych przypadków19, gdy u danej osoby nak³adaj¹ siê na siebie ró¿norodne zaburzenia psychiczne, z których tylko jedno lub niektóre maj¹ postaæ parafilii20. Stwierdzone u sprawcy zaburzenie
(zaburzenia) psychiczne nie mo¿e byæ jednak tego rodzaju, aby skutkowa³o
uznaniem go za niepoczytalnego in tempore crimnis. W przeciwny wypadku
przymusowe leczenie psychiatryczne sprawcy nie ponosz¹cego odpowiedzialnoci karnej powinno byæ realizowane w trybie dyspozycji art. 94 k.k.
15 C. Norris, Sex Offender Treatment: Confronting Thinking Errors Is Central to Success,
Federal Prisons Journal 1992, nr 2, s. 2931.
16 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks
postêpowania karnego, ustawy  Kodeks karny wykonawczy, ustawy  Kodeks skarbowy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 206, poz. 1589).
17 St¹d te¿ nie sposób zak³adaæ, i¿ tylko sprawcy niepoczytalni in tempore criminis nie
podlegaj¹ dyspozycji art. 95a k.k., jak wskazuje np. A Golonka, Zaburzenia preferencji seksualnych a inne zak³ócenia czynnoci psychicznych, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
2011, nr 3, s. 93n.
18 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia s¹dowa, Warszawa 2000, s. 331n.
19 N.C. Raymond, E. Coleman, F. Ohlerking, G. A Christenson, M. Miner, Psychiatric Comorbidity in Pedophilic Sex Offenders, American Journal of Psychiatry 1999, nr 156(5), s. 788.
20 S. £ado, Orzekanie leczniczych rodków zabezpieczaj¹cych wobec sprawców czynów
seksualnych. Wybrane zagadnienia z praktyki s¹dowej, referat wyg³oszony podczas IV seminarium pt. Problematyka seksualna w terapii, resocjalizacji i zabezpieczeniu niepoczytanych
sprawców czynów zabronionych zorganizowanego w Warszawie w dniu 29 listopada 2011 r.
przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.
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Znacznie bardziej kontrowersyjne s¹ przypadki, w których zdiagnozowane u sprawcy zaburzenia psychiczne, obok parafilii, stanowi¹ podstawê do
przyjêcia poczytalnoci w znacznym stopniu ograniczonej in tempore criminis, np. gdy dochodzi do nak³adania siê na obraz kliniczny ró¿nych zaburzeñ,
w tym zaawansowanego zespo³u uzale¿nienia od alkoholu lub od innych
rodków odurzaj¹cych. Z uwagi na fakt, i¿ ró¿ne rodki zabezpieczaj¹ce nie
mog¹ podlegaæ ³¹czeniu, s¹d zobligowany jest rozstrzygn¹æ tê konkurencjê,
wybieraj¹c rodek zabezpieczaj¹cy najbardziej odpowiadaj¹cy postawionej
wobec sprawcy diagnozie. W tej mierze istotn¹ rolê nale¿y przypisaæ opinii
bieg³ych, którzy w takich wypadkach powinni zaproponowaæ rodzaj rodka
zabezpieczaj¹cego adekwatnego do stanu zdrowia psychicznego sprawcy.
W takich okolicznociach bowiem s¹d powinien oprzeæ siê na wiadomociach
specjalnych, którymi dysponuj¹ biegli. Nie zas³uguje na aprobatê stanowisko, zgodnie z którym stwierdzenie poczytalnoci w znacznym stopniu ograniczanej in tempore criminis automatycznie wy³¹cza mo¿liwoæ zastosowania
art. 95a k.k. De lege lata nie wydaje siê, aby ustawodawca w ten sposób
rozstrzygn¹³ a priori konkurencjê przepisów art. 95 i 95a k.k. De lege ferenda
ustawodawca powinien dopuciæ mo¿liwoæ, aby w sytuacji wystêpowania
z³o¿onych stanów psychicznych sprawców s¹d móg³ dokonaæ wyboru najbardziej adekwatnego rodka leczniczego. Wy³¹cznie na marginesie tych rozwa¿añ trzeba stwierdziæ, ¿e dyspozycja art. 95 k.k. w istocie nie statuuje odrêbnego rodka zabezpieczaj¹cego, bowiem przepis ten przewiduje wy³¹cznie
skierowanie skazanego, u którego stwierdzono poczytalnoæ w znacznym
stopniu ograniczon¹, do terapeutycznego systemu odbywania kary. Wprowadza za korzystniejsze dla skazanych objêtych dyspozycj¹ cytowanego przepisu warunki do przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolnoci.
W praktyce zatem wyst¹pienie u skazanego z parafili¹ tak¿e innych zaburzeñ psychicznych, skutkuj¹cych przyjêciem, ¿e w czasie czynu by³ on osob¹
o poczytalnoci w znacznym stopniu ograniczonej, powinno prowadziæ, je¿eli
zachodz¹ podstawy do orzeczenia rodka zabezpieczaj¹cego, do zastosowania
przepisu art. 95a k.k. Wybór powinien byæ zdeterminowany tak¿e przez kryterium prognostyczne, przes³anka ta bowiem jest wiod¹ca dla okrelenia
m.in. d³ugoci pobytu skazanego w odpowiednim zak³adzie leczniczym
w ramach przedmiotowego rodka. Wród bieg³ych opiniuj¹cych w sprawach
sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych panuje przekonanie, i¿
poprawna prognoza lekarska powinna obejmowaæ nie wyizolowane objawy
psychopatologiczne, lecz wielorakie czynniki osobowociowe, psychopatologiczne oraz spo³eczne w ich wzajemnym powi¹zaniu.
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Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci wobec
skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych
Obowi¹zek poddawania skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych odpowiedniej terapii w ramach odbywania kary pozbawienia wolnoci
zosta³ wprowadzony wskazan¹ ju¿ powy¿ej ustaw¹ nowelizuj¹c¹ z dnia
27 lipca 2005 r. Skazani na karê pozbawienia wolnoci za przestêpstwa
przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci (art. 197203 k.k.), u których
zdiagnozowano wystêpowanie zaburzenia preferencji seksualnych (pozostaj¹cego w zwi¹zku z pope³nionym przestêpstwem), odbywaj¹ obligatoryjnie tê
karê w systemie terapeutycznym (art. 117 k.k.w.). Ustalenie ewentualnej
potrzeby oddzia³ywania specjalistycznego i skierowania skazanego do odbywania kary w systemie terapeutycznym w trybie dyspozycji art. 117 k.k.w.
odbywa siê na podstawie opinii dotycz¹cej skazanego, opracowanej przez
specjalistów z zakresu psychologii lub psychiatrii zatrudnionych w orodku
diagnostycznym dla osadzonych, powo³anym w wyznaczonych zak³adach karnych lub aresztach ledczych21.
Wprawdzie ustawa wprowadza wymóg uzyskania zgody skazanego na
odbywanie kary w przedmiotowym systemie, niemniej jednak w przypadku
braku zgody skazanego jest on obejmowany odpowiednim leczeniem i rehabilitacj¹ w ramach tego systemu na podstawie postanowienia wydanego przez
s¹d penitencjarny. Podstaw¹ decyzji s¹du penitencjarnego o zastosowaniu
wobec skazanego leczenia okrelonego w dyspozycji art. 117 k.k.w. jest
stwierdzenie jego potrzeby oraz brak zgody skazanego na udzia³ w terapii.
Zaistnienie tych dwóch przes³anek obliguje s¹d penitencjarny do wydania
postanowienia w przedmiocie objêcia skazanego przymusowym oddzia³ywaniem terapeutycznym22. Podkrelenia jednak wymaga, i¿ nakazanie skazanemu przez s¹d penitencjarny udzia³u w terapii niekoniecznie prowadzi do
zak³adanego celu. Terapia metodami kognitywno-behawioralnymi wymaga
bowiem aktywnoci ze strony skazanego, do której bez jego woli i chêci
uczestnictwa nie mo¿na skutecznie go przymusiæ. W efekcie wydanie postanowienia przez s¹d penitencjarny, w przypadku braku zgody skazanego na
poddanie siê leczeniu i rehabilitacji, mo¿e sprowadziæ siê do fizycznej obecnoci skazanego na sesjach terapeutycznych: grupowych i indywidualnych.
Przedmiotem oddzia³ywañ terapeutycznych prowadzonych wed³ug za³o¿eñ modelu kognitywno-behawioralnego, realizowanych w warunkach od21 Dzia³aj¹cych w oparciu o Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badañ psychologicznych
i psychiatrycznych w orodkach diagnostycznych (Dz.U. nr 29, poz. 369).
22 Por. postanowienie S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 stycznia 2012 r., II AKzw
1427/11, KZS 2012, z. 3, poz. 47 oraz postanowienie S¹du Apelacyjnego w Lublinie z dnia
6 czerwca 2006 r., II AKzw 594/06, KZS 2006, z. 2, poz. 78.

80

Ma³gorzata Szwejkowska

dzia³ów terapeutycznych zak³adów karnych, s¹ okrelone schematy dzia³ania
sprawców, oparte na zniekszta³conych s¹dach poznawczych i tendencjach do
pope³niania b³êdów poznawczych w okrelonych sytuacjach. Oddzia³ywanie
terapeutyczne prowadzone jest w ramach zajêæ grupowych i indywidualnych.
Program oddzia³ywañ wzbogacony jest o takie elementy, jak: edukacja seksualna, aktywizacja zawodowa, zró¿nicowane formy terapii zajêciowej (uprawianie sportu, zajêcia plastyczne itp.), trening umiejêtnoci spo³ecznych, trening zastêpowania agresji (ART), trening radzenia sobie z napiêciem czy
trening z zakresu komunikacji interpersonalnej. W razie potrzeby leczenie
mo¿e byæ uzupe³nione poprzez farmakoterapiê polegaj¹c¹ na aplikacji na
¿¹danie skazanego rodków antydepresyjnych, których ubocznym efektem
dzia³ania jest obni¿enie popêdu seksualnego23. Za prowadzenie terapii odpowiedzialni s¹ w wiêkszoci wypadków psychologowie, a w pozosta³ych seksuolodzy kliniczni, pedagodzy i lekarze. Znaczna czêæ osób odpowiedzialnych
za terapiê ma status funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej24.

Wykonywanie rodka zabezpieczaj¹cego z art. 95a k.k.
Celem orzeczenia rodka jest przeprowadzenie terapii farmakologicznej
lub kognitywno-behawioralnej skazanego za przestêpstwo seksualne pope³nione w zwi¹zku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Metody terapeutyczne maj¹ prowadziæ do obni¿enia popêdu seksualnego u sprawcy, a tym
samym wyeliminowaæ lub znacznie ograniczyæ ryzyko ponownego dopuszczenia siê przez sprawcê przestêpstwa seksualnego. Terapia wed³ug za³o¿enia
ustawowego powinna odbywaæ siê przede wszystkim w warunkach zak³adów
totalnych, tj. najpierw w zak³adzie karnym podczas odbywania kary pozbawienia wolnoci w systemie terapeutycznym, a nastêpnie w warunkach zamkniêtego zak³adu leczniczego (internacja psychiatryczna). Dodatnim walorem obecnej regulacji jest bez w¹tpienia mo¿liwoæ, aby kontynuowanie
terapii po opuszczeniu zak³adu karnego przez skazanego w niektórych wypadkach odbywa³o siê jednak w warunkach ambulatoryjnych. Ze wzglêdu na
stosunkowo krótki czas obowi¹zywania omawianych regulacji i znaczny zakres uznaniowoci zastrze¿ony podczas ustalania przez s¹d sposobu wykonywania rodka trudno prognozowaæ, jak ukszta³tuje siê praktyka w tym
przedmiocie, tj. w szczególnoci czy nie dojdzie do nadu¿ywania stosowania

23 Tzw. selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Szerzej por. np.
M. Szwejkowska, A. Chodorowska, op. cit., s. 127.
24 W. Sroka, Efektywnoæ i skutecznoæ programów terapii sprawców przestêpstw seksualnych realizowanych w polskim systemie penitencjarnym, referat wyg³oszony na IV seminarium
pt. Problematyka seksualna w terapii, resocjalizacji...
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internacji psychiatrycznej w miejsce adekwatniejszej terapii  przebiegaj¹cej
w warunkach rodowiska ¿yciowego sprawcy.
Wykaz zak³adów zamkniêtych i ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania rodków zabezpieczaj¹cych z art. 95a k.k. zosta³ ustalony w przepisach wykonawczych25. Do wykonywania rodka zabezpieczaj¹cego, okrelonego w art. 95a k.k., wytypowano trzy zak³ady zamkniête na obszarze kraju,
tj. Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w K³odzku (20 miejsc),
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdañskim
(20 miejsc) i Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Choroszczy (10 miejsc). W przepisach wykonawczych wskazano ponadto
zak³ady ambulatoryjne przeznaczone do wykonywania rodków zabezpieczaj¹cych orzeczonych wobec skazanych za przestêpstwa skierowane przeciwko
wolnoci seksualnej. Terapia w warunkach ambulatoryjnych mo¿e byæ wdra¿ana w piêciu odpowiednich zak³adach, tj. w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, PRO
VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzale¿nieñ w Krakowie,
Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Zastrze¿enia budzi przede
wszystkim zbyt ma³a liczba tych ostatnich zak³adów. Zgodnie z za³o¿eniami
Ministerstwa Zdrowia, do koñca 2013 r. docelowo ma funkcjonowaæ co najmniej jedna poradnia tego typu w ka¿dym województwie26. W myl przepisu
art. 201 § 2a k.k.w. s¹d, wykonuj¹c orzeczenie o zastosowaniu rodka zabezpieczaj¹cego z art. 95a k.k., zobowi¹zany jest zasiêgn¹æ opinii jednostki podleg³ej Ministrowi Zdrowia, odpowiedniej w sprawach seksuologii s¹dowej
(funkcjê tê pe³ni Regionalny Orodek Psychiatrii S¹dowej w Gostyninie-Zalesiu). W przypadku skazanych odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoci s¹d
w okresie do 6 miesiêcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem
lub wykonaniem tej kary orzeka w przedmiocie potrzeby i sposobu wykonywania tego rodka (art. 95a § 2 pkt1) lub sposobu wykonania przedmiotowego rodka, je¿eli jego wdro¿enie do wykonania jest obligatoryjne (art. 95a § 2
pkt 2 w zw. z § 1a k.k.). Odpis tego orzeczenia wraz z poleceniem doprowadzenia sprawcy s¹d przesy³a dyrektorowi zak³adu karnego, w którym przeby25 Odpowiednio: Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie
wykazu zak³adów zamkniêtych przeznaczonych do wykonywania rodków zabezpieczaj¹cych
orzeczonych wobec skazanych za przestêpstwa skierowane przeciwko wolnoci seksualnej,
a tak¿e ich pojemnoci i warunków zabezpieczenia (Dz.U. nr 230, poz. 1520) oraz Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zak³adów ambulatoryjnych
przeznaczonych do wykonywania rodków zabezpieczaj¹cych orzeczonych wobec skazanych za
przestêpstwa skierowane przeciwko wolnoci seksualnej (Dz. U. nr 230, poz. 1519).
26 Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013, program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, [online] <http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/program_psychiatrycznejoz_07062011.pdf>, s. 11, dostêp: 29.06.2012.
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wa skazany pozbawiony wolnoci (art. 201 § 2a w zw. z § 3 k.k.w.), a je¿eli
sprawca nie przebywa³ w zak³adzie karnym  w³aciwej jednostce Policji lub
organowi wojskowemu (art. 201 § 2a k.k.w.). Polecenie przyjêcia przesy³ane
jest przez s¹d kierownikowi wyznaczonego zak³adu zamkniêtego (art. 201
§ 2a k.k.w., zdanie ostatnie). W przypadku skierowania sprawcy na leczenie
ambulatoryjne odpis orzeczenia w przedmiocie zastosowania rodka s¹d
przesy³a w³aciwej jednostce Policji lub w³aciwemu organowi wojskowemu
i kierownikowi zak³adu ambulatoryjnego (art. 201 § 2b k.k.w.). Je¿eli sprawca uchyla siê od leczenia, w szczególnoci od stawiennictwa w zak³adzie
ambulatoryjnym, kierownik wyznaczonego zak³adu niezw³ocznie powinien
o tym fakcie powiadomiæ w³aciw¹ jednostkê Policji lub w³aciwy organ wojskowy, który ma obowi¹zek zatrzymaæ sprawcê i w ci¹gu 48 godzin przekazaæ
go do dyspozycji s¹du. Zatrzymanego nale¿y jednak zwolniæ, je¿eli w ci¹gu
24 godzin od przekazania go do dyspozycji s¹du nie zostanie dorêczone mu
postanowienie w przedmiocie umieszczenia go w zak³adzie zamkniêtym
(art. 201 § 2c).
W tym miejscu trzeba przypomnieæ, ¿e do koñca 2010 r. w zak³adach
przeznaczonych do wykonywania nowego rodzaju rodka zabezpieczaj¹cego
(zamkniêtych i ambulatoryjnych) nie prowadzono terapii ¿adnego sprawcy
przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej (art. 95a k.k.)27. W 2011 r.
w zak³adach zamkniêtych przebywa³o dwóch sprawców (od stycznia 2011 r.
w Choroszczy i od padziernika 2011 r. w Starogardzie Gdañskim), którzy
zostali skazani jeszcze przed wejciem w ¿ycie (a nawet uchwaleniem) zmian
w kodyfikacjach karnych i umieszczeni w zak³adach zamkniêtych ju¿ na
podstawie zmienionych przepisów proceduralnych k.k.w.28
Czas stosowania rodka zabezpieczaj¹cego z art. 95a k.k. nie jest z góry
oznaczony. Podobnie jak w przypadku poddanych internacji psychiatrycznej
sprawców uznanych za niepoczytalnych in tempore criminis, o zwolnieniu
rozstrzyga s¹d, gdy dalsze pozostawanie sprawcy w zak³adzie leczniczym nie
jest ju¿ konieczne (art. 95a § 3 k.k. w zw. z art. 94 § 2 k.k.). Jak ju¿
wspomniano, idea bezterminowego orzekania rodków zabezpieczaj¹cych powsta³a na gruncie k.k. z 1932 r. i utrzyma³a siê do czasów obecnych. W ten
sposób ustawodawca zdj¹³ z bieg³ych opiniuj¹cych o stanie zdrowia psychicznego sprawcy wymóg nakrelenia chocia¿by przybli¿onego planu i harmonogramu leczenia. Zabieg tego rodzaju jest zupe³nie niezrozumia³y w kontekcie leczniczego charakteru przedmiotowego rodka i wyjanienie mo¿e
znaleæ tylko wówczas, je¿eli uzna siê, ¿e dominuj¹cym aspektem rodka
27
28

Ibidem, s. 5
Odpowied Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z upowa¿nienia Ministra
Zdrowia na interpelacjê poselsk¹ nr 1392 w sprawie leczenia w zak³adach zamkniêtych sprawców z zak³óceniem czynnoci psychicznych o pod³o¿u seksualnym. Zob. [online] <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ7.nsf/main/5A205D07>, dostêp: 29.06.2012.
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z art. 95a k.k. jest izolacja sprawcy zagro¿onego w wysokim stopniu recydyw¹. St¹d te¿ nie mo¿na podzieliæ pogl¹du, ¿e nadrzêdnym celem objêcia
skazanego postêpowaniem terapeutycznym jest wyleczenie niesprawnoci
psychicznej w postaci zaburzeñ preferencji seksualnych29.
Jak ka¿de oddzia³ywanie korekcyjno-resocjalizacyjne terapia powinna
koncentrowaæ siê na skazanych zagro¿onych w najwy¿szym stopniu powrotnoci¹ do przestêpstwa. Nie powinna za obejmowaæ tych sporód nich,
u których zidentyfikowano niskie zagro¿enie recydyw¹, tendencje samobójcze
oraz osobowoæ dyssocjaln¹. W takich wypadkach bowiem intensywne oddzia³ywanie terapeutycznie nie jest skuteczne, a mo¿e nawet spowodowaæ
negatywne konsekwencje dla ich spo³ecznej readaptacji po opuszczeniu zak³adu karnego30.
W polskich zak³adach zamkniêtych metody oddzia³ywañ terapeutycznych
polegaj¹ na zastosowaniu wobec skazanego farmakoterapii lub kognitywno-behawioralnej psychoterapii grupowej, uzupe³nionej terapi¹ indywidualn¹.
Prowadzone s¹ tak¿e zajêcia z biopsychicznych podstaw psychoseksualnego
rozwoju i zachowania cz³owieka po to, aby skazanym dostarczyæ m.in. wiedzy
z zakresu seksuologii31. W porównaniu z tym modelem programy oparte na
za³o¿eniach terapii psychodynamicznej czy te¿ operuj¹ce wy³¹cznie wzmocnieniami negatywnymi wykazuj¹ brak efektów w postaci redukcji zagro¿enia
recydyw¹32. Do przestêpców seksualnych niepodatnych na oddzia³ywanie terapeutyczne najczêciej stosuje siê oddzia³ywania w postaci farmakologicznej33.
Programy terapeutyczne ukierunkowane s¹ na wykszta³cenie spo³ecznie
akceptowanych metod radzenia sobie z popêdem seksualnym i towarzysz¹cymi mu negatywnymi emocjami. Wyuczenie zaspokajania seksualnych i nieseksualnych potrzeb w niedestrukcyjny sposób, tudzie¿ kontroli zachowañ
ma na celu zminimalizowanie ryzyka powrotu do przestêpstwa po opuszczeniu zak³adu. Ogólnym celem programu terapeutycznego jest redukcja stopnia wiktymizacji spo³ecznej poprzez zmniejszenie ryzyka recydywy wród
jego uczestników, celami szczegó³owymi s¹ za: wzmocnienie b¹d wzbudzenie poczucia odpowiedzialnoci za dokonane czyny, uwiadomienie sprawcom
przestêpstw seksualnych konsekwencji pope³nionych czynów przestêpczych
29
30

Zapatrywanie wyra¿one przez E. Weigend, J. D³ugosz, op. cit., s. 19.
M. Sztuka, Efektywnoæ oddzia³ywañ w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji
penitencjarnej. Dowiadczenia amerykañskie, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
2007, z. 1, s. 315.
31 L. Ciszewski, K. Nosek, P. Peka, Terapia sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci
seksualnej i obyczajnoci na przyk³adzie Aresztu ledczego w Starogardzie Gdañskim, referat
wyg³oszony na IV seminarium pt. Problematyka seksualna w terapii, resocjalizacji...
32 D.L. Mac Kenzie, Criminal Justice and Crime Prevention, [w:] Preventing Crime: What
Works, What Doesn´t, What´s Promising. A Report to the United States Congress. Prepared for
National Institute of Justice, Waszyngton 1997, s. 451; M. Sztuka, op. cit., s. 316.
33 M. Sawa, Oddzia³ywanie terapeutyczne wobec przestêpców seksualnych, [w:] Osobowoæ
przestêpcy a proces resocjalizacji, red. J. witka, M. Kuæ, I. Niewiadomska, Lublin 2005, s. 252253.
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dla pokrzywdzonego i jego najbli¿szych oraz samego sprawcy i jego rodziny,
rozwiniêcie mechanizmów samokontroli prowadz¹cych do wytworzenia nowego stylu zachowania  pozwalaj¹cego na maksymalne unikanie sytuacji
mog¹cych spowodowaæ powrót do aktywnoci przestêpczej, ukszta³towanie
umiejêtnoci identyfikacji i analizy etapów cyklu dewiacyjnego, w tym skutecznej interwencji w celu zapobiegania powrotowi do przestêpstwa34. Jednak, co nale¿y podkreliæ, sam fakt pope³nienia przestêpstwa o charakterze
seksualnym i jego rodzaj nie mog¹ przes¹dziæ o systemie oddzia³ywañ, jakim
bêdzie poddana osoba skazana za taki czyn. Wymaga ona bowiem nie tylko
oddzia³ywañ resocjalizacyjnych, ale równie¿ psychokorekcyjnych i leczniczych35. Niew¹tpliwie leczenie zaburzeñ preferencji seksualnych wymaga
daleko posuniêtej indywidualizacji, stanowi¹cej szerokie pole dla specjalistów
reprezentuj¹cych ró¿ne (czêsto zupe³nie odmienne) podejcie psychodynamiczne. Sama terapia jest natomiast intensywna, d³ugotrwa³a i z pewnoci¹
trudna emocjonalnie nie tylko dla skazanego, lecz tak¿e dla osoby odpowiedzialnej za proces terapeutyczny.

Podsumowanie
Analizowany model postêpowania ze skazanymi z zaburzeniami preferencji seksualnych podlega wielorakiej krytyce z uwagi na brak zgeneralizowanych standardów prowadzenia terapii  w ka¿dej bowiem jednostce opracowywany jest program autorski. Pomiêdzy programami zachodz¹ zatem, co
nieuniknione, liczne ró¿nice nie tylko w wyborze paradygmatu (kognitywnybehawioralny, psychodynamiczny, systemowy, integracyjny i in.), ale tak¿e
koncentracji na wybranych obszarach pracy terapeutycznej36. Takie podejcie nie pozwala na dokonanie ewaluacji efektywnoci prowadzonej terapii
w odniesieniu do ca³ej populacji skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych37. W praktyce zrealizowanie za³o¿eñ systemowych odnonie do wskazanej grupy skazanych napotyka na istotne trudnoci, które dotycz¹ w szczególnoci pozyskania specjalistycznej kadry do pracy z tego rodzaju
sprawcami oraz polegaj¹ na braku podejcia holistycznego  dominuj¹ bowiem indywidualnie programy opracowywane w danym zak³adzie karnym
czy zak³adzie zamkniêtym.
34 R. Rutkowski, W. Sroka, Program terapii sprawców przestêpstw seksualnych, [w:]
M. Marczak, Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez s³u¿bê wiêzienn¹, Kraków 2009, s. 236.
35 M. Kluger, Sprawcy przestêpstw seksualnych w polskim wiêzieniu, Niebieska Linia
2002, nr 1, s. 22.
36 W. Sroka, op. cit.
37 Ibidem.
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Summary
Therapeutic model applied towards imprisoned
with sexual preferences disorders
Key words: sex offender, pharmacological or cognitive  behavioral therapy, preventive measure

Protective measures from the Art. 95 a of the Penal Code were entered
into the Penal Code pursuant to the provisions of the amending Act of the
Penal Code from 27th July 2005. Providing the adequate protection for the
society against perpetrators of the crimes towards sexual freedom, it is one
of the main purposes of the criminal politics implemented at present. Subjective measure, as the only from protective measures described in the chapter
X of the Penal Code, in the current legal status, is implemented after completing the imprisonment by the convicted. The aim of ordering the following
measure is to conduct a pharmacological therapy or cognitive and behavioral
one to the sentenced for committing sexual offence, in relation to disorders of
sexual preferences. Therapeutic methods are supposed to lead the sexual
instinct of the perpetrator to the decrease and to eliminate or reduce the risk
of re-offending the sex offence. Therapy, according to the statutory assumption, should be held in conditions of total institutions i.e. at first in a penal
institution while imprisonment in the therapeutic system and then should be
continued in conditions of the closed curative institution (psychiatric internation).
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Przestêpstwa seksualne w kulturze prawnej
judaizmu a prawo karne wspó³czesnego Izraela
Kulturê prawn¹ judaizmu okrela siê niekiedy mianem kultury prawnej
narodu ¿ydowskiego. Najwa¿niejszymi ród³ami klasycznego prawa judaistycznego s¹ wiête ksiêgi judaizmu  Tora zwana Piêcioksiêgiem Moj¿eszowym, a tak¿e interpretacje i komentarze Tory  Miszna i zrodzona z jej
studiowania Gemara, tworz¹ce Talmud1. Zawieraj¹ one liczne przepisy prawa oraz regu³y jego egzekwowania, nierozerwalnie wi¹¿¹c siê przy tym
z wyznaniem ¿ydowskim2. Sakralny charakter prawa zak³ada, ¿e jego twórc¹
jest Bóg i od Niego pochodz¹ wszystkie przepisy normuj¹ce wzajemne stosunki miêdzy ludmi. Konsekwencj¹ tego jest niezmiennoæ prawa, które
wed³ug nauki ¿ydowskiej mo¿e byæ dostosowywane do potrzeb zmieniaj¹cych
siê czasów tylko metod¹ interpretacji uniwersalnej symboliki Tory i poszukiwania w niej ukrytych przes³añ.
Klasyczne prawo judaistyczne charakteryzuje szereg cech, wród których
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: religijnoæ, rytualizm, humanitaryzm, mesjanizm i rygoryzm. Religijny charakter kultury prawnej judaizmu wynika
z wyprowadzenia wszelkich norm, szczególnie prawnych, moralnych i religijnych, z za³o¿eñ doktrynalnych judaizmu. Religijny sens przenika wszystkie
normy prawa judaistycznego. Jest on jednak najbardziej widoczny w prawie
karnym, które przestêpstwo uto¿samia z grzechem, a sankcje ziemskie kojarzy siê z pozaziemskimi sankcjami boskimi3.
Kultura prawna judaizmu, wyra¿aj¹ca siê w poszukiwaniu norm prawnych adekwatnych do konkretnego stanu faktycznego sprawy, przypomina
z jednej strony praktykê prawników rzymskich, z drugiej natomiast praktykê systemu common law. Do najwa¿niejszych problemów prawnych wspó³czesnego Izraela zalicza siê na ogó³ okrelanie stosunku do tradycyjnego
1 Niekiedy jako trzeci¹ istotn¹ ksiêgê Talmudu wymienia siê Toseftê  dodatek i uzupe³nienie Miszny. Zob. B. Sygit, Historia prawa kryminalnego, Toruñ 2007, s. 295.
2 S. Ladier, Proces karny w Talmudzie. Z zagadnieñ stosunku prawa procesowego do prawa
karnego materjalnego w Talmudzie, nak³adem i drukiem Ignacego Jaegera, Lwów 1933, s. 9.
3 R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Zakamycze, Kraków 2005, s. 122.
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prawa ¿ydowskiego i poszukiwanie kompromisu w okreleniu granic prawa
wieckiego i prawa rytualnego. Przejawem tego jest m.in. postanowienie
art. 46 aktu prawnego The Fundamentals of Law, nakazuj¹ce s¹dom orzekanie zgodnie z zasadami wolnoci, sprawiedliwoci, s³usznoci i pokoju, wynikaj¹cymi z ¿ydowskiego dziedzictwa kulturowego, wszêdzie tam, gdzie zaistniej¹ luki prawne4.
Zasygnalizowane wy¿ej problemy w du¿ej mierze dotycz¹ prawa karnego. Karalnoæ wielu zachowañ uznawanych niegdy za wysoce szkodliwe
spo³ecznie, a nawet zagra¿aj¹ce istnieniu narodu ¿ydowskiego i rozbijaj¹ce
jego to¿samoæ kulturow¹ wspó³czenie  w obliczu wymieszania zwyczajów
i wiatopogl¹dów imigruj¹cych do Izraela ¯ydów  sprawia znaczne trudnoci legislacyjne. Tym niemniej istniej¹ sfery ¿ycia spo³ecznego, w których
dzisiejsze prawo karne czerpie inspiracjê z tradycji judaistycznej. Sytuacja
taka zachodzi m.in. na gruncie przepisów dotycz¹cych przestêpstw seksualnych, okrelenia ich katalogu i wyznaczenia zasad ponoszenia odpowiedzialnoci karnej.
Prawo moj¿eszowe traktuje czyny wymierzone w naturê ¿ycia seksualnego cz³owieka jako jedne z najpowa¿niejszych przestêpstw zagra¿aj¹cych
funkcjonowaniu spo³eczeñstwa ¿ydowskiego. Wszelkie odstêpstwa od przyjêtych zwyczajów obcowania p³ciowego napiêtnowane s¹ w Torze z pe³n¹ surowoci¹. Judaizm naucza, ¿e seksualnoæ cz³owieka odgrywa bardzo istotn¹
rolê w jego ¿yciu i stanowi element natury. Talmud nadaje kwestiom seksualnoci donios³y charakter, uznaj¹c, ¿e nale¿y odnosiæ siê do nich ostro¿nie
i z nale¿yt¹ powag¹. Istotny jest fakt, ¿e kwestie wspó³¿ycia seksualnego
w judaizmie rozwa¿a siê na ogó³ w ramach stosunków ma³¿eñskich i prokreacji jako aktu wspó³pracy cz³owieka z Bogiem w tworzeniu nowego
¿ycia5.
Tradycyjne prawo karne judaizmu postrzega przestêpstwa seksualne podobnie jak wspó³czesne izraelskie prawo karne, tj. jako przestêpstwa przeciwko moralnoci i przyjêtym obyczajom w zakresie wolnoci ¿ycia seksualnego (np. zgwa³cenie) i obyczajnoæ w dziedzinie p³ciowej (np. kazirodztwo,
uwiedzenie etc.). Typy przestêpstw zwi¹zanych z ¿yciem seksualnym cz³owieka ró¿ni³y siê jednak od katalogu przestêpstw seksualnych obowi¹zuj¹cego
prawa karnego Izraela i obejmowa³y: cudzo³óstwo, zgwa³cenie, uwiedzenie,
kazirodztwo, zoofiliê i sodomiê.
Przez cudzo³óstwo (hebr. niuf) w prawie moj¿eszowym rozumieæ nale¿y stosunek seksualny mê¿czyzny z kobiet¹ zamê¿n¹, niepozostaj¹c¹ z nim
w zwi¹zku ma³¿eñskim. Prawo ró¿nicowa³o sytuacjê prawn¹ mê¿czyzn (którzy mogli mieæ wiêcej ni¿ jedn¹ ¿onê) i kobiet, albowiem stosunek seksual4
5

Ibidem, s. 126.
A. Forta, Judaism, Heinemann Educational, Oxford 1995, s. 54.
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ny mê¿czyzny z kobiet¹ niezamê¿n¹ nie by³ traktowany jako czyn cudzo³óstwa6.
Cudzo³óstwo w tradycyjnym judaistycznym prawie karnym traktowane
jest dwojako. Z punktu widzenia interesu publicznego czyn ten godzi
w wiêtoæ ma³¿eñstwa, czyli fundamenty rodziny. Z punktu widzenia interesów prywatnych zrodzone z nieprawego ³o¿a dzieci stanowi³y problem przy
spadkobraniu7.
W przedmiocie cudzo³óstwa prawo biblijne jest stanowcze i konsekwentne, o czym wiadczy nastêpuj¹cy fragment Ksiêgi Kap³añskiej: Ktokolwiek
cudzo³o¿y z ¿on¹ bliniego, bêdzie ukarany mierci¹ i cudzo³o¿nik, i cudzo³o¿nica (Kp³ 20, 10)8. Prawo to zostaje nastêpnie przypomniane w Ksiêdze
Powtórzonego Prawa w nastêpuj¹cej formie: Jeli siê znajdzie cz³owieka pi¹cego z kobiet¹ zamê¿n¹, oboje umr¹: mê¿czyzna pi¹cy z kobiet¹ i ta kobieta.
Usuniesz z³o z Izraela (Pwt 22, 22). Pamiêtaj¹c, ¿e kobieta mog³a byæ zmuszona si³¹ do cudzo³óstwa, wyszczególniæ trzeba czyn tzw. dobrowolnego cudzo³óstwa, którego mog³a dopuciæ siê dziewica zarêczona, traktowana przez prawo ¿ydowskie jako ¿ona jeszcze przed zalubinami. Kwalifikacja czynu
zale¿na by³a od tego, czy kobieta wzywa³a pomocy w czasie stosunku seksualnego. Gdyby tego zaniecha³a, w istocie dochodzi³o do cudzo³óstwa i obie
strony ponosi³y mieræ. Je¿eli jednak kobieta o tak¹ pomoc nawo³ywa³a, czyn
mê¿czyzny stanowi³ przestêpstwo zgwa³cenia i tylko on podlega³ karze mierci (Pwt 22, 23-24)9.
Na gruncie odmian cudzo³óstwa na uwagê zas³uguje ponadto próba zabezpieczenia przez Prawo autorytetu kap³anów, których córka w przypadku
dopuszczenia siê nierz¹du podlega³a karze mierci przez spalenie (Kp³ 21, 9).
Wspó³czenie obowi¹zuj¹ca izraelska ustawa karna z 1977 r.  5737 co
prawda nie penalizuje cudzo³óstwa, pozostawiaj¹c je w sferze etyki, tym
niemniej warto zwróciæ uwagê na szerok¹ karalnoæ prostytucji, która czêsto
6 A. Berlin, M. Grossman, The Oxford Dictionary of the Jewish Religion. Second Edition,
Oxford University Press, Oxford 2011, s. 22; L. Cohn-Sherbok, D. Cohn-Sherbok, A Popular
Dictionary of Judaism, Curzon Press, Richmond 1995, s. 4; J. R. Baskin (ed.), The Cambridge
Dictionary of Judaism and Jewish Culture, Cambridge University Press, Cambridge 2011, s. 5.
7 M. Duschak, Das mosaisch  talmudische strafrecht, Wilhelm Braumuller, Wiedeñ 1869,
s. 38.
8 Tu i dalej cyt. wg: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków
oryginalnych, Wydawnictwo Pallottinum, Poznañ  Warszawa 1989.
9 Przy okazji omawiania cudzo³óstwa warto wskazaæ na jeszcze jeden czyn, co prawda
nawi¹zuj¹cy swoim charakterem do cudzo³óstwa, jednak¿e stanowi¹cy raczej nierz¹d przeciwko
przyjêtym obyczajom, tj. obcowanie seksualne z niewolnic¹. Tora stanowi w tym wzglêdzie, ¿e
je¿eli kto obcuje cielenie z kobiet¹ wylewaj¹c nasienie, a ona jest niewolnic¹ przeznaczon¹ dla
innego mê¿a, ale jeszcze nie wykupion¹ ani obdarzon¹ wolnoci¹, to bêdzie im wymierzona kara,
jednak nie kara mierci, bo ona nie by³a obdarzona wolnoci¹ (Kp³ 19, 20). Dodatkowo mê¿czyzna zobowi¹zany by³ w tej sytuacji z³o¿yæ ofiarê celem zadoæuczynienia i przeb³agania Boga za
pope³niony grzech.
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uwa¿ana jest za zjawisko pochodne od cudzo³óstwa, a niekiedy nawet za jedn¹
z jej form. Przestêpstwa zwi¹zane z prostytucj¹ ujête zosta³y w czêci 10
 Prostytucja i pornografia rozdzia³u 8  Przestêpstwa przeciwko porz¹dkowi politycznemu i spo³ecznemu. Zgodnie z art. 199 ustawy karnej z 1977
r., karze do 7 lat pozbawienia wolnoci podlega ten, kto w jakimkolwiek
zakresie, przez ca³e ¿ycie lub przez jakikolwiek jego okres utrzymuje siê
z dochodów osoby zaanga¿owanej w prostytucjê (sutenerstwo  lit. a pkt 1),
a tak¿e osoba, która wiadomie przyjmuje jakiekolwiek dobra w zamian za
akt prostytucji lub jego czêci (lit a pkt 2). Tej samej karze podlega osoba,
która dopuszcza siê jednego z wy¿ej wymienionych czynów przy udziale
w prostytucji ma³¿onka, dziecka lub pasierba albo celem dokonania przestêpstwa dopuszcza siê nadu¿ycia w³adzy, stosunku zale¿noci, nadzoru pedagogicznego lub stosunku s³u¿bowego (lit. b). Bez znaczenia prawnego dla karalnoci powy¿szych czynów pozostaje charakter korzyci, które otrzyma³
sprawca (pieni¹dze, kosztownoci, us³ugi etc.), kwestia, od kogo sprawca
otrzyma³ dane korzyci (od osoby zaanga¿owanej w prostytucjê czy od kogo
innego), a tak¿e okolicznoæ, czy otrzyma³ on korzyci za akt prostytucji, czy
za czyn maj¹cy ten akt zast¹piæ (lit. c pkt 1-3). Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e izraelskie prawo karne penalizuje równie¿ takie czyny, jak nak³anianie (przymuszanie) innej osoby do udzia³u w pojedynczym akcie prostytucji (art. 201),
a tak¿e nak³anianie (przymuszanie) innej osoby do regularnego uprawiania
prostytucji (art. 202)10, anga¿owanie nieletnich w prostytucjê (art. 203B),
korzystanie z us³ug seksualnych oferowanych przez nieletnich (art. 203C),
utrzymywanie i obs³uga miejsc, w których uprawiana jest prostytucja (dotyczy to równie¿ m.in. pojazdów l¹dowych i statków morskich  art. 204),
wiadome wynajmowanie miejsc, w których uprawiany ma byæ proceder prostytucji (art. 205), dostarczanie informacji na temat wiadczenia us³ug seksualnych przez nieletnich (bez znaczenia jest przy tym, gdzie wiadczone s¹
us³ugi, czy na terenie Izraela, czy za granic¹, wystarczaj¹cy dla karalnoci
czynu jest fakt zaanga¿owania nieletnich w proceder przestêpczy  art.
205A), rozpowszechnianie informacji o wiadczeniu us³ug seksualnych przez
nieletniego przez sprawcê pozostaj¹cego w b³êdzie co do faktycznego wieku
osoby prostytuuj¹cej siê  pe³noletniej (art. 205B), rozpowszechnianie informacji na temat wiadczenia us³ug seksualnych przez osoby pe³noletnie
10 Czyny te zagro¿one s¹ karami odpowiednio 5 i 7 lat pozbawienia wolnoci, a w przypadku, gdy sprawca przy ich pope³nieniu wykorzystuje w³adzê, stosunek zale¿noci, nadzór pedagogiczny lub stosunek s³u¿bowy, albo krytyczne po³o¿enie (np. ekonomiczne) danej osoby, zagro¿enie kar¹ pozbawienia wolnoci wzrasta do 10 lat. Co wiêcej, w przypadku gdy sprawca u¿ywa
si³y lub innych form przymusu, albo grozi u¿yciem takich wobec osoby anga¿owanej w prostytucjê lub wobec jakiejkolwiek innej osoby, wykorzystuje sytuacjê, w której osoba anga¿owana
w prostytucjê nie mo¿e przeciwstawiæ siê jego zamierzeniom, wykorzystuje chorobê psychiczn¹
lub upoledzenie umys³owe albo uzyskuje zgodê takiej osoby za pomoc¹ oszustwa, kara pozbawienia wolnoci wynosi do 16 lat pozbawienia wolnoci (art. 203).
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(art. 205C)11, a tak¿e zezwalanie nieletnim na odwiedzanie domów publicznych lub zamieszkiwanie w nich (art. 208).
Sposób okrelenia przestêpstwa zgwa³cenia w prawie biblijnym sprawia, ¿e jest on postrzegany raczej jako wyrz¹dzenie ekonomicznej szkody
ojcu kobiety lub jej mê¿owi ni¿ u¿ycie przemocy wobec kobiety12.
W przypadku zgwa³cenia prawo biblijne nakazuje: Jeli mê¿czyzna znajdzie m³od¹ kobietê  dziewicê niezalubion¹  pochwyci j¹ i pi z ni¹, a znajd¹
ich, odda ten mê¿czyzna, który z ni¹ spa³, ojcu m³odej kobiety 50 syklów
srebra i zostanie ona jego ¿on¹. Za to, ¿e jej gwa³t zada³, nie bêdzie jej móg³
porzuciæ przez ca³e swe ¿ycie (Pwt 22, 28-29). Sprawca nie móg³ w tej sytuacji
unikn¹æ ma³¿eñstwa. Wy³¹czona by³a ponadto mo¿liwoæ uzyskania w przysz³oci ewentualnego rozwodu.
Inaczej prawo biblijne traktowa³o zgwa³cenie kobiety zamê¿nej. Problem
ten opisuje nastêpuj¹cy fragment Ksiêgi Powtórzonego Prawa: Lecz jeli mê¿czyzna znalaz³ na polu m³od¹ kobietê zalubion¹, zada³ jej gwa³t i spa³ z ni¹,
umrze sam mê¿czyzna, który z ni¹ spa³. M³odej kobiecie za nic nie uczynisz.
M³oda kobieta nie pope³ni³a przestêpstwa godnego mierci. Wypadek ten jest
podobny do tego, gdy kto powstaje przeciw bliniemu swemu i ¿ycia go pozbawi: znalaz³ j¹ na polu, m³oda kobieta zalubiona krzycza³a, a nikt jej nie
przyszed³ z pomoc¹ (Pwt 22, 25-27). Napastnik bezwzglêdnie podlega³ w tej
sytuacji karze mierci.
Przestêpstwo zgwa³cenia izraelska ustawa karna z 1977 r. umiejscawia
w przepisie art. 345 czêci 10 zatytu³owanej Przestêpstwa seksualne rozdzia³u 10  Uszkodzenia cia³a. Pod pojêciem zgwa³cenia prawo karne rozumie:
a) odbycie stosunku seksualnego z kobiet¹ bez jej zgody (art. 345 pkt 1),
b) po uprzednim uzyskaniu tej zgody na skutek podstêpnego wprowadzenia
kobiety w b³¹d co do to¿samoci osoby lub charakteru czynu (art. 345 pkt 2),
c) obcowanie p³ciowe, gdy kobieta nie ukoñczy³a 14 lat, nawet za jej
zgod¹ (art. 345 pkt 3),
d) obcowanie p³ciowe z kobiet¹ przytomn¹ lub pozostaj¹c¹ w stanie wy³¹czaj¹cym dobrowolne wyra¿enie przez ni¹ zgody na stosunek seksualny
(art. 345 pkt 4),
e) obcowanie p³ciowe z kobiet¹ chor¹ psychicznie lub upoledzon¹ umys³owo w ten sposób, ¿e wyra¿onej przez ni¹ zgody na odbycie stosunku
seksualnego nie mo¿na uwa¿aæ za dobrowolne (art. 345 pkt 5).

11 Karalnoæ czynu obejmuje sytuacje, w których przedmiotem dzia³alnoci jest tylko
wiadczenie us³ug seksualnych, wiadczenie us³ug seksualnych jest jedynym tematem podawanej informacji, informacje przesy³ane s¹ tylko na probê zainteresowanego, a ich charakter
wyranie wskazuje na cel, którym jest reklamowanie wiadczenia us³ug seksualnych i zachêcanie do skorzystania z nich.
12 A. Berlin, M. Grossman, The Oxford Dictionary..., s. 611.
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Powy¿sze przestêpstwa zagro¿one s¹ kar¹ pozbawienia wolnoci do lat 16.
Zagro¿enie kar¹ pozbawienia wolnoci wynosi 20 lat, gdy zgwa³cenia dopuszczono siê na kobiecie, która nie ukoñczy³a 16 lat (z wyj¹tkiem okolicznoci
wprowadzenia w b³¹d co do to¿samoci osoby lub charakteru czynu), po
uprzednim zastraszeniu ofiary przy u¿yciu broni palnej lub innej broni, gdy
wynikiem omawianego czynu jest szkoda cielesna, psychiczna albo ci¹¿a pokrzywdzonej, obcowanie p³ciowe mia³o miejsce z maltretowaniem seksualnym kobiety przed, w trakcie lub po zgwa³ceniu, a tak¿e w sytuacji gwa³tu
zbiorowego (za taki postrzegany jest równie¿ stosunek seksualny odbyty
z ofiar¹ przez jednego napastnika, gdy pozosta³e osoby pomagaj¹ mu np.
unieruchomiæ pokrzywdzon¹). Przez odbycie stosunku seksualnego z kobiet¹
prawo karne rozumie natomiast wprowadzenie do ¿eñskiego narz¹du p³ciowego jakiejkolwiek czêci cia³a lub przedmiotu.
Zasadne jest twierdzenie, ¿e przestêpstwo zgwa³cenia wspó³czenie budzi tak¹ sam¹ odrazê, jak w czasach biblijnych, penalizowane jest jednak
w du¿o szerszym zakresie. Co istotne i co wyranie odró¿nia prawo moj¿eszowe od obowi¹zuj¹cych uregulowañ izraelskiej ustawy karnej z 1977 r., to fakt
rzeczywistego objêcia ochron¹ karn¹ kobiety przy przestêpstwie zgwa³cenia.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e konstrukcja przepisu art. 345 ustawy karnej wy³¹cza mo¿liwoæ oskar¿enia i skazania na jego podstawie sprawcy zgwa³cenia
mê¿czyzny.
O uwiedzeniu prawo biblijne stanowi w nastêpuj¹cy sposób: Jeli kto
uwiód³ dziewicê jeszcze nie zarêczon¹ i obcowa³ z ni¹, uici (rodzinie) op³atê
(sk³adan¹ przy zalubinach) i wemie j¹ za ¿onê. Jeli by siê ojciec nie zgodzi³
mu jej oddaæ, wówczas winien zap³aciæ tyle, ile wynosi op³ata sk³adana przy
zalubinach dziewic (Wyjc 22, 15-16). Op³ata ta wynosi³a 50 syklów.
W rzeczywistoci wiêc to ojciec uwiedzionej móg³ domagaæ siê albo zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego, albo grzywny tytu³em odszkodowania (Ketubot 39).
Wspó³czesne izraelskie prawo karne penalizuje wspó³¿ycie seksualne za
obopóln¹ zgod¹, bêd¹c¹ jednak w wietle prawa pozorn¹ lub wynikaj¹c¹
z b³êdu kobiety (art. 346). Ma to miejsce w sytuacjach, gdy sprawca odby³
stosunek p³ciowy z osob¹ nieletni¹, która ukoñczy³a 14 lat, ale nie ukoñczy³a
jeszcze 16 lat i która nie jest jego ¿on¹, lub jeli sprawca odby³ stosunek
p³ciowy z osob¹ niepe³noletni¹, która ukoñczy³a 16, ale nie ukoñczy³a jeszcze
18 lat, nadu¿ywaj¹c stosunku zale¿noci, w³adzy, nadzoru pedagogicznego
lub stosunku podleg³oci s³u¿bowej, lub fa³szywie obiecuj¹c pokrzywdzonej
ma³¿eñstwo. Czyny te zagro¿one s¹ kar¹ do 5 lat pozbawienia wolnoci (art.
346 lit. a pkt 1). W przypadku, gdy pokrzywdzon¹ jest osoba leczona psychicznie, natomiast podejrzanym lekarz, psycholog lub pracownik socjalny
uczestnicz¹cy w jej leczeniu, domniemuje siê, ¿e dobrowolnej zgody na
wspó³¿ycie nie by³o, jeli nie rozpoczê³o siê ono przed leczeniem pokrzywdzonej (art. 346 lit. a pkt 2). W przypadku gdy sprawca obcowa³ seksualnie
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z kobiet¹, która ukoñczy³a 16 lat, przed osi¹gniêciem przez ni¹ wieku 18 lat,
wykorzystuj¹c przy tym swoje kompetencje w zatrudnieniu tej osoby lub
przez fa³szyw¹ obietnicê ma³¿eñstwa z t¹ kobiet¹, pomimo pozostawania ju¿
w zwi¹zku ma³¿eñskim, podlega on karze pozbawienia wolnoci do lat 5 (art.
346 lit. b).
W kontekcie klasycznego prawa karnego judaizmu na uwagê zas³uguje
wprowadzenie do izraelskiej ustawy karnej z 1977 r. fa³szywej obietnicy
ma³¿eñstwa celem doprowadzenia do obcowania p³ciowego jako jednej z okolicznoci warunkuj¹cych karalnoæ przestêpstwa wspó³¿ycia seksualnego za
rzekomo obopóln¹ zgod¹. Mo¿na w tej sytuacji doszukaæ siê róde³ tego
uregulowania w biblijnej tradycji penalizowania aktu uwiedzenia kobiety.
Mówi¹c o czynach kazirodczych (hebr. gillui arayot) w judaistycznym prawie karnym na ogó³ wymienia siê trzy typowe sytuacje wskazane
w Ksiêdze Kap³añskiej13:
a) obcowanie seksualne z matk¹ lub ¿on¹ ojca: Ktokolwiek obcuje cielenie z ¿on¹ swojego ojca, ods³ania nagoæ ojca: bêd¹ ukarani mierci¹ oboje,
sami tê mieræ na siebie ci¹gnêli (Kp³ 20, 11);
b) obcowanie seksualne z synow¹: Ktokolwiek obcuje cielenie z synow¹,
bêdzie razem z ni¹ ukarany mierci¹: pope³nili sromotê, sami tê mieræ na
siebie ci¹gnêli (Kp³ 20, 12);
c) polubienie kobiety i jej matki: Je¿eli kto bierze za ¿onê kobietê i jej
matkê, dopuszcza siê rozpusty: on i ona bêd¹ spaleni w ogniu, aby nie by³o
rozpusty wród was (Kp³ 20, 14).
Wspó³czesne prawo karne Izraela penalizuje czyny kazirodcze w art. 351,
uto¿samiaj¹c je z analogicznymi zachowaniami, jak wyszczególnione przy
przestêpstwach zgwa³cenia (art. 345 lit. a) i sodomii (art. 347 lit. b), tyle ¿e
pope³nionymi w odniesieniu do nieletnich krewnych, a tak¿e osób nieporadnych, za które sprawca jest odpowiedzialny i nad którymi sprawuje opiekê.
Czyn ten zagro¿ony jest kar¹ pozbawienia wolnoci do lat 20 (art. 351 lit. a).
Je¿eli sprawca odbywa stosunek p³ciowy z kobiet¹, która osi¹gnê³a wiek
14 lat, ale nie osi¹gnê³a jeszcze wieku 21 lat, lub pope³nia sodomiê na osobie,
która ukoñczy³a 14 lat, ale nie osi¹gnê³a jeszcze 21 roku ¿ycia, i osoby te
s¹ krewnymi sprawcy, podlega on karze pozbawienia wolnoci do lat 16
(art. 351 lit. b). Karane z przepisów o kazirodztwie s¹ tak¿e nieprzyzwoite
zachowania seksualne sprawcy pope³nione w celu osi¹gniêcia satysfakcji seksualnej, pobudzenia seksualnego lub poni¿enia pokrzywdzonego  krewnego
lub podopiecznego (art. 351 lit. cd). Traktuj¹c o kazirodczych stosunkach
seksualnych, prawo karne pod pojêciem krewnych wymienia nastêpuj¹ce
osoby:

13

M. Duschak, op. cit., s. 37.
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1) rodzica, ma³¿onka lub konkubenta rodzica, dziadka oraz babciê;
2) osoby, które ukoñczy³y 15 lat i s¹ rodzeñstwem lub rodzeñstwem
przyrodnim, wuja, ciotkê, szwagrów, jednak¿e w przypadku odbycia zakazanego stosunku seksualnego, o którym mowa w art. 351 lit. b, oraz nieprzyzwoitego zachowania seksualnego z art. 351 lit. c pkt 3 ustawy karnej,
pope³nionych na osobie w wieku 16 lat lub starszych, wuja, ciotki, szwagrów
nie wlicza siê do grupy krewnych;
3) rodziców zastêpczych, ma³¿onka lub konkubenta rodzica zastêpczego,
ojca lub matkê rodzica zastêpczego;
4) osobê, która ukoñczy³a 15 lat i jest synem lub córk¹ rodzica zastêpczego, ma³¿onkiem któregokolwiek z nich; bratem lub siostr¹ rodzica zastêpczego lub ma³¿onkiem któregokolwiek z nich, jednak¿e w odniesieniu do przestêpstw zakazanego stosunku seksualnego i nieprzyzwoitego zachowania
seksualnego, pope³nionego na osobie, która ukoñczy³a szesnacie lat, za
krewnych uwa¿a siê wy³¹cznie syna lub córkê rodzica zastêpczego (art. 351
lit. e).
Spostrze¿eniem, jakie nasuwa siê przy analizie obowi¹zuj¹cych uregulowañ karnych z perspektywy klasycznego prawa karnego judaizmu, jest zaliczenie przez izraelsk¹ ustawê karn¹ z 1977 r. w poczet krewnych konkubenta
rodzica, co wskazuje na rozszerzenie biblijnego zakazu wspó³¿ycia seksualnego z ¿on¹ ojca oraz dostosowanie go do wspó³czesnoci, gdzie liczba zawieranych ma³¿eñstw rokrocznie spada14.
Tradycyjne prawo karne judaizmu wprost przewiduje karalnoæ stosunków homoseksualnych, a tak¿e zoofilii. Fakt ten w pe³ni oddaj¹ nastêpuj¹ce fragmenty Ksiêgi Kap³añskiej: Nie bêdziesz obcowa³ z mê¿czyzn¹,
tak jak siê obcuje z kobiet¹. To jest obrzydliwoæ! Nie bêdziesz obcowa³ cielenie z ¿adnym zwierzêciem; przez to sta³by siê nieczystym. Tak¿e i kobieta nie
bêdzie stawaæ przed zwierzêciem, aby siê z nim z³¹czyæ. To jest sromota!
(Kp³. 18, 22-23); Ktokolwiek obcuje cielenie z mê¿czyzn¹, tak jak siê obcuje
z kobiet¹, pope³nia obrzydliwoæ. Obaj bêd¹ ukarani mierci¹, sami tê mieræ
na siebie ci¹gnêli (Kp³. 20, 13), a tak¿e Ktokolwiek obcuje cielenie ze zwierzêciem, wylewaj¹c nasienie, bêdzie ukarany mierci¹. Zwierzê tak¿e zabijecie.
Jeli kobieta zbli¿y siê do jakiego zwierzêcia, aby z nim siê z³¹czyæ, zabijesz
i kobietê, i zwierzê. Oboje bêd¹ ukarani mierci¹, sami mieræ na siebie ci¹gnêli (Kp³. 20, 15-16).
Przypuszczalnie stosunki homoseksualne, podobnie jak w staro¿ytnym
Egipcie, by³y przez spo³eczeñstwo ¿ydowskie traktowane na równi z ba³wo14 Dla porównania art. 201 polskiego kodeksu karnego przewiduje karalnoæ kazirodztwa
jako obcowania p³ciowego wy³¹cznie ze wstêpnym, zstêpnym, przysposobionym, przysposabiaj¹cym, bratem lub siostr¹.
15 M. Duschak, op. cit., s. 38.
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chwalstwem  jako czyny niebezpieczne dla bytu pañstwa i narodu, prowadz¹ce bezporednio do wyludnienia15.
Wspó³czesne prawo karne Izraela nie penalizuje wprost aktów homoseksualnych, pró¿no równie¿ w ustawie karnej z 1977 r. szukaæ karalnoci zoofilii. Ustawa ta przewiduje jednak karalnoæ sodomii, rozumianej jako wprowadzenie narz¹du cia³a lub obiektu do odbytu drugiej osoby lub
wprowadzenie narz¹du p³ciowego do ust drugiej osoby (art. 347 lit c).
W odró¿nieniu od aktów homoseksualnych w tej sytuacji przestêpstwa mog¹
dopuciæ siê osoby przeciwnej p³ci. Konkretyzuj¹c  przestêpstwo sodomii
karane jest w sytuacji, gdy sprawca dopuszcza siê tego czynu na osobie,
która ukoñczy³a 14 lat, ale nie osi¹gnê³a jeszcze wieku 16 lat lub na osobie,
która ukoñczy³a 16 lat, ale nie ukoñczy³a jeszcze 18 przy wyzyskaniu stosunku zale¿noci, w³adzy, stosunku wychowawczego lub nadzoru (podleg³oci
s³u¿bowej) (art. 347 lit a pkt 1). Przestêpstwo to zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoci do lat 5. Podobnie jak ma to miejsce przy przestêpstwie
wspó³¿ycia p³ciowego za pozorn¹ obopóln¹ zgod¹, w odniesieniu do sodomii
istnieje domniemanie braku zgody na ten akt w relacjach psychiatra/psycholog/pracownik socjalny  pacjent, gdy tego typu relacje seksualne nie zosta³y
nawi¹zane przed rozpoczêciem procesu leczenia (art. 347 lit. a pkt 2). Je¿eli
sprawca sodomii pope³nia czyn na osobie, która ukoñczy³a 18 lat, z wykorzystaniem posiadanej w³adzy decyzyjnej w zatrudnieniu pokrzywdzonego, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 (art. 347 lit. a1).
Dotychczasowe rozwa¿ania jednoznacznie wskazuj¹, ¿e kultura prawna
judaizmu nadal silnie oddzia³uje na obecne prawo karne Izraela i przenika
ratio legis wielu obowi¹zuj¹cych przepisów. Pomimo i¿ konstrukcja katalogu
przestêpstw seksualnych przyjêta w izraelskim ustawodawstwie karnym
uwzglêdnia ewoluuj¹cy charakter tego typu przestêpstw, wiele spo³ecznie
nieakceptowanych sfer zachowania seksualnego jest penalizowanych z tak¹
sam¹ konsekwencj¹, jak w czasach biblijnych. Niektóre za³o¿enia klasycznego prawa karnego judaizmu zosta³y po uprzednich modyfikacjach przeniesione do wspó³czesnej polityki karnej.
Wp³ywy prawa karnego judaizmu daje siê zauwa¿yæ równie¿ w ustawodawstwach pañstw nale¿¹cych do kultur prawnych chrzecijañstwa i islamu,
a dotyczy to nie tylko sfery prawnej, ale i moralnej16. Fakty te wiadcz¹
o ponadczasowoci, uniwersalizmie oraz wp³ywach prawa biblijnego i pracy
talmudystów na naukê prawa karnego.

16 Wp³ywy prawa karnego judaizmu na prawo karne islamu, penalizuj¹ce m.in. takie
czyny, jak cudzo³óstwo czy rozpowszechnianie niemoralnoci, wskazuj¹ J. Kasprzak i J. Bury,
Prawo karne islamu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 25.
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Summary
Sexual offences in the Judaic legal culture and the criminal law
of the contemporary Israel
Key words: Judaism, law of Moses, adultery, rape, incest, seduction, buggery, prostitution.

The aim of this publication is to present the influence of the law of
Moses and Talmudic Criminal Law on the penal legislation of the contemporary Israel in the scope of the criminal liability for sexual offences. The
author analyses the biblical legal deliberations on adultery, rape, incest,
seduction, buggery, etc. relating them to the individual regulations of the
Israeli criminal statue of 1977. The results of the legal and comparative
analysis conducted by the author introduce the Judaic criminal law as one of
the most important sources of law that is still influencing the development of
the contemporary legal provisions that are in effect not only in Israel but
also in many other countries.
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The Public Prosecution of the Slovak Republic
 a law protection authority*
A country governed by the rule of law needs an effective system of legal
and political guarantees of legality. The activities of the State must be based
and carried out under valid law. Superiority of the constitution and legislation is an inherent principle of the rule of law that prevents arbitrariness
and brings legal certainty. As CH. L. Montesquieu said every man vested
with power is apt to abuse it and to carry authority as far as it will go. The
only solution is to create an effective system of guarantees against abuse of
power and abuse of law. And one of such significant guarantees against
abuse of public power in Slovakia is the Public Prosecution of the Slovak
Republic. There is a historical background to the present position of the
institution of public prosecution. With its long history, it has fulfilled various
tasks before achieving its present-day profile and shape. Taking into consideration the focus of this article, the main attention will be drawn to constitutional and legal status of the Public Prosecution of the Slovak Republic.

1. Constitutional aspects of the status
of the Public Prosecution
The Constitution of the Slovak Republic defines the Public Prosecution
as an organic part of the system of legal safeguards of legality in the democratic country governed by the rule of law1. Within the scope of its powers,
the Public Prosecution protects the rights and legally protected interests of
individuals, legal entities and the State. This means that pursuant to the
Constitution, the Public Prosecution of the Slovak Republic is not limited
* This article was published as part of the project: Continuity and Discontinuity of Law
in Slovakia in 20th century and its Impact on Legal Order of the Slovak Republic, supported
also by the Research and Development Agency, APVV-0607-10.
1 I. Palus, L. Somorova, Statne pravo slovenskej republiky, Kosice 2010, s. 477.
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just to the protection of legally protected interests of the State  the Public
Prosecution of the Slovak Republic is not subordinated to any executive
governmental authority (unlike in cases of State Attorney Office or Staatsanwaltschaft).
The Public Prosecution is defined in Chapter Eight of the Constitution
under the heading Public Prosecution of the Slovak Republic and the Public
Defender of Rights, separately from the provisions defining other public
authorities of governmental power. This may be supported by the Explanatory Report/Reasoned Statement to the Constitution, according to which Based on the principles of constitutionality, superiority of legislation and priority of judicial protection of constitutional rights and freedoms of the citizens,
the Public Prosecution is an organic segment of the system of legal safeguards of legality in a democratic state governed by the rule of law. The Public
Prosecution plays its role in the protection of State interests, and also of the
rights and legally protected interests of individuals and legal entities by
providing for legal responsibility and affording remedies in cases of unlawfulness. The Public Prosecution does not substitute any authority of executive or judicial power. For clear and precise definitions of the status and
powers of the Public Prosecution, these must be explicitly laid down by the
Constitution [...]. With regard to the scope of its powers, the Public Prosecution is neither a part of the judiciary, nor of any other authority of state
administration. Therefore the draft of the Constitution takes it for granted
to preserve this system of the Public Prosecution headed by the General
Prosecutor of the Slovak Republic who is to be appointed by the head of the
State upon the proposal of the Slovak National Council (today the National
Council of the Slovak Republic).
In his Commentaries to the Constitution, Ján Drgonec holds that the
Constitution provides for the creation of public prosecution service in quite
a special constitutional and legal form. The constitutional rules, having the
nature of blank delegation/authorization, regulate the powers and/or significant matters of any constitutional body, as laid down by law. This situation is
the result of the disputes held over the powers and purposes of public prosecution service in a state governed by the rule of law, mainly with regard to
a possible transformation of an autonomous public prosecution service to
a state attorney office, a subordinated executive agency, and also in respect of
keeping the powers of public prosecution in non-criminal area. Without unambiguous answers to these issues at the time of construing the original text of
the Constitution at the beginning of the nineties, a political agreement was
made on the basic structure of Chapter Eight of the Constitution. This
agreement, however, cannot forever substitute the constitutional rules2.
2

J. Drgonec, Ústava Slovenskej republiky. Komentár, amorín: Heuréka, 2004, s. 771.
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The Constitution has established the Public Prosecution as an autonomous/separate agency of public authority not included in the judicial, executive or legislative branches of government. The Public Prosecution is not
part of the judiciary as it has no judicial powers and no authority to decide
cases in the name of the State. It has no right of legislative initiative, as it is
not vested with the right to pass laws. Only the General Prosecutor has the
right to submit to the Government of the Slovak Republic legislative proposals and amendments. The Public Prosecution does not represent the executive, as it has no power to make any rules or regulations or to impose legal
sanctions in cases of violation of legal rules. Thus the system of the offices of
the Public Prosecution represents a separate system, not subordinated to
any judicial or executive authority. Therefore, it is also contained in a separate Chapter of the Constitution. Basically classified as a sui generis authority, the Public Prosecution is defined in Chapter Eight of the Constitution.
The Public Prosecution has neither legislative powers, nor the powers of
public administration through which the laws are being executed, and it has
no characteristics of the judiciary that is the finder of law. As the Public
Prosecution is undoubtedly an authority of state/governmental power that
cannot be included within the legislative, executive or judicial branch, does it
mean, it is the fourth branch of power? In our view, in order to change the
theory of governmental power to the so called four governmental branches of
power, it would be necessary to amend the Constitution in which these governmental powers are specified. With regard to the contemporary legal situation,
the Public Prosecution represents an authority functioning within the present
system of the division of governmental powers and it cannot be included,
without any reservations, in any of the three branches of government3.
Basic legal structure and status of the Public Prosecution are contained
in Chapter Eight, Title One, Articles 149151 of the Constitutions. Under
these constitutional provisions:
1. The Public Prosecution of the Slovak Republic protects the rights and
legally protected interests of natural and legal persons, and of the State.
2. It is headed by the General Prosecutor appointed and recalled by the
President of the Slovak Republic on the proposal of the National Council of
the Slovak Republic.
3. The details concerning the appointment and recall, the powers and
duties of public prosecutors, as well as the organizational structure of the
Public Prosecution are laid down by law.
The Public Prosecution, construed under the Constitution as a universal
authority charged with the protection of law, acts in the public interest. Its
3 S. Surek, Prokuratorsky dozor vo verejnej sprave  vybrane problemy, [v:] Obcan
a verejna sprava. Ustavnopravne aspekty, Kosice 2007, s. 93.
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tasks are to protect the rights and lawful interests of natural and legal
persons and of the State. That means the Constitution does not limit its
scope of competence only to the enforcement of State interests or to its
powers within the system of criminal justice. The Public Prosecution, an
agency of enforcement of the protection of rights and legally protected interests, plays an irreplaceable role in the system of state/governmental authorities.
With its competence defined in this manner, the Public Prosecution is
clearly included in the system of law protection authorities. The scope of its
powers is obviously not limited only to the protection of the interests of the
State, but the emphasis is also placed on the protection of the rights and
interests of other legal entities, as guaranteed by law. With regard to the
means used for the protection of law, the Public Prosecution can be included
among the law protection inspection authorities overseeing compliance with
the law and legality (within designated scope), seeking violations of law, and
detecting their perpetrators.
In this context, a question frequently arises whether the Public Prosecution is independent or not. With regard to its definition, it should be emphasized that neither the Constitution, nor any other generally binding statutory regulation currently in force in the Slovak Republic defines the Public
Prosecution as an independent authority. The Constitution grants independence only to those authorities expressly enumerated in the Constitution
(see e.g. Article 60 (1), Article 141 (1) and Article 151a (1) of the Constitution). Where independent standing is not granted to an authority by the
Constitution, it is not expressly laid down4. Here it may be mentioned that
the Public Prosecution as authority of enforcement of the protection of rights
and legally protected interests has irreplaceable function within the system
of State/governmental authorities. It can perform this function and its powers granted by law without the having the attribute of independent (authority).
Based on the foregoing facts, the following partial conclusion can be
made: the Public Prosecution, construed by the Constitution as a separate/
autonomous public authority, fulfills  apart from its irreplaceable functions
in criminal justice as a supervisory authority in pre-trial proceedings and as
prosecutor in judicial proceedings  various tasks outside the system of
criminal justice, mainly by watching over lawfulness in the conduct of public
administration authorities. In addition, it has also duties in civil proceedings
where it is so required by the public interest. The Public Prosecution may,
4 J. Èenté, Prokuratúra v Slovenskej republike  ústavné limity a pôsobnost v trestnej
oblasti, Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie ,,Verejná aloba v ústavnom systéme,
Státní zastupitelství 2008, è. 1112, s. 1826.
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therefore, be considered a universal authority charged with the protection of
objective law in the public interest. This distinguishes it from Staatsanwaltschaft in Germany or Austria, and similar states gencies subordinated to
a central governmental department as in the Czech Republic (State Attorney
Office  státní zastupitelství in Czech)5.

2. Legal aspects of the status of the Public Prosecution
With regard to Articles 149 and 151 of the Constitution, it may be said
that the principles determining the organizational structure of public prosecution, and the functional relations in exercising its powers are based on
legal and not constitutional principles. Due to this, the legislator has much
more regulative discretion in providing for the status, activities and organizational structure of the Public Prosecution than in providing for the status,
activities and organizational structure of the judiciary. And in creating the
principles of organizational and functional relations concerning the exercise
of the powers of the Public Prosecution, the legislator may also modify and
change these principles, quite naturally, respecting also other provisions of
the Constitution, including its Articles 149151.
Legal status of the Public Prosecution is laid down in § 2 of Act 153/
2001 Z. z governing public prosecution as amended as follows: Public Prosecution is a distinct, hierarchically arranged uniform system of state/governmental authorities headed by the General Prosecutor, with public prosecutors acting in subordinate and superior relations.
Autonomous position of the Public Prosecution
Autonomous position of public prosecution is reflected in the fact that it
fulfills its tasks independently from other public authorities. Moreover, no
other public authority has the right to give orders to the General Prosecutor
or any other public prosecutor. And no other public authority is entitled to
fulfill the tasks that belong to the exclusive jurisdiction of the Public Prosecution and the public prosecutors (e.g. to bring formal accusation or to make
meritorious decision in pre-trial proceedings concerning the accused).
Under Article 149 of the Constitution (and also § 3 (1) of Public Prosecution Act), the Public Prosecution is charged with the protection of the rights
and legally protected interests of natural and legal persons, and of the State.
In this connection it may be stressed that within its jurisdiction/authority
the Public Prosecution must take measures in the public interest in order to
5

Z. Koudelka, Zmìny postavení státního zastupitelství, Státní zastupitelství 2008, s. 58.
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prevent violation of law, to identify and eliminate unlawful conduct, to restore the rights that have been violated, and to impose liability for such violations. In exercising its powers, the Public Prosecution must use all lawful
means in order to secure, without any other interference, consistent, efficient
and expeditious protection of the rights and legally protected interests of
natural and legal persons and of the State.
The necessary condition for the implementation of these legal rules is
the fulfillment of the basic duties of public prosecutors as they are set forth
in § 26 (1) of Act 154/2001 Z. z. on prosecutors and prosecutor candidates.
From among such duties, it may be useful to mention here the duties laid
down by the Constitution of the Slovak Republic, the constitutional laws and
other statutes and other generally binding statutory regulations, as well as
the orders imposed by superior prosecutors office, provided that the public
prosecutor has been duly informed thereof  § 26 (1) (a); the duty to protect
the public interest and to do service in the public interest  § 26 (1) (b); to
perform official duties conscientiously, impartially, and without undue delay
 § 26 (1) (c); the duty not to be influenced by any individual or partial
interests, the interests of any political parties or political movements, not to
act under any pressure of the opinion of the general public or the media, and
to refuse any interference, pressure, influence or request that might threaten the impartiality of prosecutors  § 26 (1) (d); the duty to act in an
objective manner with due regard to all significant circumstances, without
considering whether they are beneficial or not to any person or the party to
the proceedings  § 26 (1) (e).
Based on the preceding information, it may be useful to emphasize the
necessity to respect the autonomous status of the Public Prosecution, so that
it could continue to perform its duties in the public interest without any
interference6. Such respect for the autonomous position of the Public Prosecution is a precondition for public prosecutors to exercise their powers impartially and free of any intervention from any third persons.
Hierarchy of the Public Prosecution
As for the hierarchical structure of the Public Prosecution, the following
facts may be emphasized. The Public Prosecution does not denote a single
governmental authority, but a fixed system of governmental offices. The
Public Prosecution consists of the following governmental offices: the General Prosecution Office of the Slovak Republic, Regional Public Prosecution
Offices (8 in number) and District Public Prosecution Offices (54 in number).
6 A. Poszewiecki, Wybrane zagadnienia stosunku pañstwa do samorz¹du terytorialnego
w Rzeczpospolitej Polskiej, [v:] Uzemna samosprava ako forma verejnej moci, Kosice 2012, s. 25.
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In regard of the hierarchical structure of the system of governmental/
state offices, it should be mentioned here that public prosecutors act in
accordance with the superiority/subordination relations. The hierarchical
structure of the Public Prosecution is an essential condition for its proper
functioning as an authority of legal protection, as its powers include the
protection of rights and legally protected interests of individuals, legal entities and the State.
When speaking of superior public prosecutors, it is necessary to distinguish between vertical and horizontal superiority. On the vertical line, superior public prosecutors include all public prosecutors of public prosecution
offices of a higher rank, including the head public prosecutors, i.e. the General Prosecution Office is higher in hierarchy than a Regional Prosecution
Office and a Regional Prosecution Office is considered to be of a higher rank
than a District Prosecution Office. On the horizontal line the head public
prosecutor is superior to all public prosecutors of the particular prosecution
office in which they serve. Horizontal superiority is defined by law also by
the term of immediately superior public prosecutor in relation to ordinary
public prosecutors. The superiority/subordination relationship means that
a public prosecutor of a lower prosecution office is subordinate to a public
prosecutor of a higher prosecution office, and that all of them are subordinate to the General Prosecutor, the head of the Public Prosecution.
The hierarchical structure of the Public Prosecution is also reflected in
orders given by a superior public prosecutor who is entitled:
 to instruct a subordinate public prosecutor how to go on in the proceedings and in the performance of his/her duties,
 to act in place of a subordinate public prosecutor otherwise authorized
to act so.
It may be also emphasized that there are important legal safeguards
against the abuse of public prosecutors depending on their superiors arising
from the hierarchical structure of the public prosecution offices. The Prosecution Act actually provides for:
 written form of the instruction given to a subordinate public prosecutor;
 the public prosecutors right to refuse to act as instructed where it is
inconsistent with the law or his/her legal views;
 the subordinate prosecutors duty to refuse to act as instructed where
a crime or any minor, administrative or disciplinary offence might be committed by complying with such instruction;
 the subordinate prosecutors option to refuse to act as instructed, where his life or health or the life or health of a closely related person might be
directly threatened by complying with such instruction.
Aiming to perform the public prosecutors duties in a proper and efficient manner, the superior public prosecutor is authorized to give instruc-
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tions to subordinate public prosecutors to control and direct their activities.
Under § 6 (1) of the Public Prosecution Act a superior public prosecutor has
the right to instruct a subordinate public prosecutor how to act in the
proceedings or in performing his/her tasks. The subordinate public prosecutors have the right to refuse to act as instructed where they believe that the
instruction is inconsistent with the law or their legal views. Such instruction, however, must be in the official, i.e. in written, form.
At the same time there is an obligation stipulated by law for all public
prosecutors receiving unlawful instructions, to disregard them and subsequently to address another superior public prosecutor. It follows from the foregoing that on the one hand, the written form is important so that a subordinate public prosecutor may not be punished for not complying with an
unlawful instruction, and on the other hand, so that he/she may prove the
instruction was unlawful. Similarly important it is to have the safeguards
precluding abuse of the subordinate public prosecutors right to refuse to act
upon an unlawful instruction. Therefore, the law imposes the duty upon the
subordinate public prosecutor to seek withdrawal from the case by showing
his/her just cause in writing. The public prosecutor is required to show what
in the instruction he/she has considers inconsistent with law or with his/her
legal views. Such legal rule tends to avoid unreasonable requests of public
prosecutors seeking to be withdrawn from some cases. In any case, the
superior public prosecutor must grant such request and subsequently assign
another public prosecutor to deal with the case, or the superior public prosecutor may deal with the case by himself/herself.
And a subordinate public prosecutor does not have to do as instructed by
a superior public prosecutor also where by doing as instructed, the subordinate public prosecutor might directly and seriously threaten the life or health of himself/herself or a person closely related to him//her. The serious
harm to life or health must be immediate, such as threat of death or serious
bodily harm. or threat to health that might cause hardship to the usual life
of the public prosecutor or a person closely related to him/her. A subordinate
public prosecutor may fail to do as instructed also upon objective grounds,
e.g. when during the proceedings the situation in the evidence taken has
changed, or when by complying with the instruction, the public prosecutor
may commit a criminal, minor, administrative or disciplinary offence. According to law, a disciplinary offence means a faulty non-compliance with, or
breach of, the public prosecutors duties, or a conduct that may bring reasonable doubts about the prosecutors conscientious and impartial decisionmaking, or a conduct that may diminish the weight and significance of the
Public Prosecution. In addition, where the subordinate public prosecutor
believes that by complying with the instruction, any harm may be caused,
he/she must draw the superior public prosecutors attention to such harm.
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It may further be mentioned here that by Act 220/2011 Z. z., amending
Act 153/2001 Z. governing public prosecution as amended, the so called
negative instructions are now prohibited both in criminal cases (such option
existed before with reference to the Special Public Prosecutor, i.e. the head of
the Office of Special Public Prosecution acting also as the General Prosecutors Deputy, and also with reference to special public prosecutors of the
Office of Special Public Prosecution), and in civil cases, through which, as
mentioned in the Reasoned Statement/Explanatory Report to this Act, the
procedural independence of public prosecutors may be supported. Under this
Act, a superior public prosecutor has no right to instruct a subordinate
public prosecutor not to commence criminal prosecution, or not to bring
criminal charges, or not to take the accused into pre-trial custody, or to refer
the case to be dealt with by another authority, or to discontinue the criminal
proceedings, or not to make formal accusation, or not to make a regular or
extraordinary appeal to the detriment of the accused. Similarly also in civil
cases, a superior public prosecutor now cannot order a subordinate public
prosecutor not to initiate civil proceedings, or not to join the civil proceeding
already commenced, or not to lodge an appeal against the decision of a civil
judicial proceedings, or not to make a protest or a notice. At the same time,
Act No. 220/2011 Z. z. also prohibits the superior public prosecutors from
doing so in these cases by themselves, or making a decision ordering another
public prosecutor to do so. Such acting is possible only by the immediate
superior public prosecutor. For the sake of entirety it may be stated here
that this change has been criticized by the General Prosecution Office, and
that the General Prosecutors First Deputy made a submission to the Constitutional Court to deal with the consistency of some provisions of Act 220/2011
Z. z. with the Constitution, and the Convention on the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms (for more details see www.genpro.gov.sk).
Thus, by its Finding PL.ÚS 105/2011 (Collection of Laws No. 308/2011),
the Constitutional Court suspended some of the challenged provisions, however, without making a decision in the case.
Based on his own experience, the author of this article believes that the
hierarchical structure of the Public Prosecution is an inevitable condition of
the uniform application of statutes and other generally binding rules and
regulations, and the uniform exercise of the policy in the criminal justice.
The hierarchical structure of the Public Prosecution is a prerequisite for its
proper functioning. The European Committee on Crime Problems (CDPC
 Council of Europe), under which the experts of the Council for Cooperation
in Penology (PC-CR), having examined the issues concerning the status of
public prosecution in the system of criminal justice and its tasks in the
system of criminal justice in the Council of Europe member states, came to
the same conclusion. This is also shown in Recommendation Rec(2000)19 of
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the Committee of Ministers to member states on the role of public prosecution
in the criminal justice system, adopted by the Committee of Ministers of the
Council of Europe on 6 October 2000, and the Explanatory Report to this
Recommendation.

3. Powers of the General Prosecutor
Unlike other public prosecutors who do not have the same status, the
General Prosecutor is a constitutional officer of the Slovak Republic. The
General Prosecutor may be prosecuted or detained in custody only with the
consent of the Constitutional Court of the Slovak Republic. The Constitutional Court may also conduct disciplinary proceedings against the General
Prosecutor. The office of the General Prosecutor may be held for seven years
without a possibility for the same person to be reappointed. The General
Prosecutor is appointed and recalled by the President of the Slovak Republic
upon a proposal by the National Council of the Slovak Republic.
The element of superiority of the General Prosecutor lies in his directiveness. The General Prosecutor controls and supervises the activities of all
public prosecution offices. The General Prosecutor appoints and recalls all
public prosecutors taking office, with the exception of the Special Public
Prosecutor who is elected by the National Council of the Slovak Republic
(Parliament) upon the General Prosecutors proposal. For the purposes of the
task performance, the General Prosecutor issues service regulations, and
gives orders and instructions binding on all public prosecutors, public prosecutor candidates, assistants of public prosecutors, and other employees. In
the interests of uniform application of statutes and other generally binding
statutory regulations, the General Prosecutor gives opinions binding on all
public prosecutors, and also issues other legal and organizational rules promulgated in the Collection of Laws of the Slovak Republic.
Act 220/2011 Z. z. brought a new regulation concerning the right to give
legal opinion. Specifically, this right remained with the General Prosecutor,
however, he makes an opinion not on his/her own discretion, but only on the
initiative of the Commission for Giving Legal Opinions. The Commission
consists of six members, three of which are appointed and recalled by the
General Prosecutor, and the other three are appointed and recalled by the
Minister of Justice of the Slovak Republic. The General Prosecution Office
has criticized this change, and the General Prosecutors First Deputy made
a submission to the Constitutional Court to commence proceedings concerning consistency of some of the provisions of Act 220/2011 Z. z. with the
Constitution and the Convention on the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms. Through its Finding 308/2011 Z. z., the Constitutio-

The Public Prosecution of the Slovak Republic...

107

nal Court suspended some of the challenged provisions, however, without
making a decision of the case.
The General Prosecutor has significant powers also in relation to other
governmental authorities, namely the National Council of the Slovak Republic, the Government of the Slovak Republic, the Constitutional Court of the
Slovak Republic, the Supreme Court of the Slovak Republic7.
The General Prosecutor submits annually to the National Council the
Report on the Activities of the Public Prosecution to inform the National
Council on legality. To the Chairperson of the National Council the General
Prosecutor makes proposals to make and amend laws, proposing also his/her
nominations of judges to the Constitutional Court to be elected by the National Council.
The General Prosecutor has the right to make proposals to the Government to make and to amend laws.
The General Prosecutor has the right to make submission to the Constitutional Court
a) to commence proceedings concerning consistency with statutory regulations,
b) to start proceedings concerning interpretation of constitutional statutes in controversial cases,
c) complaining against unconstitutional or unlawful parliamentary elections or the elections to local self-government authorities, and against the
election results,
d) complaining against unconstitutional and/or unlawful elections, or
recall of the President of the Slovak Republic,
e) complaining against the results of referendum or plebiscite to recall
the President of the Slovak Republic,
f) suggesting to review the decision concerning the dissolution or suspension of a political party or movement.
Before the Constitutional Court has decided a matter concerning consistency with statutory regulations, the General Prosecutor must give his/her
opinion on the matter dealt with by this Court, where such opinion has been
requested by the Chairperson of the Constitutional Court.
Before a decision made by the Constitutional Court in matters concerning the review of the dissolution or suspension of the activities of a political
party or movement, the General Prosecutor must give his/her opinion on the
matter when so requested by the President of the Constitutional Court or
the Chairperson of the Senate/Panel of the Constitutional Court dealing with
the matter.
7 S. Surek, Interpretacne pravidlo  ano ci nie?, [v:] Uzemna samosprava ako forma
verejnej moci, Kosice 2012, s. 95.
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The General Prosecutor has the right to make submissions to the Supreme Court proposing observations aiming to achieve uniform interpretation of
laws.
Under special laws and subject to the conditions set by these laws, the
General Prosecutor has the right to submit to the Supreme Court also
 extraordinary appeals,
 special cases of extraordinary appeal against final judgments in civil
cases,
 proposals seeking dissolution of a political party or movement, and
proposals to suspend the activities of a political party or movement.
The General Prosecutor may attend the plenary sessions of the Supreme
Court. The General Prosecutor also appoints and recalls one member of and
his/her substitute to the Commission, decides on the protection of a threatened witness, protected witness, or any person closely related to them, and
exercises also other rights and duties under special laws and international
treaties promulgated in a manner set by law.

Conclusion
Based on the information presented in this article it may be concluded
that the Public Prosecution of the Slovak Republic is a component part of the
constitutional system of government of the Slovak Republic. It is in the
interest of the state governed by the rule of law to have the authorities
properly and carefully performing their tasks. Where the activities of public
authorities unlawfully interfere with the rights and legally protected interests of natural and legal persons, the State is obligated to create a system of
control mechanism to protect them. One of such mechanisms is the Public
Prosecution, an organic element of the system of safeguards of legality in
a democratic state governed by the rule of law, the role of which is irreplaceable. Within its scope of competencies there is also the protection of rights
and legally protected interests of natural and legal persons and of the State.
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Zabezpeèenie práva na spravodlivý
trestný proces
Právo na spravodlivý proces, jeho vymedzenie a atribúty
Slovenská republika (ïalej aj SR) sa v èl. 1 ods. 2 Ústavy Slovenskej
republiky zaväzuje, e uznáva a dodriava veobecné pravidlá medzinárodného
práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ïalie medzinárodné
záväzky. K¾úèovým medzinárodným dokumentom, ktorý ustanovuje tandard základných ¾udských práv a slobôd a zároveò aj zabezpeèuje mechanizmus ich dodriavania v praxi, je Dohovor o ochrane ¾udských práv a slobôd
(ïalej aj Dohovor)1. Slovenská republika ako nástupca Èesko-Slovenskej
federatívnej republiky je zmluvnou stranou Dohovoru (oznámenie è. 209/1992
Zb. o dojednaní Dohovoru a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich).
S poukazom najmä na èl. 1 ods. 2, èl. 7 ods. 5 a èl. 154c ústavy mono
zdôrazni, e Dohovor je súèasou právneho poriadku SR a má prednos
pred zákonom, ak zabezpeèuje väèí rozsah ústavných práv a slobôd. Dohovor je priamo aplikovate¾ný a v hierarchii právnych noriem stojí nad
vnútrotátnymi úpravami jednotlivých zmluvných tátov. Dohovor a judikatúra naò sa vzahujúca predstavujú pre vnútrotátne orgány aplikácie
práva záväzné smernice pre výklad a uplatòovanie zákonnej úpravy
základných práv a slobôd zakotvených v druhej hlave ústavy. Uvedenej
kontatácii zodpovedajú aj závery ustálenej rozhodovacej èinnosti Ústavného
súdu SR2, v zmysle ktorej základné práva a slobody pod¾a ústavy je potrebné
1 J. Èenté, Pozbavenie osobnej slobody  ústavné a zákonné limity, [v:] Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie. Zborník materiálov
z medzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci projektu VEGA, è. 1/0011/08 v Trnave
dòa 20.11.2008, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava 2008, s. 52.
2 Pozri napr. uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 5/93 z 18.5.1994, publikované
v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu SR, roè. 1994, è. 39, alebo nález Ústavného súdu SR,
sp. zn. PL. ÚS 15/98 z 11.3.1999, publikovaný v Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR, roè.
1999, è. 1.
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vyklada a uplatòova v zmysle a duchu medzinárodných zmlúv o ¾udských
právach a základných slobodách, prièom do rámca ústavných záruk základných
práv a slobôd treba zahrnú aj záruky poskytované èlánkom 6 Dohovoru tak,
ako ich vykladá a uplatòuje Európsky súd pre ¾udské práva (ES¼P) vo svojej
judikatúre. Systém kontroly dodriavania ustanovení Dohovoru nie je ani
napriek takmer esdesiat roènej existencii neefektívnym, a to aj zásluhou
zriadeného intitútu Európskeho súdu pre ¾udské práva, ktorý dynamicky
reaguje na zmeny a potreby spoloènosti, a ktorý sa za roky svojej èinnosti
fakticky stal ústavným tribunálom a prostredníctvom neho potom aj Dohovor najrozvinutejím systémom medzinárodnej ochrany ¾udských práv.
Èlánok 6 Dohovoru zaruèuje právo na spravodlivý proces (droit à un procès
équitable, right to a fair trial). Zaruèuje právo na spravodlivé a verejné
prejednanie záleitosti pri rozhodovaní o obèianskych právach alebo záväzkoch
jednotlivca alebo o oprávnenosti akéhoko¾vek trestného obvinenia proti
nemu. Stanovuje, e kadý má právo na to, aby jeho záleitos bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným
súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho obèianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhoko¾vek trestného obvinenia proti
nemu. Právo na spravodlivý proces predstavuje svojim spôsobom jadro
celého Dohovoru. Jeho obsahom je toti právo na vymoite¾nos práva.
Právo samé bez tohto aspektu je màtvou literou. Súd a predtým Komisia
interpretujú ustanovenie èl. 6 Dohovoru iroko preto, lebo právo na spravodlivý proces tvorí základ fungovania demokracie. V prípade Delcourt proti
Belgicku súd jasne povedal, e v demokratickej spoloènosti, ako ju chápe
Dohovor, má právo na riadny výkon spravodlivosti také významné miesto, e
retriktívny výklad èl. 6 ods. 1 by nebol v súlade s cie¾om a úèelom tohto
ustanovenia3. Spravodlivý proces je zárukou ochrany práva4. Pojem spravodlivý proces bol bliie vymedzený v judikatúre Európskeho súdu pre ¾udské
práva (ES¼P). Pod¾a nej právo na spravodlivý proces v trestných, ale aj civilných veciach znamená, e obidve strany musia ma monos, aby bola vec
prerokovaná pred nezávislým a nestranným súdom za podmienok, ktoré
neznevýhodòujú výrazným spôsobom jednu z nich voèi druhej. Ide o princíp
rovnosti zbraní (the equality of arms, l´ égalité des armes), ktorý má ve¾mi
blízko k princípu nediskriminácie upravenom v èl. 14 Dohovoru. Nemono
vak stráca zo zrete¾a, e rovnos zbraní je iba jedným z aspektov irieho pojmu spravodlivý proces v trestných veciach. Dokonca ani pri neúèasti
alujúcej strany by proces nebol spravodlivý, pokia¾ by bol pri òom obalovaný postavený do nevýhodnej situácie. Podmienky spravodlivého procesu
3 N. Mole, C. Harby, Právo na spravodlivý proces: Sprievodca na aplikáciu èl. 6 Európskeho dohovoru o ludských právach, Council of Europe, Bratislava 2001, s. 5.
4 J. Èenté a kol., Trestné právo procesné. Veobecné a osobitná èast, Heuréka vydavate¾stvo, amorín 2012, s. 150.
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v oblasti civilného konania nie sú zhodné s tými, ktoré je potrebné dodriava v trestnom konaní. To je dané predovetkým tým, e ustanovenia èl. 6
ods. 2 a 3 Dohovoru platia iba pre trestné konanie. Aj keï sú tieto ustanovenia do urèitej miery relevantné aj mimo striktné hranice trestného práva,
majú zmluvné strany väèí priestor pri prejednávaní civilných prípadov
týkajúcich sa civilných práv a záväzkov, ako pri prejednávaní trestných
prípadov5. Pokia¾ ide o trestné veci, mono pojmu spravodlivý proces
prisúdi tieto znaky: verejnos, primeranú lehotu a nezávislos a nestrannos súdu6.

Obvinený ako subjekt práva na spravodlivé trestné
konanie
Povinným subjektom práva na spravodlivé súdne konanie je tát. tát je
povinný zabezpeèi vetky podmienky prístupu na súd, ako aj podmienky
pre spravodlivé súdne konanie. Subjektom práva na spravodlivý proces
v trestných veciach je predovetkým obvinená fyzická osoba. Môe to vak
by i osoba právnická, pokia¾ vnútrotátne právo pozná trestnú zodpovednos právnických osôb. Pokia¾ ide o obvineného, ide predovetkým o otázku,
èi obvinený môe by niektorých práv zbavený a o otázku, èi sa obvinený
môe svojich práv zaruèených Dohovorom vzda, a za akých podmienok.
Masové prenikanie konsenzuálnych prvkov do trestného procesu súvisí
s dvoma javmi. Dolo k posunu vo filozofii právnej regulácie sociálnych javov.
V rovnostárskej spoloènosti regulácia na autoritatívnej báze stratila do
urèitej miery legitimitu, tradièné orgány sociálnej kontroly, kola, cirkev,
polícia boli sproblematizované, zdôrazòuje sa obèianstvo a participácia
obèana, individualizmus. Druhým javom je ohromný rast kriminality, ktorý
postavil otázku kapacity systému trestnej spravodlivosti. H¾adajú sa spôsoby, ako odbremeni preaený systém. Jednou z ciest je dohodnú rieenie
konfliktu a obís proces, alebo jeho èas. Tým sa vak tie obchádzajú záruky, ktoré sú spojené s normálnym procesom. Týka sa to najmä tzv. konsenzuálnych spôsobov konania, ktoré sa v posledných rokoch vyskytujú takmer
vo vetkých právnych poriadkoch, aj keï niektoré z nich vôbec nie sú nové
a majú u dlhodobú tradíciu. V akuzaènom systéme sú to priznanie viny
(guilty plea) a plea bargaining (dohoda strán) na jeho základe, v poslednej
dobe mediácia, t.j. sprostredkovanie dohody medzi obvineným a pokodeným
a následné zastavenie trestného stíhania. V inkviziènom systéme sú to u
5 J. Svák, Ochrana ¾udských práv (z pohladu judikatúry a doktríny trasburských
orgánov ochrany práv), 2. roz. vyd., Poradca podnikate¾a, ilina 2006, s. 455.
6 J. Èapek, Spravedlivý trestní proces ve svìtle judikatury Evropského soudu pro lidská
práva, Trestní právo 2009, roè. 13, è. 4.
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dlho známy trestný rozkaz, rôzne skrátené alebo zjednoduené konania, podmieneèné zastavenie trestného stíhania, zmier, mediácia a dohodovacie konanie pod¾a vzoru plea bargaining7. Ústredným bodom týchto foriem je dohoda medzi stranami procesu, resp. výslovný alebo konkludentný súhlas
obvineného. Modely v trestnom procese sú vak málokedy èisté a medzi
dohodnutou spravodlivosou a spravodlivosou vnútenou existujú rôzne prechody. V nútenej spravodlivosti je èasto viac prvkov konsenzu, ako by sa na
prvý poh¾ad mohlo zda, a naopak, mnohé formy dohodnutej spravodlivosti
obsahujú viac-menej vidite¾né prvky donútenia. Vetkým vyie uvedeným
spôsobom konania je teda inherentné riziko pre zistenie objektívnej pravdy
(relatívnej) a pre obvineného. Ohrozené sú prakticky vetky záruky
hmotného a procesného práva, ktoré zabezpeèujú výkon trestnej spravodlivosti (princíp viny, prezumpcia neviny, rovnos obèanov pred zákonom, proporcionálnos sankcie, transparentnos, verejná kontrola). Alternatívne formy
konania môu by preto v súlade s poiadavkami ¾udských práv len vtedy,
ak sú sprevádzané primeranými zárukami, najmä ak je súhlas obvineného
naozaj dobrovo¾ný. V rezolúcii XV. Medzinárodného kongresu trestného
práva sa o. i. uvádza: skrátené konania a konanie, ktoré je dané na výber
obvineného, je potrebné vylúèi u závaných trestných èinov. Podmienky
týchto konaní musia by stanovené zákonom, ktorý upraví prostriedky, napr.
pomoc obhajcu, aby sa zabezpeèila dobrovo¾nos spolupráce obvineného
s trestnou justíciou. K¾úèo-vým problémom vetkých uvedených foriem konania je kvalita obhajoby, a teda prostriedkov, ktoré umoòujú zabezpeèi si
pomoc kvalitného obhajcu. Ak sa vyie uvedené spôsoby konania majú sta
alternatívami riadnemu konaniu, musia by obklopené reálnymi zárukami.
Objekt (predmet) spravodlivého súdneho konania fakticky vymedzuje rozsah
práv pri súdnom uplatòovaní, kde oprávnené subjekty môu vyuíva podmienky a pravidlá stanovené v èl. 6 Dohovoru. Z tohto poh¾adu je ve¾mi
dôleité èo mono najpresnejie vymedzenie tohto predmetu, pretoe on vlastne rozhodne o tom, èi sa pri jeho prejednávaní bude naò aplikova èl. 6
Dohovoru alebo nie. Dohovor vymedzil predmet konania profitujúci z èl. 6
ods. 1 pre oblas trestného práva pojmom trestné obvinenie. trasburské
orgány ochrany práva pri výklade tohto pojmu vychádzajú o. i. z toho, e
urèujúcou tendenciou je extenzívny výklad, èo znaène roziruje okruh práv
chránených èl. 6 Dohovoru, ale na druhej strane prináa aj urèité riziko
nerovnakej úrovne záruk vo vzahu k urèitým okruhom predmetov spravodlivého konania. Preferujúc kauzistický prístup mono spresni obsah pojmu
trestné obvinenie výkladom slov, z ktorých je zloený, a to trestné (en
matiere penal, a criminal) a obvinenie (accusation, charge).
7 Impulz na prevzatie niektorých intitútov z akuzaèného procesu dal Výbor ministrov
Rady Európy v Odporúèaní R (87) 18 o zjednoduení trestnej spravodlivosti [pozn. autora].
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Vzájomné vzahy pri výkone práva na spravodlivé trestné
konanie
Základný obsah právneho vzahu pri výkone práva na spravodlivé
súdne konanie tvoria predovetkým procesnoprávne záruky reálneho výkonu
tohto práva, t. z. procesné záruky spravodlivého súdneho procesu. Jednotlivé
záruky sú obsiahnuté jednak v èl. 6 Dohovoru a jednak ich kreácia vychádza z judikatúry trasburských orgánov ochrany práva. Pre judikatúru vzahujúcu sa na hodnotenie priebehu súdneho konania z poh¾adu èl. 6 Dohovoru
je charakteristické zoh¾adnenie komplexnosti prístupu a individuálnosti
prípadu. Komplexnos prístupu znamená, e trasburské orgány ochrany
práva bez toho, aby za základnú záruku spravodlivého súdneho procesu
pokladali právo na viacstupòové súdne konanie, aplikujú tieto záruky na
vetky tádiá súdneho konania. To znamená, e právo na spravodlivé súdne
konanie neznamená veobecné právo na odvolanie (toto vyplýva priamo len
pre trestné konanie z èl. 2 Dodatkového protokolu è. 7), ale ak tát takéto
právo priznáva a súdne konanie prebieha na viacerých stupòoch súdnej
sústavy, potom sa záruky spravodlivého súdneho konania vzahujú na konanie pred kadým súdom v tejto sústave. Komplexnos prístupu je vak doplnená o individuálnos prípadu, èo mono chápa vo veobecnosti ako
kontantnú zásadu trasburských orgánov ochrany práva, ktoré neposudzujú
abstraktne zhodu vnútrotátneho práva s Dohovorom, ale vdy len jeho
aplikáciu na konkrétny prípad, a ako monos modality veobecnej zásady
zabezpeèenia rovnakých záruk spravodlivého súdneho procesu komplexne na
konanie pred vetkými súdnymi orgánmi rozhodujúcimi v tej istej veci.

Postrehy z poruovania práva na spravodlivý trestný proces
a úvahy de lege ferenda
Trestné konanie predstavuje priestor, v ktorom donucovacia moc tátu
naráa na práva a slobody jednotlivcov. Stretáva sa v òom záujem na zaistení a potrestaní páchate¾ov trestných èinov so záujmom na repektovaní
základných práv a slobôd jednotlivcov. Nevyhnutnosou garancie ich procesných práv a slobôd je predovetkým dodriavanie zákonnosti policajtmi,
prokurátormi, súdmi, ako aj inými zúèastnenými subjektmi a stranami
v trestnom konaní, pretoe zákonnos predstavuje základný princíp organizácie trestného konania. Implikuje povinnos, aby vetky subjekty a strany postupovali v trestnom procese bezvýhradne v súlade s právnymi normami, ktoré budú garantova procesné práva, slobody a spravodlivý proces. Na
garanciu procesných práv a slobôd jednotlivca v trestnom konaní má preto
znaèný vplyv aplikácia a interpretácia trestno-právnych noriem a dôsledná
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realizácia trestno-procesných postupov. Z povahy trestného konania vyplýva,
e orgány èinné v trestnom konaní a súd sú pri plnení zákonom uloených
povinností oprávnené zasahova do základných práv a slobôd osoby, proti
ktorej sa vedie trestné konanie. Ochrana práv a slobôd takejto osoby je
v zákone kontituovaná tak, aby orgány èinné v trestnom konaní a súd
zasahovali do jej práv a slobôd len vo vymedzených prípadoch a v takej
miere, aby bol splnený úèel zákona. V trestnom konaní sú za tým úèelom
vytvorené záruky dodriavania práv a slobôd obvineného, ktoré predstavujú
garancie zákonnosti trestného konania. Právo na obhajobu predstavuje
významnú garanciu zabezpeèenia spravodlivého trestného procesu. Zabezpeèuje rovnos zbraní medzi obvineným na jednej strane a prokurátorom
disponujúcim znaènými personálnymi a materiálnymi prostriedkami na druhej strane. Jeho podstatou je zabezpeèi obhajovanie práv obvineného tak,
aby bolo v konaní zistené vetko, èo svedèí v jeho prospech a aby sa pri
rozhodovaní prihliadalo aj na okolnosti svedèiace v prospech obvineného.
Tým sa má dosiahnu, aby nevinný nebol odsúdený a aby bol páchate¾
uznaný vinným iba za trestný èin, ktorý spáchal a aby mu zaò bol uloený
spravodlivý trest. V trestnom konaní je právo na obhajobu obvineného garantované v dostatoènom rozsahu. V aplikaènej praxi súdov je vak
v mnohých prípadoch venovaná nedostatoèná pozornos jeho právu na bezplatnú obhajobu, resp. obhajobu za zníenú odmenu. V mnohých prípadoch
to vedie k porueniu tohto práva tvoriaceho súèas práva obvineného na
obhajobu aj pod¾a Európskeho dohovoru. K èastým procesným pochybeniam
dochádza najmä v prípadoch rozhodovania súdov o povinnosti na náhradu
odmeny a hotových výdavkov ustanoveného obhajcu po skonèení trestného
stíhania. Napriek jednoznaènej a jasnej zákonnej úprave spoèívajú pochybenia
predovetkým v nezisovaní, resp. iba v èiastoènom, avak nedostatoènom
zisovaní a skúmaní zárobkových moností a majetkových pomerov
odsúdeného, èo v koneènom dôsledku vedie nielen k porueniu jeho práva na
obhajobu, ale aj k porueniu zásady zistenia skutkového stavu bez
dôvodných pochybností. V mnohých prípadoch má takýto nezákonný postup
za následok zruenie rozhodnutia nadriadeným súdom na základe podanej
sanosti. Uvedené nedostatky pramenia pod¾a náho názoru o. i. z tej skutoènosti, e táto agenda je neprávom povaovaná iba za akúsi okrajovú,
o ktorej sa rozhoduje a po právoplatnom skonèení trestného stíhania.
Z tohto dôvodu jej preto nie je vdy venovaná dostatoèná pozornos. Na
odstránenie najèastejích pochybení pritom netreba urobi ve¾a  staèí zodpovedné a náleité preskúmanie a posúdenie zárobkových moností a majetkových pomerov odsúdeného, vyvodenie zodpovedajúcich záverov a ich premietnutie do odôvodnenia prísluného rozhodnutia. Uvedený postup by
repektoval zásadu zistenia skutkového stavu a bol by v súlade s poiadavkou hospodárnosti a rýchlosti konania (po zruení nezákonného rozhodnu-
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tia nadriadeným súdom by sa prvostupòový súd nemusel danou vecou zaobera opätovne). Prispel by aj k posilneniu práva a spravodlivosti, pretoe
nezákonné rozhodnutia neraz cite¾ne zasahujú do sféry majetkových práv
odsúdených, ktorým je v niektorých prípadoch uloená povinnos zaplati
trovy povinnej obhajoby v sumách dosahujúcich aj nieko¾ko tisíc eur. Èo je
najdôleitejie, repektovaním uvedeného postupu by bolo zachované právo
na obhajobu, ktoré je v opaènom prípade neraz flagrantne poruované. Na
dodriavaní zákonnosti trestného konania sa podie¾a aj prokurátor, ktorý
disponuje dostatoènými právomocami v rámci výkonu dozoru. Prostriedky,
ktoré prokurátorovi priznáva zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení zákona è. 650/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov, úèinný od
1. januára 2006 (ïalej aj TP) napomáhajú zisovaniu a odstraòovaniu poruenia procesných práv obvineného. Ich sústavné, systematické a zákonné
vyuívanie je k¾úèom k rýchlemu zisteniu takého poruenia, obnoveniu porueného práva a odstráneniu nezákonného postupu zo strany policajta. Na
druhej strane, rovnako ako ostatné orgány disponujúce mocenskými
oprávneniami, je jeho právomoc potenciálnou hrozbou pre práva najmä preto, e nedielnu súèas výkonu èinnosti prokurátora pri ochrane práv predstavujú aj zásahy do nich. Prokurátor je preto povinný kona len na základe
zákona a prostriedkami ustanovenými zákonom. Zákonný výkon funkcie prokurátora je podmienený riadnym stanovením zásad jeho èinnosti, zodpovedným vymedzením jeho práv a povinností, ktoré tvoria limity pri zásahoch
do práv obvinených. Ako orgán èinný v trestnom konaní sa aj prokurátor
svojou èinnosou alebo neèinnosou podie¾a na poruovaní procesných práv
a slobôd obvineného v prípravnom konaní. Tie sa spravidla zisujú pred
súdom, najmä pri preskúmaní alebo predbenom prejednaní obaloby, pri
ktorom poskytuje v rámci previerky orgánov èinných v trestnom konaní
záruky garancií práv obvineného aj súd. Uvedené intitúty mu umoòujú
kontrolu dodriavania zákona v prípravnom konaní, resp. ukonèenie konania
vo veci rozhodnutím niektorým zo spôsobov uvedených v zákone, èím je
zabezpeèené, aby pred súd nikto nebol postavený neopodstatnene a inak ne
zákonným spôsobom. Rozhodnutie súdu o odmietnutí obaloby a vrátení veci
prokurátorovi predstavuje praktické vyjadrenie zodpovednosti prokurátora
za zákonnos prípravného konania. Poukazuje na význam obhajovacích práv
obvineného a je dôleitou garanciou zákonného postavenia obvineného
v priebehu trestného stíhania predchádzajúceho podaniu obaloby. Zabezpeèuje vykonanie spravodlivého procesu, v ktorom má právo na obhajobu
svoje nezastupite¾né miesto. Zdôrazòuje význam prípravného konania a zodpovednos prokurátora za jeho zákonné vykonanie, pretoe odmietnutie
obaloby a vrátenie veci prokurátorovi nie je vnímané nepriaznivo len
z dôvodu poruenia práva obvineného na obhajobu, ale aj pre následné
predåenie prípravného konania znamenajúceho pre obvineného o. i. dlhie
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trvajúcu právnu neistotu. Napriek existencii garancií zachovania zákonnosti
trestného konania je trestné konanie v mnohých prípadoch spojené s neoprávnenými a nezákonnými zásahmi do práv a slobôd obvineného. Ve¾a toti
záleí aj na samotnom postoji subjektov majúcich v trestnom konaní za
úlohu dohliada na jeho zákonnos, dostatoènom vyuívaní ich zákonom
priznaných právomocí, vèasnej realizácii a aplikácii intitútov garantujúcich
dodriavanie práv a slobôd, pretoe len ich zakotvenie do právneho poriadku samo osebe nestaèí. Hoci sú za úèelom dodriavania zákonnosti v trestnom konaní vytvorené dostatoèné garancie, celý rad subjektov trestného
konania ju svojou èinnosou poruuje. Úspenou stratégiou, ako sa vyhnú
poruovaniam práv je zákonné vyuívanie kriminalistických metód,
dôkazných prostriedkov, odborných vedomostí a praktických skúseností policajtov pri vykonávaní procesných úkonov. Výsledky hodnotenia èinnosti policajtov v oblasti zachovávania práv a slobôd potvrdili, e najdôleitejími
garanciami ich dodriavania je riadny výkon dozoru prokurátora v predsúdnom konaním, právo na obhajobu a vzájomná previerka orgánov èinných
v trestnom konaní. Vykonané analýzy procesnej èinnosti policajtov napriek
tomu preukazujú mnohé nedostatky v ich právnych vedomostiach a praktických skúsenostiach. Mnohí sa neriadia právnymi normami, zákonnými
zásadami a procesnými postupmi dôleitými pre dodriavanie zákonnosti,
práv a slobôd v trestnom konaní, èo otvára priestor pre prokurátora, ktorý
vykonáva dozor nad dodriavaním zákonnosti v predsúdnom konaní a musí
urýchlene vykona opatrenia potrebné na nápravu. Predovetkým sú to zbytoèné prieahy, ktoré sú ovplyvnené postupom vo vyetrovaní, problémami
policajtov profilova dôkaznú bázu, absencia operatívnosti pri rieení
obtrukcií obvineného, resp. obhajcu, krátkodobá, aj opakovaná neèinnos.
Nemalú úlohu pri prieahoch v predsúdnom konaní zohráva a spôsobuje ich aj
vysoká zaaenos policajtov a rozpracovanos vecí, nedostatok potrebných
skúseností s novými formami kriminality, nedodriavanie lehôt na skonèenie
vyetrovania, resp. skráteného vyetrovania, nerepektovanie záväzných pokynov prokurátorov policajtmi, nedôsledný dozor prokurátorov nad vyetrovaním a podstatné chyby v procesnom postupe. Èastými príèinami zbytoèných prieahov sú procesné pochybenia spojené s formálnou, èi
nedostatoènou kontrolou riadiaceho aparátu orgánov èinných v trestnom konaní pri plynulosti trestného konania. Analýza súèasného stavu naznaèuje
neudrate¾nos argumentácie o zaaenosti a nepriaznivom personálnom
stave policajtov. Prieahy vo vyetrovaní trestnej veci nemôu ís na vrub
obvineného a nie sú súladné s doktrínou o pozitívnom záväzku tátu pri
poruovaní ¾udských práv. Tým viac, ak ide o väzobnú trestnú vec, pretoe
osobná sloboda je základný atribút demokratickej spoloènosti. Zákony tátu,
bezpeènos, vymoite¾nos práva, udranie verejného poriadku, náleitý
výkon trestnej spravodlivosti musia by v primeranej rovnováhe s právom
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na osobnú slobodu. Pokia¾ to tát, resp. orgány verejnej moci nezabezpeèia,
pôjde z ich strany o denegatio iustitiae. Odstránenie nedostatkov v súèinnosti policajta a prokurátora je moné predovetkým väèou profesionalizáciou a organizáciou práce, obligatórnymi mesaènými hodnoteniami plynulosti konania vo väzobných veciach zo strany riadiacich pracovníkov,
zefektívnením operatívnych rieení obtrukcií zo strany obvinených, resp.
obhajcov a niektorých chronických problémov v prípravnom konaní, ako sú
napr. znalecká èinnos, predvádzanie neprítomných svedkov alebo doruèovanie písomností. V personálnej rovine je potrebné odformalizova súèinnostné
vzahy medzi políciou a prokuratúrou, zabezpeèi precíznejiu riadiacu
a kontrolnú èinnos vedúcich pracovníkov a dôsledné uplatòovanie právnej
zodpovednosti v prípadoch zneuitia právomoci orgánov èinných v trestnom
konaní. V rámci plynulosti konania nemono obís ani problém tzv. brzdiacich praktík obvineného, ktorý mono riei za úèasti Slovenskej advokátskej
komory. Kvalitné prípravné konanie sa musí zároveò premietnu aj do kvalitného konania pred súdom. Proces dokazovania vytvára reálne predpoklady
pre prácu orgánov èinných v trestnom konaní tak, aby jeho výsledkom bolo
kvalifikované rozhodnutie. V praxi sme èasto svedkami rozhodnutí orgánov
èinných v trestnom konaní alebo súdu, ktoré nerepektujú zákonnú poiadavku vzahujúcu sa na odôvodnenie rozhodnutia, z ktorého musí by zrejmé,
na základe akých dôkazov nadobudli svoje vnútorné presvedèenie o pravdivosti kadej výrokovej èasti rozhodnutia. Takýto postup vedie k porueniu
práv obvineného, ktorý nemá monos zisti, na základe akých skutoèností
orgán èinný v trestnom konaní alebo súd dospeli k rozhodnutiu. Ak je rozhodnutie správne a spravodlivé, potom mono kontatova, e najväèiu
zásluhu na tom má práve zákonné a dôkladné vykonanie dôkazov pre
náleité zistenie skutkového stavu veci, ktorý je následne premietnutý aj do
presvedèivého odôvodnenia samotného rozhodnutia. Rozhodnutie, odôvodnenie ktorého neobsahuje náleitosti stanovené zákonom, nie je presvedèivé,
vyvoláva nedôveru a v mnohých prípadoch je nadriadeným orgánom zruené
ako nepreskúmate¾né. Aby rozhodnutie orgánu èinného v trestnom konaní
a súdu bolo zodpovedne a náleitým spôsobom odôvodnené, musí nevyhnutne
obsahova aj úvahy, ktorými sa tieto orgány spravovali pri hodnotení dôkazov. Malo by by z neho jasné, preèo rozhodujúce orgány nevyhoveli návrhom
na vykonanie ïalích dôkazov. Aj keï sa na prvý poh¾ad môe zda, e ide
o samozrejmú poiadavku, v justiènej praxi je pomerne èastým javom, e
z odôvodnenia súdnych rozhodnutí nevyplýva, o ktoré dôkazy súd oprel svoje
skutkové zistenia, akými úvahami sa spravoval pri hodnotení vykonaných
dôkazov (najmä, ak si navzájom odporujú), ako sa vyrovnal s obhajobou a, v neposlednom rade, preèo nevyhovel návrhom na vykonanie ïalích dôkazov.
Na odstránenie týchto nedostatkov pritom netreba ve¾a  postaèí výsledky
vykonaného dokazovania náleitým spôsobom premietnu aj do odôvodnenia
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rozhodnutia tak, aby zodpovedalo jasným poiadavkám zákona. V rámci
garancií práv obvineného v trestnom konaní je právo na spravodlivý proces
mimoriadne citlivou otázkou. Subjektom práva na spravodlivý trestný proces
je obvinený. Povinným subjektom je tát, ktorý je povinný zabezpeèi vetky
podmienky pre spravodlivé súdne konanie. Záruka spravodlivosti konania je
procesnej povahy. Neznamená záruku iadneho materiálneho subjektívneho
práva, pretoe spravodlivosou rozhodnutia je potrebné rozumie objektívne
a zákonné súdne rozhodovanie. Poskytuje garanciu spravodlivosti procesu,
pretoe spravodlivé, verejné a primerane rýchle prejednanie veci sú základnými
zárukami, ktorým musí vyhovova kadý trestný proces. V opaènom prípade
ho nemono oznaèi prívlastkom spravodlivý. Aj keï rýchlos konania by
nikdy nemala by uprednostòovaná pred spravodlivým rozhodnutím veci,
práve obsah pojmu spravodlivos súdneho konania sa oddávna spája s tým,
e pomalé súdne konanie spravodlivos ohrozuje. Zrýchlenie, a tým aj zjednoduenie a zhospodárnenie trestného konania za predpokladu zachovania
zákonnosti, repektovania práv a slobôd obvineného, nie je vdy jednoduchý
proces. Vyaduje najmä vysoko kvalitnú právnu úpravu, bezchybnú organizáciu, koordináciu a riadenie priebehu konania, ale aj jednoduchiu úpravu procesných vzahov medzi subjektmi a stranami v tomto konaní. Splnenie a dosiahnutie ústavnej, resp. zákonnej poiadavky konania bez
prieahov je o to nároènejie, e trestný proces je ivý organizmus, ktorý
neexistuje izolovane, ale vo vzájomnej interakcii s vonkajím svetom. Aby
mohol zodpoveda poiadavkám spoloèenských zmien, musí mu by imanentná schopnos prune a rýchlo na ne adekvátnym a zákonným spôsobom
reagova a súèasne si zachova zrete¾ na samej podstate úpravy trestného
konania. Uvedené predstavuje nároènú poiadavku aj pre zákonodarcu,
ktorému prislúcha nemalý podiel na zodpovednosti za úspené splnenie tejto
úlohy. Jej zloitos dokres¾uje skutoènos, e h¾adanie optimálnych pravidiel trestného procesu sa neustále pohybuje medzi protikladnými záujmami
a správnym vybalansovaním rôznych hodnôt. Rekodifikácia Trestného poriadku prispela k operatívnejiemu, prunejiemu a efektívnejiemu
trestnému procesu, a tým aj k splneniu úèelu trestného konania, ktorým je
spravodlivé potrestanie páchate¾ov trestných èinov. Výrazným spôsobom sa
zrýchlilo konanie v niektorých veciach, ktoré boli v minulosti prejednávané
v skrátenom vyetrovaní aj nieko¾ko mesiacov. Lehota od spáchania
trestného èinu do právoplatného rozhodnutia súdu sa v nich vïaka
zrýchlenému konaniu poèíta len v dòoch, maximálne v týdòoch. To má
výhody jednak pre obvineného, ktorý nemusí dlho èaka na proces pred
súdom, a tie pre pokodených, korí sa omnoho skôr domôu nápravy.
Z psychologického h¾adiska zohráva dôleitú úlohu aj pre obe trestného
èinu, ktorá nemusí dlhie znáa prítomnos násilníka, napr. ak s ním ije
v spoloènej domácnosti. Prináa výhody aj pre prokurátora, ktorý vec zastu-
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puje v konaní pred súdom, pretoe svedkovia a pokodení si pre krátky
èasový odstup od spáchania trestného èinu do jeho prejednania súdom dobre
pamätajú na konkrétne okolnosti prípadu, tieto vedia popísa a s narastajúcim odstupom èasu tak nedochádza k skres¾ovaniu ich výpovedí.
V neposlednom rade zrýchlené konanie prispieva k pozitívnemu vnímaniu
trestného konania zo strany odbornej i laickej verejnosti a médií, ktoré ve¾mi
pozorne sledujú dianie na polícii, prokuratúre a súdoch a na prieahy
v konaní, ktoré sú chronickým problémom dnenej doby, reagujú ve¾mi negatívne. Zrýchlenie konania prispelo aj k posilneniu práva obvineného na
spravodlivý proces, ktorého atribútom je aj rýchlos konania. Dôsledkom
zrýchlenia a sprunenia trestného konania nie je poruenie práva obvineného na obhajobu garantovaného nielen Trestným poriadkom, ale aj ústavou a medzinárodnými dohovormi. To vak niè nemení na tom, aby sa
zrýchlenému trestnému konaniu venovala dostatoèná pozornos. Konanie
musí by èo najrýchlejie, ale tak, aby tým neutrpela jeho kvalita. Rýchlos
nesmie ís na úkor riadneho výkonu spravodlivosti a repektovania
ostatných základných zásad konania. Obvinený je subjektom práva na spravodlivý proces aj v reime zrýchleného trestného konania. Nemôe by pozbavený, resp. ukrátený svojich práv len z dôvodu, e bol zadraný priamo
pri páchaní preèinu, jeho trestná vec sa nejaví skutkovo zloitá, resp. e sa
k spáchaniu stíhaného skutku priznal. Hoci presadenie rýchlosti konania
patrí medzi charakteristické rysy moderného trestného procesu, jej význam
a dôleitos treba vidie v irom kontexte a v úzkej spojitosti s náleitým
repektovaním a zachovávaním procesných práv osoby, proti ktorej sa vedie
trestné stíhanie. V nadväznosti na pochybenia orgánov prípravného konania,
v dôsledku ktorých vzal prokurátor podanú obalobu spä a trestné stíhanie
bolo po znaleckom vyetrení duevného stavu obvinených zastavené, je potrebné poukáza aj na bezprostredné riziko hrozby poruenia práva obvineného na obhajobu. K nemu síce v spomínaných prípadoch nedolo, ale ak
sa obdobné prípady, kedy policajt zistí, e obvinený trpí psychickým ochorením, vyskytnú aj v budúcnosti, bude nevyhnutné, aby sa orgány èinné
v trestnom konaní zaoberali aj tým, èi je obvinený dostatoène spôsobilý
obhajova sa. V prípade, ak by mali pochybnosti o jeho spôsobilosti náleite
sa obhajova a povaovali by to za nevyhnutné, obvinený by musel ma
obhajcu, nako¾ko by bol daný dôvod povinnej obhajoby pod¾a § 37 ods. 2 TP.
Ak by sa vak touto skutoènosou vôbec nezaoberali, takýto obvinený by
obhajcu nemal a po podaní obaloby by samosudca povaoval za nevyhnutné,
aby obvinený obhajcu vzh¾adom na pochybnosti o jeho spôsobilosti náleite
sa obhajova mal, viedlo by to k odmietnutiu obaloby a vráteniu veci prokurátorovi pre poruenia práva obvineného na obhajobu pod¾a § 241 ods. 1
písm. f) TP. Hoci sa na prvý poh¾ad môe zda, e takáto situácia je v praxi
na Slovensku len málo pravdepodobná, netreba zabúda, e zrýchlené kona-
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nie je charakteristické práve svojou rýchlosou, keï podozrivá osoba musí
by najneskôr do 48 hodín od zadrania odovzdaná súdu a v tej istej lehote
prokurátor proti nej podá aj obalobu. Orgány èinné v trestnom konaní majú
z toho dôvodu nepomerne menej èasu na náleité vykonanie úkonov
prípravného konania. Je pravdepodobnejie, e z dôvodu potreby urýchleného
podania obaloby sa môu èastejie dopusti rôznych pochybení. V súvislosti
so zrýchleným konaním a náleitým zachovávaním práv obvineného vystupuje do popredia aj otázka dostupnosti obhajcu v prípade, ak si ho obvinený
chce zvoli. Vzh¾adom na lehotu, v ktorej musí by obaloba proti obvinenému podaná, môu v praxi nasta situácie, e obhajca, ktorého si obvinený bude chcie zvoli, bude z pracovných alebo iných dôvodov nedosiahnute¾ný, èo môe by do istej miery limitujúcim faktorom práva obvineného na
obhajobu. Úèas obhajcu pri výsluchu zadraného obvineného tak môe by
závislá od náhodnej prítomnosti obhajcu v advokátskej kancelárii, èi na jeho
èasových monostiach keï v dobe, kedy by mal prevzia obhajobu, môe by
objektívne pracovne vyaený v inej veci. Limitujúcim faktorom je aj skutoènos, e zadraná osoba so zadraním vôbec nepoèítala. V takom prípade
spravidla ani nevie, ktorého advokáta by si za obhajcu mala zvoli. Ustanovenie obhajcu pritom neprichádza do úvahy, pretoe zadraná osoba má
právo obhajcu si zvoli; nemá právo, aby jej bol obhajca ustanovený.
Rieením tejto situácie de lege ferenda by mohol by systém naliehavej
právnej pomoci vybudovaný na obdobnom princípe, na ktorom funguje vo
viacerých krajinách Európskej únii (EÚ), napr. Francúzsko, Nemecko. V jeho
rámci majú obhajcovia v pravidelných èasových intervaloch pohotovos.
V prípade, e obhajca, ktorého si obvinený chce zvoli, nie je dosiahnute¾ný
alebo obhajobu nemôe prija z objektívnych dôvodov, má obvinený monos
zvoli si obhajcu, ktorý vykonáva pohotovos, a ktorý teda poèíta s tým, e
v prípade potreby bude k dispozícii, aby poskytol obhajobu. Hoci by sa pravdepodobne jednalo len o zriedkavé prípady, uvedený systém zabezpeèenia
právnej pomoci by mohol prispie k posilneniu práva obvineného na obhajobu. Aj európske krajiny majúce dlhoroèné skúsenosti so zrýchleným trestným
konaním venujú právu obvineného na obhajobu mimoriadnu pozornos. Nemecký zákonodarca napr. výslovne stanovil, e ak mono v zrýchlenom konaní
(tzv. Beschleunigtes Verfahren) oèakáva uloenie trestu odòatia slobody vo
výmere vyej ako es mesiacov, obvinenému  ak pravda nemá zvoleného
obhajcu  ustanoví obhajcu súd. Tento prístup svedèí o snahe kompenzova
èo i len teoreticky oslabené postavenie obvineného v zrýchlenom konaní
stanovením povinnosti ochrany jeho práv a záujmov prostredníctvom profesionálneho obhajcu. Niet pochybností o tom, e ambície cie¾a právnej úpravy
mnohokrát odskúa a preverí a prax. Hoci sa zákonné podmienky pre
aplikáciu zrýchleného trestného konania môu zda na prvý poh¾ad do
znaènej miery limitujúce, prax u teraz dokazuje, e si nalo svoje praktické
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uplatnenie. V jeho aplikácii vak mono kontatova isté rezervy v tom
smere, e v obvodoch niektorých krajských a okresných prokuratúr nie je
vdy vyuívané v dostatoènom rozsahu napriek tomu, e napomáha úèinnejiemu trestnoprávnemu postihu. V neposlednom rade prispieva aj k naplneniu ústavou a medzinárodnými dohovormi garantovaného práva na prejednanie veci bez zbytoèných prieahov, ktorého súèasou je právna istota,
a v irom kontexte právny tát. Je preto potrebné, aby na poiadavky
aplikaènej praxe prune a efektívne reagovala legislatíva, aby budúce novelizácie Trestného poriadku boli komplexné a vychádzali z neustáleho sledovania trendov a potreby odstraòovania problémov, ktoré vyvoláva jednak
právna úprava, ale ktoré prináa aj aplikaèná prax. Je ve¾mi dôleité, aby
adekvátne legislatívne a organizaèno-personálne opatrenia boli reakciou na
vznikajúce akosti pri aplikácii Trestného poriadku a aby pramenili predovetkým z odbornej, nie politickej diskusie o moných zlepeniach majúc
v neposlednom rade na zreteli aj medzinárodnú judikatúru. Èlenstvom v EÚ
sa aj pre Slovenskú republiku stalo smerodajným tzv. európske trestné právo
(zahròujúce trestné právo èlenských tátov EÚ), nevynímajúc ani garancie
základných práv a slobôd obvineného v trestnom konaní. Dôleité je preto aj
odzrkadlenie prvkov, ktoré sa javia ako dokonalejie, v jednotlivých
trestných kódexoch èlenských tátov EÚ, aby bolo moné vybudova právnu
úpravu, ktorá bude na jednej strane zabezpeèova efektívnu ochranu spoloènosti a obèanov pred trestnými èinmi a na druhej strane bude v maximálne monej miere zaruèova práva a slobody obvineného v trestnom
konaní. Uvedená poiadavka sa vzahuje nielen na zrýchlené trestné konanie, v ktorom môe ma rýchlos konania za následok vyiu mieru ohrozenia práv a slobôd obvineného, ale predstavuje conditio sine qua non pre
vetky subjekty trestného konania, èinnos, resp. neèinnos ktorých by mohla vies k porueniu práv a slobôd obvinených osôb v trestnom konaní a teda
k porueniu práva na spravodlivý trestný proces.

Summary
Ensuring the right to a fair criminal trial
Key words: justice, criminal process, criminal procedure, accused, criminality, legal relationship,
Code of Criminal Procedure, the rate of criminal proceedings, the right to defence.

Ensuring the right to a fair criminal trial is basic assumption to adhere
the rights and freedoms of persons in criminal proceedings. It represents not
only a national, but also international organizations principle of criminal
proceedings. Implies an obligation for all subjects and the parties in the
criminal proceedings in the countries of the European Union (EU) consisten-
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tly and unreservedly adhere and follow the procedural rights in criminal
proceedings in accordance with the forms of statue to which they agreed
together that will guarantee procedural rights and freedoms and fair process
in criminal proceedings. Necessity to ensure such compliance is therefore to
adhere the legality of police, prosecutors, courts, as well as other subjects
and parties in criminal proceedings. To ensure the right to a fair criminal
trial has meaning and interpretation and application of criminal laws and
criminal procedure consistent implementation procedures.
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Przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych
w polskim kodeksie karnym
Uczucia religijne podlega³y ochronie ju¿ pod rz¹dami kodeksu karnego
z 1932 r.1 W rozdziale XXVI penalizowa³ on trzy typy przestêpstw przeciw
uczuciom religijnym. Pierwsze i najpowa¿niejsze: Kto publicznie Bogu bluni podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 5 (art. 172) polega³o na publicznym zniewa¿aniu Boga, który zgodnie z wol¹ ustawodawcy rozumiany
by³ jako istota najwy¿sza dla danej religii, ale równie¿ pojmowany abstrakcyjnie2. Kolejny artyku³ dotyczy³ obrazy religii: Kto publicznie l¿y lub wyszydza uznane prawnie wyznanie lub zwi¹zek religijny, jego dogmaty, wierzenia lub obrzêdy, albo zniewa¿a przedmiot czci religijnej lub miejsce
przeznaczone do wykonywania jego obrzêdów religijnych podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 (art. 173). Penalizowane dzia³anie musia³o dotyczyæ podstawowych prawd wiary uznanego prawem zwi¹zku wyznaniowego,
ale te¿ miejsc lub przedmiotów przeznaczonych do kultu religijnego. Dzia³anie to nie musia³o mieæ charakteru publicznego3. Zgodnie z wol¹ ustawodawcy zachowaniem zabronionym by³o tak¿e z³oliwe przeszkadzanie publicznie
odprawianemu nabo¿eñstwu: Kto z³oliwie przeszkadza publicznemu, zbiorowemu wykonywaniu aktu religijnego uznanego prawnie wyznania lub
zwi¹zku wyznaniowego podlega karze aresztu do lat 2 (art. 174). Celem
dzia³ania sprawcy mia³o byæ wyrz¹dzenie komu przykroci, dokuczenie drugiej osobie4. Uwa¿ano, ¿e przedmiotem ochrony rozdzia³u XXVI nie jest wolnoæ wyznawania dowolnej religii ka¿dego obywatela z osobna, ale wolnoæ
wyznania przynale¿na ogó³owi w ramach systemu pañstwowego5.
1
2

Dz.U. z 1932 r., nr 60, poz. 571.
J. Makarewicz, Kodeks Karny z komentarzem, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Lwów
1932, s. 269.
3 M. Makarska, Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia i wyznania w Kodeksie karnym
z 1997 r., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, s. 149
4 J. Makarewicz, op. cit., s. 272.
5 M. Makarska, op. cit., s. 148.
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Taka regulacja obowi¹zywa³a do momentu wydania 5 sierpnia 1949 r.
Dekretu o ochronie wolnoci sumienia i wyznania6, który w art. 15 uchyla³
przepisy k.k. z 1932 r. W miejsce rozdzia³u XXVI wprowadza³ nieznane dot¹d
przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych7, które póniej praktycznie w nieznacznie zmienionej formie przyj¹³ k.k. z 1969 r. Uznano, ¿e przedmiotem
ochrony s¹ uczucia religijne okrelonych osób, a dzia³anie sprawcy musi mieæ
charakter publiczny, czyli ma dotrzeæ do nieograniczonej liczby odbiorców8.
Nie spe³nia³a przes³anek art. 5 dekretu krytyka pogl¹dów duchownych
przedstawicieli danej religii. Dopuszczalna tak¿e by³a krytyka aksjomatów
danej wiary, w tym twierdzenie, ¿e: nie ma Boga9. W orzeczeniu z 15
padziernika 1963 r. S¹d Najwy¿szy uzna³ jednak, ¿e g³ona i obel¿ywa
krytyka ksiêdza w kociele stanowiæ bêdzie publiczn¹ obrazê miejsca przeznaczonego do kultu, a co za tym idzie  wype³nia znamiona czynu okrelonego w art. 5 dekretu10. Dopiero kodeks karny z 1969 r.11 z³agodzi³ odpowiedzialnoæ karn¹ za to przestêpstwo, uzupe³ni³ pojêcie uczuæ religijnych
o fakt, i¿ maj¹ dotyczyæ innych osób, wymaga³, aby miejsce, w którym
mia³o dojæ do zniewa¿enia uczuæ religijnych, przeznaczone by³o do publicznego odprawiania kultu: Kto obra¿a uczucia religijne innych osób, zniewa¿aj¹c publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzêdów religijnych, podlega karze pozbawienia
wolnoci do lat 2, ograniczenia wolnoci albo grzywny (art. 198). Przedmiotem ochrony sta³y siê zatem uczucia religijne, których obrazy mo¿na by³o
dokonaæ poprzez publicznie zniewa¿enie przedmiotu kultu religijnego lub
miejsca przeznaczonego do jego sprawowania. Zgodnie z wol¹ ustawodawcy,
czynu tego mo¿na by³o dokonaæ w zamiarze bezporednim lub ewentualnym.
Katalog miejsc i przedmiotów czci religijnej ustalali wyznawcy danej
religii. Gdy przedmiot ten by³ odmiennie oceniany przez ró¿ne religie, uznawano, ¿e jego zniewa¿enie nie wype³nia dyspozycji art. 198 k.k. z 1969.
Podobnie rzecz mia³a siê w przypadku zniewa¿enia przedmiotu kultu religii,
która nie wystêpowa³a w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej12. Obraza mog³a
polegaæ m.in. na zniszczeniu przedmiotu kultu, wypowiedzeniu obraliwych
s³ów, rozpowszechnianiu pisma zawieraj¹cego obraliwe teksty itp. Usuwanie
6
7

Dz.U. z 1949 r., nr 40, poz. 334.
Art. 5 dekretu stanowi³: Kto obra¿a uczucia religijne, zniewa¿aj¹c publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do wykonywania obrzêdów religijnych, podlega
karze wiêzienia do lat 5.
8 J. Bafia, L. Hochberg, M. Skiewierski, Ustawy karne RPL. Komentarz, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1965, s. 147.
9 Ibidem.
10 Orzeczenie SN z dnia 15 padziernika 1963 r. sygn. akt. I K 965/61, [w:] S. Flasiñski,
T. Stêpieñ, Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia i wyznania w wietle orzecznictwa SN,
Problemy Praworz¹dnoci 1986, nr 1, s. 34.
11 Dz.U. z 1969 r., nr 13, poz. 94.
12 M. Makarska, op. cit., s. 153.
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emblematów religijnych, np. ze szkó³, nie stanowi³o przestêpstwa obrazy
uczuæ religijnych, poniewa¿ osob¹, która tego dokonywa³a, nie kierowa³ zamiar obrazy niczyich uczuæ, a dzia³anie to by³o zgodne z zasad¹ rozdzia³u
pañstwa od kocio³a13.
Obowi¹zuj¹cy kodeks karny z 6 czerwca 1997 r.14 przestêpstwo obrazy
uczuæ religijnych normuje w art. 196. Poza zmian¹ sankcji karnej, gdzie
priorytet przyznano orzekaniu kary grzywny i ograniczenia wolnoci, póniej
dopiero kary pozbawienia wolnoci, przepis ten jest kopi¹ art. 198 k.k. z 1969 r.
Budzi on ogromne kontrowersje natury legislacyjnej. Niektóre rodowiska,
szczególnie dziennikarskie, zarzucaj¹, ¿e to potencjalna furtka dla osób chc¹cych pozbawiæ prasê wolnoci wypowiedzi, a forma wypowiedzi, niekiedy
obraliwa i dosadna, nie stanowi obrazy uczuæ, a ma na celu dotarcie
w sposób najbardziej efektywny do wra¿liwoci odbiorcy15.
Podstawowy problemem ze stosowaniem wspomnianego artyku³u, zdaniem J. Warylewskiego, wi¹¿e siê z nak³adaniem na siebie co najmniej dwóch
obywatelskich wolnoci. Wolnoæ tworz¹cego artysty (gwarantowana jako
wolnoæ twórczoci artystycznej, badañ naukowych oraz og³aszania ich wyników w art. 73 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.16)
oraz wolnoæ wypowiedzi (gwarantowana w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP
oraz przez dokumenty miêdzynarodowe np. Miêdzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich z 16 grudnia 1977 r.17, Konwencjê o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci z 4 listopada 1950 r.18) mog¹
powodowaæ obrazê uczuæ religijnych osób wierz¹cych (objêtych prawn¹ ochron¹ przez art. 53 Konstytucji RP, a tak¿e ustawê o gwarancjach wolnoci
sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r.19 oraz wspomniane wy¿ej dokumenty
miêdzynarodowe), choæ jednoczenie mo¿e to hamowaæ wolnoæ twórcz¹ artysty. W tym zdaniem wskazanego autora tkwi g³ówna przyczyna problemów
ze stosowaniem art. 196 k.k.20 W. Cielak przekonuje, ¿e próba wyjanienia
tego konfliktu w oparciu tylko o system gradacji, np. poprzez sposób, w jaki
Konstytucja wymienia wolnoci w artyku³ach, jest sztuczny i wyra¿a jedynie
system wartoci osoby tworz¹cej tego typu hierarchiê21.
13 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny komentarz, t. 2, Wydawnictwo
Prawnicze. Warszawa 1987, s. 208.
14 Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553.
15 Centrum Monitoringu Wolnoci Prasy, Prawo vs. Media, [online] <http://www.freepress.org.pl/ show_page. php?id=4>, dostêp: 24.07.2010, s. 11n.
16 Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
17 Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167.
18 Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.
19 Dz.U. z 2000 r., nr 26, poz. 319.
20 J. Warylewski, Pasja czy obraza uczuæ religijnych? Spór wokó³ art. 196 Kodeksu karnego, [online] <http://www.prawo.univ.gda.pl/karne/karne/pasja.pdf>, dostêp: 12.07.2012, s. 7.
21 W. Cielak, Pasja przed s¹dem, [w:] J. Zajad³o (red.), Fascynuj¹ce cie¿ki filozofii prawa,
LexisNexis, Warszawa 2008, s. 107.
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Wspomniany artyku³ brzmi nastêpuj¹co: Kto obra¿a uczucia religijne
innych osób, zniewa¿aj¹c publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce
przeznaczone do publicznego wykonywania obrzêdów religijnych, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Przedmiotem ochrony sta³a siê wolnoæ wyznawania w³asnych pogl¹dów religijnych. Jest ona cile powi¹zana z konstytucyjnie gwarantowan¹ wolnoci¹
sumienia i wyznania, co potwierdzi³ Trybuna³ Konstytucyjny: uczucia religijne, ze wzglêdu na ich charakter, podlegaj¹ szczególnej ochronie prawa.
Bezporednio powi¹zane s¹ z wolnoci¹ sumienia i wyznania, stanowi¹c wartoæ konstytucyjn¹22.
Wród prawników nie ma zgodnoci co to ochrony przez ten artyku³
samego Boga (rozumianego jako istota najwy¿sza dla danej religii). Takiej
koncepcji  wydaje siê, ¿e s³usznie  przeciwstawiaj¹ siê np. M. Masalska23,
J. Wojciechowski24, A. Zoll25, A. W¹sek26 jak równie¿ J. Warylewski27. Odmienne pogl¹dy wyra¿aj¹ L. Gardocki28, W. Wróbel29, R. Paprzycki30,
P. Koz³owska-Kalisz31 oraz R. Krajewski32, którzy przyjmuj¹ szerokie rozumienie pojêcia przedmiotu czci religijnej, obejmuj¹ce zarówno przedmioty
materialne, jak i obiekty kultu (tj. Mahometa, Jezusa itp.)
Karze podlegaæ zatem bêdzie ka¿dy, kto naruszy czyje uczucia religijne
poprzez zniewa¿enie publiczne przedmiotu kultu religijnego lub miejsca,
w którym zwyczajowo kult ten jest sprawowany. Nale¿a³oby zatem wyjaniæ
wy¿ej wymienione pojêcia oraz wskazaæ sposób, w jaki mo¿na dokonaæ ich
zniewa¿enia.
22 Orzeczenie TK z dnia 7 czerwca 1994 r., sygn. akt. K 17/94, [w:] M. Kurowska, Kilka
s³ów o obrazie uczuæ religijnych, [online] <http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6974>, dostêp:
12.07.2012.
23 M. Makarska, op. cit., s. 167.
24 J. Wojciechowski jednak uwa¿a, ¿e brak takiej ochrony stanowi lukê w prawie, poniewa¿ niekiedy czyny obra¿aj¹ce samego Boga mog¹ mieæ o wiele wiêkszy ciê¿ar gatunkowy od
zniewagi przedmiotu lub miejsca kultu i mog¹ pozostaæ poza regulacj¹ prawn¹ (zob. idem,
Kodeks karny, komentarz, orzecznictwo, Librata Warszawa 2002, s. 370).
25 D. Jaworski, M. Müller, Rozmowa z A. Zollem Kodeks Boga nie chroni, [online] <http://
tygodnik.onet.pl/1,39642,druk.html>, dostêp: 9.07.2012.
26 A. W¹sek, Przestêpstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege lata i de lege ferenda, Pañstwo i Prawo 1995, nr 7, s. 33.
27 J. Warylewski, op. cit., s. 4.
28 L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 258.
29 W. Wróbel, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna, Zakamycze, Kraków
2006, s. 586.
30 Autor ten odwo³uje siê do s³ownikowego znaczenia pojêcia przedmiot czci religijnej.
Zob. J. Frankowski, Wywiad z R Paprzyckim Graj szatanie, [online] <http://new-arch.rp.pl/
artykul/299221_Graj_szatanie.html>, dostêp: 9.07.2012.
31 P. Kozlowska-Kalisz, [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 455.
32 R. Krajewski, Ochrona wolnoci sumienia i wyznania w wietle Kodeksu karnego z 1997 r.,
Przegl¹d S¹dowy 2008, nr 3, s. 74.
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Przedmiotami kultu religijnego s¹ symbole danej wiary, odwzorowania bóstw, przedmioty s³u¿¹ce do sprawowania nabo¿eñstw, np. krzy¿e, obrazy, pos¹gi. Przedstawiciele ka¿dej religii sami niejako definiuj¹, co dla nich
stanowi przedmiot czci religijnej. W doktrynie przyjmuje siê, ¿e nie s¹ nimi
osoby duchowne33. Odmienny pogl¹d g³osi W. Wróbel, wskazuj¹c, ¿e w pewnych sytuacjach odprawiania obrzêdów kap³an stanowi znak obecnoci Boga
i wówczas bêdzie objêty ochron¹ z art. 196 k.k.34 Jak zauwa¿a A. W¹sek,
przedmiot czci religijnej nie oznacza przedmiotu, któremu oddaje siê czeæ,
ale element, poprzez który oddaje siê czeæ religijn¹35.
Ciekawe rozwa¿ania dotycz¹ce przedmiotów kultu w oparciu o proces
Doroty Nieznalskiej, w którym autor bra³ udzia³ jako obroñca strony oskar¿onej, prowadzi w swoim artykule W. Cielak, zastanawiaj¹c siê, czy ka¿de
wyobra¿enie przedmiotu wiary otoczonego przez wierz¹cych estym¹ i szacunkiem bêdzie jednoznaczne z przyznaniem, ¿e sta³ siê on przedmiotem czci
religijnej. Na tak postawione pytanie W. Cielak udziela odpowiedzi negatywnej, wskazuj¹c, ¿e konieczne jest jeszcze dope³nienie obrzêdów religijnych. W zwi¹zku z tym podaje przyk³ad, ¿e dla katolika medalik jest tylko
kawa³kiem blaszki do momentu jego powiêcenia, jako ¿e ten w³anie obrzêd
dopiero przekszta³ca go w przedmiot kultu religijnego36.
Miejscem kultu religijnego s¹ budynki i inne obiekty przeznaczone do
sprawowania kultu wraz z przynale¿nymi im przestrzeniami, tzn. ¿e ochron¹
objêty bêdzie tak¿e np. plac przed kocio³em, a tak¿e miejsce, w którym za
zgod¹ w³aciwych w³adz kult ten jest sprawowany w zwi¹zku z uroczystociami religijnymi37. Ochron¹ z tego przepisu objêty bêdzie tak¿e obszar
zgodnie z tradycj¹ uznawany za miejsce kultu i nie ma tu znaczenia opinia
w³adz lokalnych38. Prywatne mieszkanie, gdzie wierni zbieraj¹ siê, aby siê
wspólnie modliæ, nie bêdzie mia³o charakteru miejsca kultu religijnego, nawet
je¿eli znajduje siê w nim kap³an przewodnicz¹cy modlitwom39. W religii katolickiej miejscem przeznaczonym do sprawowania kultu s¹ tak¿e cmentarze40.
Przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych ma charakter materialny, a skutkiem zasadniczo musi byæ odczucie zniewa¿ania uczuæ religijnych odczuwane subiektywnie przez co najmniej dwie konkretne osoby. Z pogl¹dem
33
34
35
36
37

Ibidem.
W. Wróbel, op. cit., s. 586.
A. W¹sek, Przestêpstwa przeciwko przekonaniom religijnym..., s. 33.
W. Cielak, Pasja przed s¹dem..., s. 105-106.
J. Piórkowska-Fliegier, [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis,
Warszawa 2012, s. 481.
38 M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Czêæ ogólna i szczególna, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 508.
39 M. Makarska, op. cit., s. 184.
40 J. Wojciechowska, [w:] A. W¹sek (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz, t. I,
C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 735.
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tym polemizuje W. Wróbel, który stoi na stanowisku, i¿ wystarczy, ¿e odczucie takie bêdzie mia³a tylko jedna osoba, a u¿ycie przez ustawodawcê liczby
mnogiej (Kto obra¿a uczucia religijne innych osób) jest tylko stylistycznym
zabiegiem ustawodawcy41.
W doktrynie zniewa¿enie definiuje siê jako okazanie pogardy lub lekcewa¿enia dla wartoci wyznawanych przez drug¹ osobê. Mo¿e przybieraæ formê werbaln¹, np. poprzez wymiewanie, niszczenie przedmiotów kultu religijnego itp., lub formê pisemn¹, np. poprzez rozpowszechnianie obraliwych
obrazów42. S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e termin ten oznacza takie zachowanie, które wed³ug okrelonych przez normy kulturowo-obyczajowe i powszechnie przyjête oceny stanowi wyraz pogardy43. Nie bêdzie nim jednak
krytyka pogl¹dów g³oszonych przez okrelone wspólnoty religijne, wyg³aszane przez jej przedstawicieli wieckich lub duchownych. Nie bêdzie tak¿e
wype³nieniem znamion z art. 196 negatywny stosunek do religii i wypowiadanie twierdzeñ, ¿e Bóg nie istnieje44. Czêæ prawników przychyla siê do
stwierdzenia, ¿e tak¿e wykorzystanie symboli religijnych do kreacji artystycznej nie bêdzie zniewa¿eniem uczuæ religijnych, o ile dzie³o nie zawiera
elementów poni¿aj¹cych dla danej religii45.
Zniewa¿enie uczuæ religijnych musi nast¹piæ publicznie, aby mo¿na by³o
mówiæ o wype³nieniu znamion z art. 196. Przyjmuje siê, ¿e aby mówiæ
o publicznym charakterze zniewa¿enia, dzia³anie sprawcy musi nast¹piæ
w takim miejscu lub warunkach, aby mog³o dotrzeæ do bli¿ej nieokrelonej
liczny osób46. Zniewaga musi zostaæ dokonana z zamiarem bezporednim lub
ewentualnym. Chocia¿ pope³nienie tego przestêpstwa w zamiarze ewentualnym, czyli w sytuacji, gdy osoba przewiduje, ¿e mo¿e swoim dzia³aniem zniewa¿yæ uczucia religijne innych osób, ale godzi siê na to, ma wród doktryny
przeciwników47. M. Agnosiewicz uwa¿a, ¿e dopuszczenie mo¿liwoci pope³nienia przestêpstwa w zamiarze ewentualnym prowadzi do bezporedniego ograniczenia wolnoci s³owa, gdy¿ ka¿dy wyra¿aj¹cy w³asne opinie jest nara¿ony
na mo¿liwoæ odpowiedzialnoci karnej ze wspomnianego artyku³u, jeli jego
wypowied jest kontrowersyjna48. O. Górniok wskazuje jednak, i¿ u¿ycie przez
ustawodawcê sformu³owañ obra¿a lub zniewa¿aj¹c oznacza, ¿e sprawca
41
42

W. Wróbel, op. cit., s. 585.
R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Zrzeszenie Prawników
Polskich, Warszawa 2005, s. 310.
43 Orzeczenie SN z dnia 17 lutego 1993 r., sygn. III KRN 24/92, Wokanda 1993, nr 10,
s. 810.
44 J. Wojciechowska, op. cit., s. 735.
45 Ibidem; W. Wróbel, op. cit., s. 586.
46 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2007, s. 382.
47 Por. np. J. Piórkowska-Flieger, op. cit., s. 481; J. Wojciechowska, op. cit., s. 736;
P. Koz³owska-Kalisz, op. cit., s. 455.
48 M. Agnosiewicz, U³omny artyku³ ochrony wiary, [online] <http://psr.racjonalista.pl/
kk.php/s,369>, dostêp: 4.07.2012.
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chce obraziæ uczucia religijne poszkodowanego, a co za tym idzie  czyn ten
mo¿na pope³niæ tylko w zamiarze bezporednim49. Z takim pogl¹dem nie zgadza siê M. Makarska, twierdz¹c, ¿e pogl¹d ten jest nies³uszny w wietle orzeczenia S¹du Najwy¿szego, który uzna³, ¿e je¿eli ustawodawca wy³¹cza mo¿liwoæ pope³nienia danego przestêpstwa w zamiarze ewentualnym, pos³uguje
siê zwrotami chc¹c lub w celu, których to nie ma na gruncie art. 196 k.k.50
W doktrynie panuje pogl¹d, ¿e aby dosz³o do zniewa¿enia uczuæ religijnych, zniewaga musi istnieæ obiektywnie (dlatego te¿ wskazuje siê, ¿e skutkiem dzia³ania sprawcy musi byæ subiektywna obraza uczuæ religijnych co
najmniej 2 osób, które mog¹ zostaæ wskazane konkretnie i indywidualnie).
Wówczas koniecznoci¹ staje siê odniesienie czynu, który mia³by obra¿aæ
uczucia religijne, nie do poczucia obrazy jednej konkretnej osoby, ale tego,
czy czyn ten obra¿a uczucia religijne w sposób powszechny. A. Marek zauwa¿a, ¿e niezwykle trudno wyznaczyæ granicê pomiêdzy obraz¹ uczuæ religijnych a naruszeniem wolnoci s³owa51. Popiera tak¿e pogl¹d L. Gardockiego,
¿e za swoisty wyznacznik powszechnoci mo¿na by uznaæ przewa¿aj¹ce oceny spo³eczne w tej materii52, a ocenê tak¹ mog³aby formu³owaæ osoba
o wra¿liwoci przeciêtnej i tolerancyjna dla ró¿nych przekonañ religijnych53. Tak¹ opiniê wyrazi³ tak¿e S¹d Najwy¿szy, wskazuj¹c, ¿e miar¹ stopnia zniewa¿enia powinny staæ siê normy spo³eczne, nie za jednostkowe
poczucie zniewa¿enia jednostki, gdy¿ mo¿e byæ ono oparte o nadwra¿liwoæ
czy nadmierne poczucie w³asnej wartoci54. Pogl¹d ten jest ostro krytykowany przez A. Goszczyñskiego, który twierdzi: mo¿na przypuszczaæ, ¿e miar¹
oceny, czy forma ma charakter obraliwy, s¹ dominuj¹ce oceny spo³eczne. To
jednak powoduje, ¿e ci, którzy podejmuj¹ krytykê dominuj¹cych przekonañ,
oceniani s¹ z punktu widzenia kryteriów przyjêtych przez wyznawców tych¿e przekonañ, co stawia krytyków nieuchronnie w sytuacji upoledzonej55.
R. Paprzycki zaleca, aby miar¹ powszechnoci sta³y siê przekonania, które
dominuj¹ w krêgu kulturowym, z którego wywodzi siê pokrzywdzony56.
A. W¹sek proponuje, by pomoc¹ w tej materii s³u¿y³ bieg³y z zakresu socjologii religii, obyczajów lub historii sztuki57. Jak zauwa¿a A. Suwara-Leuenberger, dla sk³adów orzekaj¹cych przyjêcie takiego rozwi¹zania oznacza³oby koniecznoæ wypracowania kryterium pozwalaj¹cego na ocenê, czy dany czyn
49
50
51
52
53
54
55
56

M. Makarska, op. cit., s. 164.
Ibidem.
A. Marek, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 526.
L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 258.
J. Warylewski, op. cit., s. 8.
Orzeczenie SN z dnia 17 lutego 1993 r..., s. 8-10.
Centrum Monitoringu Wolnoci Prasy, Prawo vs. Media..., s. 11.
R. Paprzycki, Graj szatanie, [online] <http://new-arch.rp.pl/artykul/299221_Graj_szatanie.html>, dostêp: 9.07.2012.
57 A. W¹sek, Przestêpstwa przeciwko przekonaniom religijnym..., s. 39.
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obra¿a uczucia religijne w sposób powszechny. Jednak jest to zadanie niemo¿liwe do wykonania. Nale¿a³oby bowiem wzi¹æ pod uwagê wszystkie funkcjonuj¹ce w pañstwie religie, niekiedy wzajemnie sprzeczne, co powoduje, ¿e
nie mo¿na odwo³ywaæ siê do powszechnoci uczuæ religijnych. Dodatkowo
rozwa¿anie, czy dany czyn nie wype³nia znamion z art. 196 wobec wszystkich
religii, przekracza mo¿liwoci sk³adów orzekaj¹cych58.
Zdaniem J. Warylewskiego, przy ocenie stopnia zniewa¿enia niezbêdne
jest odwo³ywanie siê do przes³anki obiektywnego odczucia zniewa¿enia uczuæ
religijnych, poniewa¿ w innym wypadku dla pewnych przewra¿liwionych
osób ka¿de zdarzenie by³oby czynem godz¹cym w ich odczucia religijne, choæ
dla innych jest bez znaczenia59. Z drugiej jednak strony autor ten krytykuje
propozycje, aby kryterium stanowi³y powszechne opinie kreowane przez
przeciêtnego cz³owieka. Dostrzegaj¹c niski poziom udzia³u spo³eczeñstwa
w sztuce wy¿szej, uwa¿a, ¿e taka koncepcja bêdzie prowadziæ do stabilizacji
tego procesu i swoistej walki pomiêdzy ciemnot¹ i edukacyjnym zapónieniem a swobod¹ artystycznego wyrazu60. Za w³aciwsze uznaje rozwi¹zanie
wypracowane przez doktrynê niemieck¹, która zak³ada, ¿e dzie³o dopiero
wówczas jest niemoralne, gdy budzi niesmak w cz³owieku wykszta³conym,
znaj¹cym siê na odbiorze sztuki szczególne wspó³czesnej61.
Postêpowañ w sprawach dotycz¹cych obrazy uczuæ religijnych nie jest
du¿o, chocia¿ zazwyczaj s¹ to procesy niezwykle ekscytuj¹ce dla mediów,
które szeroko relacjonuj¹ ich przebieg. Jak wynika ze statystyk policyjnych,
w 2009 r. wszczêto 33 postêpowania, w 2008  45, w 2007  55, a liczba ta
od 1999 r. nigdy nie przekroczy³a 70 w skali roku62. Mimo stwierdzenia
J.J. Nalewajko i R. Kubiaka, ¿e sztuka jako wyraz przekazu twórczego
artysty rzadko stajê siê przedmiotem zainteresowania prawa, a w szczególnoci prawa karnego63, polska praktyka wskazuje, ¿e to w³anie szczególnie
artyci s¹ podejrzewani o obrazê uczuæ religijnych64.
58 A. Suwara-Leuenberger, Obraza uczuæ religijnych  co jest karalne?, [online] <http://
prawo.e-katedra.pl/s1-studia-prawnicze/sedno-sprawy/1132-obraza-uczuc-religijnychco-jestkaralne>, dostêp: 7.07.2012.
59 J. Warylewski, op. cit., s. 7.
60 Ibidem, s. 8.
61 Ibidem.
62 Statystyka przestêpstwa  Kodeks karny (liczba wszczêtych postêpowañ). Przestêpstwa
przeciwko wolnoci sumienia i wyznania, [online] <http://www.policja.pl/portal/pol/22/500/Obraza_uczuc_religijnych_art_196.html>, dostêp:11.07.2012. W latach 1994-2004 na 50 prawomocnie
zakoñczonych spraw orzeczono: w 26% przypadkach grzywnê samoistn¹, w 28% karê ograniczenia wolnoci, za w 46% karê pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
E. Kruczoñ, Przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych, Prokuratura i Prawo 2011, nr 2, s. 58.
63 J.J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako okolicznoæ wy³¹czaj¹ca bezprawnoæ?, Palestra 2000, nr 910, s. 31.
64 Sprawa tygodnika Machina, na którego ok³adce w lutym 2006 r. widnia³ wizerunek Matki
Boskiej Czêstochowskiej z twarz¹ Madonny, a dzieci¹tko mia³o twarz córki piosenkarki  Lourdes
(A. Sikorski, Bóg siê mieje, Zgwa³cone uczucia, oburzeni dewoci, zapracowani prokuratorzy
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Jeden z pierwszych g³onych procesów, ostatecznie zakoñczony dopiero
11 marca 2010 r. wyrokiem uniewinniaj¹cym, dotyczy³ wystawy artystycznej
prezentowanej w gdañskiej galerii Wyspa Progress, a konkretnie dzie³a
Doroty Nieznalskiej przedstawiaj¹cej krzy¿, na którym w centralnym miejscu umieszczono zdjêcie mêskich genitaliów, w tle za wywietlany by³ film
przedstawiaj¹cy mê¿czyznê æwicz¹cego na si³owni. Jak wskazuj¹ M. Masalska65, M. Zwolicka66 i J. Warylewski67, wystawa ta w swoim za³o¿eniu mia³a
na celu krytykê mêskiego d¹¿enia do idealnego cia³a bez wzglêdu na poniesione koszty, a autorka jest artystk¹ tworz¹c¹ sztukê zaanga¿owan¹, podejmuj¹c¹ szczególnie kontrowersyjne tematy, która  jak sama twierdzi  wystawiaj¹c opisane dzie³o, nie spodziewa³a siê takich reakcji68. Ostatecznie
Nieznalska zosta³a uniewinniona, poniewa¿ s¹d nie dopatrzy³ siê zwi¹zku
przyczynowo-skutkowego pomiêdzy czynem artystki a obraz¹ uczuæ religijnych dwóch pos³ów Ligi Polskich Rodzin69. Za przestêpstwo z art. 196 k.k.
i sêdziowie, [online] <http://www.nie.com.pl/art19398.htm>, dostêp: 7.07.2012). Podobna sprawa
dotyczy³a czasopisma Wprost, który na ok³adce tak¿e umieci³ wizerunek Matki Boskiej Czêstochowskiej, tym razem w masce przeciwgazowej na twarzy (M. £uczak, Sztuka skandalu,
[online] <http://www.wprost.pl/ar/4772/SZTUKA-SKANDALU/>, dostêp: 7.07.2012). Nag³oniony przez media zosta³ te¿ koncert z 2007 r., na którym lider deathmetalowej formacji Behemot Adam Nergal Darski podar³ Bibliê, u¿ywaj¹c przy tym sformu³owañ niecenzuralnych, za
katolików nazwa³ najbardziej zbrodnicz¹ sekt¹. Wydarzenie to zosta³o zarejestrowane przez
dziennikarza Gazety wiêtojañskiej, za Ryszard Nowak, szef Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami, z³o¿y³ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. Jednak¿e postêpowanie nie
mog³o siê rozpocz¹æ, gdy¿ tylko R. Nowak czu³ siê obra¿ony s³owami Darskiego. Sytuacja uleg³a
zmianie gdy do Nowaka przy³¹czyli siê pomorscy dzia³acze Prawa i Sprawiedliwoci: Andrzej
Jaworski, Zbigniew Kozak, Hanna Foltyn-Kubicka i Jolanta Szczypiñska. S¹d pierwszej instancji
w Gdyni muzyka uniewinni³, jednak¿e prokuratura i strona powodowa z³o¿y³y apelacjê do S¹du
Okrêgowego w Gdañsku. S¹d ten skierowa³ zapytanie do S¹du Najwy¿szego o interpretacjê art.
196 k.k. (O. Potrowska, Behemoth i klub Ucho oskar¿eni?, [online] <http://www.mmtrojmiasto.pl/
551/2008/2/4/behemoth-i-klub-ucho-oskarzeni?category=news>, dostêp: 7.07.2012; PAP, Nergal podar³ Bibliê. Sprawa w S¹dzie Najwy¿szym, [online] <http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/
614357,Nergal-podarl-Biblie-Sprawa-w-Sadzie-Najwyzszym>, dostêp: 8.07.2012).
65 M. Makarska, op. cit., s. 165.
66 M. Zwolicka, Pasja  pochwa³a mêskoci, [online] <http://nieznalska.art.pl/tekst.html>,
dostêp: 7.07.2012.
67 J. Warylewski, op. cit., s. 8.
68 Ibidem, s. 2.
69 Sêdzia uzna³a, ¿e nie mo¿na mówiæ o obrazie uczuæ religijnych osób, które z³o¿y³y
w prokuraturze zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa, poniewa¿ ¿adna z nich nie widzia³a
wystawy osobicie, a jej szczegó³y zna³a tylko z materia³u wyemitowanego w jednej ze stacji
telewizyjnych, który zdaniem s¹du ukazywa³ wystawê w sposób tendencyjny (L. Konarski,
Nieznalska prawomocnie niewinna. Gromy na TVN, [online] <http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7650755,Nieznalska_prawomocnie_niewinna_Gromy_na_TVN_WIDEO_html>,
dostêp: 7.07.2012; PAP, Zapad³ wyrok ws. kontrowersyjnej artystki, [online] <http://wiadomosci.wp.pl/kat,1345,title,Zapadl-wyrok-ws-kontrowersyjnej-artystki,wid,12064864,wiadomoæ>,
dostêp: 7.07.2012). Kwestia braku zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy czynem artystki (wystawieniem dzie³a) i jego skutkiem (odczuciem zniewa¿enia uczuæ religijnych przez dwóch pos³ów
LPR) ¿ywo interesowa³a m.in. W. Cielaka, który stwierdzi³, ¿e mo¿na wskazaæ, i¿ gdyby nie
istnia³a wystawa, nie powsta³by wspomniany materia³ filmowy, ale jego zdaniem jest to jednak
przyczyna za daleko  W. Cielak, Pasja przed s¹dem..., s. 112.
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zosta³a natomiast prawomocnie skazana piosenkarka Dorota Rabczewska za
s³owa wypowiedziane w 2009 r. w wywiadzie prasowym o naprutych winem
i pal¹cych jakie zio³o autorach Biblii70.
Czêæ przedstawicieli doktryny uwa¿a, ¿e rozwi¹zaniem sytuacji nak³adania siê wielu wolnoci konstytucyjnych jest wprowadzenie do kodeksu
karnego nowego kontratypu  kontratypu sztuki lub te¿ kontratypu swobody twórczej, którego celem mia³aby byæ ochrona artystów przed odpowiedzialnoci¹ karn¹ w przypadku spe³nienia okrelonych przes³anek71. Jednak¿e nale¿a³oby wówczas uznaæ, ¿e jednej grupie zawodowej wolno wiêcej ni¿
pozosta³ym, a status artysty pozwala na wiêksz¹ swobodê w formu³owaniu
swoich wypowiedzi. S³usznie zauwa¿a W. Cielak, ¿e je¿eli przyznamy ten
swoisty immunitet w zakresie wypowiadanego s³owa, znajdzie siê zaraz wielu chêtnych na jego rozszerzenie, np. dziennikarze72.
Zdaniem W. Cielaka, to w³anie proces gdañskiej rzebiarki wywo³a³
pierwsze dyskusje pomiêdzy prawnikami na temat konstytucyjnoci art. 196
k.k. Szereg rodowisk zaznacza, ¿e artyku³ ten umo¿liwia ograniczenie wolnoci wypowiedzi czy te¿ wolnoci artystycznej. Wszelkie wolnoci konstytucyjne nie maj¹ charakteru bezwzglêdnego, mog¹ zostaæ ograniczone ze
wzglêdu m.in. na bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny, zdrowie, moralnoæ,
nienaruszalnoæ rodowiska naturalnego czy istotne uprawnienia innych
podmiotów. Cel, jaki zamierza siê osi¹gn¹æ, musi byæ jednak zgodny z zasadami demokratycznego pañstwa, ograniczenie za nie mo¿e naruszaæ praw
innych osób, winno byæ zgodne z wskazanymi w ustawie zasadami, a tak¿e
proporcjonalne do celu. W. Cielak podejmuje próbê przeledzenia zgodnoci
70 Osobami, których uczucia religijne obrazi³a Dorota Rabczewska, byli szef Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami Ryszard Nowak oraz senator Prawa i Sprawiedliwoci
Stanis³aw Kogut. W czerwcu tego roku s¹d drugiej instancji podtrzyma³ wyrok s¹du pierwszej
instancji, uznaj¹c piosenkarkê za winn¹ zarzucanego jej czynu i wymierzy³ jej karê grzywny
w wysokoci 5 tys. z³ Jak t³umaczy³a artystka, celem jej wypowiedzi nie by³o obra¿enie uczuæ
kogokolwiek, a »napruty« oznacza »pozytywnie nastawiony«, »wino by³o mszalne«, a »zio³a
z pewnoci¹ mog³y byæ lecznicze«, »Mam m³odych fanów, wiêc staram siê mówiæ w tonie weso³ym i dziwi mnie taka powa¿na interpretacja moich s³ów« (PAP, Autorzy Biblii byli napruci
winem i palili jakie zió³ka. Bêdzie ponowny proces Dody?, [online] <http://www.polskatimes.pl/
artykul/594439,autorzy-biblii-byli-napruci-winem-i-palili-jakies-ziolka,id,t.html>, dostêp:
5.07.2012). Wokalistka nie zgadza siê z zapad³ym orzeczeniem i nie ma zamiaru tak¿e zap³aciæ
orzeczonej wobec niej grzywny (M. Rigamonti, Doda do Rigamonti: omieszê Polskê, z geniuszem nikt nie wygra, [online] <http://www.wprost.pl/ar/331273/ Doda-doRigamonti-osmieszePolske-zgeniuszem-nikt-niewygra/>, dostêp: 12.07.2012). Wydanie wyroku skazuj¹cego, a nastêpnie podtrzymanie go wzbudzi³o wiele negatywnych komentarzy wobec decyzji s¹du
i ekspertów jêzykowych (np. W Krysztofiak, Doda jest niewinna, [online] <http://wyborcza.pl/
1,95892,11976827, Doda_jest_niewinna__list_.html>, dostêp: 5.07.2012).
71 Kontratyp ten mia³by dotyczyæ jedynie artystów tworz¹cych dzie³o w celach artystycznych. Niekiedy dodawane s¹ znamiona modalne, takie jak miejsce i okolicznoci, w jakich prezentowane jest dzie³o, opinia, jak¹ ma artysta. Zob. W. Cielak, Pasja przed s¹dem..., s. 110111.
72 M. Mindykowski, Obraza uczuæ religijnych, czyli Nergal, Doda i Nieznalska przed s¹dem, [online] <http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/599839,obraza-uczuc-religijnych-czylinergal-doda-i-nieznalska,4,id,t,sa.html>, dostêp: 5.07.2012.

Przestêpstwa obrazy uczuæ religijnych w polskim kodeksie karnym

133

art. 196 k.k. z wymogami legalnoci ograniczenia swobód konstytucyjnych.
W konkluzji wyra¿a pogl¹d, i¿ wspomniany artyku³ jest sprzeczny z Konstytucj¹ RP, za wykorzystywanie prawa karnego do ochrony jednej swobody
kosztem drugiej, przy szeroko okrelonym wachlarzu penalizowanych zachowañ i mo¿liwoci dochodzenia swoich racji na drodze procesu cywilnego,
powoduje mo¿liwoæ wyeliminowania tego artyku³u z kodeksu karnego73.
Pogl¹d ten podziela B. Stanosz, uwa¿aj¹c, ¿e wypracowane koncepcje nie
pozwalaj¹ na cis³e odró¿nienie, jakie czyny godz¹ w uczucia religijne,
a jakie nie, a sam przepis jest tylko reminiscencj¹ epoki, w której czo³obitnoæ wobec religii wymuszano ogniem, mieczem i torturami74.
Z takim stanowiskiem nie zgadza siê A. Zoll. By³y Rzecznik Praw Obywatelskich przychyla siê do argumentacji W. Cielaka, ¿e prawo karne jest
elementem systemu prawnego, który powinien byæ wykorzystywany w ostatecznoci. Jego zdaniem ewentualna likwidacja przepisów penalizuj¹cych
obrazê uczuæ religijnych to danie zielonego wiat³a dla nietolerancji, co mo¿e
doprowadziæ do daleko id¹cych napiêæ spo³ecznych75. Jednak  jak zauwa¿a
W. Cielak  nie bêdzie on wówczas chroni³ wolnoci sumienia i wyznania,
a raczej ogó³ spo³eczeñstwa przez zak³óceniami porz¹dku publicznego, co ju¿
du¿o wczeniej zauwa¿y³ M. Makarewicz76.
Bez w¹tpienia art. 196 k.k. nie mo¿e funkcjonowaæ w obecnym kszta³cie ze
znacznie wiêksz¹ liczb¹ niewiadomych ni¿ wiadomych. Wymaga zatem doprecyzowania i rozwa¿enia, czy nadal w³aciwe jest obowi¹zywanie w jego redakcji
pojêcia obrazy uczuæ religijnych, a jeli tak, to niezbêdne stanie siê wyznaczenia
granic ich ochrony. Trudno te¿ oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e dzi niekiedy jest on po
prostu wykorzystywany do zbicia kapita³u medialnego czy te¿ politycznego77.
73
74

W. Cielak, Pasja przed s¹dem..., s. 105108.
P. Szubartowicz, Uczucia religijne kontra wolnoæ s³owa, [online] <http://www.przegladtygodnik.pl/pl/artykul/uczucia-religijne-kontra-wolnosc-slowa>, dostêp: 9.07.2012. Argument
o niemo¿noci pogodzenia funkcjonowania przepisu chroni¹cego uczucia religijne z ide¹ wieckoci pañstwa pojawia siê w wielu wypowiedziach dziennikarzy, zob. np. E. Siedlecka, Doda
pope³ni³a wiêtokradztwo. Ale czy w XXI wieku pañstwo powinno za to cigaæ?, [online] <http://
m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105405,12002814.html>, dostêp: 9.07.2012.
75 D. Jaworski, M. Müller, Rozmowa z A. Zollem, Kodeks Boga nie chroni...
76 W. Cielak, Pasja przed s¹dem..., s. 108109.
77 Tak¹ opiniê, np. wzglêdem Doroty Rabczewskiej, formu³uje Iwona Aleksandrowska:
Dla mnie to by³a kolejna wypowied, ¿eby zrobiæ skandal, zrobiæ szum wokó³ siebie, ca³e jej
medialne istnienie jest na tym oparte. Rozmawia³ymy przed festiwalem w Sopocie. Skandal
by³ jej potrzebny, ¿eby ogl¹dalnoæ by³a wiêksza (B. Wróblewski, Wyrok, który rozczarowa³.
Doda obrazi³a. Dlaczego? Fani siê nie dowiedz¹, [online] <http://wyborcza.pl/1,86116,11964353,
Wyrok_ktory_rozczarowal_Doda_obrazila_Dlaczego_html#ixzz20ElWhGnt>, dostêp: 9.07.2012.
W podobnym tonie wypowiada³ siê w 2006 r. ks. abp J. ¯yciñski: Obawiam siê, ¿e nie sposób
powiedzieæ jednoznacznie, czym jest obra¿anie uczuæ religijnych. Musimy liczyæ siê z tym, ¿e
z jednej strony bêdzie wystêpowaæ nadwra¿liwoæ i protesty pozbawione obiektywnej racji,
a z drugiej bêdzie dzia³aæ grono skandalistów, którzy talent maj¹ redni, a chc¹ zaistnieæ, wiêc
szukaj¹ ³atwej publicity J. Kêdzierski, Przestêpstwa przeciwko religiom i wyznaniom w polskim
prawie karnym  de lege ferenda, Palestra 2007, nr 78, s. 80.
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W mojej ocenie art. 196 k.k. powinien nadal funkcjonowaæ w kodeksie
karnym ze wzglêdów wskazanych np. przez A. Zolla78. Nie mo¿e on jednak
obejmowaæ ochron¹ istot najwa¿niejszych dla danych religii ze wzglêdu na
ich niematerialny charakter. S³usznie podkrela siê, ¿e jest to sprzeczne
z funkcj¹ gwarancyjn¹ i koniecznoci¹ stanowienia norm maksymalnie precyzyjnych. Wydaje siê niemo¿liwe wpisanie Boga, którego natura wymyka
siê mo¿liwoci ludzkiego poznania, okrelenia, zrozumienia, który nie ma
pocz¹tku ani koñca, który nie ma przyczyny, za jego wola jest przyczyn¹
wszystkiego w ramy przepisu prawnego79.
Wydaje siê s³uszne, aby z redakcji zapisu kodeksowego art. 196 usun¹æ
pojêcie uczuæ religijnych, a wprowadziæ zapis np. w formie zaproponowanej
przez J. Kêdzierskiego: Kto publicznie l¿y lub wyszydza uznane prawnie
wyznanie lub zwi¹zek wyznaniowy, jego dogmaty, wierzenia lub obrzêdy,
a tak¿e przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do wykonywania
obrzêdu religijnego80. Konieczne bowiem jest bardziej precyzyjne okrelenie
tego, co tak naprawdê chroni art. 196 k.k., a chroni on wolnoæ przekonañ
(uczuæ) obywateli w sprawach wiary, bêd¹cej wyrazem tolerancji wiatopogl¹dowej pañstwa zachowuj¹cego neutralnoæ w sprawach religii i przekonañ81. Wa¿ne te¿, aby dookreliæ, czy przestêpstwo to mo¿e zostaæ pope³nione w zamiarze ewentualnym. Wydaje siê, ¿e nale¿a³oby podzieliæ stanowisko,
i¿ czyn ten mo¿na tak¿e pope³niæ wówczas, gdy sprawca podejmuje dzia³ania,
godz¹c siê z mo¿liwoci¹ obrazy uczuæ religijnych.
W Sejmie obecnej kadencji procedowany jest projekt Sojuszu Lewicy
Demokratycznej stworzony wraz z Towarzystwem Humanistycznym82. Zak³ada on przede wszystkim, ¿e przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych mog³oby byæ pope³nione tylko wtedy, gdy zniewa¿enie przedmiotu czci religijnej
dokonywane jest umylnie w miejscu przeznaczonym do sprawowania takowego kultu. Projekt zak³ada ciganie tego przestêpstwa z oskar¿enia prywatnego, a maksymalny wymiar kary orzeczonej wobec sprawcy mia³by wynosiæ
6 miesiêcy w miejsce obecnych 2 lat pozbawienia wolnoci. Ca³kowitej depe78
79

D. Jaworski, M. Müller, Rozmowa z A. Zollem, Kodeks Boga nie chroni...
W. Cielak, J. Potulski, Przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych (art. 196 k.k.). Wybrane
problemy w wietle teorii i praktyki s¹dowej, [w:] P. Kardas, T. Sroka, W Wróbel, Pañstwo
prawa i prawo karne. Ksiêga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012,
s. 1064.
80 J. Kêdzierski, op. cit., s. 82. Autor ten uzupe³nia zacytowan¹ regulacjê o wymiar kary
do 3 lat pozbawienia wolnoci, uznaj¹c, ¿e prawnokarnej ochronie z art. 196 k.k. podlega tak¿e
Bóg. Proponuje wiêc zapis: Kto publicznie zniewa¿a Boga, podlega karze pozbawienia wolnoci
do lat 5 oraz Kto z³oliwe przeszkadza publicznemu, zbiorowemu, wykonywaniu aktu religijnego, uznanego prawnie wyznania lub zwi¹zku wyznaniowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci lub pozbawienia wolnoci do lat 2.
81 P. Koz³owska-Kalisz, op. cit., s. 455.
82 Tekst projektu, [online] <http://humanizm.free.ngo.pl/wspolny.pdf>, dostêp: 7.07.2012.
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nalizacji obrazy uczuæ religijnych domagali siê natomiast pos³owie Ruchu
Palikota, jednak¿e ich projekt zosta³ odrzucony w pierwszym czytaniu83.
O interpretacjê art. 196 k.k. w kwestii, czy mo¿liwa jest obraza uczuæ
religijnych tak¿e w zamiarze ewentualnym, do S¹du Najwy¿szego zwróci³ siê
S¹d Okrêgowy w Gdañsku, maj¹cy rozpatrzyæ apelacjê z³o¿on¹ przeciwko
Adamowi Darskiemu. Wydaje siê, ¿e by³o to s³uszne posuniêcie. Przed S¹dem
Najwy¿szym stoi wiêc koniecznoæ rozstrzygniêcia, czy uczucia obra¿a tylko
ten, kto chce tego dokonaæ, czy tak¿e ten, kto jedynie przewiduje mo¿liwoæ
takowej obrazy, godz¹c siê na to. Bez wzglêdu na to, jakiej odpowiedzi S¹d
Najwy¿szy udzieli, bêdzie to wa¿ne orzeczenie. S¹d bêdzie bowiem musia³
wyznaczyæ granicê ochrony uczuæ religijnych, co bêdzie korzystne dla praktyki orzeczniczej w przypadku przestêpstw kwalifikowanych z art. 196 k.k. Nie
pozostaje wiêc nic innego, jak oczekiwanie na w³aciwe orzeczenie SN84.

Summary
Offending of religious feelings in Polish penal law
Key words: object of religious worship, religious feelings, place of public cult, offending
of religious feelings.

The author deliberates on article 196 of the Penal Code, that protects
religious feelings. She points out the necessity of making the present provision more precise as today, even thought the penal code and art. 196 have
been in force since 1998, it is still now do not known, for example, what
exactly are religious feelings, doest the provision protect God as the highest
power or does it deprive him of such protection. The article presents views of
various scholars and comments to some cases of insulting religious feelings
that were wieldy discussed.

83 Tekst projektu, [online] <http://sejmometr.pl/projekt/16,dokument/17,projekt-ustawy>,
dostêp: 7.07.2012.
84 Stan prawny na dzieñ 30 lipca 2012 r.
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Przestêpstwo nielegalnego posiadania
broni palnej lub amunicji w województwie
warmiñsko-mazurskim
Nielegalne posiadanie1 broni palnej lub amunicji jest czynem zabronionym, którego kryminalizacja jest stosunkowo m³oda, chocia¿by w porównaniu do przestêpstwa zabójstwa czy kradzie¿y. Niemniej jednak penalizacja
posiadania broni palnej lub amunicji bez zezwolenia znana by³a ju¿ np.
w ustawach pañstw zaborczych2.
Jest to tematyka niezmiernie ciekawa, budz¹ca wiele sporów w doktrynie prawa karnego, wród polityków, a tak¿e spo³eczeñstwa. Niekontrolowane posiadanie broni palnej lub amunicji niesie ze sob¹ du¿e niebezpieczeñstwo dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego oraz zagro¿enie dla porz¹dku publicznego.
Zakres przedmiotowej materii rozci¹ga siê na pograniczu dziedziny prawa
karnego, kryminalistyki, kryminologii, psychologii, socjologii, a tak¿e wielu
innych dyscyplin naukowych.
1

W kodeksie karnym brakuje definicji legalnej, choæ niekwestionowany jest fakt, ¿e pojêcie posiadanie na gruncie prawa karnego ma inne znaczenie od rozumienia cywilistycznego.
Trafnoæ tego pogl¹du podkrela P. Palka. Jak s³usznie zauwa¿a, rozumienie pojêcia posiada
w sposób inny ni¿ potoczne by³oby niesprawiedliwe w stosunku do przeciêtnego obywatela,
który nie ma dostatecznej wiedzy ku temu, aby rozró¿niæ instytucjê posiadania i dzier¿enia.
P. Palka, Glosa do wyroku SA w Katowicach z 18 marca 2004 r., II AKA 21/04, Przegl¹d
Policyjny 2005, nr 4, s. 115. Stanowisko to potwierdza SN, który stwierdzi³, ¿e posiadaniem
jest ka¿de w³adanie broni¹ paln¹ lub amunicj¹ bez wzglêdu na to, czy sprawca ma zamiar
zatrzymaæ wymienione przedmioty przez d³u¿szy, czy te¿ przez krótszy okres (wyrok SN
z 4 listopada 1975 r. Rw 562/75, OSNKW 1976, nr 1, poz. 17). Szerzej na ten temat zobacz:
M. Filar, Prawo posiadania broni palnej jako obywatelskie prawo podmiotowe, Pañstwo i Prawo
1997, nr 5; J. Mazur, Komu... broñ?, Przegl¹d Techniczny 1995, nr 42; P. Palka, Broñ palna
a poczucie bezpieczeñstwa obywateli, Jurysta 1998, nr 5; W. Poznaniak, Spo³eczno-psychologiczne aspekty posiadania broni, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2003, nr 2.
2 J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa
2009, s. 471472; Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z póniejszymi zmianami i uzupe³nieniami po rok 1918 wraz z ustaw¹ wprowadz¹ do kodeksu karnego dla Zwi¹zku
Pó³nocno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r., Poznañ 1920, s. 144154;
N. Tagancew, Kodeks karny, t³um. L. Konic, Warszawa 1922, s. 219221; Ustawa karna o zbrodniach, wystêpkach i przekroczeniach obowi¹zuj¹ca na terytorjum województw: krakowskiego, lwowskiego, stanis³awowskiego i tarnopolskiego. Wydanie skrócone z komentarzami do u¿ytku w szko³ach
policyjnych i dla doszkalania prowadzonego na posterunkach p.p. Warszawa 1930, s. 6768.
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Intencj¹ autora jest dokonanie analizy oraz bli¿sze zobrazowanie skali
zjawiska przestêpstwa nielegalnego posiadania broni palnej lub amunicji
w województwie warmiñsko-mazurskim3.
Definicja legalna terminu broñ palna zosta³a zawarta w art. 7 ust. 1
ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji4, natomiast amunicjê ustawodawca zdefiniowa³ w art. 4 ust. 2 i 3 tej¿e ustawy. Na skutek nowelizacji,
która wesz³a w ¿ycie 10 marca 2011 r.5, nadano nowy kszta³t definicji broni
palnej6. Zmiana ta mia³a na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego
do prawa Unii Europejskiej7 oraz  w opinii autora  rozszerzenie zakresu
pojêciowego definicji tak, aby ju¿ istniej¹ce oraz maj¹ce powstaæ w przysz³oci nowe rodzaje broni objête zosta³y t¹ definicj¹.
O istnieniu problemu zwi¹zanego z przestêpstwami okrelonymi w art. 263
§ 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny8 wiadczy statystyka postêpowañ wszczêtych oraz zakoñczonych9 na terenie województwa warmiñskomazurskiego.
Dane zamieszczone w tabeli 1 powiadczaj¹ sta³¹ tendencjê spadkow¹
wród postêpowañ wszczynanych oraz zakoñczonych, a w konsekwencji spadek liczby osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa nielegalnego posiadania broni lub amunicji. Liczba przestêpstw okrelonych w art. 263 § 2
k.k. na obszarze Warmii i Mazur to ok. 45% tych przestêpstw w odniesieniu
do terytorium ca³ego kraju10 .
3 W tym celu autor przeprowadzi³ badania w II Wydziale Karnym S¹du Okrêgowego
w Olsztynie, gdzie podda³ analizie 15 spraw karnych, z których 10 zakoñczy³o siê prawomocnym skazaniem. Akta pozosta³ych spraw w dalszym ci¹gu s¹ utajnione. Ponadto autor skorzysta³ z danych statystycznych Komendy G³ównej Policji w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
4 Dz.U. z 2004 r., nr 53, poz. 549 z pón. zm. (dalej: u.b.a.).
5 Wprowadzona ustaw¹ z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz
ustawy o wykonywaniu dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami
wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (Dz.U. z 2011 r., nr 51, poz. 263).
6 W rozumieniu ustawy broni¹ paln¹ jest ka¿da przenona broñ lufowa, która miota,
jest przeznaczona do miotania lub mo¿e byæ przystosowana do miotania jednego lub wiêkszej
liczby pocisków lub substancji w wyniku dzia³ania materia³u miotaj¹cego.
7 Wdro¿ono dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z 21 maja 2008 r.
zmieniaj¹c¹ dyrektywê Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
(Dz.Urz. UE L 179.5 z 8 lipca 2008).
8 Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z póñ. zm. (dalej: k.k.).
9 Analizuj¹c dane statystyczne, mo¿na zauwa¿yæ ró¿nicê pomiêdzy liczb¹ postêpowañ
wszczêtych w danym roku a liczb¹ postêpowañ zakoñczonych w danym roku. Ró¿noæ ta wynika z faktu, i¿ ta druga kategoria danych statystycznych obejmuje postêpowania zakoñczone
w danym roku, a które mog³y zostaæ wszczête w roku poprzednim. Przyk³adowo jeli dane
przestêpstwo mia³o miejsce w roku 2006 i w tym roku zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie, to zostanie ujête w rubryce postêpowania wszczête w roku 2006. Jeli zdarzy siê tak, ¿e
postêpowanie nie zostanie zakoñczone w roku 2006, lecz 2007, wówczas zostanie odnotowane
w rubryce postêpowania zakoñczone w roku 2007.
10 Wed³ug danych uzyskanych z Komendy G³ównej Policji w Warszawie.
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Tabela 1
Przestêpstwo nielegalnego posiadania broni palnej
na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego w latach 20062010
Rok

Wszczête*

Zakoñczone

Podejrzani

Wskanik
wykrycia (%)

2006

109 (72)**

144 (97)

97 (61)

90,85 (88,7)

2007

90 (69)

119 (89)

78 (53)

96,35 (97,2)

2008

93 (60)

108 (72)

67 (43)

88,20 (86,2)

2009

75 (51)

111 (74)

71 (47)

89,40 (94,4)

2010

81 (59)

118 (85)

65 (40)

88,40 (87,3)

* Postêpowania wszczête, postêpowania zakoñczone, podejrzani, wskanik wykrycia (%) definiowane zgodnie z wytycznymi Komendy G³ównej Policji w Warszawie, zawartymi m.in.
w Kwartalniku Policyjnym.
** Liczba przed nawiasem obrazuje wartoæ wspóln¹ dla przestêpstw nielegalnego posiadania
broni palnej oraz amunicji. Liczba w nawiasie wyra¿a wartoæ dotycz¹c¹ wy³¹cznie przestêpstwa nielegalnego posiadania broni palnej. W przypadku wskanika wykrywalnoci liczba przed
nawiasem okrela wskanik uredniony dla obu przestêpstw, natomiast liczba w nawiasie wskazuje wskanik wy³¹cznie w odniesieniu do przestêpstwa nielegalnego posiadania broni palnej.
ród³o: dane KWP w Olsztynie.

Podmiot przestêpstwa nielegalnego posiadania broni palnej lub amunicji
ma charakter powszechny11. Strukturê wieku skazanych prawomocnym
orzeczeniem S¹du Okrêgowego w Olsztynie obrazuje wykres 1, z którego
wynika, i¿ najwy¿sza liczba skazanych mieci siê w przedziale 3145 lat, ze
szczególnym wskazaniem na granicê pomiêdzy 36 a 40 rokiem ¿ycia. Najstarszy sprawca przestêpstwa okrelonego w art. 263 § 2 k.k. plasuje siê
w przedziale 5155 lat i by³ posiadaczem karabinu jednostrza³owego pochodz¹cego z czasów II wojny wiatowej, który odziedziczy³ po ojcu.

Wykres 1. Struktura wieku skazanych prawomocnym orzeczeniem
S¹du Okrêgowego w Olsztynie w zakresie art. 263 § 2 k.k.
ród³o: opracowanie w³asne.

Powy¿sze dane pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e sprawcami czynów wype³niaj¹cych
znamiona przestêpstwa wskazanego w art. 263 § 2 k.k. s¹ przewa¿nie ludzie
m³odzi oraz osoby w rednim wieku. Wart odnotowania jest fakt, i¿ wród
11 Szerzej na ten temat zobacz: M. Mozgawa, Przestêpstwa przeciwko porz¹dkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s. 507.
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20 osób skazanych by³a jedna kobieta. W zwi¹zku z tym przestêpstwo nielegalnego posiadania broni palnej lub amunicji jawi siê jako mêski czyn
zabroniony.
Wród skazanych zdecydowanie dominowa³y osoby z wykszta³ceniem zawodowym i rednim, które stanowi³y a¿ 70% ogólnej liczby osób skazanych.
Jeden ze sprawców, który sta³ na czele zorganizowanej grupy przestêpczej
o charakterze zbrojnym, mia³ wykszta³cenie wy¿sze. Strukturê wykszta³cenia skazanych przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Wykszta³cenie skazanych prawomocnym orzeczeniem S¹du Okrêgowego
w Olsztynie w zakresie art. 263 § 2 k.k.
ród³o: opracowanie w³asne.

Sprawcy przestêpstwa nielegalnego posiadania broni palnej lub amunicji
to w wiêkszoci mieszkañcy miast, zarówno tych wiêkszych (powy¿ej 100 tys.
mieszkañców), jak i mniejszych (poni¿ej 20 tys. mieszkañców). Zaledwie jedna osoba prowadzi³a ¿ycie na wsi i by³ to wspomniany wczeniej najstarszy
skazany mê¿czyzna.
Wród osób skazanych za pope³nienie czynu zabronionego okrelonego
w art. 263 § 2 k.k. dominuj¹ osoby wolne lub pozostaj¹ce w zwi¹zku konkubenckim, co potwierdza tabela 2.
Tabela 2
Stan cywilny skazanych prawomocnym orzeczeniem S¹du Okrêgowego w Olsztynie
w zakresie art 263 § 1 i 2 k.k.
Stan cywilny

Iloæ skazanych

Kawaler/konkubent

12

¯ onaty

6

Rozwiedziony

2

ród³o: opracowanie w³asne.

Najliczniej reprezentowan¹ grup¹ spo³eczn¹ wród osób skazanych s¹
bezrobotni. Kolejna liczna kategoria to osoby prowadz¹ce w³asn¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹, najczêciej w bran¿y budowlanej, Firmy s³u¿y³y im bowiem do
uprawdopodobnienia legalnoci dochodów osi¹ganych z dzia³alnoci przestêpczej. Jeden ze sprawców przyzna³ siê, i¿ z pope³niania przestêpstw uczyni³
sobie sta³e ród³o dochodów.
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Wykres 3. Forma zatrudnienia skazanych prawomocnym orzeczeniem
S¹du Okrêgowego w Olsztynie w zakresie art. 263 § 2 k.k.
ród³o: opracowanie w³asne.

Wiêkszoæ osób skazanych za przestêpstwo okrelone w art. 263 § 2 k.k.
by³a wczeniej karana. Zaskakuj¹ca jest natomiast sytuacja, ¿e sporód
20 osób, które wyrokiem S¹du Okrêgowego w Olsztynie zosta³y skazane za
przedmiotowe przestêpstwo, zaledwie 2 by³y uprzednio karane za nielegalne
posiadanie broni palnej lub amunicji. Wykres 4 ilustruje wczeniejsz¹ karalnoæ osób skazanych za przestêpstwo posiadania broni palnej lub amunicji
wbrew zakazowi.

Wykres 4. Uprzednia karalnoæ skazanych prawomocnym orzeczeniem
S¹du Okrêgowego w Olsztynie w zakresie art. 263 § 2 k.k.
ród³o: opracowanie w³asne.

Odnotowano fakt siêgania po nielegaln¹ broñ paln¹ lub amunicjê równie¿ przez osoby, które wczeniej nie by³y karane. Wynika to z dzia³ania
zorganizowanych grup przestêpczych, które ³atwo wchodz¹ w ich posiadanie,
a nastêpnie udostêpniaj¹ cz³onkom tych organizacji. Z drugiej strony nie
potwierdza siê podejrzenie wiêkszego odsetka osób posiadaj¹cych broñ paln¹
lub amunicjê bez zezwolenia, które uprzednio równie¿ zosta³y skazane za ten
rodzaj czynu zabronionego.
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Tabela 3 obrazuje, jakiej kategorii broñ palna by³a najczêciej posiadana
przez skazanych w obszarze w³aciwoci S¹du Okrêgowego w Olsztynie.
Najczêciej wystêpuj¹cym typem broni by³ pistolet. Organom cigania
uda³o siê odzyskaæ 14 sztuk. Zdarza³y siê przypadki, i¿ sprawcy byli we
w³adaniu trzech lub nawet wiêkszej iloci egzemplarzy. Popularnoæ pistoletów mo¿na t³umaczyæ ich funkcjonalnoci¹  s¹ lekkie i maj¹ niewielkie
rozmiary, dziêki czemu ³atwo je schowaæ. Dodatkowym czynnikiem jest relatywnie niska cena zakupu w stosunku do pozosta³ych kategorii broni palnej.
Tabela 3
Broñ lub amunicja bêd¹ca w posiadaniu skazanych prawomocnym orzeczeniem
S¹du Okrêgowego w Olsztynie w zakresie art. 263 § 2 k.k.
Posiadany przedmiot

Ilo æ sztuk

Amunicja

19*

Broñ gazowa

4

Pistolet

14

Pistolet maszynowy

9

Karabin maszynowy

5

Karabin jednostrza³owy

1

Broñ myliwska

3

* W przypadku amunicji podano liczbê skazanych, którzy byli w jej posiadaniu
ród³o: opracowanie w³asne.

Sporód ogó³u 20 skazanych 19 znajdowa³o siê w posiadaniu amunicji.
W stosunku do 2 osób wydano orzeczenie skazuj¹ce za posiadanie wy³¹cznie
amunicji. Ciekawym przypadkiem jest sprawa o sygn. akt II K 39/09,
w której to podczas przeszukania mieszkania osoby podejrzewanej o pope³nienie czynu zabronionego okrelonego w art. 58 ust. 212 ustawy z 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii13 znaleziono dwie sztuki amunicji
(7,62 mm AKMS oraz Brenneke 12/70 W8-MP). Osobie tej postawiono zarzut
z art. 263 § 2 k.k. i zosta³a skazana na karê szeciu miesiêcy pozbawienia
wolnoci. Przypadek ten powiadcza, ¿e z punktu widzenia zasad odpowiedzialnoci karnej nieistotny jest rodzaj nielegalnie posiadanych przedmiotów
oraz ich iloæ. Uwzglêdniaj¹c niewielk¹ liczbê posiadanej amunicji, s¹d wymierzy³ skazanemu karê stanowi¹c¹ jej doln¹ granicê. Natomiast w sprawie
o sygn. akt II K 103/07 sprawcy, który posiada³ pistolet marki Makarow,
pistolet TT, dwa pistolety maszynowe PM, trzy pistolety marki CZ, karabin
Ka³asznikow, trzy jednostki broni myliwskiej, pistolet maszynowy Scorpion
12 Je¿eli sprawca [...], udziela rodka odurzaj¹cego lub substancji psychotropowej ma³oletniemu lub nak³ania go do u¿ycia takiego rodka lub substancji albo udziela ich w znacznych
ilociach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 8.
13 Dz.U. z 2005 r., nr 179, poz. 1485.
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i amunicjê do tej broni oraz materia³y wybuchowe w postaci dwóch bomb,
s¹d orzek³ karê 8 lat pozbawienia wolnoci, czyli wymierzy³ karê w jej górnej
granicy.
Gdy chodzi o liczbê nielegalnie posiadanej broni gazowej14, mo¿na
stwierdziæ, i¿ jest ona marginalna. Tylko cztery sztuki tego typu broni zosta³y zabezpieczone przez organy cigania.
Spraw¹ wart¹ przytoczenia jest postêpowanie s¹dowe o sygn. akt II
K 77/07. Sprawca znalaz³ pistolet gazowy Schmidt kal. 8 mm wraz z magazynkiem podczas Juwenaliów Olsztyñskich Kortowiada. Broñ ta pos³u¿y³a
mu do dokonania rozboju na stacji benzynowej, gdzie zastraszaj¹c pracownika przedmiotowym narzêdziem, ukrad³ ok. 350 z³. Po zatrzymaniu sprawcy
i zabezpieczeniu broni zosta³a ona przekazana bieg³emu w celu wydania
opinii. Policyjny kryminalistyk stwierdzi³, i¿ pistolet gazowy nie nadaje siê
do oddawania strza³ów z powodu braku iglicy ze sprê¿yn¹, elementu ³¹cz¹cego zamek ze szkieletem oraz trwa³ych uszkodzeñ mechanicznych zamka.
Pomimo wymienionych powy¿ej braków i defektów, bieg³y stwierdzi³, i¿ pistolet posiada zamek oraz szkielet z luf¹, które stanowi¹ istotne czêci broni
palnej15. S¹d wydaj¹c wyrok opar³ siê na opinii bieg³ego i orzek³ wobec
sprawcy za czyn z art. 280 § 2 k.k.  3 lata pozbawienia wolnoci, za czyn
z art. 263 § 2 k.k.  6 miesiêcy pozbawienia wolnoci i wymierzy³ karê ³¹czn¹
3 lat pozbawienia wolnoci i przepadek pistoletu wraz z amunicj¹ na podstawie art. 44 § 6 k.k.
Co siê tyczy polityki karania, to zgodnie z art. 263 § 2 k.k. posiadanie
broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia zagro¿one jest kar¹
pozbawienia wolnoci w wymiarze od 6 miesiêcy do lat 8. S¹d Okrêgowy
w Olsztynie w badanym okresie tylko raz wymierzy³ najsurowsz¹ karê przewidzian¹ za to przestêpstwo, o czym by³a mowa wy¿ej. Najczêciej orzekan¹
14 Zaliczenie broni gazowej do broni palnej wywo³a³o w doktrynie wiele kontrowersji.
rodowisko prawnicze podzieli³o siê na dwa fronty  zwolenników i przeciwników uznania broni
gazowej za broñ paln¹. O stanowisku zwolenników zobacz szerzej: B. Ho³yst, Kryminalistyka,
Warszawa 2007, s. 317318; M. Kulicki, Kryminalistyka, Toruñ 2009, s. 484488; W.A. Jagie³³o,
Dostêp do broni, amunicji, materia³ów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych. Nowe regulacje prawne, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 1995, nr 8, s. 25; R. Jancewicz,
L.A. Niewiñski, Pojêcie broni palnej i amunicji w prawie polskim, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 2004, nr 3, s. 24-25. Kontrargumenty wysuwane przez przeciwników zobacz szerzej:
K. Gorazdowski, Broñ palna  broñ gazowa?, Przegl¹d S¹dowy 2001, nr 5, s.65; R. Jancewicz,
L. A. Niewiñski, op. cit., s. 30. W dyskusji g³os zabra³ równie¿ S¹d Najwy¿szy (postanowienie
SN z 22 stycznia 2003 r., I KZP 40/02, BSN z 2003, nr 1, poz. 41; uchwa³a SN z 29 stycznia
2004 r., I KZP 39/03, BSN z 2004, nr 2, poz. 13), który ostatecznie potwierdzi³ zaliczenie broni
gazowej do broni palnej.
15 Szerzej o istotnych czêciach broni palnej i zwi¹zanych z tym problemach zobacz:
M. Kulicki, L. Stêpka, D. Stucki, Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej,
Kraków 2003, s. 19; J. Kasprzak, Broñ palna  wybrane zagadnienia kryminalistyczne
w wietle nowych regulacji prawnych, [w:] Problemy wspó³czesnej kryminalistyki pod red.
E. Gruzy, T. Tomaszewskiego, t. IV, Warszawa 2001, s. 168.
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kar¹ by³o 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci, wymierzone w 7 przypadkach.
W stosunku do wszystkich sprawców s¹d orzek³ przepadek przedmiotów16.
Wiêcej danych o wymierzonej sankcji zawiera tabela 4.
Sankcja wymierzona wobec skazanych prawomocnym orzeczeniem
S¹du Okrêgowego w Olsztynie w zakresie art. 263 § 1 i 2 k.k.
Wymierzona sankcja

Skazani

6 miesiêcy pozbawienia wolnoci

7

8 miesiêcy pozbawienia wolnoci

4

10 miesiêcy pozbawienia wolnoci

2

1 rok i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci

2

3 lata pozbawienia wolnoci

4

8 lat pozbawienia wolnoci

1

Przepadek

20

Tabela 4

ród³o: opracowanie w³asne.

W województwie warmiñsko-mazurskim liczba pope³nianych przestêpstw
z zakresu art. 263 § 2 k.k. w porównaniu do obszaru ca³ego kraju nie jest
du¿a i wynosi ok. 5%. Oczywicie najwiêksze zagro¿enie stanowi¹ grupy
przestêpcze i ich dzia³alnoæ. Najczêciej przestêpczy proceder zaczyna siê od
handlu niewielkimi ilociami narkotyków. Nastêpnie rozmiar zjawiska narasta, a¿ w pewnym momencie dochodzi do zakupu broni palnej u¿ywanej
w celu walki o wp³ywy na danym terenie.
Model typowego sprawcy kszta³tuje siê w nastêpuj¹cy sposób. Jest to
mê¿czyzna w wieku ok. 3640 lat zamieszkuj¹cy na sta³e w miecie. Nie jest
nigdzie zatrudniony i utrzymuje siê z pope³niania przestêpstw. Jest kawalerem b¹d pozostaje w zwi¹zku konkubenckim. W toku swojej edukacji zdoby³
wykszta³cenie zawodowe lub rednie. Zazwyczaj nie by³ wczeniej karany,
choæ nie mo¿na wykluczyæ pope³niania drobnych przestêpstw w przesz³oci.
Zabezpiecza siê przy nim rednio dwie sztuki broni palnej, którymi zazwyczaj s¹ pistolety wraz z amunicj¹. Jak wczeniej wspomniano, mê¿czyzna ten
pope³nia przestêpstwo nielegalnego posiadania, wytwarzania, handlu broni¹
paln¹ lub amunicj¹ z uwagi na udzia³ w zorganizowanej grupie lub zwi¹zku
przestêpczym o charakterze zbrojnym lub maj¹cym na celu pope³nienie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym. Sankcj¹ karn¹, jaka jest najczêciej
w stosunku do niego wymierzana, jest kara 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci
wraz z przepadkiem przedmiotów.
16 Szerzej na temat przepadku broni palnej lub amunicji zobacz: A. Lach, J. Lachowski,
Przepadek broni palnej i amunicji na gruncie kodyfikacji karnych z 1997 r., [w:] Doctrina
multiplex veritas una. Ksiêga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu,
Twórcy Katedry Kryminalistyki z okazji 35-lecia powo³ania Katedry na Wydziale Prawa i Administracji UMK, red. A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul, Toruñ 2004, s. 119120.
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Czêæ przedstawicieli doktryny postuluje wprowadzenie powszechnego
dostêpu do broni palnej17. Nie jest to rozwi¹zanie s³uszne ani racjonalne.
Niezbêdna jest kontrola organów pañstwa nad posiadaniem broni palnej
z uwagi na jej niebezpiecznych charakter. Nie ka¿dy mo¿e i powinien posiadaæ broñ paln¹ z racji ró¿nych czynników, które mog¹ go dyskwalifikowaæ.
Wprowadzenie powszechnego dostêpu do broni palnej mog³oby spowodowaæ
wystêpowanie icie westernowskich scen.

Summary
The crime of illegal possession of a firegun or ammunition
in Warminsko-Mazurskie Province
Key words: illegal possession, firegun, ammunition, Warminsko-Mazurskie Provinee.

The aim of this work was to illustrate the range of an illegal possession
of a firegun or ammunition in Warminsko-Mazurskie Province. Therefore,
the author studied the records of the Second Criminal Department of District Court in Olsztyn. His careful attention was directed to such aspects of
the convicted as age, education, marital status, employment, criminal history, an object possessed and a type of the imposed sanction.
Due to the analysis of the material gathered, a typical model of a criminal committing the studied offence was created. As a result of the research,
the author holds an opinion that it is necessary to control firegun possession
by organs of state because of its dangerous character.

17 Postulatorem powszechnego dostêpu do broni palnej jest m.in. M. Filar, zob. np. Prawo
posiadania broni palnej jako obywatelskie prawo podmiotowe, Pañstwo i Prawo 1997, nr 5.
Natomiast zdecydowanym przeciwnikiem takiego rozwi¹zania jest P. Palka, zob. Reglamentacja
dostêpu do broni palnej. G³os w dyskusji, Przeglad Policyjny 2001, nr 2.
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Grzegorz Pieszko
Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Gospodarcza w Przeworsku

Przestêpstwa fa³szowania dokumentów
na tle przestêpczoci ogó³em
w województwie podkarpackim w latach 19992010
Przestêpstwa fa³szowania dokumentów zajmuj¹ znacz¹ce i stabilne miejsce
wród ogó³u przestêpstw w województwie podkarpackim. Liczba tych czynów,
jak równie¿ ich istotny udzia³ w strukturze przestêpczoci na Podkarpaciu to
zjawiska budz¹ce niepokój o bezpieczeñstwo obrotu prawnego dokumentów.
Do 1989 r. w Polsce w ca³ym wachlarzu fa³szerstw dominowa³y fa³szerstwa znaków pieniê¿nych, dokumentów to¿samoci i bankowych ksi¹¿eczek
oszczêdnociowych. Zmiany systemowe, które zasz³y w naszym kraju w latach 19892010, obok pozytywnych elementów rozwoju gospodarki rynkowej
i wolnoci s³owa, przynios³y ze sob¹ mnóstwo negatywnych zjawisk, przede
wszystkim gwa³towny i dynamiczny wzrost przestêpczoci w ogóle, w tym
równie¿ przeciwko dokumentom. Czynnikami stymuluj¹cymi by³y i ci¹gle s¹:
 wysokie bezrobocie,
 luki prawne, niedoskona³oæ infrastruktury prawnej,
 pauperyzacja licznych grup spo³ecznych1,
 ¿ywio³owo przeprowadzane procesy transformacyjne, szczególnie przekszta³cenia w³asnociowe,
 rozwój wielokierunkowej transcendentnej migracji, która umo¿liwia
powstawanie miêdzynarodowych grup przestêpczych,
 dezinformacja2,
 publiczny wzrost obrotu dokumentów.
Bezpieczeñstwo obrotu gospodarczego jest ci¹gle os³abiane rozwojem
tzw. szarej strefy, powi¹zanej z fa³szerstwami i oszustwami na szkodê Skarbu Pañstwa, instytucji finansowych, a tym samym nas wszystkich. Nierejestrowanie dzia³alnoci gospodarczej, wy³udzanie kredytów bankowych i to1 J. Czapiñski, T. Panek (red.), Diagnoza spo³eczna 2009, Warunki i jakoæ ¿ycia Polaków,
Raport, Warszawa 2009, s. 310n.
2 S. Pikulski, Wybrane zagadnienia z problematyki badañ dokumentów w wietle praktyki
laboratoriów kryminalistycznych policji, [w:] J. B³achut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.),
Nauka wobec przestêpczoci. Ksiêga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Kraków 2001, s. 120.
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warów, przestêpstwa przygraniczne, przestêpstwa podatkowe zwi¹zane
szczególnie z wy³udzeniami podatku od towarów i us³ug, celne, wprowadzanie pieniêdzy pochodz¹cych z przestêpstw do legalnego obrotu kapita³owego,
czyli tzw. pranie brudnych pieniêdzy, pogarszaj¹ warunki zdrowej wolnorynkowej konkurencyjnoci. Tê sytuacjê dope³niaj¹ akty piractwa wymierzone
przeciwko przepisom o ochronie praw autorskich.
Analizuj¹c dane, nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e pomiar przestêpczoci nie
jest zabiegiem ³atwym i zawsze wzbudza³ wiele kontrowersji. Jak stwierdza
J. B³achut: zadziwia [...] pewnoæ, z jak¹ wypowiadane s¹ twierdzenia dotycz¹ce zarówno ilociowych, jak i jakociowych zmian w przestêpczoci. Brak
w¹tpliwoci w tym zakresie nasuwa przypuszczenie, ¿e z danych korzysta siê
mechanicznie  przytaczaj¹c je wprost, bez podejmowania jakiejkolwiek próby ich wyjanienia, b¹d te¿ tendencyjnie  manipuluj¹c nimi poprzez odpowiednie wyselekcjonowanie, zestawienie i przeliczanie3. Przytoczone dane
rodz¹ te¿ problemy interpretacyjne. Statystyk policyjnych nie nale¿y traktowaæ jako wskaników przestêpczoci rzeczywistej, a raczej jak wskaniki
funkcjonowania organów kontroli spo³ecznej czy te¿ przestêpczoci rejestrowanej. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zaprezentowane poni¿ej dane operuj¹ liczbami o przestêpstwach stwierdzonych. Stosunek ilociowy przestêpstw
stwierdzonych do przestêpstw w ogóle pope³nionych pozostaje ciemn¹ liczb¹. Warto sobie uwiadomiæ, ¿e proporcja przestêpstw stwierdzonych do
ogó³u przestêpstw pope³nionych bêdzie zapewne inna w przypadku przestêpstw przeciwko ¿yciu i zdrowiu, a inna w przypadku przestêpstw przeciwko mieniu  ze wzglêdu na ich ciê¿ar gatunkowy. Trudne, a raczej niemo¿liwe do okrelenia s¹ liczby rzeczywicie pope³nianych przestêpstw, dlatego te¿
z koniecznoci trzeba bazowaæ na liczbach przestêpstw stwierdzonych.
Przyjmuj¹c interpretacyjny schemat u¿ytkowania danych statystycznych4, uzupe³niono je o syntetyczne materia³y o charakterze ilociowym
i podjêto próbê ich wyjanienia.
Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e równie¿ zmiany legislacyjne i to nie tylko
ustawodawstwa karnego (kodeksu karnego, kodeksu postêpowania karnego,
kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego wykonawczego oraz prawa
wykroczeñ), ale tak¿e zmiany w przepisach normuj¹cych strukturê i kompetencje organów zajmuj¹cych siê sprawami bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
w tym Policji oraz wewnêtrznych przepisów dotycz¹cych zasad gromadzenia
i opracowywania informacji kryminalnych (normy prawa wewnêtrznego)5
3 J. B³achut, Przestêpczoæ rejestrowana w latach 19902002, [w:] J. Giezek (red.), Przestêpstwo  kara  polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Ksiêga
jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006, s. 37.
4 O schematach korzystania z danych statystycznych patrz: ibidem, s. 38n.
5 Patrz: J. B³achut, Problemy zwi¹zane ze statystycznym opisem przestêpczoci w oparciu
o dane statystyk policyjnych, Archiwum Kryminologii 19992000, t. XXV, Warszawa 2000,
s. 123140.
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w analizowanym przedziale czasu mog¹ wypaczaæ ten obraz, zmieniaj¹c nie
tylko poziom przestêpczoci rejestrowanej, ale równie¿ jej strukturê. Wynik
uzale¿niony jest chocia¿by od zmiany oceny prawnej danego czynu, jego
kwalifikacji, kryteriów rejestracji danych artyku³ów6.
Poruszaj¹c tematykê przestêpczoci, podjêto badania nad trzema zagadnieniami: struktur¹ i dynamik¹ przestêpczoci z uwzglêdnieniem kwalifikacji prawnych, wykrywalnoci¹ przestêpstw oraz danymi o liczbie podejrzanych. Aby uchwyciæ problem fa³szowania dokumentów w województwie
podkarpackim w latach 19992010, nale¿a³o skoncentrowaæ siê na danych
statystycznych uzyskanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
przy czym pos³ugiwano siê terminologi¹, podzia³ami, nazewnictwem stosowanym przez wytwórcê tych¿e danych, tj.: funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Tabela 1 przedstawia liczbê stwierdzonych przestêpstw o wyszczególnionych kwalifikacjach prawnych w latach 19992010 na terenie województwa
podkarpackiego.
Tabela 1
Przestêpstwa stwierdzone wg wybranych kwalifikacji prawnych w latach 19992010
w województwie podkarpackim
Rodzaj
1999
przestêpstwa

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Zabójstwo

25

37

38

26

27

19

21

26

12

26

26

14

Zgwa³cenie

70

68

61

60

88

56

68

74

75

58

51

48

Uszkodzenie
cia³a

727

768

727

737

683

589

598

532

611

580

579

551

Udzia³
w bójce

538

645

531

574

627

588

620

627

692

635

627

549

Kradzie¿
mienia

5211

6593

7335

7235

7648

8047

7776

6925

6437

6074

5801

5805

Kradzie¿
rozbójnicza,
rozbój,
wymuszenie

1170

1352

993

1.141

956

836

764

629

584

547

524

497

Kradzie¿
10 448 10 165 9231
z w³amaniem

8546

7544

6636

5954

4820

4010

3740

4177

3880

Przestêpstwa
drogowe

892

890

9107

13855 12952 12260 10221 10 223 8232

8430

7961

7905

Fa³szerstwa

2302

2398

3147

3017

2062

2584

2012

Przestêpstwa
pozosta³e

3966

6673 15 435 19 963 20 690 19 608 12 081 12 077 10 209 10 383 10 299 10 106

Ogó³em

2284

2177

2108

2195

2285

25 349 29 589 46 605 55 154 53 499 50 843 43 909 41 356 37 864 38 043 38 702 36 885

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie.
6

Por. J. B³achut, Przestêpczoæ rejestrowana..., s. 40n.
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Ogólna liczba przestêpstw stwierdzanych corocznie na terenie województwa podkarpackiego waha³a siê od 25 349 do 55 154. Widoczny wzrost liczby
przestêpstw nie dokonywa³ siê regularnie. Przyrost nie mia³ trendu liniowego. Pocz¹wszy od 1999 r. liczba ta wzrasta³a z roku na rok, osi¹gaj¹c w roku
2002 punkt kulminacyjny  55 154. Od 2003 r. nast¹pi³ spadek ogólnej liczby
przestêpstw. Tendencja ta mia³a charakter umiarkowanego opadania.
W 2010 r. liczba przestêpstw spad³a do 36 885 czynów zabronionych. Przestêpstwa gatunkowo najgroniejsze (zabójstwa) na terenie badanego województwa utrzymywa³y siê w przedziale od 12 do 27 rocznie, jedynie w latach
20002001 odnotowano wzrost zabójstw do 3738 przypadków. Zgwa³cenia,
uszkodzenia cia³a, udzia³ w bójce utrzymywa³y siê na sta³ym poziomie, odnotowano natomiast spadek liczby kradzie¿y z w³amaniem i kradzie¿y rozbójniczej. W pozosta³ych kategoriach systematycznie i intensywnie ros³a liczba
przestêpstw  szczególnie je¿eli chodzi o przestêpstwa drogowe (wzrost z 892
przestêpstw w 1999 r. do 13 855 w 2002 r.). Zwiêkszenie liczby przestêpstw
przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu i w komunikacji wynika³o m.in.
z nowelizacji kodeksu karnego (dodano art. 178a), na mocy którego prowadzenie pojazdu w stanie nietrzewoci lub pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego
zosta³o przesuniête z kategorii wykroczeñ do kategorii przestêpstw (nowelizacja wesz³a w ¿ycie 15 grudnia 2000 r.)7. W kolejnych latach nast¹pi³ ich
spadek do 7 905 w 2010 r. W kategorii przestêpstw szczególnie nas interesuj¹cych, tj. fa³szerstw, od roku 1999 do 2001 nast¹pi³ wzrost liczby zdarzeñ
z 2302 do 3149. Kolejne lata przynios³y spadek liczby tego typu przestêpstw
i w 2010 r. odnotowano 2012 fa³szerstw. Udzia³ fa³szerstw dokumentów
w ogólnej liczbie przestêpstw stwierdzonych prezentuje tabela 2.
Tabela 2
Udzia³ przestêpstew fa³szowania dokumentów w ogólnej liczbie przestêpstw
stwierdzonych w latach 19992010 w województwie podkarpackim
Lata
Procent

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9,1

8,1

6,8

5,5

4,3

4,3

4,8

5,3

6,0

5,4

6,7

5,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W badanym okresie przestêpstwa fa³szowania dokumentów nie przekracza³y 10% ogólnej liczby przestêpstw stwierdzonych. Nie by³ to wp³yw gwa³townego zmniejszania czy zwiêkszania iloci przestêpstw tego typu, ale bardziej wzrostu ogólnej liczby przestêpstw. W 1999 r. przypadki fa³szowania
dokumentów stanowi³y 9,1% przestêpczoci, natomiast w 2010 r.  5,5%
i mimo ¿e liczba fa³szerstw utrzymywa³a siê w przedziale od 2000 do 3000
przestêpstw rocznie, udzia³ fa³szerstw stopniowo siê zmniejsza³. W Polsce
w przyk³adowym roku 2007 odnotowano oko³o 5% udzia³u przestêpstw fa³7

Atlas przestêpczoci w Polsce 4, red. A. Siemaszko, Warszawa 2009, s. 17.
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szowania dokumentów w ogólnej liczbie przestêpstw8. Na Podkarpaciu ten
udzia³ by³ nieco wy¿szy  6%. Takie same tendencje obserwujemy zarówno
na Podkarpaciu, jak i w Polsce.
Tabela 3
Podzia³ przestêpstw fa³szowania dokumentów na przestêpstwa o charakterze
kryminalnym, oraz zwi¹zanych z dzia³alno ci¹ gospodarcz¹ w latach 19992010
w województwie podkarpackim
Lata

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Stwierdzone
fa³szerstwa
o charakterze
kryminalnym

2054 2027 2015 1861 1620 1582 1529 1493 1704 1365 1367 1450

Stwierdzone
fa³szerstwa
zwi¹zane
z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹
Ogó³em

248

371

1132 1156

664

595

579

702

581

697

1217

562

2302 2398 3147 3017 2284 2177 2108 2195 2285 2062 2584 2012

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Liczba przestêpstw fa³szowania dokumentów stale utrzymywa³a siê na
wysokim poziomie (powy¿ej 2000). Liczba przestêpstw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wykazywa³a dynamiczn¹ intensyfikacjê w roku 2001
(trzykrotny wzrost z 371 przestêpstw w 2000 r. do 1156 przypadków w 2002 r.).
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wzrost liczby tych przestêpstw nie dokonywa³ siê
regularnie  funkcja ich corocznego przyrostu w poszczególnych latach nie
mia³a kszta³tu liniowego. W roku 1999 stwierdzone fa³szerstwa dokumentów
zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ stanowi³y 10,77% ogó³u fa³szerstw, natomiast w 2002 r. ju¿ 38,31%. S¹ to pozornie ma³o znacz¹ce liczby, lecz dane
te wskazuj¹ na dynamiczn¹ eskalacjê zjawiska w tym czasie. Obserwuj¹c
powy¿sze dane, mo¿emy te¿ stwierdziæ okresy zmniejszania siê iloci fa³szerstw. W 2005 r. liczba stwierdzonych fa³szerstw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ spad³a o po³owê w stosunku do roku 2002. Taka tendencja
utrzymywa³a siê do 2010 r. Z pewnoci¹ rozwój wiadomoci spo³ecznej
w zakresie form przeciwdzia³ania fa³szerstwom zwi¹zanym z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ przyczyni³ siê w kolejnych latach do spadku tego typu przestêpczoci w województwie podkarpackim, jak te¿ w Polsce9 . Wydaje siê, ¿e
przyczyn¹ tego spadku by³o sformalizowanie i uszczelnienie procedur obowi¹zuj¹cych w aparacie administracji pañstwowej  szkolenia i precyzyjne
instrukcje dla urzêdników pañstwowych, skrupulatniejsza weryfikacja kadry
8
9

Ibidem, s. 18.
Por. B. Ho³yst, Kryminologia, Warszawa 2006, s. 280n.
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urzêdniczej i baczniejszy nadzór nad bie¿¹c¹ prac¹ administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej. Równie¿ liczba fa³szerstw dokumentów o charakterze kryminalnym stopniowo spada³a (z 2054 przestêpstw w 1999 r. do 1450 w 2010).
Na podstawie powy¿szych danych mo¿na sformu³owaæ tezê, ¿e wród przestêpstw fa³szowania dokumentów w województwie podkarpackim przewa¿a³y
przestêpstwa fa³szerstw kryminalnych. Na Podkarpaciu odnotowano  pozytywn¹ dla spo³eczeñstwa  tendencjê spadkow¹ iloci przestêpstw fa³szowania dokumentów.
Na tle przestêpczoci ogólnopolskiej województwo podkarpackie wraz
z województwami podlaskim i lubelskim (wschodnia Polska) uplasowa³o siê
w grupie województw o najni¿szym wspó³czynniku przestêpczoci. Najwy¿sze
natomiast nasilenie przestêpczoci odnotowano na w województwach lubuskim i dolnol¹skim (zachodnia Polska)10. Struktura przestêpczoci w omawianym okresie tak w województwie podkarpackim, jak i w Polsce by³a
porównywalna11.

Wykrywalnoæ przestêpczoci badanego rodzaju
W tabeli 4 zaprezentowano informacjê o wykrywalnoci poszczególnych
rodzajów przestêpstw.
W wietle danych Komendy G³ównej Policji, pocz¹wszy od 1999 r. na
terenie ca³ej Polski wskaniki wykrywalnoci przestêpstw zaczê³y wzrastaæ
i to niemal we wszystkich rodzajach przestêpstw12. Tak¹ prawid³owoæ odnotowano równie¿ na Podkarpaciu, gdzie w 1999 r. wykrywalnoæ wynios³a
58,5% i dynamicznie siê wznosi³a, osi¹gaj¹c w 2003 r. 73%. Z pewnoci¹ to
zas³uga s³u¿b Policji i innych powo³anych do tego organów pañstwa. Poczynaj¹c od roku 2004, wskanik wykrywalnoci przestêpstw w regionie podkarpackim, tj. iloraz liczby przestêpstw wykrytych i liczby przestêpstw stwierdzonych, ustabilizowa³ siê, nastêpnie po raz pierwszy od wielu lat zauwa¿alna
by³a tendencja spadkowa. W 2005 r. nast¹pi³ spadek o 3,3% wykrytych przestêpstw w stosunku do roku 2003. W kolejnych latach wykrywalnoæ utrzymywa³a siê na poziomie powy¿ej 70%, by w 2010 r. uzyskaæ 73,3% skutecznoci organów cigania.
Najwy¿sz¹ wykrywalnoæ zanotowano wród przestêpstw drogowych.
Sprawy te s¹ trudne do ukrycia, ³atwo dostrzegalne, z regu³y te¿ ³atwo
o wielu wiadków. Na przestrzeni lat 19992010 wykrywalnoæ tego rodzaju
przestêpstw kszta³towa³a siê na poziomie 98,5%. Kolejna grupa to fa³szerstwa dokumentów zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, tutaj wykrywalnoæ
10
11
12

Atlas przestêpczoci w Polsce 4..., s. 16.
J. B³achut, A. Gaberle, A. Krajewski, Kryminologia, Gdañsk 2002, s. 34.
Zob. [online] <www.POLICJA.PL/Raporty/Roczne raporty statystyczne>.
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by³a zaskakuj¹co wysoka  rednio w latach 19992010 oscylowa³a w granicach 97,4%, co mo¿e wi¹zaæ siê z tym, ¿e podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ
gospodarcz¹ by³y w wystarczaj¹cym stopniu identyfikowane w wielu rejestrach. Nastêpn¹ grupê tworzy³y przestêpstwa uszkodzenia cia³a, zabójstwa,
zgwa³cenia, czyli przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu, mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e organy cigania traktowa³y tê kategoriê czynów zabronionych
jako zadania pierwszoplanowe. Kolejny typ to przestêpstwa przeciwko mieniu  tutaj stopieñ wykrywalnoci wynosi³ oko³o 30%.
Tabela 4
Wskaniki wykrywalnoci w poszczególnych kategoriach przestêpstw
w latach 19992010 w województwie podkarpackim
Rodzaj
przestêpstwa

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Zabójstwo

84,0

86,5

81,6

96,2

88,9

100

90,5

96,2

100

100

73,1

100

Zgwa³cenie

91,4

85,3

88,5

87,1

89,8

85,7

91,2

89,2

76,0

87,9

90,2

91,7

Uszkodzenie cia³a

93,0

93,5

92,2

92,4

92,9

89,0

90,2

90,4

90,2

88,3

89,8

89,0

Udzia³ w bójce

79,8

82,2

82,9

83,3

82,0

76,1

76,2

72,9

76,2

72,1

74,4

77,0

Kradzie¿ mienia

33,8

32,3

29,4

32,1

28,1

28,8

27,7

27,6

32,6

29,7

29,2

30,6

Kradzie¿
rozbójnicza, rozbój, 80,6
wymuszenie

81,5

74,2

80,6

73,4

62,5

62,4

66,1

70,7

70,9

66,5

79,7

Kradzie¿
z w³amaniem

34,6

33,3

35,0

36,3

34,4

32,3

28,5

31,5

33,0

35,4

32,3

35,0

Przestêpstwa
drogowe

93,2

93,5

99,3

99,6

99,6

99,5

99,6

99,5

99,6

99,3

99,4

99,4

Fa³szerstwa
kryminalne

61,2

74,7

71,1

68,1

68,1

69,7

65,9

69,3

74,3

57,4

59,7

68,5

Fa³szerstwo
zwi¹zane
z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹

98,8

97,8

99,3

99,0

98,8

96,8

96,9

98,4

97,6

94,1

97,5

93,4

Fa³szerstwa
ogólnie

80,0

86,3

85,2

83,6

83,5

83,3

81,4

83,9

86,0

75,8

78,6

81,0

Ogó³em
przestêpstwa

58,5

60,1

68,5

73,4

73,0

71,9

69,7

71,4

72,1

72,6

72,2

73,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Dokonuj¹c analizy powy¿szych danych, dochodzi siê do przekonania, ¿e
ze wzglêdu na poziom wykrywalnoci przestêpstwa w województwie podkarpackim ³¹cz¹ siê one w dwie charakterystyczne grupy: przestêpstwa sensu
largo przeciwko ¿yciu i zdrowiu oraz przestêpstwa przeciwko mieniu. Wykrywalnoæ pierwszej grupy waha³a siê na poziomie 9080%, natomiast wykrywalnoæ drugiej kategorii nie przekracza³a 35%. Ta dysproporcja wykrywalnoci wynika³a z kilku elementów sk³adowych, m.in. kradzie¿e to przestêpstwa
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³atwiejsze do ukrycia ni¿ przestêpstwa przeciw ¿yciu i zdrowiu. Sprawcê
czynu zabronionego przeciwko mieniu zazwyczaj trudniej ustaliæ ni¿ sprawcê
zgwa³cenia czy zabójstwa. Surowsza inkryminacja przestêpstw przeciwko
zdrowiu i mieniu pozwala s¹dziæ, ¿e organy cigania przy niedostatku rodków stosowa³y hierarchizacjê przestêpstw i traktowa³y jako pierwszoplanowe
zadania ciganie sprawców przestêpstw zabójstwa, gwa³tu czy uszkodzenia
cia³a, natomiast mniej rodków i czasu powiêca³y na wykrywanie np. drobnych z³odziei. Wymuszenia i rozboje okreliæ nale¿y jako grupê poredni¹
miêdzy przestêpstwami przeciwko mieniu oraz przestêpstwami przeciwko
¿yciu i zdrowiu. Wykrywalnoæ tej przejciowej grupy by³a ni¿sza ni¿ przestêpstw przeciwko ¿yciu i zdrowiu, jednak o wiele wy¿sza ni¿ wykrywalnoæ
sprawców kradzie¿y13.
W sferze fa³szerstw kryminalnych w roku 2000 wykrywalnoæ wzros³a
o 13,5% w stosunku do roku 1999. W kolejnych latach obserwujemy tendencjê zmniejszania liczby wykrytych przestêpstw  w 2001 r. wynosi³a ona 71%,
nastêpnie spad³a poni¿ej 70%. W latach 20082009 ukszta³towa³a siê na
poziomie 57 i 59%, w 2010 r. wzros³a do 68%. Konfrontuj¹c fa³szerstwa
kryminalne i gospodarcze, zauwa¿alna jest wielka rozbie¿noæ stopnia wykrywalnoci. W przypadku fa³szerstw gospodarczych by³a ona stabilna
i utrzymywa³a siê na poziomie 97,4%, natomiast fa³szerstwa kryminalne
mo¿na uredniæ do poziomu 67,3% dla lat 19992010.
Na podstawie analizy powy¿szych danych nale¿y stwierdziæ, ¿e skutecznoæ wykrywania sprawców przestêpstw fa³szerstw gospodarczych (tj. bezporednio zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹) w województwie podkarpackim kszta³towa³a siê na poziomie oko³o 97,4% wykrywalnoci,
co mo¿e wiadczyæ o prawid³owym ukszta³towaniu procesu wykrywczego
w tej grupie przestêpstw. Du¿o s³abiej by³o z wykrywalnoci¹ sprawców fa³szerstw kryminalnych  oscylowa³a ona w granicach 67,3%. Brak konkretnej
prawid³owoci w tej kategorii przestêpstw mo¿e oznaczaæ, ¿e procentowy
stopieñ wykrywania sprawców tych przestêpstw by³ zale¿ny w g³ównej mierze od przes³anek dochodzeniowo-ledczych indywidualnego przypadku.
Nale¿y mieæ wiadomoæ, co potwierdza A. Siemaszko, ¿e urzêdowe dane
o przestêpczoci, a szczególnie statystyki policyjne s¹ obarczone kilkoma
mankamentami. Nie jest to oczywicie chêæ ich dezawuowania, a jedynie
pogl¹d na pewne mog¹ce wyst¹piæ niezgodnoci. Je¿eli chodzi o statystyczne
dane policyjne, to g³ównym ród³em informacji o przestêpstwie jest pokrzywdzony. Je¿eli ofiara przestêpstwa  kierowana np. brakiem wiary w skutecznoæ dzia³añ Policji, prozaiczn¹ niechêci¹ do organów cigania, brakiem czasu, przekonaniem, ¿e poniesiona strata jest znikoma, strachem przed
sprawc¹ lub z obawy przed ewentualn¹ w³asn¹ inklinacj¹ przestêpcz¹, wsty13

Por. B. Ho³yst, Kryminologia, Warszawa 2001, s. 258.
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dem (gwa³t)  nie zg³osi przestêpstwa organom cigania, to w ujêciu statystycznym przestêpstwa tego nie bêdzie14. Informacje o czynach zabronionych, które docieraj¹ do organów cigania, s¹ w wiêkszoci zaledwie pewn¹
czêci¹ przestêpczoci faktycznej. Problem tzw. ciemnej liczby przestêpstw, tj.
rozbie¿noci miêdzy przestêpczoci¹ rzeczywist¹ i zarejestrowan¹, jest coraz
czêciej zauwa¿any.
Kolejna niespójnoæ w statystykach policyjnych dotyczy zbiegu kilku
przestêpstw dokonanych przez jednego sprawcê. Statystycznie bêdzie zarejestrowane jedno przestêpstwo zagro¿one najwy¿sz¹ sankcj¹, w rzeczywistoci
s¹ to nieraz liczne czyny przestêpcze. Podobnie sprawa dotyczy konstrukcji
prawnej jednoci przestêpstwa15. Je¿eli spe³nione zostan¹ kodeksowe wymagania, mimo ¿e dany sprawca dopuci³ siê rzeczywicie kilku przestêpstw,
w statystyce policyjnej zarejestrowane bêdzie tylko jedno. Nastêpny problem
wynika z samej dzia³alnoci organów odpowiedzialnych za przygotowywanie
sprawozdañ. Organy Policji s¹ naturalnie zainteresowane ich kszta³tem,
gdy¿ statystyka taka jest podstaw¹ rozliczania ich pracy. Na marginesie
nale¿a³oby równie¿ zwróciæ uwagê na potrzebê nowego ujêcia statystyki
przestêpczoci. Je¿eli dane te maj¹ byæ transparentnym zbiorem u¿ytecznych
informacji dla spo³eczeñstwa, to nie powinny byæ statystyk¹, w której najró¿niejsze czyny zabronione i o ró¿nym ciê¿arze gatunkowym liczone s¹ na
sztuki. Trudno bowiem uznaæ za identyczne jednostki statystyczne takie
przestêpstwa, jak np. kradzie¿ portfela, zabójstwo Komendanta G³ównego
Policji czy zagarniêcie mienia wielkiej wartoci (afera FOZZ)16. Niebezpieczeñstwo (ciê¿ar gatunkowy) i trudnoci wykrywczo-dowodowe ka¿dego
z tych przestêpstw s¹ odmienne. Waga statystyczna wspomnianych przestêpstw mog³aby zostaæ przedstawiona w proporcji adekwatnej do trudnoci
i nak³adów pracy zwi¹zanych z wykryciem sprawców i udowodnieniem im
sprawstwa17.

Podejrzani
Przedstawione w tabeli 5 informacje liczbowe o osobach podejrzanych
o pope³nienie przestêpstw w województwie podkarpackim okazuj¹ siê ró¿ne 
zale¿nie od rodzaju przestêpstwa.

14 Por. A. Siemaszko, Kogo bij¹, komu kradn¹. Przestêpczoæ nie rejestrowana w Polsce
i na wiecie, Warszawa 2001, s. 13.
15 A. Marek, Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruñ 2007, s. 149.
16 Por. H. Ko³ecki, Technicznokryminalistyczne badania autentycznoci dokumentów publicznych, Poznañ 2002, s. 92.
17 Ibidem.
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Tabela 5
Osoby podejrzane o pope³nienie przestêpstwa wg wybranych kwalifikacji prawnych
w województwie podkarpackim w latach 19992010
Rodzaj
przestêpstwa

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Zabójstwo

17

29

48

24

26

20

19

24

12

29

19

14

Zgwa³cenie

37

41

53

56

52

44

42

50

41

42

30

38

Uszkodzenie cia³a

485

516

475

477

497

424

427

399

432

415

422

393

Udzia³ w bójce

932

1058

986

968

1052

942

1061

1011

1178

1005

1091

935

Kradzie¿ mienia

1665

1928

1943

2094

2073

2226

1967

1877

1981

1661

1582

1683

758

681

713

743

588

541

484

398

395

378

420

2041

1871

1487

Kradzie¿
rozbójnicza, rozbój, 674
wymuszenie
Kradzie¿
z w³amaniem

2269

2306

2102

1341

1096

996

824

900

987

Przestêpstwa
drogowe

842

843

8851 13257 12063 11703 9845

9796

7933

8089

7594

7601

Fa³szerstwa
kryminalne

689

854

711

722

632

694

626

670

530

499

509

524

Fa³szerstwo
zwi¹zane
z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹

86

104

149

170

158

195

189

157

130

124

166

145

Fa³szerstwa
ogólnie

775

958

860

892

790

889

815

827

660

623

675

669

Przestêpstwa
pozosta³e

2016

2476 10806 15535 14726 14602 11236 11217 9479

9722

9194

9318

Ogó³em
podejrzanych

9 712 11 871 26 805 36 057 33 893 32 925 25 413 24 244 22 292 21 490 21 304 21 351

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie.

Ogólna liczba podejrzanych o przestêpstwa wzros³a z 9712 osób w roku
1999 do 21 351 w 2010 r. Jest to zjawisko w zasadzie naturalnie zwi¹zane
z efektem zwiêkszania liczby stwierdzonych przestêpstw. Tendencja ta jest
zgodna z danymi ogólnopolskimi18 . Zwiêkszanie liczby przestêpstw dystrybuuje iloæ podejrzanych.
W kategorii przestêpstw najciê¿szych (przeciwko ¿yciu i zdrowiu) liczba
podejrzanych utrzymywa³a siê na stabilnym poziomie, nie zwiêkszaj¹c drastycznie iloci podejrzanych na przestrzeni badanych lat. W sytuacji, gdy
statystycznie przeciêtnie na jedn¹ bójkê przypad³o w przyk³adowym roku
18 Por. Atlas przestêpczoci 3, red. A. Siemaszko, Warszawa 2003, s. 17; Atlas przestêpczoci 4..., s. 17.
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2005 w województwie podkarpackim 1,71 sprawcy (porównanie danych
z tabel 1 i 5), to np. znano tylko jedn¹ osobê podejrzan¹ na ka¿de cztery
kradzie¿e mienia czy kradzie¿e z w³amaniem (porównanie jw.). Wykrywalnoæ przestêpstw przeciwko ¿yciu i zdrowiu (udzia³ w bójce, uszkodzenie
cia³a) oscylowa³a na poziomie oko³o 80%, natomiast wykrywalnoæ przestêpstw przeciwko mieniu (kradzie¿ mienia, kradzie¿ z w³amaniem) wynosi³a
tylko oko³o 30%. Widaæ wiêc, ¿e liczba podejrzanych zale¿a³a równie¿ od
wykrywalnoci przestêpstw danego rodzaju. Przy wykrywalnoci stosunkowo
wysokiej liczba podejrzanych by³a niewiele ni¿sza od liczby stwierdzonych
przestêpstw danego rodzaju. Przy wykrywalnoci stosunkowo niskiej liczba
podejrzanych by³a nawet kilkakrotnie ni¿sza od liczby stwierdzonych przestêpstw19. Iloæ osób podejrzanych o przestêpstwa fa³szowania dokumentów
w województwie podkarpackim zmniejszy³a siê z 775 osób w 1999 r. do 669
osób w 2010 r. Tendencja ta nie by³a równomiernie opadaj¹ca. Dynamiczny
wzrost nast¹pi³ w 2000 r., osi¹gaj¹c 958 osób podejrzanych, nastêpnie zanotowano tendencjê opadaj¹c¹ i wznosz¹c¹, utrzymuj¹c¹ siê na poziomie od
623 do 993 osób podejrzanych. Jedna osoba podejrzana przypada³a na
3 przypadki stwierdzonych fa³szerstw w 1999 r., jedna na 2,2 przypadki
w 2005 r. i jedna na 3 przypadki w 2010 r. (porównanie danych z tabel 3 i 5),
co nale¿y uznaæ za objaw wzglêdnej stabilizacji w iloci zarówno stwierdzonych przestêpstw, jak i osób podejrzanych. Zwiêkszy³a siê natomiast liczba
osób podejrzanych o przestêpstwa fa³szowania zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. W roku 1999 statystyki policyjne na Podkarpaciu zanotowa³y 86
osób podejrzanych w tej kategorii przestêpstw, w 2010 r. ju¿ 145 osób. Wzrost
ten by³ zwi¹zany ze zwiêkszeniem liczby tego typu przestêpstw (por. tabela 3)
oraz z wyran¹ zmian¹ jakociow¹ przestêpstw bazuj¹cych na pobudkach
ekonomicznych20.
Wród przestêpczoci ekonomiczno-finansowej i kryminalnej szczególnie
znacz¹c¹ rolê w latach 19992010 stanowiæ zaczê³y fa³szerstwa dokumentacji
finansowo-ksiêgowej. Mimo licznych prac nad sposobami zabezpieczania dokumentów, sposobami walki z tym procederem, postêpy w tym kierunku s¹
niezadowalaj¹ce i nie dorównuj¹ pomys³owoci¹ temu obszarowi aktywnoci
przestêpczej  co nie daje pozytywnych prognoz na lata przysz³e. Fa³szerstwa
to plaga miast, szczególnie dynamicznie ten rodzaj przestêpczoci rozwija siê
na terenie du¿ych aglomeracji, mo¿emy to zauwa¿yæ nie tylko na tle regionu
podkarpackiego, ale te¿ ca³ej Polski21.
19
20

Por. B. Ho³yst, Kryminologia, Warszawa 2001, s. 259.
K. S³awik, Fa³szerstwa na tle wspó³czesnej przestêpczoci. Rozmiary i dorobek badawczo-organizacyjny, [w:] T. Wid³a (red.), Wokó³ problematyki dokumentu. Ksiêga pami¹tkowa
dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi, Katowice 2005, s. 165.
21 K. S³awik, Fa³szerstwa w obrêbie wspó³czesnej przestêpczoci. Streszczenie, Materia³y
IX Wroc³awskiego Sympozjum Badañ Pisma, Wroc³aw 2000, s. 243.
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W walce z tego typu przestêpczoci¹ wyró¿niaj¹ siê takie dyscypliny
nauki, jak kryminalistyka i kryminologia. To one pozytywnie wp³ywaj¹ na
utrzymywanie poziomu wykrywalnoci na wzglêdnie wysokim poziomie. Niew¹tpliwie racjê ma M. Szostak, podkrelaj¹c, ¿e o sukcesie rozwoju kryminalistyki jako samodzielnej naukowej dyscypliny zadecydowa³y [...] trzy odrêbne kierunki badawcze, wyznaczaj¹ce trendy rozwojowe tej dyscypliny.
Stanowi¹ je: rozwój kryminalistycznej teorii wykrywania, badañ ladów kryminalistycznych oraz badañ nad modus operandi sprawców czynów przestêpczych22. Odmienne metody badañ kryminalistycznych i kryminologicznych
prowadz¹ do ró¿nego pojmowania zagadnienia przestêpstwa. W kryminalistce znamienn¹ rolê odgrywaj¹ metody badawcze to¿same dla nauk technicznych i przyrodniczych, natomiast w kryminologii przewa¿aj¹ badania socjologiczne, statystyczne. Celem kryminalistyki jest zwalczanie i zapobieganie
konkretnym przestêpstwom przez ujawnienie przestêpstwa, wykrycie sprawcy, zabezpieczenie materia³u dowodowego dla wymiaru sprawiedliwoci, natomiast rol¹ kryminologii jest zapobieganie przestêpczoci przez usuwanie
przyczyn natury spo³ecznej. Mimo ró¿nicy pomiêdzy tymi naukami, nie mo¿na nie zauwa¿yæ ich wzajemnego przenikania. Znajomoæ kryminologii ma
wp³yw na penetracjê zagadnieñ dotycz¹cych zakresu kryminalistyki. Wyniki
badañ kryminologicznych dotycz¹cych rodowisk przestêpczych, bodców motywacyjnych dzia³ania przestêpczego, osobowoci sprawców, wp³ywaj¹ na
mo¿liwoæ budowania w³aciwych wersji dochodzeniowo-ledczych. Z kolei
kryminalistyka implikuje kryminologii eo ipso wielu informacji o przestêpstwie i jego sprawcy. St¹d, jak podaje B. Ho³yst, wysoka wykrywalnoæ
sprawców czynów zabronionych uwydatnia materia³ niezbêdny do analiz kryminologicznych23. To osi¹gniêcia kryminalistyki odnonie skutecznoci wykrywalnoci nie tylko tego rodzaju przestêpstw doprowadzi³y do zmiany opinii przedstawicieli prawa karnego (materialnego i procesowego) na zjawisko
przestêpstwa. To w³anie kryminalistyka sta³a siê ³¹cznikiem pomiêdzy
abstrakcyjnym prawem karnym a realn¹ rzeczywistoci¹, wyznaczaj¹c nowe
trendy w rozwoju nauk o przestêpstwie24.
Fa³szowanie przekazów woli, w ró¿nej postaci, znane by³o ju¿ w najstarszych cywilizacjach. Celem fa³szerstwa jest stworzenie falsyfikatu. Falsyfikat
mia³ uchodziæ za co innego ni¿ to, czym by³ w rzeczywistoci. W jego pojêciu
na pierwszym miejscu tkwi³a intencja  chêæ wprowadzenia w b³¹d. Formy
fa³szerstw minionych wieków nie odbiegaj¹ w swej istocie od wspó³czesnych.
Dopisywano litery i dodawano pieczêcie, aby nadaæ moc prawn¹ dokumen22
23
24

Ibidem, s. 593.
B. Ho³yst, Kryminologia..., s. 50.
Por. M. Szostak, Wspó³czesny paradygmat kryminalistycznej teorii wykrywania i jego
znaczenia dla prawa karnego, [w:] Przestêpstwo  kara  polityka kryminalna..., s. 593n.
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tom. Zmieniano pojedyncze litery lub s³owa, wymazywano wyrazy i dopisywano w ich miejsce inne, aby w ten sposób zmieniæ pierwotne brzmienie
tekstu na w³asn¹ korzyæ. Przekrelano i zamazywano pojedyncze s³owa lub
uszkadzano umylnie papier. Fa³szowano dokumenty g³ównie rêcznie, technik¹ naladownictwa. Sposoby pope³niania fa³szerstw znacznie siê udoskonali³y,
szczególnie w ostatnich latach, przede wszystkim w zwi¹zku z cywilizacyjnym
rozwojem elektronicznych metod utrwalania i przetwarzania ró¿nego rodzaju
materia³ów25, szczególnie dokumentów w postaci elektronicznie zapisanych
noników informacji. W praktyce ledczej spotyka siê fa³szowanie dokumentów przez przerobienie  usuniêcie tekstu lub jego uzupe³nienie oraz podrobienie dokumentu26.
Diagnozowanie fa³szerstwa wymaga czêsto udzia³u przedstawicieli wielu
dyscyplin, i ró¿nych dziedzin nauki, gdy¿ chodzi tu m.in. o zabezpieczenie
ladów dokonania fa³szerstwa, poprawne przeprowadzanie badañ porównawczych pisma, formu³owanie wniosków z ka¿dej czynnoci ledczej, a zw³aszcza umiejêtne zebranie materia³u porównawczego27.
Przestêpstwa fa³szowania dokumentów w województwie podkarpackim
w latach 19992010 zajmowa³y stabilne miejsce na tle przestêpczoci ogó³em.
Ich liczba waha³a siê miêdzy 2012 a 3147 i by³a znacznie wy¿sza ni¿ iloæ
przestêpstw przeciwko ¿yciu i zdrowiu, a zarazem du¿o ni¿sza ni¿ przestêpstw przeciwko mieniu. Procentowy udzia³ przestêpstw fa³szowania dokumentów w ogólnej liczbie przestêpstw stwierdzonych w latach 19992010
mo¿emy uredniæ do wartoci 5,98%. Wykrywalnoæ tego typu przestêpstw
na przestrzeni lat by³a coraz wy¿sza  oscylowa³a w granicach 70% skutecznoci organów cigania. Równie¿ liczba podejrzanych o fa³szowanie dokumentów w badanym okresie by³a wzglêdnie stabilna  utrzymywa³a siê
w granicach 958623 podejrzanych. Przestêpstwa fa³szowania dokumentów
zajmuj¹ znacz¹ce miejsce w policyjnych statystykach województwa podkarpackiego. Iloæ tych czynów, jak te¿ istotny ich udzia³ w strukturze przestêpczoci na Podkarpaciu to zjawiska budz¹ce niepokój o bezpieczeñstwo obrotu
prawnego dokumentów.
W celu zapobiegania szerzeniu siê omawianego tu zjawiska nale¿a³oby
sporz¹dzaæ dokumenty w taki sposób, aby uniemo¿liwiæ fa³szerzowi podrobienie lub przerobienie dokumentu. Wraz z rozwojem techniki jest to czynione
i mo¿emy zaobserwowaæ pozytywn¹ prawid³owoæ, i¿ rozwój systemów zabezpieczeñ wp³ywa na zmniejszanie siê liczby przestêpstw w województwie podkarpackim. W tym miejscu nale¿y zg³osiæ postulat, ¿e jedynie profilaktyczny
25 S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistyczne, Temida 2, Bia³ystok
1997, s. 5.
26 Por. S. Pikulski, Wybrane zagadnienia..., s. 121n.
27 Patrz: A. Felu, Pobranie materia³u porównawczego do ekspertyzy pisma rêcznego, [w:]
J. B³achut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestêpczoci..., s. 112.
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rozwój wiadomoci spo³ecznej dotycz¹cy istniej¹cych zabezpieczeñ dokumentów oraz mo¿liwoci weryfikacji autentycznoci dokumentów pozwoli na
efektywn¹ walkê z fa³szerstwami dokumentów.

Summary
The crimes of falsifying documents against total crime
in Podkarpacie Region in the years 19992010
Key words: crime of falsyfing documents, crime structure and dynamics, atstistic analysis,
Podkarpacie Region.

The present work contains a short analysis of falsifying documents against total crime in Podkarpacie Region in the years 19992010. It touches
upon the subject matter of crime structure and dynamics taking into account
legal qualifications, crime detection rate and the number of individuals suspected of committing crime.
System changes that have occurred in Poland, also in Podkarpacie Region during the period under study, besides positive elements of market
economy development and freedom of business activity, have brought about
plenty of negative phenomena  above all a significant increase in crime in
total, including crime against documents. Scientific disciplines such as forensics and criminology, brought into prominence in the present article, remarkably contribute to fighting this type of crime.

UWM

Studia Prawnoustrojowe 19

161

2013

Recenzje

Maciej Siwicki: Nielegalna i szkodliwa treæ w internecie. Aspekty prawnokarne, Wolters Kluwer,
Warszawa 2011, ss. 299
Monografia Nielegalna i szkodliwa treæ w internecie. Aspekty prawnokarne stanowi niezwykle ciekawe opracowanie powiêcone przestêpczoci
zwi¹zanej z treci¹ informacji. W polskiej literaturze przedmiotu brakowa³o
dot¹d podobnej publikacji. Struktura ksi¹¿ki opracowana w sposób bardzo
przejrzysty, czytelny i  co najwa¿niejsze  logiczny i prawid³owy. Dlatego te¿
stanowi ona niezwykle interesuj¹cy poradnik skierowany równie¿ do osób
nie zwi¹zanych z prawem, które z uwagi na wykonywan¹ pracê czy obowi¹zki powinny jednak znaæ podstawowe instrumenty prawne odnosz¹ce siê do
szkodliwych treci zamieszczonych w Internecie.
Autor w recenzowanej monografii generalnie porusza trzy zagadnienia.
Po pierwsze  rozwa¿a zakres kryminalizacji przestêpstw zwi¹zanych z treci¹ informacji na tle Konwencji Rady Europy o cyberprzestêpczoci, decyzji
ramowej Rady Europy z dnia 22 grudnia 2003 r. o zwalczaniu seksualnego
wykorzystywania dzieci i pornografii dzieciêcej oraz decyzji ramowej z dnia
28 listopada 2008 r. dotycz¹cej zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomoc¹ rodków prawnokarnych. Po drugie  przybli¿a
zasady odpowiedzialnoci dostawców i innych operatorów us³ug internetowych zawarte w dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych us³ug
spo³eczeñstwa informacyjnego, w szczególnoci handlu elektronicznego
w ramach rynku wewnêtrznego. Po trzecie  wskazuje sposoby przeciwdzia³ania wykorzystywaniu Sieci w celu rozpowszechniania treci niezgodnych
z prawem.
Monografia Macieja Siwickiego sk³ada siê z przedmowy, szeciu rozdzia³ów i zakoñczenia. W rozdziale pierwszym Przestêpczoæ zwi¹zana z treci¹
informacji autor wskazuje rozmiary oraz tendencje przestêpczoci zwi¹zane
z treci¹ informacji umieszczanej w Internecie. Szczególn¹ uwagê powiêca
w tym miejscu pojawiaj¹cymi siê w Sieci zjawiskom zwi¹zanym z rasizmem,
faszyzmem, ksenofobi¹ oraz pornografi¹, w tym pornografi¹ o charakterze
pedofilskim. Prezentuj¹c rozmiary i tendencje zwi¹zane z treci¹ informacji,
odnosi siê do badañ prowadzonych w krajach Unii Europejskiej (m.in.
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w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach, Polsce) oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wskazuje równie¿ formy i sposoby rozpowszechniania nielegalnych i szkodliwych treci.
W rozdziale drugim Kryminalizacja zachowañ motywowanych rasizmem, faszyzmem i ksenofobi¹ Maciej Siwicki zawar³ uwagi o charakterze
terminologicznym oraz podj¹³ zagadnienia zwi¹zane z propagand¹ przestêpczoci, przemocy i nienawici w kontekcie prawa do wolnoci s³owa oraz jego
nadu¿ywania. W tym miejscu przywo³a³ konkretne regulacje prawne, w tym
Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka, Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Kartê Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejsk¹ Konwencjê o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci
oraz Amerykañsk¹ Deklaracjê Praw i Obowi¹zków Cz³owieka, oraz opar³ siê
na orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. Wskaza³ tak¿e
na mo¿liwoci spo³ecznej kontroli nadu¿yæ zwi¹zanych z rozpowszechnianiem
pogl¹dów i postaw rasistowskich, faszystowskich oraz ksenofobicznych w systemie ONZ, Rady Europy czy Unii Europejskiej. W dalszej czêci zaprezentowa³ standardy kryminalizacji zachowañ motywowanych rasizmem, faszyzmem i ksenofobi¹ w ujêciu prawnoporównawczym na tle uregulowañ
obowi¹zuj¹cych m.in. w Czechach, Danii, Holandii, Finlandii, Francji, Austrii, W³oszech, Grecji, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.
W rozdziale trzecim Karalnoæ rozpowszechniania pornografii i pornografii pedofilskiej Maciej Siwicki zawar³ uwagi o charakterze terminologicznym zwi¹zane z pojêciem pornografii oraz twardej pornografii. Dokona³ te¿
oceny wp³ywu pornografii na osobê ma³oletni¹. Wskaza³ na miêdzynarodowe
inicjatywy w zakresie przeciwdzia³ania i kryminalizacji rozpowszechniania
pornografii pedofilskiej (Konwencja o prawach dziecka ONZ wraz z Protoko³em Opcjonalnym, Konwencja Rady Europy o cyberprzestêpczoci, regulacje
normatywne Unii Europejskiej  decyzja Rady z dnia 29 maja 2000 r.
w sprawie zwalczania pornografii dzieciêcej w Internecie 2000/375/WSiSW
oraz decyzja ramowa Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. dotycz¹ca zwalczania
seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dzieciêcej 2004/68/WSiSW).
W dalszej czêci rozdzia³u autor poruszy³ niezwykle interesuj¹c¹ tematykê
zwi¹zan¹ z przestêpstwami seksualnymi na szkodê ma³oletniego w wybranych krajach, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Grecji, Belgii, USA,
Australii.
W rozdziale czwartym Przestêpstwa zwi¹zane z treci¹ informacji
w polskim kodeksie karnym czytelnik mo¿e zapoznaæ siê z rzeteln¹ analiz¹
art. 256 k.k. na tle rozwi¹zañ Konstytucji RP, kodeksu karnego z 1969 r.,
dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Pañstwa oraz dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego  Kodeks karny Wojska Polskiego z dnia 23 wrzenia 1944 r.
Autor nie zapomina przy tym o art. 55 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
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o Instytucie Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, reguluj¹cym kwestiê k³amstwa owiêcimskiego. W dalszej
czêci rozdzia³u analizuje kwestiê pornografii i pornografii dzieciêcej, uregulowanej w art. 202 k.k.
Rozdzia³ pi¹ty Zasady odpowiedzialnoci dostawców dostêpu do Internetu oraz innych operatorów us³ug internetowych przybli¿a problematykê regulacji prawnych okrelaj¹cych odpowiedzialnoæ podmiotów w sieciach telekomunikacyjnych na podstawie postanowieñ dyrektywy 2000/31/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego, w szczególnoci handlu elektronicznego w ramach rynku wewnêtrznego, przepisów o odpowiedzialnoci us³ugodawców wiadcz¹cych us³ugi drog¹ elektroniczn¹
w wybranych pañstwach oraz na gruncie prawa polskiego.
W rozdziale ostatnim Zapobieganie zjawisku rozpowszechniania nielegalnych i szkodliwych treci z wykorzystaniem internetu Maciej Siwicki
zauwa¿a, i¿ dzia³ania podejmowane w celu ograniczenia swobodnego przep³ywu informacji w Sieci powinny zmierzaæ w dwóch g³ównych kierunkach:
uwiadamiania zagro¿eñ i edukacji oraz rozwoju i wspierania systemów samokontroli. W dalszej czêci rozdzia³u dokonuje szczegó³owej analizy tych
dwóch podstawowych metod.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ pod wzglêdem merytorycznym recenzowana monografia prezentuje najwy¿szy poziom. Wk³ad pracy autora jest nie do przecenienia. Ka¿dy rozdzia³, w tym wiele podrozdzia³ów zosta³o zakoñczonych
wnioskami porz¹dkuj¹cymi prezentowane treci. Tak¿e poprawnoæ i swoboda jêzykowa oraz logiczna struktura pracy zas³uguj¹ na wysok¹ ocenê,
a bogata bibliografia przedmiotu oparta zosta³a w du¿ej mierze na publikacjach autorów zagranicznych. Z ca³¹ pewnoci¹ prezentowana monografia
zas³uguje na szczególn¹ uwagê osób zainteresowanych problematyk¹ przestêpczoci zwi¹zanej z treci¹ informacji.
Robert Patryk Dziembowski
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Dobros³awa Szumi³o-Kulczycka, Czynnoci operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego,
Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, ss. 429.
Ksi¹¿ka Dobros³awy Szumi³o-Kulczyckiej przedstawia wa¿ny i szczególnie aktualny problem ingerencji organów w³adzy pañstwowej w sferê prywatnoci jednostki. Praca stanowi studium prawnoporównawcze prezentuj¹ce zagadnienia zwi¹zane z czynnociami operacyjno-rozpoznawczymi,
poczynaj¹c od ich historycznego kszta³towania siê poprzez metody i regulacje
aktualne. Prawna ochrona obywateli przed nadu¿yciami przy stosowaniu
tego rodzaju dzia³añ to zagadnienie o du¿ym znaczeniu w systemie prawa
demokratycznego pañstwa. Jasnoæ wywodu w po³¹czeniu z interesuj¹c¹
i wa¿k¹ tematyk¹ sprawia, ¿e stanowi ona ciekaw¹ pozycjê, z któr¹ warto siê
zapoznaæ.
Autorka do analizy prawnoporównawczej wybra³a Niemcy i Polskê. Przyjê³a doæ czêsto spotykan¹ metodê polegaj¹c¹ na ujêciu w odrêbnym rozdziale uregulowañ w systemie pañstwa obcego. Istotne jest jednak to, ¿e podjê³a
siê tak¿e porównania przyjêtych modeli w obu systemach w postaci zwartej,
ujêtej w ostatniej czêci pracy, dziêki czemu czytelnik zostaje zapoznany
z przemyleniami autorki.
Monografia sk³ada siê z szeciu rozdzia³ów, w których dokonano prezentacji i analizy: prawnej regulacji czynnoci operacyjno-rozpoznawczych w systemie prawa niemieckiego, rozwoju czynnoci operacyjnych w Polsce, regulacji zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Konstytucji RP
oraz orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i Trybuna³u
Konstytucyjnego, uregulowañ systemowych czynnoci operacyjnych w Polsce
oraz oceny polskiego i niemieckiego modelu regulacji w zakresie tajnego
pozyskiwania danych o jednostkach. W rozdziale 6 zawarte s¹ uwagi komparatystyczne de lege lata i postulaty de lege ferenda.
Na pocz¹tku przedstawione zosta³o ca³e spektrum zagadnieñ zwi¹zanych
z genez¹ czynnoci operacyjno-rozpoznawczych i ich rodzajami, w tym miejsce
operacyjnych metod pozyskiwania informacji w obecnym systemie prawnym
Niemiec i mo¿liwoci wykorzystania uzyskanych w ten sposób materia³ów.
W rozdziale drugim w aspekcie historycznym przedstawiono rozwój
czynnoci operacyjno-rozpoznawczych w Polsce, a zw³aszcza czynnoci opera-
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cyjne i ich relacje do procesu karnego w latach 19191989, czynnoci operacyjne-rozpoznawcze po 1989 r. z rozbiciem na lata 19902001 i po roku 2001.
Interesuj¹ce s¹ w szczególnoci omówione doæ szeroko pogl¹dy przedstawicieli doktryny na czynnoci operacyjne w minionym okresie i znaczenie tych
czynnoci dla procesu karnego w aspekcie orzecznictwa s¹dowego.
W kolejnym rozdziale czytelnik ma okazjê zapoznaæ siê z problematyk¹
tajnego pozyskiwania danych o jednostce w relacji do praw i wolnoci zagwarantowanych w Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Konstytucji RP.
Zagadnienia te omówione zosta³y na tle orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i Trybuna³u Konstytucyjnego, w którym wypracowano
standardy maj¹ce na celu ochronê praw jednostki przed naruszeniami ze
strony organów w³adzy publicznej stosuj¹cej tego rodzaju czynnoci. Cecha
niejawnoci kontroli operacyjnej czyni j¹ bowiem podatn¹ na nadu¿ycia, st¹d
koniecznoæ zapewnienia sprawnego systemu kontroli w praktyce.
Tematyka metod operacyjno-rozpoznawczego pozyskiwania danych o jednostce w Polsce zosta³a rozwiniêta w rozdziale czwartym. Jedyny mankament tej czêci pracy to brak okrelonego problemu bezporedniego odwo³ania do stanu prawnego obowi¹zuj¹cego od dnia 11 czerwcu 2011 r. W efekcie
pewne poruszone w monografii zagadnienia i rozwa¿ania nie s¹ konfrontowane z aktualnym stanem prawnym. Przyk³adem tego mog¹ byæ rozwa¿ania
czynione na tle postanowienia S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia
18 maja 2007 r., II AKz 288/07, odnosz¹cego siê do sytuacji, gdy CBA
w drodze prowadzonej kontroli operacyjnej uzyska³o informacje o przestêpstwie zabójstwa (s. 191193). To przestêpstwo nie mieci³o siê w katalogu
uprawniaj¹cym CBA do wnioskowania o zastosowanie kontroli operacyjnej,
wymienione by³o w katalogu uprawniaj¹cym inny organ (Policjê). Problem
polega³ na tym, czy w tej sytuacji materia³y te mog¹ byæ wykorzystane
w procesie karnym. S¹d w powo³anym orzeczeniu stan¹³ na stanowisku, ¿e
nie jest mo¿liwe wykorzystanie ich jako dowodów. Autorka nie odnios³a siê
niestety w tym miejscu do aktualnego rozwi¹zania przyjêtego w ustawach
tzw. policyjnych, w tym o CBA i Policji, które wprost reguluj¹ tego rodzaju
sytuacje. Obecnie w ustawie o CBA art. 17 ust. 15a stanowi: Wykorzystanie
dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest dopuszczalne wy³¹cznie w postêpowaniu karnym w sprawie o przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie
takiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. Takie rozwi¹zanie
przyjête zosta³o w pozosta³ych ustawach reguluj¹cych czynnoci operacyjne
i aktualnie niezale¿nie od tego, jaki organ pozyska dowody, mog¹ one byæ
wykorzystane w procesie karnym w drodze zgody nastêpczej wyra¿onej przez
s¹d. W tym miejscu zatem czytelnik, zapoznaj¹c siê z danym zagadnieniem,
nie zosta³ wprowadzony w obowi¹zuj¹c¹ konstrukcjê prawn¹. Przybli¿enie
obecnej regulacji nastêpuje, ale nieco dalej (s. 198).
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W rozdziale pi¹tym zatytu³owanym Czynnoci operacyjno-rozpoznawcze
a procesowe  ocena zastanego modelu przedstawionych zosta³o wiele ciekawych spostrze¿eñ dotycz¹cych systemu niemieckiego. Przy okazji autorka
s³usznie wypunktowuje szereg paradoksów i niespójnoci w polskim systemie. Istotnym problemem jest relacja metod operacyjnego pozyskiwania dowodów do to¿samych metod procesowych. Obecnie czêsto to, co s³u¿by mog¹
pozyskaæ dla celów dowodowych, nie jest mo¿liwe do uzyskania na drodze
procesowej. Autorka wskazuje tu jako przyk³ady: transakcjê pozorowan¹,
przesy³kê niejawnie kontrolowan¹ czy wideoobserwowanie.
Korzystaj¹c z dowiadczeñ i uregulowañ niemieckich oraz w oparciu
o w³asne przemylenia, Szumi³o-Kulczycka wskazuje mankamenty polskiego
ustawodawstwa i formu³uje wnioski de lege ferenda (s. 359371). Wysuwa np.
propozycjê zmiany umiejscowienia i treci art. 226 k.p.k. reguluj¹cego zasady
postêpowania z pismami lub innymi dokumentami zawieraj¹cymi informacje
niejawne lub wiadomoci objête tajemnic¹ zawodow¹. Propozycja ta zas³uguje na poparcie, poniewa¿ w aktualnym brzmieniu art. 178 k.p.k. nie chroni
w sposób jednoznaczny przed pozyskiwaniem na drodze innej ni¿ przes³uchanie (np. w drodze czynnoci operacyjno-rozpoznawczych) treci informacji
objêtych tajemnic¹ obroñcz¹ czy tajemnic¹ spowiedzi. Podobnie wprowadzenie do art. 226 k.p.k. proponowanego przez autorkê zapisu: Do pozyskiwania i wykorzystania dokumentów oraz nagrañ dwiêku lub obrazu stosuje siê
odpowiednio zakazy i ograniczenia okrelone w art. 178181, akt. 199 kodeksu oraz art. 52 ustawie o ochronie zdrowia psychicznego wyeliminowa³oby
wiele sytuacji kolizyjnych pomiêdzy stosowaniem rodków s³u¿¹cych do pozyskiwania dowodów a zakazami dowodowymi.
Ksi¹¿ka zawiera tak¿e tabele, które w sposób jasny i obrazowy przedstawiaj¹ artyku³y, które w odniesieniu do poszczególnych s³u¿b reguluj¹: kontrolê operacyjn¹, transakcjê pozorn¹, przesy³kê niejawnie nadzorowan¹,
dane telekomunikacyjne, dane pocztowe, dane bankowe i ubezpieczeniowe,
dane osobowe i wideoobserwacje, podaj¹c ich definicje i cel, w jakim mog¹
byæ prowadzone b¹d pozyskiwane.
Recenzowana ksi¹¿ka jest pozycj¹ interesuj¹c¹ i wartociow¹. Winna te¿
przyczyniæ siê do rozszerzenia dyskusji nad znaczeniem i rol¹ czynnoci
operacyjno-rozpoznawczych oraz koniecznoci¹ wprowadzenia dalszych
zmian w ustawodawstwie.
Krystyna Szczechowicz
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James Kraska, Contemporary Maritime Piracy:
International Law, Strategy and Diplomacy at
Sea, Praeger, Santa Barbara 2011, ss. 253.
Rozwój lotnictwa oraz komunikacji l¹dowej daje dzi z³udne wyobra¿enie, i¿ ¿egluga morska straci³a na znaczeniu. Szczególnie w porównaniu do
czasów wielkich odkryæ geograficznych z prze³omu XV i XVI w., kiedy to
¿eglarstwo cieszy³o siê niebywa³¹ popularnoci¹, czy pocz¹tków XX w., tj.
krótkiego tryumfu najwiêkszego wówczas rodka transportu  Titanica.
Wszelkie z³udzenia rozwiewaj¹ dane Miêdzynarodowej Izby ¯eglugi (International Chamber of Shipping), która podaje, i¿ oko³o 90% wiatowego handlu
odbywa siê za pomoc¹ miêdzynarodowej ¿eglugi.
Identycznie przedstawia siê sytuacja przestêpczoci na morzach i oceanach, czyli powszechnie znane zjawisko piractwa i terroryzmu, które
w chwili obecnej prze¿ywa swój renesans. Wed³ug raportu International Maritime Bureau w roku 2011 dokonano b¹d próbowano dokonaæ 439 ataków
pirackich, z czego 36% (160) dokonano w obszarze Somalii, w rejonie tzw.
Rogu Afryki. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ liczba ta z roku na rok sukcesywnie ronie.
W chwili obecnej brak jest na polskim rynku prawniczym kompletnego
opracowania dotycz¹cego omawianego zjawiska w sposób interdyscyplinarny.
Tym bardziej konieczne staje siê posi³kowanie literatur¹ obcojêzyczn¹, aby tê
krajow¹ lukê uzupe³niæ. Do takich pozycji monograficznych bez w¹tpienia
nale¿y Contemporary Maritime Piracy. International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea autorstwa Jamesa Kraski.
James Kraska jest oficerem Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych
w stopniu komandora oraz profesorem prawa miêdzynarodowego w Szkole
Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Newport, Rhode Island. Stopieñ
doktora nauk prawnych (ang. Doctor of juridical science) uzyska³ na Uniwersytecie Virginia w roku 2009, natomiast stopieñ doktora prawoznawstwa (ang.
Doctor of jurisprudence) na Uniwersytecie Indiana w roku 1992. Obszar jego
zainteresowañ to prawo miêdzynarodowe, prawo konfliktów zbrojnych, miêdzynarodowe prawo humanitarne oraz prawo morza. Kraska jest ponadto
cz³onkiem Miêdzynarodowego Instytutu Prawa Humanitarnego maj¹cego siedzibê w San Remo we W³oszech oraz autorem oko³o 80 publikacji dotycz¹cych
piractwa morskiego, bezpieczeñstwa na morzu i prawa miêdzynarodowego.
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Contemporary Maritime Piracy... ze wzglêdu na swoje walory merytoryczne jest ksi¹¿k¹ godn¹ polecenia przede wszystkim osobom zajmuj¹cym
siê zjawiskiem piractwa morskiego naukowo. Stanowi cenne ród³o wiedzy,
które syntetycznie przedstawia kwestie zwi¹zane z historycznymi, strategicznymi, prawnymi i dyplomatycznymi aspektami tej problematyki. Opracowanie mo¿e równie¿ zainteresowaæ szerokie grono odbiorców wywodz¹cych siê
ze rodowiskach profesjonalnie zwi¹zanego z ¿eglug¹, jak i traktuj¹cych to
zagadnienie jedynie hobbistycznie. Kolejn¹ grupê czytelników stanowiæ mog¹
specjalici z obszaru stosunków miêdzynarodowych, konfliktów zbrojnych
oraz publicyci i dziennikarze.
Praca Jamesa Kraski, napisana w sposób klarowny i zrozumia³y, syntetycznie przedstawia problem wspó³czesnego piractwa morskiego. Autor pocz¹tkowo przedstawia genezê zjawiska. Skupia siê zatem na piractwie w staro¿ytnym Rzymie, piractwie uprawianym przez skandynawskich wikingów,
korsarstwie czy te¿ piractwie karaibskim, koñcz¹c na upadku przedmiotowego
zjawiska w XIX w.
W dalszej czêci opracowania autor przedstawia problem wspó³czesnego
piractwa, skupionego g³ównie w obszarze Po³udniowo-Wschodniej Azji i Wschodniej Afryki, a przede wszystkim w rejonie tzw. Rogu Afryki. Wskazuje na
przyczyny zjawiska oraz opisuje poszczególne przypadki. W kolejnym rozdziale prezentuje katalog rodków obrony, zarówno czynnej, jak i biernej,
które mog¹ byæ przedsiêbrane przez za³ogê i pasa¿erów statku morskiego
bêd¹cego obiektem ataku. Nadmieniæ nale¿y, i¿ opisane kwestie s¹ wymiernym rezultatem starañ sektora morskiego w celu wypracowania dobrych
praktyk postêpowania w przedmiotowym zakresie.
W nastêpnych rozdzia³ach autor zapoznaje czytelnika ze strategiami postêpowania stosowanymi tak przez poszczególne pañstwa, jak spo³ecznoæ
miêdzynarodow¹, a tak¿e w przystêpny sposób przedstawia standard miêdzynarodowy i krajowy w zakresie uregulowañ prawnych dotycz¹cych kwestii zwalczania piractwa i terroryzmu morskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem dowiadczeñ brytyjskich i amerykañskich. Odnotowuje równie¿
liczne starania dyplomatyczne pañstw i organizacji miêdzynarodowych maj¹ce na celu podjêcie wspólnej reakcji przeciwko zjawisku piractwa morskiego.
W rozdziale ostatnim, siódmym, autor przeanalizowa³ istniej¹ce miêdzynarodowe ramy prawne umo¿liwiaj¹ce ciganie karne sprawców przestêpstwa
piractwa morskiego oraz mo¿liwoci ich s¹dzenia przed Miêdzynarodowymi
Trybuna³ami Karnymi.
Niezwykle przydatny wydaje siê zbiór podstawowych dokumentów (aktów prawnych) reguluj¹cych wspó³czesne piractwo morskie i terroryzm morski  opracowany w formie dodatku (ang. appendix). Zamieszczono tam treæ
Konwencji o prawie morza z roku 1982, Konwencji o morzu otwartym w roku
1958, Arabsko-Afrykañskiego Kodeksu postêpowania zawartego w Djibouti
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w roku 2009, jak te¿ szereg dokumentów wydanych przez Radê Bezpieczeñstwa ONZ dotycz¹cych sytuacji w Somalii (zarzewia wspó³czesnego piractwa
morskiego).
Praca Jamesa Kraski wype³nia w sposób znacz¹cy powsta³¹ lukê na
krajowym rynku wydawniczym i bez w¹tpienia przyczynia siê do lepszego
zrozumienia tytu³owych zjawisk oraz tworzonych przez nie zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa i ³adu miêdzynarodowego. Nale¿y podkreliæ, i¿ zdobycie tej
interesuj¹cej pozycji nie stanowi wiêkszego problemu dla polskiego czytelnika, choæ bezsprzecznie nale¿y liczyæ siê ze sporymi kosztami zakupu tej
pozycji.
Kamil Fr¹ckowiak
Piotr Jankowski
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Kryminologia wobec wspó³czesnych zagro¿eñ ekologicznych, pod red. Moniki Kotowskiej i Wies³awa P³ywaczewskiego, Olsztyn 2011, ss. 220.
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, kontynuuj¹c cykl
wydawniczy Kryminologia wobec wspó³czesnych form i technik przestêpczych, wyda³a pod koniec 2011 r. kolejn¹ publikacjê, której tematyka wpisuje siê w nowatorski i perspektywiczny program badawczy zwi¹zany z Forum
Naukowym Podlasie  Warmia i Mazury. To wspólny projekt przedstawicieli rodowisk reprezentuj¹cych naukê prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydzia³ Prawa
i Administracji), Uniwersytetu w Bia³ymstoku (Wydzia³ Prawa) oraz Wy¿szej
Szko³y Policji w Szczytnie (Wydzia³ Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Administracji), podejmuj¹cy zagadnienia z zakresu problematyki patologicznej oraz
doszukuj¹cy siê i wskazuj¹cy rozwi¹zania problemów postrzeganych zarówno
z perspektywy lokalnej, jak i ogólnowiatowej.
Niniejsza ksi¹¿ka zosta³a wydana pod redakcj¹ naukow¹ doktor Moniki
Kotowskiej oraz doktora habilitowanego Wies³awa P³ywaczewskiego, profesora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. W przygotowanie i opracowanie
publikacji zaanga¿owani byli nie tylko pracownicy Katedry Kryminologii
i Polityki Kryminalnej, ale równie¿ pracownicy naukowi i doktoranci z zaprzyjanionych katedr oraz studenci nale¿¹cy do Studenckiego Ko³a Naukowego Kryminologii Vestigium.
Tematykê recenzowanej publikacji uznaæ nale¿y za bardzo wa¿n¹ i interesuj¹c¹, dotyka bowiem aktualnych problemów zwi¹zanych z ekologi¹
z perspektywy regionalnej, krajowej i miêdzynarodowej. Praca stanowi wartociowe i nowatorskie ujêcie zagadnieñ okrelanych jako tzw. zielona kryminologia (green criminology).
W ksi¹¿ce zamieszczono szesnacie opracowañ. Analizie prawnokarnej
i kryminologicznej poddane zosta³y zjawiska takie jak: badania nad ekokryminologi¹ (dr hab. Wies³aw P³ywaczewski, mgr Piotr Chorbot), odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych za czyny zabronione przeciwko rodowisku (dr
Waldemar Jaroch), odpady niebezpieczne i promieniotwórcze jako potencjalne narzêdzie ekoterroryzmu (dr El¿bieta Zêbek, Micha³ Ka³u¿yñski), wspó³-
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czesne przejawy ekoterroryzmu (dr Piotr Chlebowicz), wspó³praca w zakresie
przeciwdzia³ania zjawisku nielegalnego pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych (dr hab. Wies³aw P³ywaczewski, prof. UWM), ochrona rodowiska
w ma³ych spo³ecznociach lokalnych (dr Gra¿yna Kêdzierska), prawne i kryminologiczne aspekty ochrony zwierz¹t (dr Monika Kotowska), identyfikacja
pojazdów na podstawie czêci znalezionych na nielegalnych wysypiskach
mieci (dr Olga £achacz, ppor. SG Robert £achacz) oraz k³usownictwo
wêdkarskie i rybackie (mgr Maciej Duda), szkodnictwo lene (mgr Joanna
Narodowska), przeprowadzanie dowiadczeñ na zwierzêtach w przemyle kosmetycznym (mgr Anna Banaszkiewicz), mogilniki w województwie warmiñsko-mazurskim (mgr Szymon Buczyñski), organizmy genetycznie modyfikowane (Iwona Bielska), etyczne i prawne aspekty corridy (Anna Skowroñska),
kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty handlu chronionymi gatunkami
terrarystyki (Wojciech Kasprzak), dzia³alnoæ Regionalnej Dyrekcji Ochrony
rodowiska w Olsztynie (Kamil Grzymkowski).
Uk³ad artyku³ów uznaæ nale¿y za trafny i przemylany, gdy¿ jako pierwsza zamieszczona zosta³a praca zatytu³owana Ekokryminologia jako uzasadnienie badañ na rzecz ochrony rodowiska. Jest to niejako wprowadzenie do
dalszej tematyki publikacji, poniewa¿ dotyczy badañ nad ekokryminologi¹.
Nakrelono tu t³o problematyki przestêpczoci ekologicznej, jak równie¿ wyjaniono siatkê pojêæ, w tym zdefiniowano wywodz¹cy siê z jêzyka angielskiego termin green criminology, który nastrêcza³ wspó³czesnej nauce kryminologii wielu problemów, zarówno w zwi¹zku ze stworzeniem jednolitej
definicji, jak i ustaleniem zakresu zainteresowañ nowego kierunku (s. 14).
W dorobku polskiej kryminologii ta specyficzna problematyka podjêta zosta³a
przez profesora Brunona Ho³ysta, który jako pierwszy zaj¹³ siê zagadnieniami zwi¹zanymi z niebezpieczeñstwami w ekologii. Niemniej jednak termin
zielona kryminologia u¿ywany jest w polskiej literaturze kryminologicznej
niezmiernie rzadko (s. 11).
Du¿¹ zalet¹ recenzowanej ksi¹¿ki jest szerokie ujêcie zagadnieñ z zakresu przestêpczoci ekologicznej. Zobrazowano w niej bowiem nie tylko tematyczn¹ obszernoæ i zasiêg zjawiska, ale tak¿e uwiadomiono fakt, i¿ przestêpczoæ przeciwko rodowisku postrzegana jest obecnie przez spo³eczeñstwo
w b³êdny sposób, jako fenomen niszowy, marginalny i wrêcz niegrony. Dzia³ania zwi¹zane z tym rodzajem przestêpczoci przybieraj¹ bowiem formy
mocno wyspecjalizowane, nie³atwe do wykrycia, co wiêcej  efekty takiej
aktywnoci s¹ bardzo trudne do oszacowania.
Starania autorów niniejszej pracy uznaæ nale¿y za udane, tak¿e jeli
chodzi o scharakteryzowanie obszarów dotychczas zbadanych w sposób niewystarczaj¹cy, a mam tu na myli np. zorganizowane formy obrotu odpadami,
proceder zaw³aszczania obszarów zielonych przez koncerny przemys³owe,
handel zagro¿onymi gatunkami fauny i flory, przeprowadzanie nielegalnych
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testów na zwierzêtach w przemyle kosmetycznym, k³usownictwo wêdkarskie, mogilniki czy bezprawne praktyki marketingu gatunków rolin genetycznie zmodyfikowanych. Konkluzje oraz postulaty formu³owane przez poszczególnych autorów stanowi¹ obiektywny wynik przeprowadzonych badañ,
s¹ rzeczowe i pozbawione zabarwienia emocjonalnego.
Lektura recenzowanej ksi¹¿ki pozwala stwierdziæ, i¿ jest to publikacja
wartociowa, skierowana nie tylko do osób zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹
w ramach wykonywanego zawodu, ale tak¿e studentów i innych osób zainteresowanych problematyk¹ przestêpczoci przeciwko rodowisku. Przejrzystoæ zaprezentowania poszczególnych zagadnieñ, a tak¿e jêzyk ksi¹¿ki sprawiaj¹, i¿ jest on przystêpna dla ka¿dego czytelnika.
Anna Banaszkiewicz
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Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz
mo¿liwoci przeciwdzia³ania, pod red. Wies³awa
P³ywaczewskiego i Piotra Chlebowicza, Olsztyn
2012, ss. 421.
Prezentowana ksi¹¿ka jest pozycj¹ pioniersk¹ wród krajowych opracowañ powiêconych niezwykle wa¿nemu i aktualnemu problemowi nielegalnych rynków. Zjawisko to  do tej pory prezentowane na tle poszczególnych
przejawów przestêpczoci gospodarczej, w szczególnoci obejmuj¹cej jej zorganizowane formy  wreszcie potraktowane zosta³o jako odrêbny problem
badawczy.
Bezporedni¹ inspiracj¹ dla autorów by³a miêdzynarodowa konferencja
na temat Nielegalne rynki  skala zjawiska i mo¿liwoci przeciwdzia³ania,
zorganizowana w maju 2012 r. w Olsztynie przez Katedrê Kryminologii
i Polityki Kryminalnej Wydzia³u Prawa i Administracji UWM oraz przez
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.
Dwadziecia trzy rozdzia³y ksi¹¿ki powiêcono ró¿nym aspektom informatyki, ekonomii, kryminologii, prawa i socjologii. Poprzedzaj¹ je dwa syntetyczne wprowadzenia do problematyki nielegalnych rynków. Ich autorzy
zaprezentowali ró¿ne perspektywy ich postrzegania  kryminologiczn¹ (W. P³ywaczewski) i ekonomiczn¹ (J. Kawa). Definiuj¹ m.in. pojêcie nielegalnych
rynków, dokonuj¹ typologii i klasyfikacji, przedstawiaj¹ najciekawsz¹ analizê
prawa  metodê ekonomiczn¹.
Autorzy poszczególnych rozdzia³ów skupiaj¹ siê na najwa¿niejszych
wspó³czesnych zjawiskach kryminologicznych zwi¹zanych z tematyk¹ nielegalnych rynków.
Najpierw M. Perkowska omawia problematykê nielegalnych rynków
zwi¹zanych z przestêpczoci¹ transgraniczn¹. Analizuj¹c zjawisko nielegalnej migracji, wyodrêbnia takie obszary nielegalnych rynków, jak: przemyt
ludzi, fa³szerstwa dokumentów oraz nielegalny rynek pracy.
Z kolei M. Kotowska obrazuje wystêpowanie nielegalnych rynków rodków odurzaj¹cych i sygnalizuje powa¿ny problem powi¹zany z przestêpczoci¹
zorganizowan¹ tak w Polsce, jak w innych krajach. W kolejnym opracowaniu
Nielegalne rynki produkcji i dystrybucji narkotyków w Rosji oraz formy przeciwdzia³ania zjawisku D. So³odow wykazuje potrzebê wprowadzenia g³êbo-

178

Recenzje

kich strukturalnych zmian w polityce pañstwowej dotycz¹cej walki z przestêpczoci¹ narkotykow¹.
K. Laskowska koncentruje siê natomiast na nielegalnym rynku us³ug
w Rosji na przyk³adzie prostytucji, za J. Bryk omawia problematykê handlu
dzieæmi w szerokim aspekcie handlu ludmi, czyli wspó³czesnej formy niewolnictwa.
J. Jurewicz w artykule Nielegalny obrót komórkami, tkankami i narz¹dami ludzkimi porusza szeroko pojêt¹ problematykê czarnego rynku przeszczepów. B. Or³owska-Zieliñska swoj¹ czêæ pracy powiêci³a ciekawemu
i z pewnoci¹ kontrowersyjnemu tematowi nielegalnych rynków us³ug aborcyjnych w ujêciu krajowym i globalnym.
Niew¹tpliwie na uwagê zas³uguje rozdzia³ autorstwa M. RomañczukGr¹ckiej, w którym omówione zosta³y wybrane zagadnienia kryminologiczne
i prawnokarne nielegalnej produkcji filmów pornograficznych. Autorka dokona³a przegl¹du czynników warunkuj¹cych to zjawisko oraz wskaza³a istniej¹ce mo¿liwoci przeciwdzia³ania temu procederowi.
Interesuj¹c¹ tematykê porusza P. Chlebowicz, który podejmuje próbê
okrelenia najwa¿niejszych zagadnieñ zwi¹zanych z nielegalnym handlem
broni¹ oraz wskazuje podstawowe kierunki badawcze w tym obszarze.
Artyku³ O. £achacz i R. £achacz dostarcza wartociowych treci dotycz¹cych przestêpczoci samochodowej, obejmuj¹cej kradzie¿e, przemyt i handel
zarówno samochodami, jak i ich czêciami w celu osi¹gniêcia znacznych
korzyci maj¹tkowych.
I. Nowicka podjê³a problem hazardu przez Internet. Z kolei A. Banaszkiewicz i Sz. M. Buczyñski definiuj¹ i oceniaj¹ skale zagro¿eñ rynków internetowych.
W rozdziale XIII W. P³ywaczewski zwraca uwagê na problem, który
w najbli¿szym czasie mo¿e staæ siê dla zorganizowanych struktur przestêpczych jednym z g³ównych obszarów generowania zysków  na sektor turystyki. Nielegalnymi rynkami pracy zaj¹³ siê te¿ W. Jaroch, który analizuje przyczyny i skalê zjawiska, rozmiary w skali krajowej i miêdzynarodowej,
wskazuje na konsekwencje ekonomiczne z punktu widzenia Unii Europejskiej.
W. M¹drzejowski koncentruje siê na zagro¿eniu i mo¿liwoci ochrony
rynku ubezpieczeñ w Polsce. Natomiast W. Jasiñski omawia nowe wyzwania
w zakresie zwalczania prania pieniêdzy i korupcji w dobie kryzysu finansowego.
Na uwagê zas³uguje równie¿ rozdzia³ pt. Rynek nielegalnych transferów
kapita³owych  wybrane zagadnienia, w którym zwraca siê uwagê na potrzebê wprowadzenia efektywnego systemu wymiany informacji w celu zapobiegania temu zjawisku. S¹ to niezwykle cenne uwagi, gdy¿ walka z obszarem
patologii w cyberprzestrzeni stanowi jedno z najwa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed krajowymi i miêdzynarodowymi organami cigania.
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G. Kêdzierska porusza tematykê nielegalnego handlu towarami akcyzowymi, takimi jak: wyroby tytoniowe, alkoholowe czy benzyna. Powi¹zanie
z t¹ problematyk¹ odnaleæ mo¿na w kolejnym rozdziale Nielegalny rynek
paliw w Polsce, którego autorzy prezentuj¹ prawne, ekonomiczne i spo³ecznogospodarcze mo¿liwoci przeciwdzia³ania temu zjawisku.
B. Gadecki opisuje z kolei nielegalne rynki dzie³ sztuki, wskazuj¹c potrzebê miêdzynarodowej wspó³pracy w zakresie zapobiegania przestêpczoci.
Tymczasem D. G³ady i J. Akiñcza koncentruj¹ siê na piractwie fonograficznym jako zjawisku masowym, wystêpuj¹cym w szerokiej skali.
W przedostatnim rozdziale R. P³ocki przedstawia skalê zjawiska food crime, które zwi¹zane jest z ka¿dym etapem produkcji i dystrybucji ¿ywnoci.
Monografiê koñczy praca J. Narodowskiej, przybli¿aj¹ca wa¿ny i niew¹tpliwie aktualny problem nielegalnego rynku farmaceutycznego, analizuj¹ca
przyczyny, rozmiary i formy tego zjawiska oraz metody jego zapobiegania
i zwalczania.
Trudna problematyka nielegalnych rynków zosta³a przedstawiona w tej
monografii niezwykle kompetentnie, a przy tym przystêpnie. Ksi¹¿ka ze
wszech miar zas³uguje na uwagê i stanowi bardzo cenn¹ pozycjê na polskim
rynku wydawniczym skierowan¹ nie tylko do specjalistów z zakresu nauk
penalnych i ekonomicznych, ale i podmiotów, na których ci¹¿y obowi¹zek
dbania o prawid³ow¹ kondycjê gospodarki, szczególnie o bezpieczeñstwo finansowe. Polecam j¹ równie¿ studentom kierunków ekonomicznych i prawniczych jako pomocn¹ w ich dociekaniu na temat zagro¿eñ dla gospodarki
finansowej pañstwa.
Agata Lewkowicz
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr
Prawa Karnego i Kryminologii, Kraków, 57 wrzenia 2012 r.
Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii zosta³ zorganizowany w dniach 5-7 wrzenia 2012 r. w Krakowie wspólnie przez Katedrê
Prawa Karnego UJ, Katedrê Kryminologii UJ, Katedrê Prawa i Polityki
Penitencjarnej UJ oraz Katedrê Prawa Karnego Wy¿szej Szko³y Prawa i Administracji w Przemylu/Rzeszowie.
Patronat honorowy nad zjazdem objêli: Minister Sprawiedliwoci Jaros³aw Gowin, Rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Wojewoda Ma³opolski
Jerzy Miller oraz Naczelna Rada Adwokacka i Okrêgowa Rada Adwokacka
w Krakowie.
Otwarcia Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii
dokona³ 5 wrzenia 2012 r. prof. dr hab. Andrzej Zoll. Jako miejsce obrad
wybrany zosta³ przez organizatorów Hotel Qubus w Krakowie. Z ciekawym
i wzbudzaj¹cym wiele dyskusji wyk³adem inauguracyjnym, dotycz¹cym aktualnego stanu nauki prawa karnego, wyst¹pi³ dr hab. Jaros³aw Majewski,
prof. Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Dyskusjê plenarn¹
prowadzi³a prof. dr hab. Miros³awa Melezini z Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
Po dyskusji nast¹pi³o spotkanie kierowników Katedr i Zak³adów Prawa
Karnego i Kryminologii.
Drugiego dnia zjazdu organizatorzy zaproponowali uczestnikom niezwykle bogaty i interesuj¹cy program dyskusji panelowych. W pierwszej sesji
s³uchacze mogli wybraæ jeden sporód czterech paneli. W pierwszym, który
poprowadzi³ prof. dr hab. Andrzej Zoll, na temat Kryzys pozytywizmu
w prawie karnym? Przemiany paradygmatu wyk³adni, czyli jak spieraæ siê
o treæ prawa karnego materialnego z referatami wyst¹pili dr Agnieszka
Barczak-Oplustil z Uniwersytetu Jagielloñskiego, prof. dr hab. Lech Gardocki z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska, prof.
Uniwersytetu l¹ckiego, prof. dr hab. Ryszard Dêbski z Uniwersytetu £ódzkiego oraz dr hab. £ukasz Pohl, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Gociem specjalnym tego panelu by³ dr hab. Piotr Tuleja, prof. Uniwersytetu
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Jagielloñskiego oraz sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego. W drugim panelu,
poprowadzonym przez prof. dr hab. Leszka Kubickiego z Uczelni £azarskiego, na temat To¿samoæ czynu w prawie karnym. Materialnoprawna i procesowa problematyka kryteriów i granic to¿samoci czynu uczestniczyli czynnie prof. dr hab. Piotr Hofmañski z Uniwersytetu Jagielloñskiego, dr hab.
Krzysztof Indecki, prof. Uniwersytetu £ódzkiego, dr hab. Piotr Kardas, prof.
Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz dr hab. Pawe³ Wiliñski, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Kolejny panel na temat Strona podmiotowa czynu
zabronionego a wspó³czesna psychologia kognitywna poprowadzi³a dr hab.
Agnieszka Liszewska, prof. Uniwersytetu £ódzkiego, a uczestnikami byli
prof. dr hab. Tadeusz Bojarski z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, dr
hab. Jacek Giezek, prof. Uniwersytetu Wroc³awskiego, dr Wojciech Górowski
z Uniwersytetu Jagielloñskiego, dr hab. Jerzy Lachowski, prof. Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika oraz prof. dr hab. Jaros³aw Warylewski z Uniwersytetu
Gdañskiego. Gociem panelu by³ prof. dr hab. Jan Kaiser z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagielloñskiego. Ostatni panel  Karalnoæ posiadania
czy u¿ywania narkotyków? poprowadzi³ prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
z Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jego uczestnikami byli dr hab. Anna Muszyñska z Uniwersytetu Wroc³awskiego, prof. dr hab. Jan Skupiñski z Pañstwowej Akademii Nauk oraz mgr Witold Zontek z Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W drugiej sesji organizatorzy zaproponowali uczestnikom zjazdu udzia³
w trzech panelach. W pierwszym, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marka
Mozgawy z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, na temat Kara w prawie karnym, w prawie karnym skarbowym oraz administracyjnym a konstytucyjna zasada ne bis in idem i zakaz podwójnej karalnoci. Pojêcie odpowiedzialnoci karnej w rozumieniu art. 42 Konstytucji RP uczestniczyli:
dr Grzegorz Bogdan z Uniwersytetu Jagielloñskiego, sêdzia S¹du Najwy¿szego Wies³aw Kozielewicz, prof. dr hab. Maciej Rogalski z Uczelni £azarskiego
oraz dr hab. Andrzej Sakowicz z Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Gociem
specjalnym by³ prof. dr hab. Stanis³aw Biernat z Uniwersytetu Jagielloñskiego, sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego. W drugim panelu pt. Przyczynienie
siê pokrzywdzonego a model obiektywnej przypisywalnoci skutku. O potrzebie ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania, prowadzonym
przez prof. dr. hab. Tomasza Kaczmarka z Uniwersytetu Wroc³awskiego, g³os
zabrali: dr Marek Bielski z Uniwersytetu Jagielloñskiego, dr hab. Jacek
Giezek, prof. Uniwersytetu Wroc³awskiego, dr Jan Kulesza z Uniwersytetu
£ódzkiego, dr hab. Jaros³aw Majewski, prof. Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego oraz dr hab. Ryszard Stefañski, prof. Uczelni £azarskiego.
Ostatni panel w tej czêci  Czy zachowaæ wnioskowy tryb cigania przestêpstwa z art. 197 k.k.? Argument feministyczny w debacie karnistycznej
i kryminologicznej poprowadzi³a prof. dr hab. Janina B³achut z Uniwersytetu
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Jagielloñskiego. Uczestnikami czynnymi panelu byli prof. dr hab. Marian
Filar z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, dr Wojciech Jasiñski z Uniwersytetu Wroc³awskiego, prof. dr hab. Monika P³atek z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Ewa Weigend z Instytutu Maxa Plancka w Freiburgu oraz prof. dr
hab. Eleonora Zieliñska z Uniwersytetu Warszawskiego.
W trzeciej sesji organizatorzy przygotowali cztery panele. W pierwszym
Pojêcie szkody w prawie karnym materialnym jako znamiê typu czynu zabronionego przewidzianego w art. 231 k.k. i art. 296 k.k., prowadzonym
przez dr. hab. Zbigniewa Æwi¹kalskiego, prof. Wy¿szej Szko³y Prawa i Administracji w Przemylu, a tak¿e pracownika Uniwersytetu Jagielloñskiego,
uczestniczyli dr Anna B³achnio-Parzych z Pañstwowej Akademii Nauk, dr
Tomasz Oczkowski z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, dr hab. Janusz Raglewski z Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz dr hab. Robert Zaw³ocki, prof.
Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W drugim panelu, prowadzonym przez dr
hab. Piotra Kardasa, prof. Uniwersytetu Jagielloñskiego, pt. Wp³yw procesowej konstrukcji postêpowania dowodowego na kszta³t i treæ regulacji prawa karnego materialnego. Ograniczenia i uproszczenia dowodowe w odniesieniu do poszczególnych rodzajów znamion typów czynów zabronionych
referaty wyg³osili: dr hab. Wojciech Cielak, prof. Uniwersytetu Gdañskiego,
prokurator Janusz liwa z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, prof. dr
hab. Jerzy Skorupka z Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz prof. dr hab. Stanis³aw Walto z Uniwersytetu Jagielloñskiego. W kolejnym panelu Pojednanie
pokrzywdzonego ze sprawc¹ jako przes³anka rezygnacji z ukarania  niepodleganie karze czy oportunizm procesowy? Bezwzglêdna sprawiedliwoæ czy
prywatyzacja wymiaru sprawiedliwoci?, prowadzonym przez prof. dr hab.
Zofiê Sienkiewicz z Uniwersytetu Wroc³awskiego udzia³ wziêli: prof. dr hab.
Violetta Konarska-Wrzosek z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, dr hab. Micha³ Królikowski z Uniwersytetu Wroc³awskiego, prof. dr hab. Witold Kulesza z Uniwersytetu £ódzkiego, dr hab. Anna Muszyñska z Uniwersytetu
Wroc³awskiego, dr Agnieszka Pilch z Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz dr
hab. Krzysztof Wiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czwartym
panelu Warunkowe przedterminowe zwolnienie  instytucja prawa karnego
materialnego czy wykonawczego?, prowadzonym przez dr hab. Barbarê Stañdo-Kaweck¹ z Uniwersytetu Jagielloñskiego, uczestniczyli: dr hab. Tomasz
Kalisz z Uniwersytetu Wroc³awskiego, dr hab. Jerzy Lachowski z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, prof. dr hab. Stefan Lelental z Uniwersytetu £ódzkiego oraz dr hab. Gra¿yna Szczygie³, prof. Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
W ostatni dzieñ Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii nast¹pi³a
prezentacja wyników dyskusji panelowych i dyskusja plenarna prowadzona
przez prof. dr hab. Mariê Szewczyk z Uniwersytetu Jagielloñskiego. Podsumowania zjazdu podj¹³ siê prof. dr hab. Andrzej Szwarc, a jego zamkniêcia
dr hab. Zbigniew Æwi¹kalski.
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Maj¹c na uwadze integracjê rodowiska, organizatorzy zadbali o czêæ
rekreacyjn¹ spotkania. Ukoronowaniem pierwszego dnia by³a uroczysta kolacja, po której odby³ siê koncert. Po drugim dniu obrad organizatorzy zabrali
uczestników na kolacjê na krakowski Kazimierz do Starej Zajezdni, po
której czeka³a jeszcze jedna niespodzianka  wycieczka po Krakowie zabytkowymi tramwajami.
Kierownicy Katedr i Zak³adów ustalili, ¿e kolejne takie spotkanie odbêdzie siê w Warszawie, a jego gospodarzem zostanie Uniwersytet Warszawski.
Organizatorzy z Krakowa postawili jednak przed swoimi nastêpcami trudne
do wykonania zadanie, z uwagi na bardzo dobr¹ organizacjê oraz wysoki
poziom merytoryczny zjazdu 2012 r.
Robert Patryk Dziembowski
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Miêdzynarodowa konferencja naukowa Korupcja
a bezpieczeñstwo pañstwa. Od wizji do rzeczywistoci, Kêtrzyn, 2425 padziernika 2012 r.
Korupcja jest przejawem przestêpczej dzia³alnoci odnotowywanej we
wszystkich pañstwach. Zjawisko to ze wzglêdu na swój destrukcyjny charakter jest wiêc przedmiotem nieustannego zainteresowania ró¿norodnych instytucji i rodowisk. Od trzech lat miejscem wymiany dowiadczeñ zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem temu zjawisku jest Centrum Szkolenia Stra¿y
Granicznej w Kêtrzynie, które przy cis³ej wspó³pracy z Wydzia³em Prawa
i Administracji UWM w Olsztynie organizuje konferencje powiêcone ró¿nym
przejawom korupcji. Konferencje te zyskuj¹ na znaczeniu. O ile pierwsza
cieszy³a siê umiarkowanym zainteresowaniem, o tyle tegoroczna, zorganizowana 2425 padziernika 2012 r., mia³a ju¿ znacznie liczniejsze grono
uczestników, przyby³ych równie¿ z zagranicy, przez co zyska³a status miêdzynarodowej.
Trzy edycje konferencji wytworzy³y ju¿ pewien ich zwyczaj wyra¿aj¹cy
siê m.in. w corocznym definiowaniu tematu wiod¹cego. Tegoroczny zawarty
by³ w dwóch zdaniach: Korupcja a bezpieczeñstwo pañstwa. Od wizji do rzeczywistoci. Wyst¹pienia inspirowane tym has³em zg³osi³o ponad 20 autorów
reprezentuj¹cych g³ównie tzw. s³u¿by mundurowe oraz uczelnie z województwa warmiñsko-mazurskiego, z wiod¹c¹ rol¹ Wydzia³u Prawa i Administracji
UWM. Wedle innej systematyki autorami 15 wyst¹pieñ byli Polacy, a 6 gocie z zagranicy, w tym ze S³owacji, Wêgier i £otwy.
Zg³oszone wyst¹pienia zosta³y zaprezentowane podczas trzech tematycznych paneli. Do pierwszego, zatytu³owanego Spo³eczny wymiar zjawiska korupcji, zakwalifikowano 8 referatów, do drugiego  Korupcja a bezpieczeñstwo pañstwa równie¿ 8 referatów, a do trzeciego  Karnoprawne aspekty
zwalczania korupcji 7 referatów.
Tematyka konferencji oraz status jego g³ównego organizatora sprawi³y,
¿e wiêkszoæ wyst¹pieñ dotyczy³a ró¿nych aspektów przeciwdzia³ania korupcji podejmowanych przez tzw. s³u¿by mundurowe. Uwagi na ten temat przedstawili reprezentanci Stra¿y Granicznej, S³u¿by Wiêziennej, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ¯andarmerii Wojskowej, S³u¿by Celnej oraz
Sta¿y Granicznej Republiki £otwy. Cywilni uczestnicy konferencji dope³nili
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tê tematykê ró¿norodnym i rozleg³ym chronologicznie zestawem wyst¹pieñ,
pocz¹wszy od korupcji w staro¿ytnym Rzymie, o czym mówi³ dziekan Wydzia³u Prawa i Administracji UWM prof. dr hab. B. Sitek, a skoñczywszy na
problemie korupcji w programach rosyjskich partii politycznych, do czego
odniós³ siê prodziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych UWM dr Adam Ho³ub.
Konferencjê zakoñczy³ jej gospodarz  komendant Centrum Szkolenia
Stra¿y Granicznej p³k Andrzej Rytwiñski. Zapowiedzia³, co ucieszy³o zebranych, podjêcie starañ zmierzaj¹cych do kontynuowania tej inicjatywy, a tak¿e sprawne opublikowanie materia³ów w³anie zakoñczonej. Deklaracja ta
by³a w pe³ni wiarygodna, bowiem podczas konferencji zaprezentowano pracê
zawieraj¹c¹ materia³y z 2011 r. zatytu³owan¹ Spo³eczno-prawne aspekty przeciwdzia³ania korupcji, pod redakcj¹ Jacka Bila i Andrzeja Wawrzusiszyna.
Ni¿ej podpisany uczestniczy od pocz¹tku we wspomnianych konferencjach, a w tym roku wyst¹pi³ nawet w charakterze przewodnicz¹cego jej
Rady Naukowo-Programowej. Pozwala mi to na garæ osobistych refleksji.
Konferencjê uznajê za bardzo potrzebn¹, g³ównie jako forum wymiany dowiadczeñ miêdzy funkcjonariuszami ró¿nych formacji zajmuj¹cych siê korupcj¹. Ich wyst¹pienia  co nie jest go³os³owne  podejmuj¹ ró¿ne realne
problemy z zainteresowaniem wys³uchiwane przez uczestników. W tym roku
zosta³y one dope³nione przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej z £otwy,
których wyst¹pienia przekona³y, ¿e problemy, z którymi mierzymy siê
w Polsce, s¹ bardzo zbli¿one do tych, jakie wystêpuj¹ na £otwie. Inn¹ wartoci¹ konferencji jest rozwijana wspó³praca miêdzy praktykami a rodowiskiem akademickim, które instytucjonalnie reprezentuje Wydzia³ Prawa
i Administracji UWM. Jestemy tam doceniani, wys³uchiwani z uwag¹
i zapraszani do wspó³organizowania kolejnych planowanych przedsiêwziêæ.
Mi³e s³owa ciesz¹, ale s¹ te¿ zobowi¹zaniem, które jako Wydzia³ z chêci¹
i radoci¹ podejmujemy.
Piotr Majer
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu M³odych
Karnistów Interdyscyplinarnoæ badañ w naukach penalnych, Poznañ, 1920 kwietnia 2012 r.
W dniach 1920 kwietnia 2012 r. Katedra Prawa Karnego Wydzia³u
Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zorganizowa³a konferencjê pt. Interdyscyplinarnoæ badañ w naukach penalnych. WPiA UWM reprezentowali
przedstawiciele Katedry Prawa Karnego Materialnego w osobach dr Marty
Romañczuk-Gr¹ckiej, dr Bogny Or³owskiej-Zieliñskiej oraz dr. P. Chlebowicza z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Celem zjazdu by³a integracja rodowiska m³odych karnistów oraz przedstawienie kierunków badañ
w obrêbie polskich nauk penalnych. W zjedzie wziê³o udzia³ ponad 100
prawników specjalizuj¹cych siê w prawie karnym, kryminalistyce i kryminologii.
Po oficjalnym rozpoczêciu zjazdu przez gospodarza konferencji prof.
R. Zaw³ockiego referat pt. Znaczenie wielokulturowoci dla prawa karnego
wyg³osi³ mgr T. Snarski (WPiA UG). Referent w interesuj¹cy sposób przedstawi³ uwik³anie prawa karnego we wspó³czesny kontekst kulturowy, przywo³uj¹c dowiadczenia z praktyki adwokackiej. Odniós³ siê tak¿e do tezy
T. Sellina dotycz¹cej konfliktu kultur. Kwestie zwi¹zane ze zderzeniem normy prawnokarnej z normami kulturowymi ró¿nych porz¹dków normatywnych mog¹ nabieraæ coraz wiêkszego znaczenia w zwi¹zku z procesami globalizacyjnymi. Nastêpnie referat pt. Postulaty kryminologiczne oraz symbolizm
prawny w polskiej polityce karnej wyg³osi³a dr Katarzyna Witkowska-Rozpara. Myl¹ przewodni¹ by³o zagadnienie wykorzystywania prawa karnego do
realizowania celów, które maj¹ iluzoryczny zwi¹zek z celami systemu prawa.
Ostatni referatem w pierwszym panelu by³o wyst¹pienie dr Marty Romañczuk-Gr¹ckiej Wykorzystanie narzêdzi psychologicznych i socjologicznych
w kryminologii na przyk³adzie badañ z zakresu problematyki sekt destrukcyjnych. Referentka szczegó³owo omówi³a problemy metodologiczne zwi¹zane
z prowadzeniem badañ kryminologicznych ukierunkowanych na zagadnienia sekt destrukcyjnych. W¹tek prawnokarny wyst¹pienia koncentrowa³ siê
na problemach kwalifikacji prawnej niektórych zachowañ cz³onków sekt.
Po zakoñczeniu wyst¹pienia wywi¹za³a siê dyskusja nad zaprezentowanymi
tezami.
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Referat dr Marii Szczepaniec (UKSW) pt. Ekonomia w naukach penalnych równie¿ sta³ siê przedmiotem intensywnej debaty, gdy¿ zaprezentowana
idea implementacji ustaleñ nauk ekonomicznych do prawa karnego wzbudzi³a du¿e zainteresowanie uczestników zjazdu. Po zakoñczeniu obrad dyskusje by³y kontynuowane w trakcie czêci integracyjnej konferencji w restauracji Brovaria.
Podczas drugiego dnia konferencji mgr M. Kowalewska wyg³osi³a referat
Motywacja sprawcy czynu zabronionego. Podobne tematycznie wyst¹pienie
zaprezentowa³ dr W. Górowski (UJ)  Schematy dowodzenia strony podmiotowej w procesie karnym a dorobek wspó³czesnej psychiatrii i psychologii.
Poruszono zatem fundamentalne w karnistyce zagadnienia zwi¹zane z problematyk¹ strony podmiotowej. Ostatnim referentem by³ mgr R. Sto¿ek,
który przedstawi³ referat pt. Pornografia a sztuka.
Podczas dyskusji, w której uczestniczy³ m.in. przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwoci dr M. Królikowski, uczestnicy zjazdu zastanawiali siê
nad kierunkami i perspektywami rozwoju prawa karnego w Polsce. Zwrócono uwagê, i¿ do niepokoj¹cych tendencji nale¿y zjawisko nieustannych zmian
w obszarze prawnokarnym. Du¿¹ dynamikê legislacyjn¹ trudno bowiem pogodziæ z zasad¹ stabilnoci prawa. Wydaje siê, ¿e brakuje tak¿e pog³êbionych
badañ kryminologicznych, które powinny poprzedzaæ wprowadzanie nowych
konstrukcji prawnokarnych. Podsumowuj¹c  Zjazd M³odych Karnistów stanowi udane przedsiêwziêcie naukowe warte kontynuowania.
Piotr Chlebowicz
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Sprawozdanie z miêdzynarodowej konferencji naukowej Nielegalne rynki  skala zjawiska i mo¿liwoci przeciwdzia³ania, Olsztyn, 31 maja 2012 r.
Z inicjatywy prof. W. P³ywaczewskiego Katedra Kryminologii i Polityki
Kryminalnej podjê³a kolejn¹ wa¿n¹ inicjatywê naukow¹, tym razem dotycz¹c¹ diagnozy charakteryzuj¹cych siê du¿¹ dynamik¹ rozwoju wspó³czesnych
nielegalnych rynków. W dniu 31 maja 2012 r. w Auli Dietrichów (Centrum
Humanistyczne UWM) odby³a siê miêdzynarodowa konferencja naukowa pt.
Nielegalne rynki  skala zjawiska i mo¿liwoci przeciwdzia³ania. Wspó³organizatorzy spotkania to Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Olsztyn oraz Studenckie Ko³o Naukowe Kryminologii Vestigium. Merytoryczny wk³ad w postaci wyst¹pieñ konferencyjnych wnieli przedstawiciele
Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Instytutu Badañ nad Przestêpczoci¹ i Terroryzmem oraz Instytutu Prawa i Administracji Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie, Wydzia³u
Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego, Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz Niepañstwowej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Bia³ymstoku, a tak¿e przedstawiciele praktyki  Prokuratury i Stra¿y
Granicznej oraz organizacji pozarz¹dowych  Amnesty Interenational.
Jako cele programowe spotkania przyjêto: okrelenie zakresu pojêciowego zjawiska nielegalnych rynków na gruncie nauk ekonomicznych oraz penalnych, analizê róde³ zjawiska oraz rozmiarów zagro¿eñ, charakterystykê
tzw. czarnych rynków na tle gospodarki wiatowej, regionalnej oraz rynków
krajowych, ocenê dzia³alnoci podmiotów krajowych i miêdzynarodowych odpowiedzialnych za przeciwdzia³anie przestêpczoci kojarzonej ze zjawiskiem
nielegalnych rynków oraz wypracowanie propozycji dotycz¹cych stworzenia
efektywnego modelu przeciwdzia³ania zjawisku nielegalnych rynków.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: prof. W. P³ywaczewski  kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, prof.
P. Krajewski  prodziekan Wydzia³u Prawa i Administracji, dr hab. Izabela
Nowicka  dziekan Wydzia³u Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Administracji
WSPol oraz m³. specjalista Magdalena Panasiuk ze Stra¿y Miejskiej w Olsztynie. Pionierski i nowatorski charakter tej inicjatywy podkreli³ w swoim
wyst¹pieniu gospodarz spotkania  prof. W. P³ywaczewski  wskazuj¹c, i¿
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dotychczas tego typu konferencja zorganizowana zosta³a jedynie przez Instytut Maksa Plancka.
Obrady odbywa³y siê w ramach czterech paneli. Panel I (przewodnicz¹cy
 prof. W. P³ywaczewski) obejmowa³ wyst¹pienia: prof. dr. hab. Wies³awa
P³ywaczewskiego (KKiPK)  Wprowadzenie do problematyki nielegalnych
rynków  perspektywa kryminologiczna, prof. dr. hab. Roman Przybyszewskiego i mgr. Jerzego Kawy (Katedra Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi WPiA UWM)  Wprowadzenie do problematyki nielegalnych rynków  perspektywa ekonomiczna, dr. Wies³awa M¹drzejowskiego
(Instytut Badañ nad Przestêpczoci¹ i Terroryzmem WSPol)  Nielegalny
sektor ubezpieczeñ  przeciwdzia³anie zjawisku z perspektywy organów cigania, podinsp. Janusza Siei (z-ca naczelnika Wydzia³u Kryminalnego KWP
w Olsztynie)  Nielegalne rynki samochodowe, dr. Waldemara Jarocha
(KKiPK)  Nielegalne rynki pracy, oraz dr. Wies³awa Jasiñskiego (Instytut
Badañ nad Przestêpczoci¹ i Terroryzmem WSPol)  Nowe wyzwania w zakresie zwalczania prania pieniêdzy i korupcji w dobie kryzysu finansowego.
W II panelu (przewodnicz¹ca  dr G. Kêdzierska) referaty zaprezentowali: m³. insp. dr Janusz Bryk (Instytut Prawa i Administracji WSPol)  Handel
ludmi  handel dzieæmi, Elena Zacharenko (Amnesty International Polska)
 Traktat o handlu broni¹, dr Piotr Chlebowicz (KKiPK)  Nielegalny handel
broni¹ z perspektywy kryminologicznej, dr Gra¿yna Kêdzierska (Niepañstwowa Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Bia³ymstoku)  Nielegalny handel towarami akcyzowymi, dr Denis So³odow (Katedra Kryminalistyki i Medycyny
S¹dowej WPiA UWM)  Nielegalny rynek produkcji i dystrybucji narkotyków
w Rosji  formy przeciwdzia³ania zjawisku, por. SG mgr Robert £achacz i dr
Olga £achacz (Warmiñsko-Mazurski Oddzia³ Stra¿y Granicznej w Kêtrzynie,
Katedra Prawa Miêdzynarodowego Publicznego WPiA UWM)  Handel kradzionymi pojazdami mechanicznymi i ich czêciami oraz Agata Ratajczak
(DNA Program Polska)  Technologia DNA Program nadawania wartociowemu mieniu ³atwo identyfikowalnego kodu skutecznie zwalczaj¹cego nielegalne rynki trudni¹ce siê kradzie¿ami, paserstwem, podrabianiem produktów,
nielegalnymi podmianami, klonowaniem aut oraz wielu innych patologii.
Po przerwie obiadowej i wspólnym zdjêciu w ramach III panelu (przewodnicz¹cy  dr P. Chlebowicz) referaty wyg³osili: prof. dr hab. Wies³aw
P³ywaczewski (KKiPK)  Sektor turystyki jako obszar zainteresowanie zorganizowanych struktur przestêpczych, dr Justyna Jurewicz (Katedra Prawa
Karnego Miêdzynarodowego WPiA U£)  Nielegalny obrót komórkami, tkankami i narz¹dami ludzkimi, dr Marta Romañczuk-Gr¹cka (Katedra Prawa
Karnego Materialnego WPiA UWM)  Nielegalna produkcja filmów pornograficznych. Wybrane zagadnienia kryminologiczne i prawnokarne, dr Magdalena Perkowska (Katedra Prawa Karnego WP UwB)  Problematyka nielegalnych rynków z perspektywy tzw. przestêpczoci transgranicznej, oraz mgr
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Bart³omiej Gadecki (Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Pó³noc w Olsztynie)
 Nielegalny rynek dzie³ sztuki.
Ostatni panel (przewodnicz¹cy  dr W. Jaroch) obejmowa³ wyst¹pienia
doktorantów KKiPK: mgr. Szymona Buczyñskiego  Rynek nielegalnych
transferów finansowych, mgr. Piotra Chorbota  Nielegalny obrót odpadami,
mgr Agnieszki Lipiñskiej  Nielegalny rynek handlu diamentami, mgr Anny
Banaszkiewicz  Rynki internetowe. Definicja zjawiska i ocena skali zagro¿eñ
oraz mgr. Macieja Dudy  Przestêpczoæ fonograficzna. Analiza kryminologiczna zjawiska.
Po wyst¹pieniach wszystkich prelegentów nast¹pi³a o¿ywiona dyskusja,
w której g³os zabrali: prof. W. P³ywaczewski, dr G. Kêdzierska, dr M. Romañczuk-Gr¹cka, dr P. Chlebowicz, mgr M. Duda. Dyskutanci poruszyli problemy: przyjêcia mo¿liwie szerokiego ujêcia kryminologii jako nauki spo³ecznej i potrzeby jej oderwania od normatywizmu, dalszych kierunków badañ
w obszarze nielegalnych rynków, antropologii kulturowej jako wyznacznika
pojêcia przestêpstwa oraz nielegalnego rynku nekrodiamentów uzyskiwanych w procesie karbonizacji ludzkiego cia³a, wyczerpania paradygmatu klasycznej kryminologii oraz poszukiwania nowych, analitycznych metod badawczych w kryminologii, a tak¿e znamion czasownikowych przestêpstwa
publicznego prezentowania pornografii.
Owocne obrady konferencji podsumowa³ i zamkn¹³ prof. W. P³ywaczewski, wskazuj¹c jednoczenie na koniecznoæ dalszych badañ w obszarze nielegalnych rynków, których wyniki zaprezentowane zostan¹ podczas kolejnej
konferencji z tego cyklu.
Nale¿y podkreliæ, i¿ mi³ym przerywnikiem w trakcie obrad by³y wystêpy artystyczne Zespo³u Pieni i Tañca Kortowo, który zaprezentowa³ przypiewki ludowe z ró¿nych regionów Polski oraz solisty  Patryka Toczy³owskiego, który przygotowa³ krótki recital na gitarze akustycznej.
Na wniosek gospodarza konferencji uczestnicy obrad reprezentuj¹cy rodowiska naukowe oraz praktykê przeciwdzia³ania przestêpczoci, nawi¹zuj¹c
do propozycji zg³oszonych w wyst¹pieniach konferencyjnych, podjêli uchwa³ê
skierowan¹ do Ministra Skarbu Pañstwa, Ministra Finansów i Ministra
Sprawiedliwoci, w której wskazali, i¿ istnieje pilna potrzeba powo³ania jednostki analitycznej zajmuj¹cej siê problematyk¹ nielegalnych rynków. Postulat ten wynika z dotychczasowego braku tego typu wyodrêbnionej struktury,
a tym samym deficytu spójnej wspó³pracy miêdzy poszczególnymi resortami
w przedmiotowym zakresie. Uczestnicy konferencji wskazali na potrzebê zintensyfikowania dzia³añ s³u¿¹cych przeciwdzia³aniu przestêpczoci oraz innych zjawisk patologicznych pojawiaj¹cych siê w obszarze nielegalnej gospodarki. Skoordynowane monitorowanie poszczególnych obszarów nielegalnych
rynków oraz wynikaj¹cych z nich zagro¿eñ powinno przede wszystkim zaktywizowaæ odpowiednie instytucje pañstwowe i samorz¹dowe do podejmowania
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efektywnych dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia i eliminowania czarnorynkowych patologii. W tym kontekcie zauwa¿alny jest brak w³aciwej
struktury zajmuj¹cej siê w sposób kompleksowy definiowaniem zagro¿eñ
oraz konstruowaniem strategii zapobiegawczych. Kieruj¹c siê zatem potrzeb¹ ochrony bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, a zw³aszcza poszczególnych sektorów gospodarki narodowej, uczestnicy konferencji zwrócili siê do
kompetentnych w³adz z apelem o rozwa¿enie mo¿liwoci powo³ania wy¿ej
wymienionej jednostki.
Wszystkie wyst¹pienia konferencyjne oraz nades³ane referaty zosta³y
opublikowane w przygotowywanej przez Katedrê Kryminologii i Polityki
Kryminalnej ksi¹¿ce Nielegalne rynki. Geneza i rozmiary zjawiska oraz mo¿liwoci przeciwdzia³ania (Olsztyn 2011).
Maciej Duda
Joanna Narodowska
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Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu pracy naukowej prof. dr.
Mariana Filara Nauki penalne wobec szybkich
przemian socjokulturowych, Toruñ, 89 padziernika 2012 r.
W dniach 89 padziernika 2012 r. w Toruniu odby³a siê ogólnopolska
konferencja naukowa zorganizowana dla uczczenia jubileuszu prof. Mariana
Filara  jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych polskich karnistów. By³
to jubileusz podwójny, jako ¿e Profesor wiêtowa³ zarówno swoje 70. urodziny, jak i 45-lecie pracy naukowej. Organizatorem konferencji i uroczystoci
jubileuszowych byli pracownicy Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydzia³u Prawa i Administracji UMK w Toruniu, której Profesor by³
kierownikiem przez ponad 20 lat. Rangê wydarzenia podkrela³ tak¿e fakt, i¿
konferencja zosta³a objêta patronatem honorowym przez Marsza³ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Ca³beckiego, Prezydenta Miasta Torunia Micha³a Zaleskiego oraz Rektora Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu prof. Andrzeja Tretyna. Nie sposób nie zinterpretowaæ tego jako
wyrazu szacunku i uznania zas³ug prof. M. Filara dla uczelni, Torunia
i ca³ego województwa kujawsko-pomorskiego, co zosta³o zreszt¹ podkrelone
w wyst¹pieniach patronów honorowych wyg³aszanych w trakcie uroczystoci
jubileuszowej.
W dwudniowym spotkaniu mo¿na wyró¿niæ dwie czêci. Pierwsza, naukowa, obejmowa³a niezwykle ciekawe referaty i dyskusje uczestników konferencji, odnosz¹ce siê do aktualnych problemów szeroko rozumianego prawa
karnego, rozpatrywanych w kontekcie wspó³czesnych przemian spo³ecznych
i kulturowych. Druga czêæ to uroczystoci zwi¹zane z jubileuszem prof.
Mariana Filara, po³¹czone m.in. z wrêczeniem Ksiêgi Jubileuszowej przygotowanej z tej okazji.
Konferencjê w dniu 8 padziernika 2012 r. rozpoczê³y wyst¹pienia powitalne przedstawicieli patronów honorowych uroczystoci oraz dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji UMK dr. hab. Tomasza Juszyñskiego, prof.
UMK. Tematycznie konferencja zosta³a podzielona na cztery sesje odpowiadaj¹ce g³ównym obszarom zainteresowañ badawczych Jubilata.
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Sesja pierwsza: Reforma prawa obejmowa³a ciekawe referaty odnosz¹ce siê do trwaj¹cych prac legislacyjnych w obrêbie prawa karnego materialnego i procesowego. Prelegenci skupili siê na kilku najwa¿niejszych zagadnieniach od lat stanowi¹cych przedmiot o¿ywionej dyskusji doktrynalnej,
a które w ostatnim czasie zosta³y w³¹czone w pole zainteresowania ustawodawcy. Wyst¹pienia dotyczy³y m.in. problematyki kryteriów obiektywnego
przypisania skutku, koncepcji normatywnej regulacji spo³ecznej szkodliwoci
czynu zabronionego, wzrostu znaczenia prawotwórczych orzeczeñ s¹dów
w kontynentalnej Europie, a tak¿e krytycznie skomentowanych najnowszych
propozycji legislacyjnych w zakresie konsensualnych sposobów zakoñczenia
postêpowania karnego.
Sesja druga obejmowa³a problematykê ochrony wolnoci seksualnej.
W przedstawionych referatach poruszono trzy zasadnicze zagadnienia: interpretacji znamion przestêpstwa zgwa³cenia, polityczno-kryminalnego uzasadnienia oraz problemów zwi¹zanych ze ciganiem stosunkowo nowego typu
przestêpstwa  utrwalania wizerunku nagiej osoby w trakcie czynnoci seksualnej (art. 191a k.k.), a tak¿e kryminologicznych i spo³ecznych aspektów
wiadczenia i korzystania z us³ug seksualnych w Polsce, ze szczególnym
uwzglêdnieniem kwestii nazewnictwa stosowanego w opisie zjawiska prostytucji i innych form wiadczenia us³ug seksualnych.
Pierwszy dzieñ konferencji zwieñczony zosta³ perfekcyjnie przygotowan¹
uroczystoci¹ jubileuszow¹ prof. Mariana Filara, prowadzon¹ przez prof.
UMK dr. hab. Tomasza Justyñskiego  dziekana WPiA UMK. Sk³ada³a siê
ona z piêciu zasadniczych czêci. Pierwsza obejmowa³a laudacje wyg³oszone
kolejno przez dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UMK, prof. Andrzeja Sokalê (prorektora UMK) oraz dr Alicjê Ornowsk¹  przedstawicielkê podopiecznych Jubilata. Ze szczególnym zainteresowaniem spotka³a siê laudacja wyg³oszona przez prof. Andrzeja Adamskiego, wieloletniego wspó³pracownika
prof. Mariana Filara, a tak¿e Jego nastêpcê na stanowisku kierownika Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA UMK w Toruniu. Przedstawi³ on dorobek naukowy oraz zas³ugi Profesora na ró¿nych p³aszczyznach
Jego dzia³alnoci, a tak¿e historiê kszta³towania pozycji naukowej i spo³ecznej, jak¹ od wielu lat siê cieszy. W drugiej czêci uroczystoci g³os zabrali
patroni honorowi uroczystoci. W trakcie krótkich wyst¹pieñ podkrelali oni
rolê, jak¹ Profesor odegra³ i nadal odgrywa w ¿yciu i rozwoju toruñskiego
Wydzia³u Prawa i Administracji, ca³ego uniwersytetu, miasta i regionu.
Z wyrazem najwy¿szego szacunku dziêkowali Jubilatowi za okazywane
wsparcie, inicjatywy, wspania³¹ atmosferê wspó³pracy i otwartoæ na wspó³dzia³anie. W uznaniu zas³ug prof. Marian Filar otrzyma³ medal nadany
przez wiceministra sprawiedliwoci Stanis³awa Chmielewskiego. Wyrazem
uhonorowania ze strony w³adz miasta Torunia by³ natomiast przyznany
przez Prezydenta Miasta Torunia i wrêczony osobicie przez Micha³a Zale-
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skiego medal Thorunium. W trzeciej czêci uroczystoci Profesorowi zosta³a
wrêczona Ksiêga Jubileuszowa przygotowana przez jego wspó³pracowników
z Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej. To dwutomowe dzie³o
mieci prace 70 autorów reprezentuj¹cych szeroko rozumiane nauki penalne.
Nastêpnie g³os zabra³ sam Jubilat, który z w³aciwym sobie dowcipem odniós³ siê do wyg³oszonych laudacji i przemówieñ zaproszonych goci oraz
podziêkowa³ za przygotowanie uroczystoci oraz wszystkie mi³e s³owa skierowane pod Jego adresem i ¿yczliwoæ, z któr¹ bardzo czêsto spotyka³ siê na
swojej drodze ¿yciowej i naukowej. Zapewni³ tak¿e, co spotka³o siê z entuzjastycznym przyjêciem przez wszystkich zgromadzonych, ¿e w Jego ¿yciu tak
naprawdê nic siê nie zmieni i zawsze znajdzie czas na pracê i dyskusjê
naukow¹. Uroczystoæ zakoñczy³y gratulacje i podziêkowania indywidualne,
sk³adane w nieco mniej oficjalnej formie, zwieñczone recitalem jazzowym
Bogdana Ho³owni. Pierwszy dzieñ konferencji i jednoczenie uroczystoci
jubileuszowe zakoñczy³a uroczysta kolacja wydana na czeæ Jubilata.
W drugim dniu konferencji odby³y siê dwie sesje naukowe. W pierwszej,
powiêconej zagadnieniom kryminologii i polityki kryminalnej, przedstawiono bardzo interesuj¹ce wyst¹pienia ukazuj¹ce przejawy instrumentalnego
traktowania prawa karnego i jego wykorzystywania jako narzêdzia gry politycznej. Ostatnia, czwarta sesja konferencji dotyczy³a polityczno-kulturowego
kontekstu prawa karnego. Nawi¹zano do zjawiska populizmu penalnego,
rozszerzenia kryminalizacji ¿ycia spo³ecznego i pañstwowego, a tak¿e problematyki stosunkowo nowej w rozwa¿aniach prawnokarnych, jak¹ jest tzw.
obrona przez kulturê. Po krótkim podsumowaniu dwudniowa konferencja
zosta³a oficjalnie zamkniêta.
Kuluarowe rozmowy daj¹ w pe³ni uzasadnion¹ podstawê do stwierdzenia, ¿e konferencjê Nauki penalne wobec szybkich zmian socjolulturowych
nale¿y zaliczyæ do udanych zarówno pod wzglêdem organizacyjnym, jak
i merytorycznym. Wysoki poziom naukowy prezentowanych wyst¹pieñ oraz
dyskusji po³¹czony zosta³ z niezwykle ciep³¹ atmosfer¹ stworzon¹ przez organizatorów, której kulminacyjnym momentem by³a uroczystoæ jubileuszowa
prof. Mariana Filara.
Justyna Karaniewicz
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Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek
(ur. 9 maja 1940  zm. 13 lutego 2012)
W dniu 22 lutego 2012 r. na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu odby³a siê uroczystoæ pogrzebowa prof. zw. dr. hab. Andrzeja Marka
 jednego z najwybitniejszych polskich profesorów nauk prawnych specjalizuj¹cego siê w zakresie prawa karnego i kryminologii. W uroczystoci tej
oprócz rodziny i najbli¿szych przyjació³ zmar³ego wziê³o udzia³ wielu profesorów z wydzia³ów prawa uniwersytetów polskich, a tak¿e innych wydzia³ów.
Zas³ugi Profesora dla nauki polskiej przedstawili w swoich wyst¹pieniach
Rektor Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Dziekan Wydzia³u Prawa i Administracji oraz wiele innych osób. W wyst¹pieniach tych podkrelano, ¿e prof.
zw. dr hab. Andrzej Marek to wybitna osobowoæ w polskiej nauce, niezaprzeczalny autorytet naukowy i moralny zas³uguj¹cy na najwy¿sze zaszczyty.
Jego dzie³a z zakresu nauk penalnych, a zw³aszcza prawa karnego materialnego i kryminologii wnios³y wielki wk³adu do nauki polskiej, znane s¹ tak¿e
w wielu krajach na wiecie.
Profesor Andrzej Marek urodzi³ siê w Brzozowie. W 1964 r. ukoñczy³
Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, uzyskuj¹c tytu³ magistra prawa. W 1968 r. obroni³ pracê doktorsk¹ pt. Stopieñ spo³ecznego niebezpieczeñstwa czynu jako podstawa umorzenia postêpowania karnego
przed Rad¹ Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu,
uzyskuj¹c stopieñ naukowy doktora nauk prawnych. W 1972 r. na podstawie
rozprawy habilitacyjnej pt. Warunkowe umorzenie postêpowania w polskim
ustawodawstwie karnym, nagrodzonej w konkursie miesiêcznika Pañstwo
i Prawo oraz pozosta³ego dorobku naukowego Rada Wydzia³u Prawa Uniwersytetu £ódzkiego nada³a Mu stopieñ doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa karnego materialnego. W 1979 r. zosta³ profesorem
nadzwyczajnym nauk prawnych, a w 1985 r. profesorem zwyczajnym nauk
prawnych.
Profesor Andrzej Marek od 1964 r. by³ zatrudniony na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, przechodz¹c
kolejno od asystenta, adiunkta, docenta i profesora nadzwyczajnego do profesora zwyczajnego. W tym okresie pe³ni³ liczne funkcje akademickie. W latach

198

In memoriam

19731975 by³ prodziekanem, a w latach 19781981 dziekanem Wydzia³u
Prawa i Administracji. Przez 11 lat (19791990) pe³ni³ funkcjê dyrektora
Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii. Po likwidacji instytutów w 1990 r.
do 2010 r. by³ kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Kryminologii, nastêpnie przeszed³ na emeryturê, lecz nadal pracowa³ w tej Katedrze. Przez wiele
lat by³ cz³onkiem Senatu UMK jako przedstawiciel Wydzia³u Prawa i Administracji.
Profesor Andrzej Marek prowadzi³ wyk³ady na wielu uniwersytetach na
wiecie. Jego zainteresowania naukowe by³y rozleg³e i obejmowa³y szeroko
pojête prawo karne, w tym tak¿e prawo karne procesowe, prawo wykroczeñ,
kryminologiê i wiktymologiê. Rozwija³ je nie tylko w kraju, lecz tak¿e podczas licznych pobytów zagranicznych, wród których nale¿y wymieniæ roczny
pobyt w Stanach Zjednoczonych (19761977) na podstawie konkursowego
stypendium przyznanego przez American Council of Learned Societies z afiliacj¹ University of Pennsylvania w Filadelfii i w University of Southern
California w Los Angeles; szeciomiesiêczne stypendium badawcze w Instytucie Maxa Plancka Miêdzynarodowego i Porównawczego Prawa Karnego
w Freiburgu w 1985 r. oraz kolejne stypendia badawcze w tym Instytucie na
Uniwersytecie w Kolonii (1990, 1993, 1999). Wyrazem wysokiej oceny i presti¿u
Profesora Andrzeja Marka by³o trzykrotne zaproszenie Go w charakterze profesora wystêpuj¹cego przez Uniwersytet w Munster (semestry zimowe 1989/1990,
1992/1993) i Uniwersytet w Edynburgu (semestr zimowy 1990/1991). Podkrelenia wymagaj¹ tak¿e Jego liczne pobyty w inter-University Centre w Dubrowniku jako wyk³adowcy i uczestnika seminariów wiktymologicznych, kilkakrotny udzia³ w seminariach organizowanych przez Instituto Superiore
Internationale di Science Criminali w Syrakuzach (Instytut AIDP), a ostatnio udzia³ w polsko-niemieckich seminariach organizowanych przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹ i Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Nale¿y do tego dodaæ uczestnictwo Profesora
w kongresach i sympozjach prawa karnego, kryminologii i wiktymologii
(m.in. w Budapeszcie, Hamburgu, Lizbonie, Wiedniu, Sztokholmie i Zagrzebiu) oraz wyk³ady gocinne w wielu orodkach naukowych. Na kongresach
i sympozjach miêdzynarodowych wyg³asza³ referaty, które spotyka³y siê
z zainteresowaniem i uznaniem naukowym. W referatach tych podejmowa³
najtrudniejsze tematy z zakresu prawa karnego, kryminologii i wiktymologii.
Na szczególne podkrelenie zas³uguje aktywnoæ Profesora w zakresie
tworzenia i reformowania prawa karnego. Jej przejawem by³ udzia³ w pracach Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, która opracowa³a projekt kodeksu
karnego z 1997 r. (19891996) oraz Komisji powo³anej przez Prezydenta RP
w sprawie nowelizacji kodeksu karnego (20012002). Jako ekspert uczestniczy³ w latach 20022004 w pracach Nadzwyczajnej Komisji Sejmu ds. Zmian
w Kodyfikacji (podkomisja prawa karnego), nastêpnie przewodniczy³ zespo³owi
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prawa karnego materialnego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy
Ministrze Sprawiedliwoci (20042005).
W ramach dzia³alnoci dydaktycznej Profesor Andrzej Marek prowadzi³
wyk³ady z prawa karnego materialnego i procesowego, prawa wykroczeñ
i kryminologii, a tak¿e oblegane przez studentów seminaria magisterskie.
Jego wyk³ady zawsze cieszy³y siê du¿¹ popularnoci¹.
Profesor ma równie¿ wielkie osi¹gniêcia w kszta³ceniu kadr naukowych
 by³ promotorem szesnastu pomylnie zakoñczonych przewodów doktorskich, pe³ni³ funkcjê recenzenta w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, a jako sta³y opiniodawca Centralnej Komisji ds. Stopni
Naukowych i Tytu³u Naukowego przygotowa³ opinie dotycz¹ce zatwierdzania
uchwa³ o nadaniu stopnia doktora habilitowanego oraz wniosków o nadanie
tytu³u profesora wiêkszoci profesorów prawa karnego czynnych obecnie na
polskich uniwersytetach (napisa³ ³¹cznie 30 takich opinii). Recenzowa³ tak¿e
wnioski o nadanie tytu³u doktora honoris causa prof. dr. hab. H.J. Schneiderowi (Uniwersytet £ódzki, 1990) i prof. dr. hab. H.J. Hirscherowi (UAM
w Poznaniu, 1991).
Za zas³ugi dla rozwoju nauki, zaanga¿owanie w procesy legislacyjne oraz
pracê na rzecz rodowiska akademickiego Profesor Andrzej Marek zosta³
uhonorowany Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym
Krzy¿em Zas³ug, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a tak¿e licznymi
nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Rektora Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Profesor Andrzej Marek by³ cz³onkiem miêdzynarodowych i krajowych
organizacji naukowych. Nale¿y tu wymieniæ: International Association of
Penal Law (sekcja polska, od 1968 r.), International Society of Cryminology
(od 1977 r.), World Society of Victimology (od 1979 r.), Towarzystwo Naukowe
Prawa Karnego z siedzib¹ w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. St. Batawii w Warszawie i Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
W rodowisku akademickim Profesor Andrzej Marek cieszy³ siê wielkim
uznaniem nie tylko z powodu rozleg³ej wiedzy naukowej, lecz tak¿e z uwagi
na Jego wyj¹tkow¹ rzetelnoæ, obiektywizm i ¿yczliwoæ. Jako nauczyciel
akademicki by³ darzony autentycznym szacunkiem zarówno przez kadrê naukowo-dydaktyczn¹, jak i studentów z powodu niekwestionowanego autorytetu naukowego. Dorobek naukowy Profesora jest imponuj¹cy  obejmuje
ponad 300 publikacji i ekspertyz, w tym wiod¹ce podrêczniki do nauk prawa
karnego i prawa wykroczeñ, na podstawie których kszta³towa³y siê i nadal
siê kszta³c¹ liczne pokolenia studentów prawa. Napisa³ On tak¿e stosunkowo
obszerny komentarz do kodeksu karnego, wykorzystywany zw³aszcza przez
praktyków.
Nieprzeciêtny format naukowy Profesora Andrzeja Marka sprawia, ¿e
dokonanie syntetycznej oceny oraz przedstawienie wszystkich zasadniczych
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cech wyró¿niaj¹cych Jego dorobek naukowy nie jest ³atwe. W tej sytuacji
mo¿na przedstawiæ zaledwie niektóre z nich:
1. Rozleg³oæ tematyki badawczej, której zakres ilustruj¹ Jego publikacje, napisane w sposób nowatorski i twórczy tak pod wzglêdem merytorycznym, jak i metodologicznym.
2. Przesuniêcie akcentów w kierunku syntezy i uogólnienia, budowania
teorii, a nawet tworzenia filozofii podstawowych problemów prawa karnego
materialnego, kryminologii i wiktymologii  wyranie zauwa¿alne po uzyskaniu tytu³u naukowego profesora. Przyk³adem tego mog¹ byæ dzie³a: Prawo
karne, Zagadnienia teorii i praktyki, Prawo karne (9 wydañ), Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeñ oraz wiele publikacji w jêzykach obcych.
3. D¹¿enie do ³¹czenia teoretycznego rozwoju dociekañ naukowych z aktualnymi potrzebami praktyki, którymi teoria musi s³u¿yæ. Dowodem na to
s¹ liczne, pionierskie publikacje, w których znajduj¹ odbicie takie instytucje,
jak warunkowe umorzenie postêpowania w polskim ustawodawstwie karnym
i obrona konieczna w prawie karnym, obowi¹zek naprawienia szkody i inne.
4. Jasne i precyzyjne okrelenie celu badañ i analiz, g³êboka znajomoæ
realiów problemu, precyzyjna, wielokierunkowa, wielop³aszczyznowa i wieloaspektowa analiza podjêtego tematu oraz klarowne wskazanie konkretnych
propozycji przydatnych w praktyce. Dobitnym tego przyk³adem mog¹ byæ
Jego prace dotycz¹ce instytucji karnomaterialnych wykroczeñ, przestêpstw
i zjawisk kryminogennych.
5. Autonomicznoæ mylenia naukowego  wbrew funkcjonuj¹cym schematom czy stereotypom. Profesor wykazywa³ bowiem bezpodstawnoæ i b³êdnoæ wielu koncepcji karnomaterialnych i kryminologicznych ca³kowicie nieadekwatnych do dzisiejszej rzeczywistoci. Przyk³adem tego s¹ liczne prace,
w których silnie akcentowa³ potrzebê zmiany koncepcji przeciwdzia³ania
wspó³czesnej przestêpczoci, warunkuj¹cej koniecznoæ modyfikacji modeli
wymiaru i wykonania kary oraz kierunków dzia³añ praktycznych w tym
zakresie.
Profesor Andrzej Marek by³ naukowcem wielkiego formatu, wybitnym
teoretykiem z zakresu prawa karnego i kryminologii, a tak¿e nauk pokrewnych, twórc¹ licznych podstawowych w skali wiatowej koncepcji, znanym
i cytowanym w najwa¿niejszych dzie³ach na wiecie z zakresu prawa karnego, kryminologii i wiktymologii. Jego dzia³alnoæ naukowa wykracza daleko
poza granice naszego kraju.
Dobitnym dowodem wysokiej pozycji i powszechnego uznania w rodowisku naukowym by³o powierzenie Profesorowi Andrzejowi Markowi funkcji
redaktora naczelnego 11-tomowego Systemu prawa karnego. To przedsiêwziêcie bez precedensu w ca³ej historii nauki prawa karnego w Polsce. Zaanga¿owana w nie jest profesura prawa karnego, liczni doktorzy i doktorzy habilitowani ze wszystkich orodków akademickich. Skupienie wysi³ków tak wielkiej
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rzeszy pracowników na rzecz realizacji wspomnianego projektu by³o mo¿liwe
jedynie dziêki wielkiemu autorytetowi Profesora Andrzeja Marka i zaufaniu
w skutecznoæ Jego kierownictwa. Przedsiêwziêcie to realizowane jest z du¿ym powodzeniem  ukaza³y siê ju¿ cztery tomy, a kolejne zostan¹ opublikowane wkrótce. Wielki ¿al, ¿e Profesorowi Andrzejowi Markowi nie dane by³o
dokoñczenie tego wielkiego dzie³a. Wybitne osi¹gniêcia na polu naukowym,
dydaktycznym i organizacyjnym, a szczególnie w zakresie prawa karnego
materialnego, kryminologii i wiktymologii w pe³ni przemawiaj¹ za oddaniem
Mu ho³du jako Wielkiemu Cz³owiekowi, Naukowcowi i Humanicie. By³ Cz³owiekiem ¿yczliwym i wymagaj¹cym od siebie i innych.
Czêæ Jego Pamiêci!
Stanis³aw Pikulski
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