Uni
wer
syt
etWar
mi
ńskoMaz
ur
skiw Ol
sz
t
yni
e
Wydz
i
ałPr
awaiAdmi
ni
st
r
acj
i

2
3
Wydawni
ct
wo
Uni
wer
syt
et
uWar
mi
ńsko–Maz
ur
ski
ego
w Ol
sz
t
yni
e

2

Andrzej Sylwestrzak

KOMITET REDAKCYJNY
Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna)
Robert Dziembowski, Beata Kêdzierska (zastêpcy)
RADA NAUKOWA
Bronis³aw Sitek, Stanis³aw Pikulski, Jaros³aw Dobkowski, Piotr Majer,
Agnieszka Góra-B³aszczykowska, Sebastiano Tafaro, Egidijus Jarasiunas,
Pavel Kubièek, Jaime Bonet, Janina Ciechanowicz-McLean
ADRES REDAKCJI
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM
10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 98
tel. 89 524 64 31, fax 89 535 15 97
REDAKTOR NAUKOWY
Monika Kotowska
SEKRETARZ TOMU
Joanna Stopiñska
REDAKCJA WYDAWNICZA
El¿bieta Pietraszkiewicz
P ROJEKT OK£ADKI
Maria Fafiñska
Lista recenzentów zostanie zamieszczona
w ostatnim numerze danego roku

PL ISSN 1644-0412
© Copyright by Wydawnictwo UWM  Olsztyn 2014

Wydawnictwo UWM
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
Nak³ad: 100 egz.; ark. wyd. 19,6; ark. druk. 16,75
Druk: Zak³ad Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. nr 251

Filozofia suwerennoci i sprawiedliwoci Bodinusa

3

Spis treci
ARTYKU£Y
Wojciech Pi³at, Obserwacja psychiatryczna w zak³adzie leczniczym a zasada
prawdy materialnej i zasada domniemania niewinnoci ..................................... 5
Ma³gorzata Pietrucha-Hassan, W³aciwoci osobowe skazanych z diagnoz¹
zaburzeñ preferencji seksualnych. Przegl¹d podstawowych informacji ............... 15
Ma³gorzata Szwejkowska, Bronis³aw Sitek, Karnoprawny zakaz stosunków
kazirodczych ........................................................................................................... 31
Kamil Fr¹ckowiak, O zasadnoci istnienia przestêpstwa rozboju morskiego
w polskim kodeksie karnym  przyczynek do dyskusji o granicach
kryminalizacji ......................................................................................................... 49
Milena van Voorden, Rozkaz wojskowy jako instytucja prawa karnego.
Podstawowe zagadnienia ....................................................................................... 63
Zygmunt Kuku³a, Oszustwo w obrocie gospodarczym w wietle uwag doktryny
i orzecznictwa .......................................................................................................... 75
Robert Dziembowski, Marcin Domian, Internet a prawnokarna ochrona
godnoci osobistej funkcjonariusza publicznego ................................................... 93
Przemys³aw Palka, Przestêpstwo p³atnej protekcji  historia kryminalizacji ........ 101
Magdalena Kozak, Robert Szostak, Odpowiedzialnoæ karna lekarzy za b³êdy
w sztuce medycznej ................................................................................................. 119
Grzegorz Pieszko, Spo³eczne poczucie zagro¿enia przestêpstwami przez Polaków
z uwzglêdnieniem mieszkañców województwa podkarpackiego .......................... 131
Bogna Or³owska-Zieliñska, Krystyna Szczechowicz, Wybrane aspekty
odstêpstwa od zasady bezporednioci w procesie karnym i ich zgodnoæ
z Konstytucj¹ .......................................................................................................... 149
Ma³gorzata Maria ¯o³na, Postêpowanie w sprawie procurator suspectus oraz
iudex suspectus jako dzia³ania maj¹ce na celu redukcjê czynników powoduj¹cych
stronniczoæ organów procesowych ....................................................................... 157
Marcin Adamczyk, Katarzyna Pruszkiewicz-S³owiñska, D³ugoæ postêpowania
w sprawie o porwanie dla okupu a wtórna wiktymizacja .................................... 169
Konrad A. Politowicz, Dozór jako element probacji na tle przes³anek
historyczno-porównawczych .................................................................................. 177
Krzysztof Krassowski, Identyfikacja biometryczna  nasz przyjaciel czy wróg? ..... 189
W³odzimierz Fehler, O pojêciu polityki wewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa ..... 203
GLOSY
Dariusz Jagie³³o, Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 11 wrzenia 2012 r., sygn. III K 147/11, LEX nr 1237532 ....................... 215
Kamil Fr¹ckowiak, Glosa do orzeczenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygn. APO/1/12, niepubl. .... 223
Anna Korzeniewska-Lasota, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego
 S¹du Dyscyplinarnego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie SNO 2/2012 ........ 229

4

Spis treci

RECENZJE
Krystyna Bronowska, Dariusz Czekan i El¿bieta ¯ywucka-Koz³owska, Rodzina
 od hordy ludzkiej po rodzinê XXI wieku, Wydawnictwo Volumina.pl.,
Szczecin 2013 (Jaros³aw Szczechowicz) ............................................................... 237
Jaros³aw Szczechowicz, Prawne aspekty odpowiedzialnoci cywilnej posiadacza
mechanicznego rodka komunikacji za szkody wyrz¹dzane w ruchu
l¹dowym, Pracownia Wydawnicza ElSet Olsztyn 2012
(El¿bieta ¯ywucka-Koz³owska) ............................................................................. 241
SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu
karnego  w 80-lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej, Kraków,
1618 czerwca 2013 r. (Marta Romañczuk-Gr¹cka) ............................................ 243
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych
 10 lat dowiadczeñ pod rz¹dami ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i wolontariatu, Olsztyn, 2122 czerwca 2013 r. (Martyna Seroka) .................... 247
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologia w prawie
karnym. Postêp technologiczny w dzia³aniach wykrywczych, Olsztyn,
10 maja 2013 r. (Krystyna Szczechowicz) ............................................................ 251
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Wyzwania wspó³czesnego prawa wyborczego  Wydzia³ Prawa i Administracji
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, 15 marca 2013 r.
(Jacek Wojciechowski) ........................................................................................... 255
Sprawozdanie z Seminarium Ko³a Naukowego Psychiatrii S¹dowej pt. Pedofilia
 zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Olsztyn, 7 kwietnia 2013 r.
(Ma³gorzata Szwejkowska) ................................................................................... 263

UWM

Studia Prawnoustrojowe 23

5

2014

Artyku³y
Wojciech Pi³at
Izba Adwokacka w Olsztynie

Obserwacja psychiatryczna w zak³adzie
leczniczym a zasada prawdy materialnej
i zasada domniemania niewinnoci
Je¿eli w toku postêpowania zachodzi uzasadniona w¹tpliwoæ co do stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego1, wówczas prokurator (na etapie postêpowania przygotowawczego) albo s¹d (na etapie postêpowania s¹dowego)
mo¿e zasiêgn¹æ opinii co najmniej dwóch bieg³ych lekarzy psychiatrów. Podstaw¹ powo³ania bieg³ych psychiatrów jest art. 202 § 1 k.p.k.2 Warunek ten
podyktowany jest faktem, i¿ ka¿da opinia psychiatryczna musi byæ wynikiem
dyskusji co najmniej dwóch osób tworz¹cych zespó³. Zaobserwowanie zak³óceñ zdrowia psychicznego nie jest bowiem wynikiem badañ laboratoryjnych,
lecz subiektywnej oceny stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego, która
oparta jest na g³êbokim dowiadczeniu bieg³ych lekarzy psychiatrów. Oznacza to, i¿ wnioski dotycz¹ce stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego powstaj¹ w nastêpstwie cierania siê pogl¹dów i ocen wyra¿anych w toku dyskusji
i sporów toczonych przez bieg³ych psychiatrów, które finalnie przybieraj¹
postaæ wspólnej opinii3. Do bieg³ych psychiatrów zastosowanie maj¹ przes³anki wy³¹czenia bieg³ych wskazane w art. 202 § 4 k.p.k.4
1
2

Autor w niniejszym artykule terminem tym obejmuje równie¿ podejrzanego.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555
z pón. zm.).
3 K. Zgryzek, Badanie stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego  uwagi na tle art. 202
i 203 k.p.k., [w:] Funkcje procesu karnego. Ksiêga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana,
pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2011, s. 162.
4 W opinii autora wa¿ne jest, aby miêdzy bieg³ymi psychiatrami nie zachodzi³ stosunek
podleg³oci s³u¿bowej. Jak wskazano wy¿ej, dwóch bieg³ych psychiatrów powo³uje siê po to, by
ka¿dy z nich wyrazi³ swoj¹ ocenê, pogl¹d na stan zdrowia psychicznego badanego oskar¿onego.
W sytuacji, gdy miêdzy bieg³ymi zachodzi stosunek podleg³oci s³u¿bowej, nie sposób powiedzieæ, i¿ opinia zosta³a wydana przez dwóch niezale¿nych bieg³ych. Nadto stanowi to przes³ankê
do wnioskowania przez obroñcê oskar¿onego o dopuszczenie dowodu w postaci opinii o stanie
zdrowia psychicznego wydanej przez zespó³ nowych bieg³ych.
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Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ przes³ank¹ powo³ania bieg³ych psychiatrów nie
jest ka¿da w¹tpliwoæ co do stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego, lecz
tylko uzasadniona5. Opinia bieg³ych lekarzy psychiatrów, zgodnie z art. 202
§ 5 k.p.k.6, winna zawieraæ stwierdzenia dotycz¹ce zarówno poczytalnoci
oskar¿onego w chwili pope³nienia czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia
psychicznego oraz zdolnoci do udzia³u w postêpowaniu, a w razie potrzeby
równie¿ co do koniecznoci orzeczenia rodka zabezpieczaj¹cego zwi¹zanego
z umieszczeniem w zak³adzie zamkniêtym lub skierowaniem na leczenie
ambulatoryjne.
Na wniosek bieg³ych psychiatrów do wydania opinii s¹d powo³uje bieg³ego lub bieg³ych innych specjalnoci (art. 202 § 2 k.p.k.). W § 3 tego artyku³u
okrelono obowi¹zek powo³ania bieg³ego lekarza seksuologa wówczas, gdy
zachodzi potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskar¿onego
w zakresie preferencji seksualnych. Potrzeba taka pojawia siê, gdy organ
procesowy nabierze uzasadnionych w¹tpliwoci co do stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego, których ród³em s¹ wykryte preferencje seksualne.
Zaburzenia te maj¹ byæ oczywicie skutkiem, tudzie¿ maj¹ wykazywaæ zwi¹zek z zachwianym stanem zdrowia psychicznego oskar¿onego, skoro w ustawie przyjêto, i¿ chodzi o wydanie opinii o stanie zdrowia psychicznego
w zakresie zaburzeñ preferencji seksualnych7.
W przypadku gdy wyznaczeni biegli psychiatrzy stwierdz¹, i¿ nie s¹
w stanie wydaæ opinii o stanie zdrowia psychicznego oskar¿onego wy³¹cznie
w oparciu o badanie ambulatoryjne, mog¹ wnioskowaæ o przeprowadzenie
obserwacji oskar¿onego w zak³adzie leczniczym. Ów wniosek kieruj¹ do organu, który postanowieniem powo³a³ ich w charakterze bieg³ych psychiatrów.
Jednak¿e, zgodnie z art. 203 § 2 k.p.k.8, merytoryczn¹ decyzjê w sprawie
5 Por. wyrok SN z 10 lipca 1972 r., I KR 125/72, OSNKW 1972, nr 12 poz. 196; postanowienie SN z 8 lutego 1985 r., IV KZ 21/85, OSNKW 1985, nr 910, poz. 79.
6 Nale¿y zasygnalizowaæ, i¿ ustaw¹ z dnia 27 wrzenia 2013 r. o zmianie ustawy  Kodeks
postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1247) przepis ten od dnia
1 lipca 2015 r. ulegnie zmianie. Otrzyma on nastêpuj¹ce brzmienie: Opinia bieg³ych powinna
zawieraæ stwierdzenia dotycz¹ce zarówno poczytalnoci oskar¿onego w chwili pope³nienia zarzucanego mu czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego, a zw³aszcza wskazanie, czy stan ten pozwala oskar¿onemu na udzia³ w postêpowaniu i na prowadzenie
obrony w sposób samodzielny i rozs¹dny [podkrelenie moje  W.P.], a w razie potrzeby
tak¿e stwierdzenia co do okolicznoci wymienionych w art. 93 k.k.. Nowa redakcja tego przepisu jest konsekwencj¹ zmiany art. 79 § 1 pkt 4 k.p.k., który bêdzie przewidywa³ obligatoryjn¹
obronê w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona w¹tpliwoæ, czy stan zdrowia psychicznego oskar¿onego pozwala na udzia³ w postêpowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz
rozs¹dny.
7 K. Zgryzek, op. cit., s. 165.
8 Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ z dniem 1 lipca 2015 r., na skutek wejcia w ¿ycie przepisów
ustawy z dnia 27 wrzenia 2013 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw treæ tego przepisu otrzyma nowe brzmienie: O potrzebie obserwacji w zak³adzie leczniczym orzeka s¹d, okrelaj¹c miejsce i czas trwania obserwacji. W postêpowaniu przygotowawczym s¹d orzeka na wniosek prokuratora. Przepisy art. 156 § 5a [podkrelenie moje  W.P.]
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umieszczenia na obserwacji w zak³adzie leczniczym podejmuje zawsze s¹d,
który jest w³aciwy rzeczowo i miejscowo do rozpatrywania danej sprawy.
Wniosek sporz¹dzony przez bieg³ych psychiatrów winien byæ uzasadniony
oraz powinien wskazywaæ na okolicznoci, które zdaniem bieg³ych stanowi¹
podstawê podjêcia decyzji o koniecznoci przeprowadzenia badañ oskar¿onego po³¹czonych z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym9.
Mo¿liwoæ wydania postanowienia w sprawie umieszczenia oskar¿onego
na obserwacji w zak³adzie leczniczym uzale¿niona jest od spe³nienia wszystkich przes³anek pozytywnych oraz braku którejkolwiek z przes³anek negatywnych. Do przes³anek pozytywnych zalicza siê:
1) przedstawienie podejrzanemu zarzutu pope³nienia przestêpstwa,
tudzie¿ skierowanie do s¹du aktu oskar¿enia (art. 203 § 1 w zw. z art. 72
§ 3 k.p.k.),
2) stwierdzenie przez bieg³ych psychiatrów koniecznoci przeprowadzenia obserwacji oskar¿onego w zak³adzie leczniczym (art. 203 § 1 k.p.k.),
3) stwierdzenie, i¿ materia³ dowodowy zebrany w sprawie wskazuje na
du¿e prawdopodobieñstwo pope³nienia przez oskar¿onego zarzucanego mu
czynu (art. 203 § 1 k.p.k.)10.
Kodeks postêpowania karnego stanowi, i¿ obserwacji w zak³adzie leczniczym mo¿na poddaæ oskar¿onego, a zgodnie z treci¹ art. 72 § 3 k.p.k., je¿eli
kodeks u¿ywa w znaczeniu ogólnym okrelenia oskar¿ony, odpowiednie
przepisy maj¹ zastosowanie tak¿e do podejrzanego. Definicja legalna podejrzanego znajduje siê w art. 72 § 1 k.p.k. i brzmi nastêpuj¹co: za podejrzanego uwa¿a siê osobê, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu
zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut
w zwi¹zku z przyst¹pieniem do przes³uchania w charakterze podejrzanego.
Oskar¿onym natomiast jest osoba, przeciwko której wniesiono akt oskar¿eoraz art. 249 § 3 i 5 stosuje siê odpowiednio. Jak wynika z uzasadnienia projektu wskazanej
ustawy nie ulega w¹tpliwoci, ¿e umieszczenie oskar¿onego w zamkniêtym zak³adzie leczniczym stanowi ingerencjê w konstytucyjne prawo do wolnoci osobistej, brak jest uzasadnienia
dla funkcjonowania ni¿szego standardu procedowania w przedmiocie takiego umieszczenia ni¿
w przypadku orzekania o pozbawieniu oskar¿onego wolnoci poprzez jego tymczasowe aresztowanie. Poniewa¿ obecnie zarz¹dzenie obserwacji psychiatrycznej mo¿e nast¹piæ tylko w przypadku ustalenia, i¿ zachodzi du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e oskar¿ony pope³ni³ zarzucane mu
przestêpstwo, proponuje siê, aby podejrzany, wobec którego ma byæ zarz¹dzona detencja, uzyska³ dostêp do akt postêpowania przygotowawczego w takim samym zakresie jak podejrzany,
wobec którego rozwa¿ana jest kwestia jego tymczasowego aresztowania. Zmianê maj¹c¹ wejæ
w ¿ycie nale¿y oceniæ jednoznacznie pozytywnie, gdy¿ zapewnia podejrzanemu dostêp do materia³u dowodowego stanowi¹cego podstawê do wniesienia wniosku o umieszczenie go na obserwacji w zak³adzie leczniczym, a w konsekwencji pozwala na sformu³owanie konkretnych
i szczegó³owych zarzutów zawartych w rodku zaskar¿enia od wydanego postanowienia w tej
kwestii.
9 E. Samborski, Zarys metodyki pracy sêdzego w sprawach karnych, Warszawa 2011,
wyd. 5, s. 7073.
10 K. Eichstaedt, P. Ga³ecki, A. Depko, Metodyka pracy bieg³ego psychiatry, psychologa
oraz seksuologa w sprawach karnych, Warszawa 2012, s. 126.
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nia do s¹du, a tak¿e osoba, co do której prokurator z³o¿y³ wniosek o warunkowe umorzenie postêpowania, o czym stanowi art. 72 § 2 k.p.k.
Wniosek o koniecznoci zastosowania wobec oskar¿onego obserwacji
w zak³adzie leczniczym musi pochodziæ od bieg³ych lekarzy psychiatrów, gdy¿
tylko oni posiadaj¹ specjalistyczn¹ wiedzê w tym zakresie11. To biegli podejmuj¹ decyzjê, czy s¹ w stanie wydaæ opiniê psychiatryczn¹ wy³¹cznie
w oparciu o badanie ambulatoryjne, czy te¿ niezbêdne jest przeprowadzenie
obserwacji. S¹d natomiast nie jest zwi¹zany stanowiskiem bieg³ych, gdy¿
pomimo otrzymania ich wniosku, mo¿e nie podj¹æ decyzji o umieszczeniu
oskar¿onego na obserwacji12. W praktyce najczêstszymi przes³ankami przemawiaj¹cymi za przeprowadzeniem obserwacji s¹:
 wczeniejsze leczenie psychiatryczne,
 pope³nienie zbrodni zabójstwa,
 brak motywu przestêpstwa b¹d motyw irracjonalny, trudny do okrelenia,
 nieodbyta s³u¿ba wojskowa z uwagi na stan zdrowia psychicznego,
 ukoñczenie szko³y specjalnej,
 nieukoñczenie szko³y podstawowej13.
S¹d wydaje postanowienie o zastosowaniu wobec oskar¿onego obserwacji
w zak³adzie leczniczym jedynie wówczas, gdy po przeprowadzeniu starannej
analizy zgromadzonego materia³u dowodowego dochodzi do wniosku, i¿ zachodzi du¿e prawdopodobieñstwo sprawstwa oskar¿onego. W sytuacji stosowania instytucji okrelonej w art. 203 § 1 k.p.k. ustawodawca wprowadzi³
stopieñ uprawdopodobnienia pope³nienia przestêpstwa identyczny jak ten,
który stosuje siê w odniesieniu do rodków zapobiegawczych, a w szczególnoci
do tymczasowego aresztowania. Powy¿sze rozwi¹zanie jest z pewnoci¹ s³uszne, gdy¿ orzeczenie wobec oskar¿onego umieszczenia na obserwacji w zak³adzie leczniczym wi¹¿e siê z rzeczywistym pozbawieniem wolnoci14. Ponadto
nale¿y pamiêtaæ, i¿ nale¿y kierowaæ siê zasad¹, ¿e w sytuacjach w¹tpliwych
dowód taki powinien byæ przeprowadzony, chocia¿ nie nale¿y go nadu¿ywaæ15.
11 Aczkolwiek w literaturze mo¿na spotkaæ zdanie odmienne, wskazuj¹ce, i¿ odst¹pienie
od zasady umieszczania oskar¿onego na obserwacji w zak³adzie leczniczym na wniosek bieg³ych
psychiatrów w wyj¹tkowych sytuacjach powinno byæ dopuszczalne i nie mo¿e byæ traktowane
jako naruszenie bezwzglêdnego zakazu. Patrz: ibidem, s. 132-133 i wskazana tam literatura.
12 Wówczas, zgodnie z art. 201 k.p.k., s¹d powinien powo³aæ zespó³ nowych bieg³ych
psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego w oparciu
o przeprowadzone przez nich badania ambulatoryjne.
13 E. ¯ywucka-Koz³owska, K. Bronowska, O istocie opinii psychiatrycznej w procesie karnym, [w:] Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, pod red. J. Kasprzaka, B. M³odziejowskiego, Olsztyn 2010, s. 98.
14 Zob. wyrok TK z dnia 10 lipca 2007 r., SK 50/2006, OTK ZU 2007, nr 7A, poz. 75;
postanowienie S¹du Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 listopada 2008 r., II AKz 544/08, LexPolonica nr 2067697; odmienne stanowisko zawar³ S¹d Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu
z dnia 16 maja 2002 r., II AKa 114/02, LEX nr 75089.
15 E. Samborski, op. cit., s. 71.
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Z ochron¹ wolnoci cz³owieka wi¹¿¹ siê przes³anki negatywne stosowania obserwacji w zak³adzie leczniczymi, którymi s¹:
1. Okolicznoci sprawy wskazuj¹ce, i¿ s¹d orzeknie w stosunku do
oskar¿onego karê pozbawienia wolnoci z warunkowym jej zawieszeniem lub
karê ³agodniejsz¹ (art. 203 § 1 w zw. z art. 259 § 2 k.p.k.).
2. Czas trwania obserwacji w zak³adzie leczniczym, w przypadku gdy
przewiduje siê, i¿ przekroczy on przewidywany wymiar kary pozbawienia
wolnoci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (art. 203 § 1 w zw.
z art. 259 § 2 k.p.k.).
Wydaje siê, i¿ ustawodawca trafnie sformu³owa³ powy¿sze przes³anki
negatywne, gdy¿ okres badania w zak³adzie leczniczym  co wi¹¿e siê
z faktycznym pozbawieniem wolnoci oskar¿onego  nie mo¿e przekroczyæ
d³ugoci prognozowanej kary pozbawienia wolnoci bez warunkowego jej
zawieszenia16. Badanie takie nie mo¿e mieæ równie¿ miejsca, je¿eli s¹d
prawdopodobnie orzeknie wobec oskar¿onego karê pozbawienia wolnoci
z warunkowym jej zawieszeniem, tudzie¿ karê ³agodniejsz¹. Oznacza to, i¿
w przypadku przestêpstw drobnych s¹dy nie bêd¹ orzeka³y o zastosowaniu
instytucji z art. 203 § 1 k.p.k., chyba ¿e sam oskar¿ony wyrazi zgodê na
poddanie siê obserwacji w zak³adzie leczniczym17.
Gdyby s¹d wyda³ postanowienie o umieszczeniu oskar¿onego na obserwacji w zak³adzie leczniczym pomimo wystêpowania przes³anek negatywnych, naruszone zosta³yby art. 31 i 41 Konstytucji18, jak te¿ normy prawa
europejskiego, a mianowicie art. 5 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci z 1950 r.19
16 Wynika to z zasady zaliczania na poczet kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolnoci
(art. 63 § 1 k.k.). Pobyt oskar¿onego w zak³adzie leczniczym s¹d na podstawie art. 96 § 4 k.k.
zalicza na poczet ewentualnie orzeczonej kary pozbawienia wolnoci.
17 P. Ga³ecki, A. Florkowski, K. Bobiñska, K. Eichstaedt, Obserwacja w zak³adzie leczniczym po nowelizacji artyku³u 203 Kodeksu postêpowania karnego, Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2011, nr 20(2), s. 115116; K. Spru, Obserwacja psychiatryczna po lutowej nowelizacji.
Komentarz dostêpny online: Lektury elektroniczne  Prokuratura Okrêgowa w Zielonej Górze
<www.zielona-gora.po.gov.pl/.../1-obserwacja-psychiatryczna-po-lutowej-nowelizacji-2.doc>.
18 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
z pón. zm.).
19 Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 z pón. zm. Wskazany przepis jednoczenie zawiera
listê wyj¹tków od zagwarantowanego w EKPC prawa do wolnoci osobistej, s¹ to: pozbawienie
wolnoci w wyniku skazania przez w³aciwy s¹d; zatrzymanie lub aresztowanie w przypadku
niepodporz¹dkowania siê wydanemu zgodnie z prawem orzeczeniu s¹du lub w celu wykonania
okrelonego w ustawie obowi¹zku; zatrzymanie lub aresztowanie w celu postawienia przed
w³aciwym organem, je¿eli istnieje uzasadnione podejrzenie pope³nienia czynu zagro¿onego
kar¹ lub jeli jest to konieczne w celu zapobie¿enia pope³nieniu takiego czynu lub uniemo¿liwienia ucieczki po jego dokonaniu; pozbawienie nieletniego wolnoci na podstawie zgodnego
z prawem orzeczenia w celu ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodnego z prawem
pozbawienia nieletniego wolnoci w celu postawienia go przed w³aciwym organem; zgodne
z prawem pozbawienie wolnoci osoby w celu zapobie¿enia szerzeniu przez ni¹ choroby zakanej, osoby umys³owo chorej, alkoholika, narkomana lub w³óczêgi; zgodne z prawem zatrzymanie lub aresztowanie osoby w celu zapobie¿enia jej nielegalnemu wkroczeniu na terytorium
pañstwa lub osoby, przeciwko której toczy siê postêpowanie o wydalenie lub ekstradycjê.

10

Wojciech Pi³at

Nadto podkrelenia wymaga fakt, i¿ badanie psychiatryczne oskar¿onego, w szczególnoci po³¹czone z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym, nie jest
obojêtne z punktu widzenia odczuæ osoby badanej, a tak¿e wp³ywu na psychikê tej osoby, jak równie¿ mo¿e w istotny sposób wp³ywaæ na odbiór tej osoby
i jej pozycjê w spo³eczeñstwie20.
Artyku³ 203 § 3 k.p.k. normuje czas trwania obserwacji w zak³adzie
leczniczym, tzn. okrela go na cztery tygodnie. Jednak¿e na wniosek zak³adu
przeprowadzaj¹cego badanie s¹d mo¿e przed³u¿yæ okres obserwacji na dalszy
czas oznaczony. £¹czny okres obserwacji w zak³adzie leczniczym w sprawie
nie mo¿e przekroczyæ omiu tygodni.
Mo¿na wyobraziæ sobie nastêpuj¹cy stan faktyczny. Oskar¿ony w toku
postêpowania s¹dowego zosta³ umieszczony w zak³adzie leczniczym na obserwacji na okres czterech tygodni. Po up³ywie wyznaczonego terminu zosta³a
wydana opinia o stanie zdrowia psychicznego oskar¿onego, któr¹ jednak¿e
zakwestionowa³ obroñca oskar¿onego, który zarzuci³ jej niepe³noæ21 oraz
wewnêtrzn¹ sprzecznoæ22 i z³o¿y³ wniosek o powo³anie nowych bieg³ych.
Pomimo wezwania bieg³ych do z³o¿enia opinii uzupe³niaj¹cej, nie uda³o siê
wyjaniæ sprzecznoci, co w konsekwencji spowodowa³o, i¿ s¹d powo³a³ nowy
zespó³ bieg³ych. Po przeprowadzeniu badania ambulatoryjnego stwierdzili
oni, i¿ nie s¹ w stanie wydaæ opinii o stanie zdrowia psychicznego oskar¿onego i z³o¿yli wniosek o przeprowadzenie obserwacji oskar¿onego. S¹d wyda³
postanowienie o umieszczeniu oskar¿onego na obserwacji w zak³adzie leczniczym na czas dwóch tygodni. Nastêpnie przed up³ywem tego terminu biegli
wyst¹pili z wnioskiem o przed³u¿enie okresu obserwacji. S¹d orzek³ o przed³u¿eniu stosowania obserwacji oskar¿onego w zak³adzie leczniczym na okres
dalszych dwóch tygodni. Ostatecznie zosta³a wydana opinia o stanie zdrowia
psychicznego oskar¿onego. Tym razem opiniê zakwestionowa³ prokurator,
zarzucaj¹c jej niepe³noæ. Biegli wezwani do wydania opinii uzupe³niaj¹cej
nie potrafili udzieliæ odpowiedzi na wszystkie pytania sformu³owane w posta20 M. Je¿-Ludwichowska, D. Kala, Obserwacja psychiatryczna w zak³adzie leczniczym jako
czynnoæ dowodowa i rodek przymusu procesowego, [w:] Wêz³owe problemy prawa karnego,
kryminologii i polityki kryminalnej, pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, J. Lachowskiego, J. Wójcikiewicza, Warszawa 2010, s. 582.
21 Opinia jest niepe³na, je¿eli nie zawiera odpowiedzi na wszystkie postawione przez
organ procesowy pytania. Opinia, aby by³a uznana za pe³n¹, musi w swojej treci wskazywaæ
w sposób chronologiczny na przeprowadzone badania oraz metody badawcze stosowane przez
bieg³ych. Innymi s³owy, treæ opinii powinna odzwierciedlaæ czynnoci wykonywane przez bieg³ego oraz wskazywaæ na stosowane metody. [...] Ograniczenie siê przez bieg³ego w opinii
jedynie do sformu³owania wniosków koñcowych stanowi¹cych odpowied na zadane bieg³emu
pytania sprawia, i¿ organ procesowy pozbawiony jest realnej mo¿liwoci oceny takiej opinii,
poniewa¿ nie przedstawia ona toku postêpowania oraz rozumowania bieg³ego który doprowadzi³
go do sformu³owania wniosków koñcowych. K. Eichstaedt, P. Ga³ecki, A. Denko, Metodyka ,
137. Ponadto opinia uznawana jest za niepe³n¹, je¿eli nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w art. 200 § 2 k.p.k.
22 Szerzej o sprzecznoci w opinii bieg³ych K. Zgryzek, op. cit., s. 160164.
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nowieniu o powo³aniu bieg³ych psychiatrów. Wobec powy¿szego s¹d powo³a³
kolejny zespó³ bieg³ych psychiatrów. Po przeprowadzeniu badania oskar¿onego w warunkach ambulatoryjnych biegli nie s¹ w stanie wydaæ opinii i wnioskuj¹ o umieszczenie oskar¿onego na obserwacji w zak³adzie leczniczym23.
W takiej sytuacji powstaje pewnego rodzaju pat procesowy. Pomimo powo³ania trzech zespo³ów bieg³ych psychiatrów oraz wykorzystania maksymalnego czasu przeznaczonego na obserwacjê oskar¿onego w sprawie, nie
uda³o siê ustaliæ stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ zgodnie z naczeln¹ zasad¹ postêpowania karnego
ciê¿ar dowodu spoczywa na oskar¿ycielu publicznym. To w³anie on winien
udowodniæ zaistnienie czynu wype³niaj¹cego znamiona okrelonego przestêpstwa, sprawstwo oskar¿onego oraz jego zdolnoæ do ponoszenia odpowiedzialnoci karnej. Zmuszony jest zatem do obalenia domniemania niewinnoci.
Jak wynika z judykatury, istota domniemania niewinnoci sprowadza siê do
tego, ¿e oskar¿ony jest w procesie karnym niewinny, a przeciwne musi mu
byæ udowodnione, przy czym zwi¹zana cile z domniemaniem niewinnoci
zasada in dubio pro reo, zawarta w art. 5 § 2 k.p.k., nakazuje rozstrzygn¹æ
niedaj¹ce siê usun¹æ w¹tpliwoci na korzyæ oskar¿onego. Oznacza to, ¿e
udowodnienie winy oskar¿onemu musi byæ ca³kowite, pewne, wolne od w¹tpliwoci24. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, s¹d bêdzie zmuszony ww. w¹tpliwoci rozstrzygn¹æ na korzyæ oskar¿onego. Sytuacja taka mo¿e doprowadziæ
do uniewinnienia oskar¿onego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. albo
umorzenia postêpowania na podstawie art. 31 § 1 k.k.25 z powodu przyjêcia,
i¿ oskar¿ony z powodu choroby psychicznej, upoledzenia umys³owego lub
innego zak³ócenia czynnoci psychicznych w chwili czynu nie móg³ rozpoznaæ
jego znaczenia lub pokierowaæ swoim postêpowaniem. Co wiêcej, sytuacja
wskazana powy¿ej mo¿e równie¿ prowadziæ do uniewinnienia oskar¿onego od
pope³nienia zarzucanych mu czynów, je¿eli inne dowody nie wska¿¹ na sprawstwo oskar¿onego. Dlatego z punktu widzenia zarówno obroñcy, jak i samego
oskar¿onego przedstawiona sytuacja bêdzie korzystna dla oskar¿onego.
Maj¹c jednak¿e na uwadze art. 2 § 2 k.p.k., statuuj¹cy zasadê prawdy
materialnej, nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy wskazane powy¿ej rozwi¹zanie jest
s³uszne. Skoro naczeln¹ zasad¹ postêpowania karnego jest d¹¿enie do poznania prawdy i dokonanie prawdziwych ustaleñ faktycznych, to zastosowanie
zasady domniemania niewinnoci i in dubio pro reo stanê³oby na drodze do
23 Autor ma wiadomoæ, i¿ trudno wyobraziæ sobie, aby opisany stan faktyczny rzeczywicie siê wydarzy³, jednak¿e na potrzeby niniejszego opracowania wydaje siê on niezbêdny.
24 Wyrok SN z dnia 24 lutego 1999 r., V KKN 362/97, Prokuratura i Prawo 1999, nr 78,
poz. 11; wyrok SN z dnia 28 marca 2008 r., Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w Sprawach
Karnych 2008, poz. 764; wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 grudnia 2011 r.,
II Aka 382/2011, LexPolonica nr 3911142; K. Eichstaedt, P. Ga³ecki, A. Denko, Metodyka ,
s. 134135.
25 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pón. zm.).
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tej prawdy. Dlatego pojawia siê refleksja, czy w imiê d¹¿enia do dokonania
prawdziwych ustaleñ faktycznych, pomimo zwrotu w danej sprawie, który
znajduje siê w art. 203 § 3 k.p.k., mo¿liwe jest wydanie przez s¹d kolejnego
postanowienia (trzeciego ju¿) o poddaniu oskar¿onego obserwacji w warunkach zak³adu leczniczego. Rozwi¹zanie takie mog³oby, lecz wcale nie musia³o,
umo¿liwiæ uzyskanie informacji o stanie zdrowia psychicznego oskar¿onego,
które stanowi³yby ewentualnie podstawê ustalenia stanu faktycznego sprawy, co znacznie zbli¿y³oby s¹d do poznania prawdy.
Jednak¿e, maj¹c na wzglêdzie racjonalnoæ ustawodawcy, nie nale¿y próbowaæ interpretowaæ przepisu art. 203 § 3 k.p.k. we wskazany wy¿ej sposób.
Prowadzi³oby to bowiem do stanu sprzed nowelizacji przedmiotowej normy,
dokonanej na skutek orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 10 lipca
2007 r., który zarzuci³ niezgodnoæ tego przepisu z Konstytucj¹ RP w zakresie, w jakim nie wskazywa³ maksymalnego czasu trwania obserwacji psychiatrycznej w zak³adzie leczniczym. S¹d, d¹¿¹c do prawdy, móg³by przed³u¿aæ okres obserwacji na dalszy bli¿ej nieokrelony termin.
Sformu³owana w art. 2 § 2 k.p.k. zasada prawdy materialnej wprowadza
w procesie karnym wymóg opierania wszelkich rozstrzygniêæ na zgodnych
z prawd¹ ustaleniach faktycznych, przez które rozumie siê ustalenia udowodnione, czyli takie, gdy w wietle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemo¿liwy lub wysoce nieprawdopodobny. Obowi¹zek udowodnienia odnosiæ jednak nale¿y tylko do ustaleñ niekorzystnych dla
oskar¿onego, jako ¿e on sam korzysta z domniemania niewinnoci, a niedaj¹ce siê usun¹æ w¹tpliwoci rostrzyga siê na jego korzyæ26. Jak wynika
z powy¿szego, zasada prawdy materialnej i zasada domniemania niewinnoci
nie pozostaj¹ w stosunku do siebie w opozycji, lecz czasami nawet wzajemnie
siê uzupe³niaj¹.
Konkluduj¹c, treæ przepisu art. 203 § 3 k.k. nale¿y interpretowaæ
w sposób dos³owny i pomimo istnienia zasady prawdy materialnej nie mo¿na
pozostawiaæ oskar¿onego w niekorzystnej sytuacji procesowej, gdy¿ przys³uguj¹ mu wszystkie gwarancje p³yn¹ce z zasady domniemania niewinnoci
oraz in dubio pro reo. W opisywanym powy¿ej stanie faktycznym s¹d powinien wydaæ wyrok uniewinniaj¹cy albo umarzaj¹cy postêpowanie.

26

Wyrok SN z dnia 28 marca 2008 r., III KK 484/2007, LexPolonica nr 1900813.
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Summary
Observation in a psychiatric facility versus the rule of material truth
and the rule of the presumption of innocence
Key words: psychiatric opinion, expert in psychiatry, observation in a psychiatric facility, the rule
of material truth, the rule of the presumption of innocence.

In this article the author points at basis and reasons for calling expert
psychiatrists to give an opinion about a mental condition of an accused as
well placing them under observation in a psychiatric facility. Special attention is paid to a period of the observation and the consequences of its ending
in the aspect of the rule of material truth and the rule of the presumption of
innocence.
The author holds the view that when a statutory period of observing the
accused in a psychiatric facility ends, the primacy over the rule of material
truth should have the rule of the presumption of innocence. As a result, the
accused will be acquitted or the case will be dismissed.
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Artyku³y
Ma³gorzata Pietrucha-Hassan
kierownik oddzia³u terapeutycznego
dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi
lub upoledzonych umys³owo
Zak³ad Karny Nr 2 w £odzi

W³aciwoci osobowe skazanych
z diagnoz¹ zaburzeñ preferencji seksualnych.
Przegl¹d podstawowych informacji
Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego w 2005 r.1 spowodowa³a, ¿e
zgodnie z art. 96 § 1 k.k.w.: W systemie terapeutycznym odbywaj¹ karê
skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym skazani za
przestêpstwo okrelone w art. 197203 k.k., pope³nione w zwi¹zku z zaburzeniami preferencji seksualnych, upoledzeni umys³owo, a tak¿e uzale¿nieni od
alkoholu albo innych rodków odurzaj¹cych lub psychotropowych oraz skazani niepe³nosprawni fizycznie  wymagaj¹cy oddzia³ywania specjalistycznego,
zw³aszcza opieki psychologicznej, lekarskiej lub rehabilitacyjnej. Z zapisu
tego wynika, ¿e osoby, które dokona³y przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci i u których powo³ani przez s¹d biegli psychiatrzy
i seksuolodzy na etapie postêpowania s¹dowego zdiagnozowali zaburzenia
preferencji seksualnych, kierowani s¹ do odbywania kary pozbawienia wolnoci w systemie terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upoledzonych umys³owo.
Do katalogu przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci
kodeks karny2 zalicza:
art. 197  zgwa³cenie,
art. 198  wykorzystanie seksualne bezradnoci, niepoczytalnoci,
art. 199  seksualne nadu¿ycie stosunku zale¿noci,
art. 200  obcowanie p³ciowe lub inne czynnoci seksualne podejmowane
z ma³oletnim,
1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks
postêpowania karnego i ustawy  Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 163, poz. 1363).
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pón. zm.).
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art. 200a  nawi¹zywanie kontaktu z ma³oletnim za pomoc¹ systemu
teleinformatycznego,
art. 200b  publiczne propagowanie treci o charakterze pedofilskim,
art. 201  kazirodztwo,
art. 202  kryminalizuje pornografiê, w tym szeroko rozumian¹ pornografiê z udzia³em dzieci,
art. 203  zmuszanie do prostytucji,
art. 204  nak³anianie do prostytucji, w tym ma³oletniego, lub czerpanie
z niej korzyci. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e art. 204 k.k. ustawodawca nie
uj¹³ w uregulowaniach art. 96 § 1 k.k.w.
Niemniej jednak katalog zachowañ seksualnych uznanych za przestêpcze jest doæ szeroki, a rozwa¿aj¹c kwestiê przestêpstw na tle seksualnym,
nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e nie chodzi tu tylko o te potocznie rozumiane,
tj. zgwa³cenia i molestowanie pedofilne.

Przestêpstwo pope³nione w zwi¹zku z zaburzeniami
preferencji seksualnych
Aby odpowiedzieæ na pytanie: co to znaczy, ¿e przestêpstwo zosta³o pope³nione w zwi¹zku z zaburzeniami preferencji seksualnych?, nale¿y przyjrzeæ siê bli¿ej seksualnoci cz³owieka. I tak, prawid³owe zachowanie seksualne (interpersonalne), powinno zawieraæ potencjaln¹ mo¿liwoæ spe³nienia
trzech podstawowych funkcji, tj. biologicznej, psychologicznej i spo³ecznej.
Funkcja biologiczna przejawia siê w mo¿liwoci prokreacji i roz³adowania popêdowych napiêæ seksualnych. Ju¿ sam fakt roz³adowania napiêcia
powoduje poczucie satysfakcji seksualnej.
Funkcja psychologiczna zachowania seksualnego zwi¹zana jest
z mo¿liwoci¹ zaspokojenia m.in.: potrzeb uznania, akceptacji, samorealizacji, wyra¿enia w³asnej wartoci, w³adzy oraz dostarczenia satysfakcji seksualnej partnerowi. Satysfakcja seksualna osi¹gana na tym poziomie jest tym
wiêksza, im wiêcej potrzeb psychicznych cz³owieka zostanie zaspokojonych
w czasie kontaktu seksualnego.
Funkcja spo³eczna jest realizowana poprzez tworzenie wiêzi z innym
cz³owiekiem, partnerem seksualnym.
Zachowania nieprawid³owe z punktu widzenia normy to takie zachowania, które pozostaj¹ sprzeczne lub nie realizuj¹ wymienionych funkcji lub
realizuj¹ je w sposób niepe³ny3. Nieprawid³owoci s¹ tym wiêksze, im bardziej seks sprowadzony jest do sfery biologicznej. Podejmowane wtedy kontakty seksualne doprowadzaj¹ tylko do prostego spe³nienia potrzeby seksual3 Zob. W. Czernikiewicz, Materia³y dla s³uchaczy Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, UAM, Poznañ 2006, niepubl.
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nej. Daj¹ poczucie odprê¿enia i ulgi, lecz nie zaspokajaj¹ potrzeb psychicznych cz³owieka ani te¿ nie zacieniaj¹ wiêzi z innym cz³owiekiem.
Wszystkie odchylenia od normy w zachowaniu seksualnym, niezale¿nie
od objawów oraz rodzaju, natê¿enia i czynników przyczynowych, przy czym
termin ten obejmuje zarówno odchylenia seksualne w sensie odchyleñ od
norm spo³ecznych, jak i odchylenia patologiczne w sensie odchyleñ od normy
medycznej, oznaczaj¹ dewiacje seksualne4.
W seksuologii przyjmuje siê ró¿ne kryteria podzia³u odchyleñ seksualnych. Kieruj¹c siê kryterium spo³ecznego dobra, s³uszne wydaje siê przyjêcie
podzia³u na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza obejmowa³aby zachowania seksualne spo³ecznie nieszkodliwe, bêd¹ce niewielkimi odchyleniami maj¹cymi
raczej charakter odmian indywidualnych czy pewnych osobliwoci (dziwactw). Przyjêto nazywaæ je dewiacjami zachowañ seksualnych. Mog¹
one dotyczyæ sposobów zaspokajania popêdu oraz jego kierunku.
Drugim rodzajem odchyleñ seksualnych s¹ zachowania nazywane perwersjami (b¹d zboczeniami). Ich realizacjê uwa¿a siê za spo³ecznie szkodliw¹ i jest ona zwalczana. Szkodliwoæ ta mo¿e byæ bezporednia, np. gdy
zagra¿a ¿yciu ludzkiemu (zgwa³cenie), lub porednia, gdy powoduj¹c konflikt
ze spo³ecznymi normami, prowadzi do g³êbokiej rozterki moralnej i w konsekwencji do nerwicy. Nerwicê traktujemy bowiem zawsze jako stratê zarówno
osobist¹, jak i spo³eczn¹. Tylko ten rodzaj nieprawid³owego zachowania seksualnego zaliczymy do patologii5.
Perwersje seksualne mog¹ tak¿e dotyczyæ sposobów zaspokajania popêdu
seksualnego oraz odchyleñ w zakresie jego kierunku. Szkodliwoæ poszczególnych perwersji mo¿e byæ ró¿na i niekiedy nie mo¿na, uwzglêdniaj¹c kryterium spo³eczne, przeprowadziæ cis³ej granicy miêdzy wyró¿nionymi dwoma
grupami nieprawid³owych zachowañ seksualnych, gdy¿ np. czym innym jest
zachowanie typu homoseksualnego ch³opców masturbuj¹cych siê, czym innym homoseksualizm realizowany miêdzy ludmi doros³ymi, a jeszcze czym
innym kontakt homoseksualny doros³ego mê¿czyzny z nieletnim ch³opcem.
Ten sam rodzaj odmiennego zachowania seksualnego mo¿e byæ zatem raz
uwa¿any za dewiacjê (lub nawet prawid³owoæ w danej fazie rozwoju), raz za
perwersjê. Odchyleñ w zachowaniu seksualnym nie mo¿na bowiem ujmowaæ
wy³¹cznie behawioralnie, tj. na podstawie realizowanych czynnoci, ale konieczna jest ka¿dorazowa znajomoæ sytuacji oraz motywacji danej osoby.
Podzia³ zachowañ seksualnych na dewiacje i perwersje jest utrudniony
równie¿ z innego punktu widzenia: cechuje go dynamicznoæ. Dewiacja mo¿e
przekszta³ciæ siê w perwersjê i odwrotnie  perwersja pod wp³ywem np.
terapii mo¿e przyj¹æ postaæ nieszkodliwej dewiacji. Dlatego stosuje siê czêsto
4
5

K. Imieliñski, Zarys seksuologii i seksiatrii, PZWL, Warszawa 1986, s. 201.
I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, Wydawnictwo Akademickie ¯ak, Warszawa 2002, s. 120.
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jeszcze inne kryterium podzia³u. Istotn¹ cechê dewiacji stanowi³by wówczas
jej preferencyjny charakter, czyli dewiacja by³aby pewnym wyborem zachowania, tym, co siê woli, bardziej lubi, a wiêc nie mia³aby ona przymusowego,
wy³¹cznego charakteru. W chwili, gdy taki przymus wyst¹pi, tzn. gdy cz³owiek nie mo¿e zaspokoiæ popêdu seksualnego w inny, tylko w taki w³anie,
odmienny od powszechnie przyjêtego sposób, dewiacja staje siê perwersj¹,
której istotn¹ cech¹ jest kompulsywnoæ, czyli wewnêtrzny przymus takiego
i tylko takiego realizowania popêdu6 .
Klasyfikacja dewiacji seksualnych nie jest list¹ chorób, lecz systematyk¹
ogromnego bogactwa i mo¿liwoci zachowañ seksualnych. Klasyfikacja odchyleñ seksualnych w ujêciu Kazimierza Imieliñskiego obejmuje nastêpuj¹ce
jednostki zachowañ patologicznych7:
1. Odchylenia seksualne w zakresie obiektu seksualnego:
 pedofilia,
 gerontofilia,
 zoofilia,
 fetyszyzm,
 transwestytyzm,
 inne.
2. Odchylenia seksualne w zakresie sposobu realizacji popêdu seksualnego:
 sadyzm,
 masochizm,
 ekshibicjonizm,
 ogl¹dactwo,
 inne.
3. Odchylenia seksualne nietypowe:
 homoseksualizm,
 transseksualizm,
 kazirodztwo.
Zaburzenia preferencji seksualnych to pojêcie dookrelaj¹ce te odchylenia seksualne, u pod³o¿a których le¿y zaburzony sposób wybierania
obiektu seksualnego. Jednostka preferuje zaspokajanie swojego popêdu seksualnego w relacji z anormalnym obiektem seksualnym8.
W populacji podopiecznych oddzia³u terapeutycznego najwiêkszy procentowo odsetek (79,5%) skazanych za przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci stanowi¹ mê¿czyni z diagnoz¹ zaburzeñ preferencji seksualnych pod postaci¹ pedofilii.
6
7

Ibidem.
K. Imieliñski, op. cit., s. 222. Na potrzeby niniejszego artyku³u klasyfikacja zaburzeñ
zachowañ seksualnych zosta³a podana w bardzo ogólnej i skróconej formie.
8 W. Czernikiewicz, op. cit.
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Pedofilia (infantoseksualizm, paderozja) jest odchyleniem seksualnym
przejawiaj¹cym siê w sk³onnoci do praktyk seksualnych z dzieæmi. W tym
ujêciu p³eæ dziecka nie ma tak wielkiego znaczenia, gdy¿ cia³o dzieciêce,
tj. wykazuj¹ce cechy niedojrza³oci, stanowi w³aciw¹ podnietê seksualn¹
podobn¹ do roli fetysza. Niektórzy autorzy próbuj¹ uciliæ pojêcia i proponuj¹ terminem pedofilia obj¹æ sk³onnoci seksualne do dzieci niezale¿nie od
ich p³ci, natomiast terminem nimfofilia  sk³onnoci seksualne mê¿czyzn
do niedojrza³ych dziewcz¹t. Czasami wyodrêbnia siê jeszcze partenofiliê, która ma oznaczaæ sk³onnoci seksualne do dziewic. W tym sensie nimfofilia
by³aby odmian¹ partenofilii, chocia¿ obydwa te pojêcia nie s¹ jednoznaczne9.
W zale¿noci od p³ci dziecka (obiektu zachowañ pedofilnych) wyró¿niana siê
pedofiliê homoseksualn¹ lub heteroseksualn¹.
Mechanizmy neutralizuj¹ce seksualnoæ w kontaktach miêdzy ludmi
doros³ymi a dzieæmi zawodz¹ w dwóch przypadkach, wiod¹c do powstania
dewiacji w³aciwej lub zastêpczej. Pedofilia w³aciwa istnieje wówczas, gdy
partnerem preferowanym jest ma³e dziecko oraz gdy praktyki seksualne
dokonywane s¹ wy³¹cznie z nim. Jeli praktyki pedofilne s¹ sporadyczne,
a partnerem jest dziewczynka w okresie dojrzewania lub tu¿ przed nim,
trudno to uznaæ za dewiacjê seksualn¹, chocia¿ praktyki takie naruszaj¹
zakazy prawne i s¹ karalne. Pedofilia zastêpcza wystêpuje wówczas, gdy
partnerem preferowanym jest cz³owiek dojrza³y, lecz wskutek trudnoci lub
niemo¿noci nawi¹zania z nim kontaktu seksualnego (np. wskutek starczego
wieku) mo¿liwoci realnego zaspokojenia potrzeb seksualnych ograniczone s¹
tylko do praktyk seksualnych z dzieæmi. S¹ to jednak praktyki zastêpcze
nawet wtedy, gdy s¹ (z koniecznoci) wy³¹czne i utrzymywane przez d³u¿szy
czas. Czynnikiem sprzyjaj¹cym zastêpczym praktykom pedofilnym jest os³abienie hamulców psychicznych, spotykane u ludzi w starczym wieku, a zwi¹zane z mia¿d¿ycowymi procesami zachodz¹cymi w mózgu10.
Wed³ug Miêdzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
(ICD-10) pedofilia to utrwalona lub dominuj¹ca sk³onnoæ do aktywnoci
seksualnej z dzieckiem lub dzieæmi w wieku przez dojrzewaniem. Sprawca
ma co najmniej 16 lat i jest co najmniej o 5 lat starszy od dziecka lub dzieci.
Wed³ug klasyfikacji DSM-IV pedofilia to wystêpowanie przez okres co najmniej 6 miesiêcy fantazji lub zachowañ seksualnych zwi¹zanych z aktywnoci¹ seksualn¹ podejmowan¹ z dzieæmi przed okresem dojrzewania11.
Omawiaj¹c zjawisko pedofilii, nale¿y podkreliæ, ¿e praktyki pedofilne
nie musz¹ byæ zwi¹zane ze stosowaniem przemocy pod jak¹kolwiek postaci¹.
Sprawcy takich zachowañ czêsto wykorzystuj¹, w sposób mniej lub bardziej
wiadomy, naturalne zachowania i ciekawoæ dziecka.
9
10
11

K. Imieliñski, op. cit., s. 231.
Ibidem, s. 232.
Z. Lew-Starowicz, Z. Zdrojewicz, S. Dulko, Leksykon seksuologiczny, Continuo, Wroc³aw
2002, s. 80.
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Nikt nie potrafi odpowiedzieæ, jaki jest spo³eczny zakres zjawiska parafilii. Wyniki badañ uzyskane z ujawnionej i poddaj¹cej siê tym badaniom
populacji nie daj¹ obrazu ca³oci. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e klucz do poznania
istoty i zakresu problemu tkwi w populacji nieujawnionej. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przypuszczaæ, ¿e populacja ujawniona jest zaledwie
ma³¹ czêci¹ tej rzeczywistej, nieujawnionej. Stanowi te¿ populacjê szczególn¹  np. istniej¹ w niej powi¹zania dewiacyjnoci z zaburzeniami psychicznymi. Nic natomiast nie wiadomo o ludziach z cechami parafilii, którzy nigdzie
nie szukaj¹ pomocy i nie popadaj¹ w konflikty z prawem. Nie ma obecnie
sprzyjaj¹cego klimatu spo³ecznego, umo¿liwiaj¹cego ujawnienie w³asnych zachowañ i potrzeb dewiacyjnych, ponadto wiele osób uwa¿a siebie za normalnych i nie widzi potrzeby ods³aniania siê wobec kogokolwiek.
Natê¿enie potrzeb i zachowañ parafilnych mo¿e byæ ró¿ne u ró¿nych
osób. Zdarza siê, ¿e jednoczenie wspó³wystêpuj¹ ró¿ne formy parafilii.
U jednych wspó³istniej¹ z normalnym ¿yciem seksualnym, u innych maj¹
charakter epizodyczny, mog¹ te¿ wystêpowaæ jedynie w formie fantazji
i nigdy nie byæ realizowane w praktyce b¹d stanowiæ wy³¹czn¹ formê realizacji potrzeb seksualnych.

Na czym polega terapia sprawców przestêpstw
przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci?
Maj¹c na uwadze liczbê i jakoæ prezentowanych przez populacjê sprawców tego typu przestêpstw zaburzeñ zdrowia psychicznego i funkcjonowania
spo³ecznego oraz ich poziom intelektualny, najlepsz¹ efektywnoæ oddzia³ywañ zdaje siê zapewniaæ stosowanie oddzia³ywañ korekcyjnych w nurcie
terapii poznawczo-behawioralnej.
W ujêciu poznawczo-behawioralnym przyjmuje siê, ¿e u podstaw zewnêtrznych form zachowañ le¿¹ procesy mylenia, reakcje emocjonalne
i fizjologiczne. Sposób mylenia oraz dowiadczane emocje stanowi¹ si³ê
sprawcz¹ zachowania siê cz³owieka, równie¿ dzia³ania zaburzonego. Wyró¿nia siê dwa podstawowe mechanizmy le¿¹ce u podstaw seksualnych zachowañ dewiacyjnych:
1) zniekszta³cenia poznawcze, czyli niew³aciwe zrozumienie i ocena sytuacji;
2) deficyty behawioralne, czyli brak kompetencji i umiejêtnoci spo³ecznych lub nieznajomoæ sposobów poprawnego zachowania siê.
Oddzia³ywania korekcyjne okrelone w programie oddzia³ywañ resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci
seksualnej i obyczajnoci skupiaj¹ siê wiêc na zmianie patologicznych schema-
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tów poznawczych na temat seksualnoci cz³owieka, zachowañ seksualnych,
ofiary przestêpstwa oraz wyrównywaniu deficytów w zakresie zachowania
siê w sposób aprobowany spo³ecznie.
Program realizowany jest przede wszystkim w formie zajêæ grupowych
i sk³ada siê z nastêpuj¹cych etapów:
1. Trening umiejêtnoci spo³ecznych (oko³o 12 sesji)  zajêcia powiêcone podnoszeniu kompetencji spo³ecznych (poczucie w³asnej wartoci
i odpowiedzialnoci, hierarchia wartoci moralnych i wnioskowanie moralne,
elementy asertywnoci, konstruktywna komunikacja w³asnych emocji i potrzeb, identyfikacja pozytywnych i negatywnych zasobów w³asnych itp.). Zajêcia maj¹ zmobilizowaæ skazanych do podjêcia indywidualnej i grupowej
terapeutycznej pracy w³asnej.
2. Warsztaty psychologiczne powiêcone nauce konstruktywnych sposobów rozwi¹zywania sytuacji konfliktowych (oko³o 12 sesji)
 zajêcia maj¹ce na celu uwiadomienie powszechnoci wystêpowania konfliktów interpersonalnych oraz konfliktów potrzeb i dylematów moralnych,
nauka konstruktywnego radzenia sobie z konfliktem wewnêtrznym. Zajêcia
zosta³y poszerzone o problematykê konstruktywnych zachowañ zwi¹zanych
z radzeniem sobie ze z³oci¹ w³asn¹ i otoczenia spo³ecznego.
3. Warsztaty psychologiczne (10 sesji)  zajêcia uzupe³niaj¹ce, maj¹ce
na celu pog³êbienie samowiedzy i wgl¹du w siebie, a tak¿e uzyskanie wgl¹du
w swoje zachowanie i swój system wartoci.
4. Edukacja psychoseksualna (6 sesji)  zajêcia edukacyjne powiêcone zmianie fa³szywych przekonañ i schematów poznawczych dotycz¹cych
rozwoju i funkcjonowania psychoseksualnego cz³owieka.
5. Trening empatii (10 sesji)  zajêcia maj¹ce na celu podnoszenie
wiadomoci krzywdy wyrz¹dzanej ofiarom przestêpstw na tle seksualnym,
napisanie listu do ofiary przestêpstwa, rozpoznawanie i ekspresja emocji
w³asnych. Trening ujawnia sposób postrzegania dokonanego przestêpstwa,
ma na celu autoidentyfikacjê siebie w roli zadaj¹cego cierpienie.
6. Terapia w³aciwa (16 sesji)  zajêcia powiêcone identyfikacji w³asnego ³añcucha zachowañ przestêpczych w oparciu o model cyklu zachowañ
przestêpczych Spencera. Polegaj¹ one na sporz¹dzeniu, prezentacji i omówieniu w³asnej historii ¿ycia z elementami biografii psychoseksualnej. Zajêcia
wspierane s¹ konsultacjami indywidualnymi. Na tym etapie oddzia³ywañ
uczestnicy przepracowuj¹ temat ³añcucha decyzyjnego przestêpstwa, poznaj¹, jakie wystêpowa³y u nich zniekszta³cenia i stereotypy poznawcze dotycz¹ce przestêpstwa, uwiadamiaj¹ sobie w³asne mechanizmy obronne, æwicz¹ siê
w przejmowaniu odpowiedzialnoci za swoje s³owa i czyny.
7. Trening zapobiegania nawrotom zachowañ patologicznych zachowañ na tle seksualnym (6 sesji)  zajêcia maj¹ce na celu zapobieganie
powrotnoci do przestêpstwa poprzez rozpoznawanie sygna³ów alarmowych,
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zbudowanie zaplecza moralnego i pomocowego oraz sieci wsparcia po zakoñczeniu udzia³u w programie i opuszczeniu zak³adu karnego.
Maj¹c na uwadze tê czêæ populacji skazanych, u których diagnozie zaburzeñ preferencji seksualnych towarzyszy³a diagnoza obni¿enia funkcji intelektualnych, opracowano program treningu poznawczo-behawioralnego
powiêcony redukcji patologicznych zachowañ na tle seksualnym. Podczas
treningu jego uczestnicy zdobywaj¹ wiedzê na temat podstawowych zasad
i norm rozwoju psychoseksualnego oraz seksualnoci. Zajêcia stwarzaj¹ okazjê do poznania:
 stosunku do w³asnego cia³a;
 nabycia umiejêtnoci rozró¿niania dotyku dobrego, z³ego i intymnego w relacjach doros³ydoros³y, doros³ydziecko, dzieckodziecko;
 kryteriów rozpoznawania doros³oci i dojrza³oci, istotnych m.in. do podejmowania zachowañ seksualnych.
Warto przy okazji podkreliæ, ¿e w warunkach izolacji penitencjarnej nie
jest prowadzona farmakoterapia zaburzeñ preferencji seksualnych. Jest to
bowiem terapia bardzo kosztowna, a poza tym pobyt w warunkach izolacji
penitencjarnej fizycznie oddziela ofiary od sprawców, powoduje wiêc wymuszon¹ abstynencjê. Farmakoterapia jest postrzegana przez jej potencjalnych
odbiorców jako rodek przejmuj¹cy odpowiedzialnoæ i zwalniaj¹cy z obowi¹zku podjêcia pracy nad sob¹ oraz obowi¹zku kontrolowania mechanizmów w³asnych zachowañ dewiacyjnych. Takie podejcie demotywuje do
zmiany i korygowania posiadanych zniekszta³ceñ poznawczych oraz zmniejsza szanse na identyfikacjê w³asnego cyklu zachowañ przestêpczych, a tak¿e
w³o¿enie wysi³ku intelektualnego w rozpoznanie i przepracowanie prze¿ywanych problemów. Popêd seksualny rodzi siê w g³owie. G³owa jest tak¿e siedliskiem orgazmu. Z tych powodów najwiêkszy nacisk powinien byæ po³o¿ony
na zmiany wewnêtrzne oraz samodyscyplinê realizacji potrzeb seksualnych.
Pismem z dnia 29 grudnia 2005 r. Dyrektor Generalny S³u¿by Wiêziennej
wskaza³ 7 jednostek penitencjarnych, w których funkcjonowa³y ju¿ oddzia³y
terapeutyczne dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi
lub upoledzonych umys³owo, do realizowania Programu oddzia³ywañ terapeutycznych i resocjalizacyjnych prowadzonych wobec sprawców przestêpstw
przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci. By³y to nastêpuj¹ce jednostki:
Areszt ledczy w Starogardzie Gdañskim, Zak³ad Karny nr 2 w £odzi, Zak³ad Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz zak³ady karne w Rawiczu,
Sztumie, Goleniowie i Olenicy.
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Charakterystyka populacji skazanych z zaburzeniami
preferencji seksualnych
Od dnia 1 stycznia 2006 r. w oddziale terapeutycznym dla skazanych
z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upoledzonych umys³owo Zak³adu Karnego nr 2 w £odzi przebywa³o w sumie 83 skazanych, którzy
dokonali przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci w zwi¹zku
z zaburzeniami preferencji seksualnych. Zaburzenia preferencji tych skazanych mia³y ró¿ne postaci i w znacznej wiêkszoci przypadków mia³y charakter wtórny. By³y to:
 pedofilia homoseksualna (26 skazanych);
 pedofilia heteroseksualna (35 skazanych);
 pedofilia biseksualna (5 skazanych);
 sadyzm (2 skazanych);
 raptofilia, czyli gwa³cicielstwo (3 skazanych);
 pornofilia (1 skazany);
 gerontofilia (1 skazany);
 fetyszyzm (1 skazany);
 kazirodztwo (4 skazanych);
 co najmniej dwa wspó³istniej¹ce parafilie (5 skazanych).
U 40 skazanych poza zaburzeniami preferencji seksualnych nie zdiagnozowano innych zaburzeñ lub dysfunkcji zdrowia psychicznego, za 43 pozosta³ych mia³o podwójn¹ diagnozê, czyli poza zaburzeniami preferencji seksualnych dowiadcza³o innych zaburzeñ. Ich szczegó³owy opis zawiera tabela 1.
Tabela 1

Diagnozy zaburzeñ psychicznych u sprawców przestêpstw seksualnych
Podwójna diagnoza
upoledzenie
umys³owe

nadu¿ywanie
i uzale¿nienie od
alkoholu

organiczne
uszkodzenia
orodkowego uk³adu
nerwowego

osobowoæ
socjopatyczna

12

23

6

2

ród³o danych: badania w³asne.

Jak pokazuje analiza przytoczonych danych, wspominane wczeniej powi¹zanie przez K. Imieliñskiego pedofilii, schorzeñ orodkowego uk³adu nerwowego i podesz³ego wieku ¿ycia nie znajduje potwierdzenia.
Z wielu powodów ustalenie wieku ¿ycia tych¿e mê¿czyzn w dniach pope³niania przestêpstwa jest bardzo trudne. Niejednokrotnie zdarza³y siê bowiem
sytuacje, ¿e przestêpstwo mia³o charakter czynu ci¹g³ego, trwaj¹cego nawet
kilka lat, a sami zainteresowani niechêtnie udzielali informacji na ten temat.
Czêæ skazanych czyni³a to z obawy przed ujawnieniem zachowañ, które nie
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zosta³y jeszcze wykryte lub zg³oszone przez poszkodowanych, a czêæ z uwagi
na negowanie sprawstwa czynu przestêpczego. Niemniej jednak wiek ¿ycia
w dniu przyjêcia do oddzia³u terapeutycznego równie¿ pozwala na pewne
szacunkowe ustalenia dotycz¹ce populacji skazanych za przestêpstwa seksualne. Jak pokazuj¹ dane zebrane w tabeli 2, znaczn¹ czêæ populacji stanowili
mê¿czyni miêdzy 30 a 50 rokiem ¿ycia.
Tabela 2
Wiek ¿ycia sprawców przestêpstw seksualnych w dniu przyjêcia do oddzia³u terapeutycznego
Wiek sprawców

2030

3140

4150

5160

6170

Liczba sprawców

15

26

27

11

4

ród³o danych: badania w³asne.

Wykszta³cenie sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej
i obyczajnoci obrazuje tabela 3. W wiêkszoci przypadków skazani z tej
populacji mieli wykszta³cenie podstawowe, rednie ogólne lub rednie techniczne i by³y to osoby aktywne i czynne zawodowo, z powodzeniem zarabiaj¹ce na swoje w³asne utrzymanie. Nale¿y zatem zapomnieæ o doæ powszechnym wyobra¿eniu pedofila jako osoby niewykszta³conej, wy³¹czonej poza
nawias spo³eczeñstwa.
Tabela 3
Wykszta³cenie sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci
Wykszta³cenie sprawców
specjalne
2

niepe³ne
podstawowe
podstawowe
1

25

zasadnicza
szko³a
zawodowa

rednie
ogólne lub
techniczne

wy¿sze
zawodowe
lub
magisterskie

doktorskie

23

25

6

1

ród³o danych: badania w³asne.

Kolejnym fa³szywym pogl¹dem jest przekonanie zwi¹zane z zawodami
wykonywanymi przez sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej
i obyczajnoci. W spo³eczeñstwie panuje pogl¹d, ¿e s¹ to osoby pracuj¹ce
najczêciej w kontakcie z dzieæmi (np. pedagodzy, trenerzy sportowi itp.),
co ma im zapewniaæ ³atwy dostêp do ofiar. Jak pokazuj¹ dane zebrane w tabeli 4, znaczna wiêkszoæ tych skazanych (60%) wykonywa³a zawody niehumanistyczne, techniczne, wymagaj¹ce pracy fizycznej. Zawód lub uprawnienia pedagogiczne posiada³o tylko 10 skazanych, czyli 12%.
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Tabela 4
Zawód wykonywany przez sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci
Wykonywany zawód

bez zawodu,
prace dorywcze

zawód techniczny,
praca fizyczna
lub umys³owa
niehumanistyczna
(murarz, hydraulik,
rolnik, ksiêgowy,
elektryk, elektronik,
informatyk itp.)

zawód wymagaj¹cy
kontaktu z lud mi
(sprzedawca,
taksówkarz,
policjant,
masa¿ysta itp.)

pedagogiczny
(nauczyciel,
trener, ksi¹dz itp.)

12

50

11

10

ród³o danych: badania w³asne.

Miejsce zamieszkania skazanych za przestêpstwa seksualne to, jak pokazuj¹ dane zawarte w tabeli 5, najczêciej du¿e miasto (50,6% populacji). Ze
wsi pochodzi³o tylko 18% skazanych, pozosta³a czêæ z ma³ego miasta. Mo¿na
zastanawiaæ siê nad tym, czy rzeczywicie najmniej przestêpstw seksualnych
zdarza siê w ma³ych miastach i wsiach, czy te¿ najwiêcej przestêpstw dokonanych przez ich mieszkañców pozostaje z wielu powodów nieujawniona.
Tabela 5
Miejsce zamieszkania sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci
Miejsce zamieszkania przed dokonaniem przestêpstwa
wie

ma³e miasto
du¿e miasto
(poni¿ej 500 tys. mieszkañców) (powy¿ej 500 tys. mieszkañców

15

26

42

ród³o danych: badania w³asne.

Kolejn¹ cech¹, któr¹ poda³am analizie, by³ stan cywilny sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci. Przestêpstwa te s¹
zwi¹zane z zaspokajaniem potrzeb seksualnych. Zgodnie z polsk¹ obyczajnoci¹, potrzeby te w sposób aprobowany spo³ecznie zaspokaja siê w zwi¹zku
partnerskim lub ma³¿eñskim. Jak pokazuje tabela 6, przed pozbawieniem
wolnoci 50,6% skazanych pozostawa³o, przynajmniej oficjalnie, w zwi¹zku
ma³¿eñskim lub kolejnym zwi¹zku, a 38,5% by³o kawalerami. Tylko 10,8%
badanej populacji by³o rozwiedzionych. Tyle dane statystyczne. Trudna do
opisania analiza jakociowa wskazuje jednoczenie na pewn¹ daj¹c¹ siê zauwa¿yæ tendencjê: sprawcy przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci utrzymuj¹ relacje z kobietami, dla których seks nie stanowi atrakcyjnej formy aktywnoci. Najczêstszymi tego przyczynami s¹:
 zaburzenia zdrowia somatycznego lub psychicznego pod ró¿n¹ postaci¹,
 przesz³e lub teraniejsze traumatyczne dowiadczenia ¿yciowe,
 niski poziom libido.
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Jak wskazuje dowiadczenie terapeutyczne, czêæ skazanych zwi¹zek
z kobiet¹ traktuje jako swoiste alibi w sytuacji oskar¿eñ o niew³aciwe zachowania seksualne (cyt.: Jestem niewinny. Zosta³em pomówiony, przecie¿ ja
mam ¿onê i dzieci).
Tabela 6
Stan cywilny sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci
Stan cywilny w dniu pope³nienia przestêpstwa
kawaler

¿onaty, w tym po raz kolejny
w zwi¹zku

rozwiedziony

32

42

9

ród³o danych: badania w³asne.

Poniewa¿ prawie 80% populacji sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci to osoby skazane z art. 200 k.k. z równoczesn¹
diagnoz¹ zaburzeñ preferencji seksualnych pod postaci¹ pedofilii, analizie
poddano ich dzietnoæ. Okazuje siê, ¿e w³asnych dzieci nie mia³o 40 skazanych, a wiêc 48%. Jedno lub dwoje w³asnych dzieci mia³o 42% i tylko 9,6%
mia³o wiêcej ni¿ 3 dzieci. Dok³adne dane na ten temat zosta³y zawarte
w tabeli 7.
Dzietnoæ sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci

Tabela 7

Dzietnoæ sprawców
bezdzietny

12 dzieci

3 i wiêcej dzieci

40

35

8

ród³o danych: badania w³asne.

Wreszcie najwa¿niejsza cecha opisuj¹ca populacjê skazanych  ich relacja z ofiar¹. Jak pokazuj¹ dane zebrane w tabeli 8, w 62,6% przypadków
ofiar¹ przestêpstwa na tle seksualnym by³a osoba obca, niespokrewniona ze
sprawc¹. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e nie zawsze okrelenie obca oznacza:
nieznajoma, przypadkowa. Czêsto by³y to dzieci lub osoby doros³e poznane
w ró¿nych okolicznociach (trenowany wychowanek, uczeñ, dziecko zaprzyjanionej s¹siadki, dziecko konkubiny itp.). Stosunkowo rzadko ofiarami s¹
osoby zupe³nie nieznane, przypadkowo spotkane i skrzywdzone na ulicy.
29% sprawców skrzywdzi³o seksualnie dzieci w³asne lub dzieci blisko z nimi
spokrewnione (np. dzieci w³asnego rodzeñstwa), za 8,4% populacji dokona³o
przestêpstwa na osobach z dalszej rodziny (np. sporód kuzynostwa).

W³aciwoci osobowe skazanych z diagnoz¹ zaburzeñ preferencji seksualnych...
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Tabela 8

Pokrewieñstwo z ofiar¹ przestêpstwa
Pokrewieñstwo
osoba niespokrewniona

w³asne dziecko lub bliska
rodzina

dalsza rodzina

52

24

7

ród³o danych: badania w³asne.

Aby obraz populacji sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci by³ pe³en, nale¿y dodaæ, ¿e z obserwacji i dowiadczeñ
zespo³u terapeutycznego wynika, i¿ populacja osadzonych z zaburzeniami
preferencji seksualnych charakteryzuje siê:
1. Wystêpowaniem zaawansowanych i utrwalonych przez lata ¿ycia mechanizmów obronnych osobowoci, takich jak: usprawiedliwianie, racjonalizacja, kompensacja, sublimacja itp.
2. Trudnym do przepracowania oporem terapeutycznym, co wymaga
prowadzenia intensywnych oddzia³ywañ specjalistycznych maj¹cych na celu
wykszta³cenie motywacji do pracy w³asnej.
3. W wiêkszoci przypadków instrumentaln¹ motywacj¹ skazanych do
udzia³u w programie oddzia³ywañ terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec sprawców przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, obliczon¹ zwykle na uzyskanie konkretnych korzyci (np. warunkowego przedterminowego zwolnienia).
4. Wzajemnym negatywnym wp³ywem na siebie. Czêsto skazani, którzy
ukoñczyli oddzia³ywania prowadzone w ramach programu, a ich motywacja
do terapii pozostawa³a instrumentalna, wp³ywaj¹ demoralizuj¹co na uczestników kolejnych edycji programu. Przemiewaj¹ zaanga¿owanie tych drugich
w oddzia³ywania specjalistyczne, deprymuj¹ wysi³ki i kompetencje kadry
prowadz¹cej zajêcia, prowokuj¹ do naruszenia zasady dyskrecji obowi¹zuj¹cej podczas zajêæ terapeutycznych itp. Skazani ci odreagowuj¹ w ten sposób
swoje niezadowolenie z powodu braku prawnych korzyci wynikaj¹cych
z ukoñczenia zajêæ.
5. Bardziej otwartym zaspokajaniem potrzeb seksualnych w warunkach
izolacji penitencjarnej. rednio po³owa skazanych z tej populacji ujawnia
homoseksualn¹ orientacjê p³ciow¹. Fakt ten skutkuje ryzykiem nawi¹zywania niepo¿¹danych relacji interpersonalnych, a odbiór tych relacji przez pozosta³ych osadzonych mo¿e stwarzaæ powa¿ne zagro¿enie dla ich bezpieczeñstwa osobistego.
6. Stwarzaniem wokó³ siebie atmosfery pseudointelektualizmu, wielkociowych przekonañ, gdy¿ w przeciwieñstwie do populacji skazanych odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoci w systemie terapeutycznym w zwi¹zku
z dokonaniem przestêpstw innych ni¿ seksualne, skazani za przestêpstwa
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seksualne s¹ lepiej wykszta³ceni, znajduj¹ siê w dobrej sytuacji materialnej
i przed ujawnieniem przestêpstwa cieszyli siê dosyæ wysokim statusem spo³ecznym. Konsekwencj¹ tego jest postawa nietolerancyjna wobec skazanych
z ni¿szym potencja³em intelektualnym lub innymi deficytami psychologicznymi i spo³ecznymi. Obcowanie tych dwóch grup skazanych stanowi³o przedmiot wielu skarg sprawców przestêpstw seksualnych do instytucji nadzoru
nad wykonywaniem kary pozbawienia wolnoci.

Czego brakuje w systemie oddzia³ywañ korekcyjnych
wobec tej populacji skazanych?
Praktyka pokazuje, ¿e jak dot¹d tylko S³u¿ba Wiêzienna realizuje jakiekolwiek zadania zwi¹zane z profilaktyk¹ i terapi¹ przestêpstw przeciwko
wolnoci seksualnej i obyczajnoci. Aby oddzia³ywania korekcyjne prowadzone wobec tej populacji skazanych mia³y sens i mog³y przynosiæ realne efekty,
potrzebne s¹:
1. Sieæ ambulatoriów i przychodni wolnociowych na terenie ca³ego kraju, gdzie osoba z zaburzeniami preferencji seksualnych mog³aby bezp³atnie
uzyskaæ fachowe wsparcie terapeutyczne czy farmakologiczne w celu kontynuowania lub podtrzymywania terapii po opuszczeniu zak³adu karnego. Chodzi o to, aby skazany by³ objêty stosown¹ pomoc¹ postterapeutyczn¹, która
pozwoli³aby mu utrzymywaæ motywacjê do abstynencji patologicznych zachowañ seksualnych na bezpiecznie wysokim poziomie.
2. System dokszta³cania, mo¿liwoæ wymiany informacji i dowiadczeñ
na temat efektywnych form terapii pomiêdzy profesjonalistami, tj. psychologami, seksuologami, psychiatrami, zajmuj¹cymi siê prowadzeniem oddzia³ywañ korekcyjnych wobec tej populacji.
3. System wsparcia spo³ecznego i terapeutycznego dla ofiar przestêpstw
przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci oraz rodzin ofiar i sprawców
zarówno podczas ich izolacji penitencjarnej, jak i w warunkach wolnociowych.
4. Konkretne rodki prawne mo¿liwe do zastosowania w przypadku odmowy lub wycofania siê skazanego za przestêpstwo seksualne z oddzia³ywañ
terapeutycznych. Dotychczasowe rozwi¹zania nie spe³niaj¹ bowiem ¿adnej
roli motywacyjnej.
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Summary
Personal characteristics of convicts revealing
sexual preference disorders.
Basic information review
Key words: crimes against sexual rights and morality, proper sexual behavior, abnormal sexual,
deviant sexual behavior and perversions, sexual preference disorders, therapy for
offenders against sexual rights and morality.

The article present information review about persons convicted for sexual crimes involved with sexual preference disorders. Explains, what sexual
preference disorders really means. Author on the basis of own research
presents elementary data describing sexual offenders population, such as:
disorders diagnosis, age, education, profession, place of living, marrow state,
fertility, relationship with victim. Describes the therapy for prisoners, offenders against sexual rights and morality, revealing sexual preference disorders guided in prison conditions. Indicates a deficiency in correctional system to the population in conditions of freedom.
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Karnoprawny zakaz stosunków kazirodczych
Wstêp
Kazirodztwo stanowi odwieczne tabu obyczajowe i oznacza zazwyczaj
stosunki seksualne pomiêdzy najbli¿szymi krewnymi, rzadziej powinowatymi
i przysposobionymi. Na przestrzeni wieków zmienia³ siê jednak kr¹g cz³onków rodziny objêtych zakazem utrzymywania stosunków seksualnych.
W europejskich systemach prawnokarnych regu³¹ jest penalizacja zachowañ polegaj¹cych na kontaktach seksualnych pomiêdzy osobami najbli¿szymi. W danym systemie prawnym kr¹g podmiotów i uczestników czynów
kazirodczych mo¿e byæ jednak ró¿nie zakrelony, tj. w¹sko  ograniczaæ siê
wy³¹cznie do krewnych w linii prostej oraz rodzeñstwa i rodzeñstwa przyrodniego lub szerzej  rozci¹gaæ siê tak¿e na dalszych krewnych w linii bocznej,
np. wuja i siostrzenicê, na osoby po³¹czone wiêzami powinowactwa oraz
partnerów cz³onków rodziny. Zakaz zachowañ kazirodczych mo¿e tak¿e dotyczyæ kontaktów o charakterze seksualnym pomiêdzy przysposobionym
a przysposabiaj¹cym. Tak szerokie ujêcie zakresu podmiotowego zakazu wystêpuje zdecydowanie rzadziej w porz¹dkach prawnych.
W literaturze przedmiotu zauwa¿a siê, ¿e sporód wszystkich przestêpstw seksualnych kazirodztwo jest czêsto pomijane lub marginalizowane
w ró¿nego rodzaju dyskusjach naukowych1. W medycynie uwa¿ane jest za
jedno z nietypowych zachowañ seksualnych, wystêpuj¹ce najczêciej pomiêdzy ojcem a córk¹2.

1 Por. J. Warylewski, Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, [w:]
A. W¹sek (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Tom I, Warszawa 2004, s. 875.
2 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia s¹dowa, Warszawa 1988, s. 89.
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1. Prawnokarne regulacje prawne w ujêciu historycznym
1.1. Kazirodztwo w wiecie staro¿ytnym
Kazirodztwo pomiêdzy braæmi i siostrami by³o powszechne w staro¿ytnym Egipcie w III i II tysi¹cleciu p.n.e., lecz zapewne tylko w obrêbie rodziny
panuj¹cej3. Sytuacja ta zmieni³a siê w I wieku n.e., gdy tak¿e pozostali
cz³onkowie egipskiego spo³eczeñstwa mogli zawieraæ zwi¹zki ma³¿eñskie
w najbli¿szej rodzinie4. Podobnie rzecz siê przedstawia³a w Iranie w okresie
od V wieku p.n.e. a¿ do redniowiecza, a zatem w czasie, gdy w Egipcie
podobne praktyki zaczê³y ju¿ zanikaæ. Przy czym Persowie zawierali zwi¹zki
ma³¿eñskie nie tylko z siostrami, córkami, wnuczkami i prawnuczkami, lecz
tak¿e niekiedy z matkami5. Natomiast w Fenicji rozpowszechnione by³y ma³¿eñstwa nie tylko miêdzy braæmi i siostrami, ale i równie¿ pomiêdzy ojcem
i córk¹ czy te¿ matk¹ i synem6.
W prawie rzymskim kazirodczy stosunek seksualny okrelano jako incestum, choæ w pojêciu tym mieci³y siê tak¿e cudzo³óstwo, nierz¹d, wiêtokradztwo czy nawet niezachowanie czystoci przez westalkê7. Tak szerokie
znaczenie tego terminu zmusza do zacienienia jego treci do stosunków
kazirodczych, nie za ich dalszych konsekwencji, jak np. zawarcie ma³¿eñstwa przez osoby sobie bliskie. Incestum to zatem stosunek seksualny miêdzy
osobami sobie bliskimi, rodzeñstwem lub krewnymi w linii prostej. Konieczne jest równie¿ wyjanienie, ¿e w prawie rzymskim a¿ do czasów Konstantyna Wielkiego dominowa³a koncepcja pokrewieñstwa agencyjnego, opartego
na wiêzach prawnych. W centrum rodziny by³ pater familias, który odpowiada³ za porz¹dek i ³ad (równie¿ moralny). Zakaz stosunków seksualnych miêdzy najbli¿szymi usprawiedliwiano wzglêdami natury, tzn. stosunki takie
uznawano za sprzeczne z natur¹8.
Zapatrywanie na incestum zmienia siê w antycznym Rzymie wraz
z podbojem nowych terenów, zw³aszcza Egiptu, gdzie takie zwi¹zki nie zawsze
by³y negowane. W ród³ach daje siê zauwa¿yæ wiadomoæ ró¿norodnoci kultur,
zw³aszcza po edykcie Karakali (212 r.), na mocy którego wszyscy mieszkañcy
imperium otrzymali obywatelstwo rzymskie. Wiadomo by³o, ¿e wiêkszoæ
z nich nie zna prawa rzymskiego, a tym bardziej rzymskich zasad moralnych.
3 J. Cemy, Consanguineous marriages in pharaonic Egypt, Journal of Egyptian Archaeology 1954, nr 40, s. 2329.
4 B.D. Shaw, Explaining incest: brother-sister marriage in Graeco-Roman Egypt, Man
1992, nr 27, s. 267299.
5 W. Scheidel, Brother  Sister and Parent  Child Marriage Outside Royal Families in
Ancient Egypt and Iran: A Challenge to the Sociobiological View of Incest Avoidance?, Ethology
and Sociobiology 1996, nr 17, s. 324325.
6 Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia erotyki, Warszawa 2004, s. 286.
7 Zob. G. Kuleczka, Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozama³¿eñskich, Wroc³aw 1969, s. 4448.
8 Cic. Iun. 2.22.65 oraz Rhet. Her. 2.13.19.
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Ze wzglêdu na ignoratia iuris zaczêto odró¿niaæ incestum iuris gentium
od incestum iuris civilis9. W pierwszym przypadku chodzi³o o ró¿norodnoæ
norm moralnych dotyczyc¹cych incestum, w drugim za o regulacje prawne
znajduj¹ce siê w systemie prawa rzymskiego. Rozró¿nienie to pozwala³o na
tolerowanie odmiennych zwyczajów od mos maiorum, czyli zwyczajów przodków typowych dla Rzymian10.
Pierwsze regulacje prawne dotycz¹ce incestum znalaz³y siê w lex Iulia de
adulteriis (18 r. p.n.e.), w której to ustawie zasadniczo usankcjonowano stan
faktyczny wypracowany w prawie zwyczajowym (mos)11. Zasadnicza zmiana
pogl¹dów dokona³a siê wraz z reformami Dioklecjana (284305) zwi¹zanymi
z wprowadzeniem nowego modelu zarz¹dzania pañstwem oraz przywróceniem dawnej religii rzymskiej, a w zwi¹zku z tym równie¿ i moralnoci.
Wówczas to zosta³a zniesiona zasada tolerancji, czyli ignoratia iuris12.
Wraz z tzw. edyktem mediolañskim (313 r.) do ustawodawstwa cesarskiego zaczê³y przenikaæ nowe treci o charakterze moralnym i religijnym. Ich
podstawê stanowi³a doktryna w. Paw³a, wed³ug której kazirodztwo jest
sprzeczne z normami moralnymi nowej religii, jest grzechem. Osoby dopuszczaj¹ce siê takiego czynu winny zostaæ wydalone ze wspólnoty wierz¹cych13.
W tym te¿ duchu wyra¿ali siê te¿ Ojcowie Kocio³a14. Przyk³adem wp³ywu
nauki chrzecijañskiej na stanowione normy prawne mo¿e byæ konstytucja
Konstancjusza15.
Dla klasyfikacji czynu jako incestum nie mia³o znaczenia, czy by³ to
zdarzenie jednorazowe, czy powtarzalne. Incestum a¿ do czasów Cycerona
nie by³o uwa¿ane za przestêpstwo (crimen), lecz za naruszenie ³adu moralnego (mos maiorum) oraz norm religijnych (fas)16. Podejmowanie relacji seksualnych z najbli¿szymi by³o zatem traktowane jako pogwa³cenie obowi¹zuj¹cego porz¹dku spo³ecznego i religijnego, st¹d czyn taki zaliczany by³ do
deliktów religijnych (nefas, nefarius, nefandus)17. Wszelkie tego typu przypadki rozstrzygano wobec consilium domesticum, czyli rady starszych
w domu. Taki sposób cigania by³ zgodny z przedklasyczn¹ koncepcj¹ roz9 Zob. E. Volterra, Osservazioni sullignorantia iuris nel diritto penale Romano, BIDR
1930 (38), s. 96117.
10 Zob. J. Modrzejewski, Die Geschwisterehe in der hellenistischen Praxis und nach römischen Recht, ZSS 1964 (81), s. 5282.
11 Rozró¿nienie to pojawia siê równie¿ w pismach prawników rzymskich (prudenstes), np.
u Papiniana (Dig. 39.5.39.2)
12 Coll. 6.3.3.
13 I Kor. 5.14.
14 Np. w. Augustyn, de civit. Dei, 15.16.
15 C.Th. 3.12.1.
16 Cic. Cael. 14.32. Zob. E. Costa, Cicerone giureconsulto, t. 2, Bologna 1927, s. 129; A. Mette-Dittmann, Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik
des Priceps, Historia 47, Stuttgart 1991, s. 48.
17 J. Scheid, Le délit religieux dans la Rome tardorépublicaine, [w:] Délit religieu dans la
cité antique, Rzym 1981, s. 147.

34

Ma³gorzata Szwejkowska, Bronis³aw Sitek

dzia³u pañstwa i ¿ycia prywatnego. Organy pañstwowe interweniowa³y tylko
w sytuacjach skrajnych, za kwestie moralne najczêciej by³y rozwi¹zywane
w domu.
Kary stosowane w tym okresie by³y ró¿ne. Na podstawie tekstu Plutarcha mo¿na przyj¹æ, ¿e za incestum grozi³a nawet kara mierci (saxum Tarpeium), jednak¿e musia³a byæ zatwierdzona przez trybuna plebejskiego (tribunus plebis)18. Tak surowa kara by³a zapewne usprawiedliwiona faktem, ¿e
incestum narusza³o mir domowy oraz ³ad spo³eczny i religijny. W niektórych
jednak ród³ach mowa jest tylko o karze ch³osty (verberatio)19.
Sytuacja taka niewiele zmieni³a siê po przyjêciu wspomnianej ju¿ lex
Iulia de adulteriis, kiedy to wprowadzono po raz pierwszy sankcje karne
wydawane przez s¹d pañstwowy w ramach procesu extra ordinem. Z dawnych zwyczajów zachowano tylko prawo wniesienia oskar¿enia przeciwko
sprawcy przez osoby najbli¿sze, zw³aszcza mê¿a (iure mariti). Oprócz kary
mierci i ch³osty wymierzano jeszcze karê wygnania (relegatio)20.
W okresie pónoklasycznym i poklasycznym negatywna ocena incestum
nie tylko nie uleg³a zmianie, ale sta³a siê jeszcze bardziej ostra. Papinian
stwierdzi³, ¿e incestum jest czynem bardziej ohydnym ani¿eli adulterium,
czyli zdrada21, st¹d zachowania takie nale¿y karaæ z ca³¹ surowoci¹. Podobnie jak wczeniej, stosowano karê mierci oraz relegatio22. Postulaty takich
kar odnajduje siê równie¿ w pismach Ojców Kocio³a.
Incestum rodzi³o równie¿ negatywne skutki w prawie cywilnym Osoby
utrzymuj¹ce ze sob¹ stosunki kazirodcze nie mog³y zawrzeæ ze sob¹ zwi¹zku
ma³¿eñskiego uznawanego przez prawo rzymskie (iustum matrimonium).
Najwiêksze jednak konsekwencje prawne i spo³eczne ponosi³y dzieci, gdy¿
by³y traktowane jako liberii naturalis, a wiêc nie mia³y ¿adnych uprawnieñ
w wietle prawa rzymskiego.
1.2. Kazirodztwo w wiekach rednich
W redniowieczu skala represji zjawisk obyczajowych wyra¿a³a panuj¹ce
wówczas pogl¹dy na kwestie moralne, a ich regulacja stanowi³a domenê
prawa kanonicznego. Podstawê rozwi¹zañ przyjêtych w dekrecie Gracjana
czy w dekreta³ach23 stanowi³y postanowienia wielkich synodów i soborów.
18
19

Plut. Quaest. Rom. 6.
Liv. 24.20.6. Zob. B. Gladigow, Die sakralen Funktionen der Liktoren. Zum Problem von
institutioneller Macht und skalarer Präsentation, ANWR, t. 1.2, Berlin  New York 1972,
s. 301312.
20 Ph. Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae. Linceste à Rome, Paris 2002, s. 346.
21 D. 48.5.39(38).3: Nonnumquam tamen et in maribus incesti crimina, quamquam natura
graviora sunt, humanius quam adulterii tractari solent: si modo incestum per matrimonium
illicitum contractum sit.
22 C.Th. 3.12.1.
23 Dekret Gracjana i dekreta³y zosta³y w XVI w. nazwane Corpus Iuris Canonicii (CIC)
w odró¿nieniu od Corpus Iuris Civilis (CIC) zawieraj¹cego przepisy prawa rzymskiego.
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W k. 66 synodu w Elwirze (305/6) podtrzymano zakaz zwi¹zków kazirodczych, a sankcj¹ by³o wykluczenie ze spo³ecznoci ochrzczonych a¿ do mierci. Sobór w Trullo (692) w k. 54 wprowadzi³ sankcjê niewa¿noci zwi¹zków
ma³¿eñskich miêdzy najbli¿szymi oraz 7 lat ekskomuniki dla sprawców naruszenia tego zakazu. Na soborze laterañskim IV (1215) zakazano utrzymywania
stosunków i zawierania ma³¿eñstw do czwartego stopnia linii bocznej, za w linii
prostej zakaz by³ ca³kowity. Takie te¿ postanowienia znalaz³y siê w najs³ynniejszym zborze redniowiecznego prawa kanonicznego, tj. w dekrecie Gracjana,
gdzie w c. 4, q. 1, C. 17 postanowiono, ¿e osoby dopuszczaj¹ce siê incestum
staj¹ siê infamowane, czyli pozbawiane dobrego imienia we wspólnocie. Kara
ekskomuniki zosta³a zdjêta przez papie¿a Piusa IX dopiero w 1869 r.24
Z up³ywem czasu s¹dy duchowne, kieruj¹c siê chêci¹ unikniêcia koniecznoci wydawania surowych sankcji w zwi¹zku z przestêpstwami obyczajowymi, zaczê³y przekazywaæ tego rodzaju sprawy do kognicji s¹dów wieckich.
Od tego momentu przestêpstwa obyczajowe znalaz³y unormowanie w prawie
wieckim, sta³o siê to zatem póno  dopiero pod koniec redniowiecza25.
Pocz¹wszy od XVI w. normy dotycz¹ce moralnoci seksualnej zaczê³y ulegaæ
obostrzeniu. Co istotne, przepisy dotycz¹ce obyczajowoci w systematyce
norm prawnych zajmowa³y wysok¹ pozycjê i wyprzedza³y je zazwyczaj wy³¹cznie przepisy chroni¹ce ¿ycie, zdrowie, religiê, w³adzê suwerena i porz¹dek publiczny26. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przestêpstwo kazirodztwa plasowa³o
siê na wysokim miejscu w obrêbie przestêpstw obyczajowych. Na przyk³ad
wed³ug systematyki rewizji toruñskiej prawa che³miñskiego kazirodztwo
umieszczono zaraz za przestêpstwem cudzo³óstwa27. Przestêpstwo kazirodztwa kryminalizowa³a ustawa Constitutio Criminalis Carolina w treci
art. 117, a wyprzedza³y je zgwa³cenie i cudzo³óstwo. W krêgu sprawców
kazirodztwa Karolina wymienia³a jako przyk³ad teciow¹ i synow¹. Za naruszenie tego zakazu w prawie niemieckim wymierzano karê mierci, niekiedy
za (okresowo) karê deportacji. Natomiast w wietle prawa che³miñskiego
kazirodztwo polega³o na wiadomym utrzymywaniu przez sprawcê stosunków
seksualnych z osob¹ spokrewnion¹, z któr¹ sprawca nie móg³ zawrzeæ legalnie
zwi¹zku ma³¿eñskiego. Przestêpstwo to zagro¿one by³o kar¹ mierci28.
Jak silnie zakorzenione jest to tabu, wystarczy chocia¿by przypomnieæ, i¿
W³adys³aw Jagie³³o oskar¿any by³ o kazirodztwo po polubieniu swojej trzeciej ma³¿onki  El¿biety z Granowskich, której matka by³a matk¹ chrzestn¹
24 G.D. Pisapia, Incesto e relazione incestuosa. Diritto canonico, [w:] Novissimo Digesto
Italiano, t. VIII, Torino 1968, s. 500501.
25 W. Maisel, Poznañskie prawo karne do koñca XVI w., Poznañ 1963, s. 255259.
26 D. Janicka, Przestêpstwa przeciwko obyczajnoci w trzech rewizjach prawa che³miñskiego z XVI w., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo XXXI  Nauki Historyczno-Spo³eczne, 1991, z. 233, s. 39.
27 Ibidem, s. 4142.
28 Ibidem.
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w³adcy. Uznano bowiem, i¿ ma³¿onka jest duchow¹ siostr¹ króla, a w konsekwencji ich zwi¹zek nie móg³ byæ wa¿nie zawarty29. Zygmunt August z kolei
ubiega³ siê o dyspensê przed polubieniem, tak¿e trzeciej ju¿ ma³¿onki, Katarzyny Habsburg  siostry pierwszej ¿ony króla El¿biety Habsbur¿anki. Jako
powód nieudanego po¿ycia ma³¿eñskiego i podstawê przygotowañ do wyst¹pienia o rozwód król podawa³ kazirodztwo30. W historii innych pañstw te¿
mo¿na wskazaæ na pos³ugiwanie siê przez rz¹dz¹cych analogicznym do przytoczonego powy¿ej argumentem  nasuwa siê tu chocia¿by sprawa ma³¿eñstwa Henryka VIII i Katarzyny Aragoñskiej oraz zarzut wysuniêty przez
tego w³adcê pod adresem drugiej ma³¿onki Anny Boleyn, dotycz¹cy jej obcowania p³ciowego z bratem31.

2. Pogl¹dy antropologiczne i socjologiczne
dotycz¹ce tabu kazirodztwa
Przedstawiciele antropologii kulturowej i socjologii staraj¹ siê wskazaæ
na genezê powszechnie wystêpuj¹cego na wiecie zakazu kazirodztwa. Zdaniem Claudea Levi Straussa chêæ utrzymywania stosunków kazirodczych
jest g³êboko zakorzeniona w psychice ludzkiej i powszechna w ka¿dym spo³eczeñstwie. Ludzkoæ, przeciwstawiaj¹c siê temu pragnieniu, za pomoc¹ zakazów obyczajowo-spo³ecznych i prawnych zdo³a³a zmusiæ jednostki do poszukiwania partnerów ¿yciowych poza krêgiem rodziny. Wychodz¹c z tego
za³o¿enia, C. Levi-Strauss twierdzi³, ¿e kazirodztwo traktowaæ nale¿y jako
sprzeniewierzenie siê nie naturze, lecz spo³eczeñstwu. Inni uwa¿aj¹ jednak,
i¿ zakaz ten wynika³ ze wzglêdów eugenicznych lub te¿ jego wykszta³cenie
pozwoli³o na jasne rozdzielenie i zdefiniowanie ról sprawowanych przez poszczególnych cz³onków danej rodziny, a w konsekwencji wp³ynê³o na dominacjê mê¿czyzn w obrêbie jej struktury32. Badania wskazuj¹, i¿ wspólnie spêdzone dzieciñstwo i okres dojrzewania wp³ywaj¹ na os³abienie poci¹gu
fizycznego pomiêdzy wychowankami. Jednak¿e niektórzy potwierdzaj¹ wystêpowanie silnego popêdu seksualnego, uwarunkowanego genetycznie, pomiêdzy spokrewnionymi osobami, w szczególnoci rodzeñstwem i rodzeñstwem przyrodnim, które dorasta³y, nie utrzymuj¹c ze sob¹ kontaktów33.
29
30

J. Krzy¿aniakowa, J. Ochmañski, W³adys³aw II Jagie³³o, Wroc³aw 2006, s. 250.
A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August. Król polski i wielki ksi¹¿ê litewski 15201562,
Kraków 2010, s. 418.
31 Zob. [online] <http://tudorhistory.org/boleyn/>, dostêp: 7.08.2012.
32 V. Bell, Interrogating Incest: Feminism, Foucault, and Law, Nowy Jork 1993, s. 57 i nast.
33 C. Fraley, M.J. Marks, Westermarck, Freud, and the incest taboo; does familial resemblance activate sexual attraction?, Personality and Social Psychology Bulletin 2010, nr 9, t. 36,
nr 9, s. 12021212; D. Lieberman, D. M. T. Fessler, A. Smith, The Relationship Between
Familial Resemblance and Sexual Attraction: An Update on Westermark, Freud, and the Incest
Taboo, Personality and Social Psychology Bulletin 2011, nr 37, s. 12291232.
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Wskazane powy¿ej uwarunkowania historyczne, antropologiczne i socjologiczne wp³ynê³y na ukszta³towanie wspó³czesnych pogl¹dów dotycz¹cych
zachowañ kazirodczych, które znalaz³y odzwierciedlenie tak¿e w przepisach
obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego, typizuj¹cego w art. 201 przestêpstwo kazirodztwa (i to w zasadzie w niezmienionym kszta³cie od czasu wejcia w ¿ycie
k.k. z 1932 r.). Nadmieniæ jednak wypada, ¿e analogiczny przepis art. 175 k.k.
z 1969 r. zosta³ zamieszczony przez ustawodawcê w rozdziale przestêpstw
przeciwko obyczajnoci, tym samym przedmiotem ochrony sta³a siê obyczajnoæ seksualna. Natomiast pod rz¹dami k.k. z 1932 r., uzasadniaj¹c koniecznoæ kryminalizacji zachowañ kazirodczych, wskazywano nie tylko na wzgl¹d
na tzw. moralnoæ p³ciow¹, lecz tak¿e na kwestie eugeniczne. Szczegó³owa
analiza treci art. 201 k.k. zostanie przedstawiona poni¿ej.

3. Aktualne polskie regulacje kodeksu karne
dotycz¹ce kazirodztwa na tle prawnoprównawczym
Przestêpstwo kazirodztwa to przestêpstwo indywidualne w³aciwe, którego mog¹ siê dopuciæ wy³¹cznie osoby objête ustawowym zakazem. Zakaz
ten znajduje siê zarówno w regulacjach prawnokarnych, jak i cywilistycznych, zw³aszcza w prawie rodzinnym i opiekuñczym34.
3.1. Podmiot przestêpstwa w wietle regulacji prawnokarnych
i prawa rodzinnego
Stosunki kazirodcze zasadniczo dotycz¹ osób, które nie mog¹ zawrzeæ
legalnie zwi¹zku ma³¿eñskiego. Taka korelacja wystêpuje w polskim systemie prawnym, bowiem karnoprawny zakaz kazirodztwa, opisany w art. 201
k.k., dotyczy wstêpnych i zstêpnych, rodzeñstwa oraz przysposabiaj¹cego
i przysposobionego.
3.2. Kazus przysposobienia
Nale¿y zatem zwróciæ uwagê, i¿ zakres pojêciowy kazirodztwa zosta³
w systemie polskiego prawa karnego rozci¹gniêty równie¿ na osoby bêd¹ce
w stosunku przysposobienia, a wiêc na faktycznie pozbawione wiêzi krwi.
W rozumieniu art. 201 k.k. prawny stosunek przysposobienia (tzw. przysposobienie pe³ne  adoptio plena) precyzuje art. 121 k.r.o. Nie mo¿na siê tu
zgodziæ z pogl¹dem, i¿ znamiê odnosz¹ce siê do stosunku przysposobienia na
tle art. 201 k.k. winno byæ interpretowane szerzej, ani¿eli wynika to z kodeksu rodzinnego i opiekuñczego. Ponadto w takim przypadku mielibymy do
34 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuñczy (tekst jedn.: Dz.U.
z 2012 r., poz. 788), dalej: k.r.o.
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czynienia z wyk³adni¹ rozszerzaj¹c¹  niedopuszczaln¹ przecie¿ w polskim
systemie prawa karnego analogi¹ na niekorzyæ35. W dogmatyce spotkaæ siê
mo¿na z pogl¹dem, i¿ przysposobionym jest równie¿ dziecko egzystuj¹ce ze
sprawc¹ we wspólnocie domowej, pomimo braku adekwatnego stosunku
prawnego36. Warto dodaæ, i¿ pomimo ustania dotychczasowej w³adzy rodzicielskiej wskutek przysposobienia (art. 123 k.r.o.), zakaz obcowania p³ciowego pomiêdzy wstêpnymi a ich rodzicami biologicznymi istnieje nadal, albowiem taki stan faktyczny nie znosi wiêzi pokrewieñstwa.
Podkrelenia wymaga, i¿ odpowiednio z dyspozycjami art. 14 § 1 i art. 15
§ 1 k.r.o. nie mog¹ zawrzeæ ze sob¹ ma³¿eñstwa krewni w linii prostej,
rodzeñstwo ani powinowaci w linii prostej, a ponadto przysposabiaj¹cy
i przysposobiony. W zwi¹zku z tym, ¿e przysposabiany zachowuje dotychczasowy naturalny stan cywilny, zakaz przewidziany przez ustawodawcê w art.
14 k.r.o. znajduje nadal zastosowanie w stosunku do jego rodzeñstwa i rodziców naturalnych. Jednak¿e z wa¿nych powodów s¹d mo¿e zezwoliæ na zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego pomiêdzy powinowatymi (zd. 2 art. 14 § 1 k.r.o.).
Tym samym za zakaz ten nie ma wobec tych osób charakteru bezwzglêdnego, a w konsekwencji koresponduje z treci¹ normy karnoprawnej37.
Obowi¹zuj¹ce regulacje prawne nie podaj¹ definicji legalnej pokrewieñstwa. Definicja taka by³a uprzednio zawarta w przepisie art. 1 dekretu
z dnia 22 stycznia 1946 r.  Prawo rodzinne38. Z uwagi na rezygnacjê ustawodawcy z definiowania pokrewieñstwa nale¿y wskazaæ za doktryn¹ prawa
rodzinnego, i¿ jest to powi¹zanie o charakterze biologicznym, wynikaj¹ce
z wiêzów krwi, jednak¿e prawo nadaje mu charakter stosunku prawnego.
W jego ramach wyró¿nia siê pokrewieñstwo w linii prostej oraz w linii bocznej. Krewnymi w linii prostej s¹ osoby, które pochodz¹ jedna od drugiej lub
od wspólnego przodka, tj. zstêpni (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.)
i wstêpni (dzieci, wnukowie itd.). Krewnymi w linii bocznej s¹ osoby pochodz¹ce od wspólnego przodka, lecz nie spokrewnione w linii prostej (np. rodzeñstwo, wuj i bratanek itd.)39 . W ramach linii wyró¿nia siê stopnie pokrewieñstwa, których podstaw¹ jest liczba urodzeñ dziel¹ca dane osoby. Na
przyk³ad syn z ojcem spokrewniony jest w pierwszym stopniu, za dziadek
z wnukiem w drugim stopniu. W linii bocznej nie ma krewnych w pierwszym
stopniu, osoby najbli¿ej spokrewnione w tej linii ³¹czy drugi stopieñ pokre35

M. Rodzynkiewicz Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, [w:]
A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczegó³owa. Komentarz do art. 117227, t. II, Zakamycze
2006, s. 563564.
36 Por. O. Chybiñski, W. Gutekunst, W. wida, Prawo karne, czêæ szczególna, Wroc³aw
1980, s. 186.
37 H. Dolecki, Dzia³ II. Przysposobienie, [w:] H. Dolecki, T. Soko³owski (red.), Kodeks
rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 704.
38 Dz.U. z 1946 r., nr 6, poz. 52.
39 J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wyk³adu, Warszawa 1998, s. 14.
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wieñstwa i dotyczy to rodzeñstwa, tak¿e przyrodniego. Natomiast na przyk³ad stryj i bratanek spokrewnieni s¹ w stopniu trzecim40.
Przysposobienie natomiast ma charakter wy³¹cznie wiêzi prawnej, powstaj¹cej na mocy konstytutywnego orzeczenia s¹du pomiêdzy przysposabiaj¹cym a przysposobionym, stanowi¹cej odwzorowanie stosunku prawnego istniej¹cego pomiêdzy rodzicem a dzieckiem41. W polskim prawie rodzinnym
wyró¿nia siê przysposobienie niepe³ne (art. 124 k.r.o.), pe³ne rozwi¹zywalne
(art. 121 k.r.o.) oraz pe³ne nierozwi¹zywalne (art. 1241 k.r.o.). Z uwagi na
fakt, ¿e dyspozycja art. 201 k.k. dotyczy przysposobionego i przysposabiaj¹cego
bez podania ich szczegó³owej charakterystyki, nale¿y przyj¹æ, ¿e zakaz kazirodztwa obejmuje osoby po³¹czone ka¿dym z ww. rodzajów przysposobienia42.
Doæ powszechnie przyjmuje siê, ¿e odpowiedzialnoci za kazirodztwo nie
uchyla fakt, ¿e sprawca wykaza³ w odpowiednim postêpowaniu s¹dowym
(np. o zaprzeczenie ojcostwa), ¿e nie jest biologicznym ojcem pokrzywdzonego. Zakaz kazirodztwa pomiêdzy rodzeñstwem obejmuje wy³¹cznie dzieci naturalne, a nie przysposobione, wy³¹czone zatem spod zakazu jest obcowanie
p³ciowe osób przysposobionych przez tego samego przysposabiaj¹cego, które
nie maj¹ wspólnego ani jednego z rodziców naturalnych43. Wêze³ przysposobienia ma charakter stosunków prawnych, a nie faktycznych. Przyjêcie przeciwnego oznacza³oby z ca³¹ pewnoci¹ zastosowanie wyk³adni rozszerzaj¹cej
na niekorzyæ sprawcy, co stanowi³oby zabieg niedopuszczalny w polskim
prawie karnym. Niemniej zmiana obrazu ¿ycia rodzinnego, która dokona³a
siê w ostatnich latach w Polsce, rozmija siê ze stanem de lege lata. Powszechne sta³o siê bowiem pozostawanie w po¿yciu faktycznym (konkubinacie) osób
wspólnie wychowuj¹cych dzieci jednego lub obojga partnerów, jak te¿ wspólne potomstwo. W takim uk³adzie spo³ecznym wydaje siê zasadne wysuniêcie
postulatu, aby przedmiotowym zakazem obj¹æ tak¿e osoby, które pozostaj¹
we wspólnym po¿yciu ze wstêpnym lub przysposabiaj¹cym ma³oletniego.

4. Czynnoæ sprawcza
W analizowanym przedmiocie mog¹ wystêpowaæ tak¿e odmiennoci
o innym charakterze. W niektórych systemach prawnych zakazem kazirodztwa objête s¹ tylko heteroseksualne stosunki p³ciowe, w innych pojêcie obcowania p³ciowego obejmuje równie¿ stosunki seksualne inne ni¿ waginalne,
a zakaz dotyczy tak¿e relacji homoseksualnych. Rzadziej kryminalizacj¹ objête s¹ inne czynnoci seksualne.
40
41
42

Ibidem.
Ibidem, s. 208.
P. Daniluk, C. Nowak, Kazirodztwo jako problem karnoprawny (dwug³os), Archiwum
Kryminologii 20072008, t. XXIXXXX, s. 474.
43 J. Warylewski, Zakaz kazirodztwa w kodeksie karnym oraz w ujêciu porównawczym,
Przegl¹d S¹dowy 2001, nr 5, s. 8485.
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Przestêpstwo kazirodztwa w polskim prawie karnym ma charakter formalny, a dokonanie nastêpuje wówczas, gdy sprawca podejmuje czynnoci
mieszcz¹ce siê w znamieniu obcowanie p³ciowe. W zakres wskazanego znamienia wchodzi akt spó³kowania p³ciowego oraz wszelkie jego surogaty44
o wysokim stopniu za¿y³oci, za porednictwem których sprawca wy³adowuje
swoje libido (np. stosunek oralny, analny hetero- i homoseksualny)45 . Gdy
sprawca dopuci siê wobec pokrzywdzonego innych czynnoci seksualnych,
mo¿e odpowiadaæ co najwy¿ej za usi³owanie dokonania kazirodztwa, o ile
zostanie wykazane, i¿ towarzyszy³ mu zamiar obcowania p³ciowego z ofiar¹.
Brak tego rodzaju zamiaru prowadzi do dekompozycji ustawowych znamion
czynu i powoduje brak odpowiedzialnoci karnej z art. 201 k.k.46
Jako przyk³ad znacz¹cych odmiennoci w zakresie ukszta³towania znamion przestêpstwa kazirodztwa mo¿na wskazaæ dyspozycjê przepisu art. 564
Codice Panale, czyli w³oskiego kodeksu karnego. Zakaz kazirodztwa zosta³
tam unormowany w odrêbnym rozdziale zatytu³owanym Przestêpstwa przeciwko obyczajnoci w rodzinie (I delitti contro la morale familiare). Ustawodawca okreli³ przy tym czynnoæ czasownikow¹ jako pope³nienie kazirodztwa, a w konsekwencji interpretacja tego znamienia pozostawiona zosta³a
doktrynie i orzecznictwu, co nasuwa szereg w¹tpliwoci. Czêæ przedstawicieli doktryny uwa¿a, ¿e czynnoæ sprawcza nie sprowadza siê wy³¹cznie do
aktu obcowania p³ciowego osób ró¿nej p³ci i dopuszcza, aby pod tym pojêciem
rozumieæ tak¿e inne czynnoci seksualne, w tym podejmowane przez osoby
tej samej p³ci47. Zgodnie z dyspozycj¹ tego przepisu, conditio sine qua non
przestêpstwa stanowi dodatkowe znamiê, jakim jest wywo³anie w drodze
kazirodztwa zgorszenia publicznego (pubblico scandalo). W³oski ustawodawca g³ównym i wy³¹cznym przedmiotem ochrony przestêpstwa wydaje siê
czyniæ w ten sposób seksualn¹ moralnoæ (obyczajnoæ) publiczn¹48, co wydaje siê pozostawaæ w ra¿¹cej sprzecznoci z tytu³em XI kodeksu karnego,
w którym poddano penalizacji kazirodztwo  Przestêpstwa przeciwko rodzinie. Przedmiot ochrony tego przepisu stanowi jednak kwestiê kontrowersyjn¹ w nauce przedmiotu i w orzecznictwie49. Typ kwalifikowany przestêpstwa
(zdanie 2 cytowanego przepisu) utworzono poprzez znamiê nawi¹zania przez
jego sprawców zwi¹zku kazirodczego (relazione incestuosa).
44 Kodeks karny z 1932 r. pos³ugiwa³ siê tu terminem spó³kowanie, które oznacza³o
jedynie heteroseksualny stosunek p³ciowy.
45 M. Filar, Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, [w:] Kodeks karny.
Komentarz, O. Górniok, Warszawa 2006, s. 642.
46 A. Choromañska, D. Mocarska, Dewiacje i przestêpstwa seksualne  klasyfikacja, aspekty prawne, Szczytno 2009, s. 5051.
47 Commettere incesto, por. np. A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Incesto,
[w:] Trattato di diritto penale. Parte specjale, t. 6, Turyn 2009, s. 358.
48 A. Cadoppi, L. Monticelli, Incesto, [w:] A. Cadoppi, S. Canestrari, M. Papa, I reati
contro la familia, Turyn 2006, s. 82.
49 A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, op.cit., s. 343351.
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Kazirodztwo jest co do zasady przestêpstwem niezale¿nie od tego, czy
kontakty seksualne zosta³y podjête dobrowolnie, czy te¿ zosta³y np. wymuszone grob¹ bezprawn¹. Niekiedy jednak ochrona prawnokarna ograniczona
jest do osób ma³oletnich, a spod zakresu kryminalizacji wy³¹czone zosta³y
kontakty seksualne spokrewnionych osób doros³ych oparte na dobrowolnoci
(w Holandii, Rosji, Hiszpanii, Izraelu oraz w Chinach). W literaturze przedmiotu, nie tylko w Polsce, lecz tak¿e w innych pañstwach europejskich, toczy
siê dyskusja w przedmiocie celowoci utrzymywania sankcji karnej w przypadku dobrowolnego obcowania p³ciowego osób doros³ych, jakkolwiek po³¹czonych wiêzami rodzinnymi50. Z drugiej strony, w pañstwach, które nie
zakazywa³y dotychczas kazirodztwa poprzez sankcje karne, pojawiaj¹ siê
g³osy wskazuj¹ce na potrzebê typizacji takiego przestêpstwa.
We Francji 9 lutego 2010 r. przyjêto nowelizacjê kodeksu karnego, zgodnie z któr¹ przestêpstwo seksualne (zgwa³cenie lub inny akt napaci seksualnej) pope³nione w krêgu rodziny ma³oletniego, tj. osoby poni¿ej 18 roku
¿ycia, uznano nie jak dot¹d za okolicznoæ obci¹¿aj¹c¹ przy wymierzaniu
kary sprawcy, lecz za odrêbny kwalifikowany typ przestêpstwa seksualnego.
Rozszerzono tak¿e zakres podmiotowy osób mieszcz¹cych siê w definicji
cz³onków rodziny pokrzywdzonego. I tak, za przestêpstwo kazirodztwa uznaje siê aktualnie we Francji zgwa³cenie (z fr. viol  doprowadzenie do aktu
penetracji seksualnej przez u¿ycie przymusu, groby lub z zaskoczenia) lub
inne przestêpstwo polegaj¹ce na napaci seksualnej (z fr. agressions sexuelles
 doprowadzenie do innej czynnoci seksualnej niestanowi¹cej aktu penetracji seksualnej) pope³nione wobec osoby ma³oletniej w krêgu rodziny, tj. przez
jej wstêpnego, brata, siostrê lub ka¿d¹ inn¹ osobê pozostaj¹c¹ we wspólnym
po¿yciu z wymienionym cz³onkiem rodziny b¹d sprawuj¹c¹ w³adzê faktyczn¹
lub prawn¹ nad ma³oletnim, tj. np. przez partnera wstêpnych dziecka, wuja
i ciotkê, u których dziecko spêdza wakacje (art. 222-31-1). Jest to zatem przestêpstwo indywidualne, gdy¿ sprawcê z pokrzywdzonym ma³oletnim musi ³¹czyæ wiê b¹d to biologiczna, b¹d faktyczna. Zakres podmiotowy sprawców
tego szczególnego rodzaju przestêpstwa kazirodztwa jest we Francji zdecydowanie szerszy ni¿ kr¹g podmiotów, które nie mog¹ zawrzeæ ma³¿eñstwa51.
Skala przedmiotowego zjawiska nie jest niestety dok³adnie znana. Autorzy zajmuj¹cy siê tym zagadnieniem doæ powszechnie uwa¿aj¹, ¿e wystêpuje znacz¹ca ciemna liczba takich zdarzeñ52 , nieznajduj¹ca nale¿ytego od50 Por. w tym zakresie np. K. Banasik: W kwestii penalizacji kazirodztwa, Prokuratura
i Prawo 2011, nr 4, s. 65 i nast.
51 Zgodnie z przepisami art. 161164 kodeksu cywilnego Francji, nie mog¹ zawrzeæ zwi¹zku ma³¿eñskiego krewni w linii prostej, za w linii bocznej do III stopnia pokrewieñstwa oraz
powinowaci w linii prostej.
52 I. Rogowska taki stan rzeczy t³umaczy ogólnospo³eczn¹ zmow¹ milczenia, ró¿norodnoci¹ form nadu¿yæ powoduj¹ca dezorientacjê u dziecka, i¿ zosta³o wykorzystane seksualnie,
strachem i wstydem przed ujawnieniem tego faktu  zob. eadem, Odpowiedzialnoæ karna za
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zwierciedlenia w statystykach organów wymiaru sprawiedliwoci 53.
W odniesieniu do tych ostatnich wypada stwierdziæ, ¿e w latach 20072009
liczba skazañ w I instancji za ten typ przestêpstwa wynosi³a odpowiednio:
26, 18, 3054. Co istotne, s¹d I instancji orzek³ wobec ka¿dego ze sprawców
karê pozbawienia wolnoci, w dominuj¹cej liczbie przypadków z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
Dane statystyczne wskazuj¹, i¿ stosunki kazirodcze najczêciej utrzymuj¹ ojcowie z ma³oletnimi córkami, nieco rzadziej ojczymowie z ma³oletnimi
pasierbicami oraz wujowie z ma³oletnimi dziewczêtami z rodziny55. Dyspozycja art. 201 k.k. nie wyznacza ¿adnych granic wieku pomiêdzy sprawc¹
a uczestnikami koniecznymi tego przestêpstwa. Niemniej zdecydowanie odmienny charakter przybierze kontakt seksualny pomiêdzy ma³oletnim poni¿ej 15 roku ¿ycia a jego wstêpnym ni¿ analogiczna relacja, gdy zstêpny
osi¹gnie dojrza³oæ p³ciow¹. Wzrastaj¹ca dojrza³oæ nastolatka wp³ywa na
kszta³towanie siê jego poczucia odpowiedzialnoci i wiadomego podejmowania decyzji. St¹d te¿ nale¿y stwierdziæ, ¿e seksualne zachowania pomiêdzy
osobami doros³ymi, choæ zakazane, rodz¹ innego rodzaju konsekwencje dla
pokrzywdzonego i stawiaj¹ go w innej sytuacji56 .
W wietle danych statystycznych ok. 95% wszystkich pokrzywdzonych
stosunkami kazirodczymi nie ukoñczy³o 10 lat. Konsensualne kontakty kazirodcze pomiêdzy osobami doros³ymi stanowi¹ zaledwie u³amek rozpoznawanych spraw karnych, przy czym te ostatnie zachowania podejmowane s¹
najczêciej przez sprawców nietrzewych, dotkniêtych upoledzeniem umys³owym lub zaburzeniami osobowoci57.
Zachowania kazirodcze rodz¹ najró¿niejsze implikacje psychologiczne,
spo³eczne, medyczne oraz prawne. Rozmiary wiktymizacji zale¿¹ od wieku
pokrzywdzonego oraz jego indywidualnych predyspozycji. W literaturze
przedmiotu wród konsekwencji dotykaj¹cych ofiarê wymienia siê: zaburzenia afektywne (depresja, nadpobudliwoæ), zaburzenia zachowania (np. agresja, nadpobudliwoæ ruchowa, zachowania regresywne, autodestrukcyjne),
trudnoci w nawi¹zywaniu kontaktów spo³ecznych58, specyficzne (np. urazy
przestêpstwo kazirodztwa, Studia Iuridica Lublinensia 2004, t. IV, s. 197. Zdaniem A. Pacewicz oko³o 90% ofiar nadu¿yæ seksualnych nie ujawnia organom cigania swojego problemu, nie
korzysta z adekwatnej pomocy psychologicznej czy medycznej  zob. idem, O nadu¿yciach
seksualnych wobec dzieci, Warszawa 1992, s. 8.
53 Por. np. I. Pospiszyl, Patologie spo³eczne, Warszawa 2008, s. 262 i nast.
54 Dane udostêpnione przez Wydzia³ Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwoci.
55 M. Cyr, J. Wright, P. Mc Duff, A. Perron, Interfamilial sexual abuse: brother-sister
incest does not differ from father  daughter and stepfather  stepdaughter incest, Child Abuse
& Neglect 2002, nr 26, s. 958 i nast.; J. M. Rudd, S.D. Herzberger, Brother-sister incest/fatherdaughter incest: A comparison of characteristics and consequences, Child Abuse & Neglect
1999, nr 23, s. 915928.
56 M. Beisert, Kazirodztwo: Rodzice w roli sprawców, Warszawa 2008, s. 19.
57 J. Warylewski, Zakaz kazirodztwa..., s. 94.
58 L. Young, Sexual abuse and the problem of embodiment, Child Abuse & Neglect 1992,
nr 16, s. 89100.
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narz¹dów p³ciowych, infekcje) i niespecyficzne (np. bóle g³owy, brzucha, nudnoci) objawy somatyczne, uogólnione zachowania psychologiczne (np. zaburzenia snu, lêki, fobie, niska samoocena), jak te¿ zaburzenia seksualne (np.
erotyzacja, patologiczna masturbacja, zachowania prowokuj¹ce)59. Rzadziej
stwierdza siê u pokrzywdzonych ostr¹ reakcjê na przewlek³¹ sytuacjê stresow¹ spowodowan¹ przestêpstwem (PTSD), przejawiaj¹c¹ siê tak¿e uzale¿nieniami od substancji odurzaj¹cych i wystêpowaniem objawów psychosomatycznych60.

5. Strona podmiotowa
Znamieniem strony podmiotowej jest zamiar bezporedni. W przypadku,
gdy sprawca nie ma pewnoci, czy z partnerem, z którym odbywa stosunek
seksualny, ³¹czy go szczególna wiê rodzinna lub przysposobienia, jednak
godzi siê na jej istnienie, nale¿y przyj¹æ zamiar quasi-ewentualny.

6. Przedmiot ochrony
U podstaw kryminalizacji analizowanych zachowañ mo¿e le¿eæ wiele
wzglêdów. Wspó³czenie kwestia zakazów religijnych straci³a wyranie na
znaczeniu za wyj¹tkiem systemów prawnych niektórych pañstw arabskich,
gdzie obowi¹zuje prawo religijne. Mo¿e byæ za to przywo³ywany kontekst
etyczny. Prawodawcy odwo³uj¹ siê tak¿e do ryzyka genetycznego zwi¹zanego
z zachowaniami kazirodczymi (w tym ostatnim wypadku spod zakresu penalizacji nale¿a³oby wy³¹czyæ relacje homoseksualne) oraz zwracaj¹ uwagê na
potrzebê ochrony prawid³owego funkcjonowania rodziny61.
Podsumowuj¹c, jako uzasadnienie penalizacji wskazuje siê zazwyczaj kilka podstaw:
1. Wzglêdy moralne i religijne zwi¹zane z dan¹ tradycj¹ kulturow¹. Spotykamy siê tu z g³êboko zakorzenionym tabu i jego odzwierciedleniem
w mentalnoci spo³eczeñstwa, w zdecydowanej wiêkszoci ¿ywi¹cego wrêcz
odrazê, wstrêt do stosunków kazirodczych. Przyk³adowo niemiecki odpowiednik s³owa kazirodztwo to Blutschande, czyli hañba krwi62.
59
60

M. Beisert, op. cit., s. 30.
N.S. Ahmad, R. Nasir, Emotional Reactions and Behavior of Incest Victims, Procedia
Social and Behavioral Studies 2010, nr 5, s. 10251027.
61 Por. np. J. Leszczyñski, Konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (sprawozdanie z konferencji Pornografia, prostytucja,
kazirodztwo  zakazywaæ czy tolerowaæ?, Palestra 1997, nr 5/6, s. 171.
62 L. Lernell, Liberalizm i rygoryzm seksualny. Zagadnienia wspó³czesne, [w:] K. Imieliñski (red.), Seksuologia kulturowa, Warszawa 1980 s. 314315.
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2. Wzglêdy eugeniczne, choæ obawa przed potencjalnymi wadami genetycznymi potomstwa zrodzonego ze zwi¹zku bliskich krewnych  jako wy³¹czna przyczyna funkcjonowania zakazu kazirodztwa  ma charakter
w zasadzie historyczny. Przez dziesi¹tki lat przytaczano argumenty natury
genetycznej, powo³uj¹c siê w ten sposób na wiedzê w przedmiocie szkodliwych skutków kazirodztwa jako zbiorowego dowiadczenia ludzkoci63. Jednak¿e zdaniem wspó³twórcy polskiej kodyfikacji karnej z 1932 r. Juliusza
Makarewicza, typizuj¹cy ówczenie kazirodztwo przepis art. 206 chroni³ nie
tyle tzw. p³ciow¹ moralnoæ, ile czystoæ rasy, tj. gatunek ludzki przed endogami¹ prowadz¹c¹ do zwyrodnienia rasy, za przestêpstwo to zaliczano do
grupy przestêpstw sprowadzaj¹cych niebezpieczeñstwo64. Dlatego te¿ czynnoæ sprawcza zosta³a w przywo³anym przepisie ujêta jako spó³kowanie
(kwestia ukoñczenia spó³kowania by³a dla bytu przestêpstwa indyferentna)
dokonane z chwil¹ po³¹czenia czêci rodnych osób ró¿nej p³ci65. W doktrynie
podkrelano, ¿e kazirodztwo ma na wzglêdzie naturalny stosunek p³ciowy,
zatem za kazirodcze nie by³y uznawane inne czyny nierz¹dne66. Z powy¿szych wzglêdów do krêgu wspó³uczestników nale¿a³y wy³¹cznie osoby spokrewnione w linii prostej oraz rodzeñstwo. Stosunki rodzinne wynikaj¹ce
z powinowactwa i przysposobienia le¿a³y tym samym poza zakresem typizacji ustawowej analizowanego czynu67. Nale¿y nadmieniæ, ¿e powo³anie siê na
wzglêdy eugeniczne jako uzasadnienie bytu przestêpstwa kazirodztwa powinno prowadziæ do wyeliminowania z krêgu podmiotów osób niepo³¹czonych
wiêzami faktycznego pokrewieñstwa, a czynnoæ sprawcza winna ograniczaæ
siê do heteroseksualnego obcowania p³ciowego.
3. Wzgl¹d na potrzebê ochrony prawid³owego funkcjonowania rodziny,
tak aby nie dochodzi³o do skupiania siê w jednej osobie wielu ról rodzinnych,
np. ojca i dziadka, matki i siostry, co mia³o zapobiegaæ degeneracji gatunku
ludzkiego. Krytycy tego ostatniego stanowiska podnosz¹ jednak, ¿e stosunki
seksualne pomiêdzy cz³onkami rodziny s¹ najczêciej skutkiem rozpadu
struktur rodzinnych, a nie przyczyn¹ tego stanu rzeczy68.
4. Wzgl¹d na potrzebê wzmocnionej ochrony prawnej osób ma³oletnich.

63 J. Baranowski, Ratio legis prawnokarnego zakazu kazirodztwa, Przegl¹d Prawa Krajowego 1990, nr 3, s. 6266.
64 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935, s. 372.
65 Ibidem.
66 W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937, s. 598.
67 Ibidem.
68 Zob. [online] <www.mpicc.de/ww/en/pub/forschungsarbeit/gemeinsame_projekte/inzest/
inzeststrafbarkeit>, dostêp: 7.08.2012.
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7. W¹tpliwoci w zakresie utrzymywania penalizacji
kazirodztwa
Ratio legis penalizacji kazirodztwa aktualnie uznawane jest w doktrynie
prawa karnego za bardzo kontrowersyjne. Przedmiotu ochrony nie mo¿na
bowiem upatrywaæ w ochronie wolnoci seksualnej, gdy¿ przedmiotowy przepis wolnoæ tê w odniesieniu do niektórych osób znacz¹co ogranicza, zakazuj¹c wyboru partnera seksualnego sporód oznaczonego krêgu cz³onków najbli¿szej rodziny.
John Stuart Mill stwierdzi³, ¿e jedynym uzasadnieniem stosowania przymusu pañstwowego wobec jednostki jest zapobieganie szkodom innych cz³onków spo³eczeñstwa69 . Dalsze utrzymywanie karnoprawnego zakazu kazirodztwa pozbawione jest jakiegokolwiek ratio legis i zgodziæ siê tu wypada
z postulatami de lege ferenda wskazuj¹cymi na potrzebê depenalizacji kazirodztwa nie tylko w odniesieniu do zachowañ konsensualnych osób doros³ych, lecz tak¿e we wszystkich innych wypadkach70 .
Podzieliæ nale¿y ten postulat, przede wszystkim w odniesieniu do stosunków seksualnych dobrowolnych osób doros³ych powi¹zanych wiêzami krwi
lub przysposobienia. Podnosi siê powszechnie, i¿ w takim wypadku przestêpstwo kazirodztwa jest przestêpstwem bez ofiar71 . Utrzymywanie karnoprawnego zakazu kazirodztwa stanowi wy³¹cznie odzwierciedlenie panuj¹cych
w spo³eczeñstwie pogl¹dów w przedmiocie seksualnoci cz³owieka i obowi¹zuj¹cych w tej sferze tematów tabu obyczajowego. Pogl¹dom tym uleg³ tak¿e
ustawodawca. Pozostaje zatem pytanie: czy nale¿y wyprzedzaæ poprzez regulacje prawne pewne trendy obowi¹zuj¹ce w dziedzinie obyczajowoci, czy te¿
poczekaæ, a¿ zmiany w obyczajowoci dokonaj¹ siê i si³¹ rzeczy wp³yn¹ na
zmianê obowi¹zuj¹cego prawa? Przychyliæ siê nale¿y do pierwszej koncepcji,
gdy¿ tak wyeliminowano karalnoæ stosunków homoseksualnych, wp³ywaj¹c
tym samym na przemiany obyczajowe. Zastanowiæ siê równie¿ trzeba, czy
zakaz karnoprawny w tym przypadku spe³nia swoj¹ funkcjê prewencyjn¹,
a tym samym rzeczywicie s³u¿y ochronie tradycyjnie pojmowanej obyczajowoci. Na podstawie wy³¹cznie statystyk prowadzonych przez organy wymiaru sprawiedliwoci na to pytanie nale¿y odpowiedzieæ przecz¹co.
W doktrynie panuje zgodne przekonanie, i¿ nik³a liczba przestêpstw
kazirodztwa, która corocznie staje siê przedmiotem prowadzonych postêpowañ karnych zakoñczonych skazaniem72, wskazuje, ¿e zdecydowana wiêk69
70

J. S. Mill, O wolnoci, Warszawa 1959.
Por. np. M. Filar, Przestêpstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruñ 1985, s. 88;
J. Warylewski, Przestêpstwa seksualne, Gdañsk 2001, s. 250251.
71 J. Warylewski, Przestêpstwa seksualne..., s. 250.
72 I tak np. w latach 20072009 skazano w I instancji za przestêpstwo kazirodztwa
odpowiednio 26, 18 i 30 sprawców (dane Wydzia³u Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwoci).
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szoæ sprawców cieszy siê bezkarnoci¹. Zjawisko to wynika nie tylko z faktu,
i¿ lepiej sytuowani ekonomicznie i o wy¿szym statusie spo³ecznym sprawcy
tego rodzaju czynów potrafi¹ skuteczniej ni¿ pozostali unikaæ odpowiedzialnoci karnej73, lecz tak¿e z tej przyczyny, ¿e zachowania te stanowi¹ tabu
w rodzinie nimi dotkniêtej. Jak donosz¹ media, stosunki kazirodcze bywaj¹
utrzymywane przez wiele miesiêcy, a nierzadko lat i zazwyczaj stanowi¹
okolicznoæ znan¹ osobom najbli¿szym sprawcy i pokrzywdzonego. Pomimo
tego sporadycznie dochodzi do przypadków denuncjacji. Rezygnacja z penalizacji kazirodztwa z pewnoci¹ nie wp³ynie na wzrost liczby stosunków kazirodczych w rodzinach, poniewa¿ sprawcy tych zachowañ nie musz¹ zazwyczaj obawiaæ siê odpowiedzialnoci karnej.
Jak wskazuje przyk³ad Francji, potêpienie spo³eczne obejmuje tak¿e te
stosunki kazirodcze, które zosta³y nawi¹zane pomiêdzy doros³ymi osobami
i za ich obopóln¹ zgod¹, co ³¹czy siê z ostracyzmem wobec ich uczestników.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e rezygnacja z karalnoci przedmiotowych zachowañ nie wp³ynie na ich ocenê spo³eczn¹, podyktowan¹ wspomnianym ju¿
silnym tabu kulturowym. Zas³anianie siê racjami eugenicznymi ogranicza siê
w zasadzie do stwierdzenia, ¿e zakaz kazirodztwa eliminuje okrelony kr¹g
osób jako partnerów seksualnych, a zatem limituje wolnoæ seksualn¹ jednostki, lecz jej nie wy³¹cza. Dlatego te¿ sytuacji tej nie mo¿na  w ocenie autorów
opowiadaj¹cych siê za utrzymaniem penalizacji kazirodztwa  porównywaæ
z sytuacj¹ osób chorych i niepe³nosprawnych. W przypadku tych ostatnich
wzglêdy eugeniczne przemawia³yby na rzecz wy³¹czenia ich z wolnoci seksualnej, a nie tylko jej ograniczenia, i uniemo¿liwi³yby im tym samym za³o¿enie rodziny, co przybra³oby formê dyskryminacji ze wzglêdu na chorobê74.
Z powy¿szym stanowiskiem nie sposób siê zgodziæ, bowiem karnoprawny
zakaz kazirodztwa oznacza³by tym samym zastosowanie sankcji karnej na
przyk³ad wobec osób, które zdecydowa³yby siê wiadomie na urodzenie dziecka dotkniêtego wad¹ genetyczn¹. Tym samym dziecko z takiego zwi¹zku
wed³ug ustawodawcy by³oby uznawane za gorsze od innych dzieci z uwagi na
niepe³nosprawnoæ, za jego rodzice podlegaliby karze w zwi¹zku z tym, ¿e
dopucili do jego narodzin. Argument eugeniczny jest nie do utrzymania
w kontekcie konstytucyjnej zasady równoci wszystkich obywateli, zakazuj¹cej dyskryminacji kogokolwiek np. z powodu niepe³nosprawnoci. W obowi¹zuj¹cym prawie nie ma miejsca na gorszych i lepszych obywateli, wyró¿nionych ze wzglêdu na stan zdrowia fizycznego lub psychicznego. Aktualnie,
gdy dostêpne s¹ w szerokim zakresie badania eugeniczne p³odu, za ustawodawstwo zezwala na dokonanie aborcji dziecka obci¹¿onego wad¹ genetyczn¹, utrzymywanie podobnego zakazu razi wrêcz swoim anachronizmem.
73
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J. Warylewski, Przestêpstwa seksualne..., s. 251.
P. Daniluk, C. Nowak, op. cit., s. 479.
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Summary
Criminal law ban on incestuous relations
Key words: incest, social taboo, history of incest, criminal law towards incest, justifying the
punishability.

The incest constitutes the eternal social taboo and usually means sexual
intercourses between close relatives, more rarely related and adopted. Over
the centuries, however, a circle of embraced family member with ban on
keeping sexual intercourses have changed.
In a study of law, an agreeable belief, that the faint number of that kind
of crimes which become an object of conducted criminal proceedings every
year, finished with the conviction, means that the straight majority of incests perpetrators is pleased with impunity. This phenomenon results not
only from the fact, that the perpetrators of these acts are able more effectively than the other perpetrators avoiding criminal liability because of their
better social and economical status. It is also because these behaviours constitute the taboo in the family touched with it. What is indicated by the
media, the incestuous relationships have been held since many months or
even years and they usually constitute circumstance well-known to the people closest to the perpetrator and the aggrieved party. In spite of this, it
occasionally reaches the cases of the denunciation.
Justifying the punishability of that kind of behaviours arouses huge
doubts, which constitute the subject of deliberations of the following article.
According to its authors, resignation from the penalization of the incest will
not certainly affect the height in the number of incestuous ratios in families,
because the perpetrators of these acts do not have to be afraid of a criminal
liability.
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O zasadnoci istnienia przestêpstwa rozboju
morskiego w polskim kodeksie karnym
 przyczynek do dyskusji o granicach
kryminalizacji
1. Uwagi wstêpne
W okresie 15 lat obowi¹zywania kodeksu karnego z 1997 r. by³ on nowelizowany przesz³o 60 ustawami, które dokona³y ponad 500 jednostkowych
zmian przepisów.
Jak trafnie stwierdza Robert Zaw³ocki, obowi¹zuj¹cy polski kodeks karny jest niestabilny, niespójny i coraz mniej racjonalny. Przyczyn¹ takiego
stanu rzeczy jest niski poziom wprowadzanych zmian. Nale¿y wskazaæ, i¿
prawnokarn¹ jakoæ tych¿e nowelizacji winno siê weryfikowaæ na co najmniej trzy sposoby. Pierwszy polega na zbadaniu teoretycznych przes³anek
ich wprowadzenia, co zwi¹zane jest m.in. z karnoprawn¹ analiz¹ uzasadnieñ
projektów ustaw zmieniaj¹cych kodeks karny. Drugi sposób sprowadza siê do
analizy dogmatycznej treci wprowadzonych przepisów karnych, obejmuj¹cej
ocenê realizacji zasad prawid³owej techniki legislacyjnej w zakresie tych¿e
zmian oraz spójnoæ przepisów z przepisami dotychczas obowi¹zuj¹cymi.
Trzecia metoda to praktyczna ocena funkcjonuj¹cych ju¿ nowych przepisów
kodeksowych, która musi opieraæ siê na analizie materia³u badawczego
w przedmiotowym zakresie wprowadzanych zmian1.
Jednym z przyk³adów przepisów okrelonych w kodeksie karnym, które
nale¿y poddaæ wskazanej prawnokarnej ocenie, jest czyn zabroniony z art.
170 k.k. Przedmiotowy przepis penalizuje przestêpstwo niezbyt trafnie okrelane w literaturze jako rozbójnictwo morskie, gdy¿ de facto przestêpstwo to
1 R. Zaw³ocki, Kodeks karny mietnikowy, [w:] S. Pikulski (red.), M. Romañczuk-Gr¹cka,
B. Or³owska-Zieliñska, To¿samoæ polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 76.
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nie polega na pope³nieniu rozboju, a jedynie na jego przygotowaniu. Wobec
powy¿szego trafniejsze by³oby nazywanie omawianego zachowania przestêpnego czynnociami przygotowawczymi do rozbójnictwa morskiego. Wydaje
siê, i¿ w przypadku przywo³anego przepisu mamy do czynienia w³anie
z nieracjonalnymi powodami jego funkcjonowania w ramach polskiego kodeksu karnego z uwagi na zbli¿ony  jeli nie identyczny  zakres kryminalizacji poprzez karalnoæ przygotowania do przestêpstwa zaw³adniêcia statkiem wodnym z art. 166 k.k.
Celem poni¿szych rozwa¿añ bêdzie wykazanie prawdziwoci postawionej
wy¿ej tezy. Nale¿y w tym miejscu wyranie zaznaczyæ, i¿ krytyczna analiza
ustawowego wymiaru kary gro¿¹cego za wskazane przestêpstwa stanie siê
przedmiotem odrêbnego opracowania autora.
Próba oceny jakoci istniej¹cego stanu rzeczy poprzez karnoprawn¹ analizê uzasadnienia projektu ustawy wprowadzaj¹cej kodeks karny wydaje siê
byæ utrudniona z uwagi na u¿ycie przez legislatora w przypadku czynów
z art. 166 k.k. i art. 170 k.k. ogólnikowego sformu³owania, i¿ s¹ to przestêpstwa konwencyjne2.
Metoda polegaj¹ca na praktycznej ocenie funkcjonuj¹cych przepisów kodeksowych nie wydaje siê satysfakcjonuj¹ca z uwagi na niereprezentatywny
materia³ badawczy. Polskie dane statystyczne z ostatniego piêciolecia (tab.),
zamieszczone na stronie Komendy G³ównej Policji, wskazuj¹, i¿ nie odnotowano w ogóle pope³nienia przestêpstwa z art. 170 k.k.
Tabela

Statystyka przestêpstw z art. 166 i 170 k.k.
Rok

Art. 166 § 13

Art. 170

2011

0

0

2010

1

0

2009

1

0

2008

0

0

2007

0

0

Jako metoda badawcza pozostaje w chwili obecnej jedynie analiza dogmatyczna treci przepisów karnych.

2. Wspó³czesne rozbójnictwo morskie
Wspó³czeni piraci to przewa¿nie cz³onkowie wietnie zorganizowanych
grup przestêpczych lub separatystycznych. Rejon ich dzia³ania to z regu³y
wybrze¿a pañstw upad³ych b¹d maj¹cych problemy z mniejszociami etnicz2

Uzasadnienie do Projektu kodeksu karnego z 1997 r., s. 74, 76.
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nymi lub religijnymi, w efekcie niepotrafi¹cych sprawowaæ skutecznej kontroli nad podleg³ym sobie terytorium.
Obecnie akty piractwa dotycz¹ g³ównie omiu akwenów. Mo¿na wobec
tego uznaæ, i¿ rozbój morski posiada charakter procederu regionalnego.
Z uwagi na obszar dzia³añ pirackich mo¿na wyró¿niæ:
1) piractwo karaibskie powi¹zane g³ównie z przemytem narkotyków
 ataki na jachty i mniejsze jednostki;
2) piractwo u wybrze¿y Kolumbii zwi¹zane z tocz¹c¹ siê w tym kraju
wojn¹ domow¹ oraz aktywnoci¹ karteli narkotykowych;
3) piractwo portowe w Ameryce Po³udniowej (najczêciej do zbrojnych
napaci dochodzi w portach brazylijskich);
4) piractwo adriatyckie, czyli napaci na jachty i mniejsze jednostki
w zwi¹zku z wojnami ba³kañskimi oraz przemytem (g³ównie papierosów)
z obszaru ba³kañskiego na rynek w³oski;
5) piractwo ³odziowe w Zatoce Gwinejskiej;
6) piractwo somalijskie;
7) piractwo u wybrze¿y Indii i Bangladeszu;
8) piractwo w cieninie Malakka, na wodach indonezyjskich i Morzu
Po³udniowochiñskim3.
Mimo znacznej odleg³oci regionów nara¿onych na tego typu akty przemocy od terytorium pañstwa polskiego, równie¿ akwen Morza Ba³tyckiego
mo¿e potencjalnie staæ siê teatrem dzia³añ pirackich. Porwanie fiñskiego
statku Arctic Sea w lipcu 2009 r. dowodzi, ¿e akty piractwa s¹ mo¿liwe
równie¿ na morzu zamkniêtym. Tym samym okazuje siê, ¿e nie zapobiega
temu znaczny ruch statków na Morzu Ba³tyckim, dobrze dzia³aj¹ce s³u¿by
ratownicze i s³u¿by kontroli ruchu statków, nowoczesne okrêty marynarek
wojennych oraz stra¿y granicznych pañstw le¿¹cych nad tym morzem. Nie
istnieje zatem skuteczne narzêdzie obrony  system, który w pe³ni przeciwdzia³a³by zagro¿eniom ze strony rozbójników morskich4.
Ka¿de zachowanie ze strony sprawców skierowane przeciwko bezpieczeñstwu ¿eglugi winno byæ surowo penalizowane przez prawo jako przejaw
karnoprawnej reakcji pañstwa. Dlatego te¿ istotne jest pytanie o stan jakoci
polskiego prawa karnego i jego przygotowanie do poci¹gania do odpowiedzialnoci karnej sprawców aktów przemocy na morzu w mo¿liwie najszerszym zakresie.
Jak wynika z praktyki, najczêstszym rodzajem ataku pirackiego jest
próba wejcia na statek lub udane wejcie na statek5. Po dostaniu siê na
pok³ad sprawcy usi³uj¹ okraæ statek z rzeczy stanowi¹cych jak¹kolwiek
3 Cyt. za: K. Kubiak, Piractwo i terroryzm morski. Nowe wyzwania dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, [w:] Wybrane problemy bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, Wroc³aw 2006, s. 12.
4 K. Pulkowski, Porwanie na Morzu Ba³tyckim, Przegl¹d Morski 2010, nr 1, s. 11.
5 A. Walczak, Piractwo i terroryzm morski, Szczecin 2004, s. 55.
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wartoæ, poczynaj¹c od lin i zapasów, na drogocennym ³adunku i wyposa¿eniu koñcz¹c. Wobec powy¿szego atak piracki nieuchronnie wi¹¿e siê z zaw³adniêciem statkiem. Rozbójnicy morscy s¹ zwykle uzbrojeni w no¿e,
maczety lub broñ paln¹. Broñ ta przeznaczona jest do zastraszenia napadniêtych ofiar i w wielu przypadkach dochodzi do jej bezporedniego
u¿ycia6.
Wydaje siê, i¿ wy¿ej wskazane zachowanie sprawców mo¿e wyczerpywaæ
znamiona przepisów stypizowanych w art. 166 k.k. i 170 k.k., dotycz¹cych
przestêpstwa przejêcia kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym oraz
rozboju morskiego  niejako sztandarowych czynów zabronionych z krêgu
przestêpstw pirackich. Dlatego te¿ poni¿ej szczegó³owo omówiono znamiona
ustawowe tych w³anie czynów zabronionych.

3. Przestêpstwo rozboju morskiego
w polskim prawie karnym
3.1. Uwagi ogólne
Przepis art. 170 polskiego kodeksu karnego z 1997 r. penalizuje przestêpstwo czynnoci przygotowawczych do rozbójnictwa morskiego. W doktrynie obok pojêcia rozbójnictwo morskie pojawiaj¹ siê inne równorzêdne
nazwy okrelaj¹ce przedmiotowy czyn zabroniony, tj. piractwo morskie7 lub
korsarstwo8.
Na wstêpie nale¿y odró¿niæ od piractwa morskiego pojêcie korsarstwa,
inaczej kaperstwa. Podczas gdy piraci s¹ morskimi rozbójnikami i dzia³aj¹
zarówno w czasie pokoju, jak i wojny, to historyczni korsarze byli partyzantami morskimi i dzia³ali wy³¹cznie w czasie wojny na podstawie upowa¿nienia
pañstwa w formie tzw. listu kaperskiego9. Wobec powy¿szego za nieuprawnione nale¿y uznaæ nazywanie omawianego przestêpstwa korsarstwem, albowiem sprawcy czynu zabronionego nie dzia³aj¹ i nie dokonuj¹ rabunku na
licencji pañstwa walcz¹cego.
Przepis art. 170 stanowi niemal dos³owne powtórzenie dyspozycji
art. 260 k.k. z 1932 r. oraz art. XI przepisów wprowadzaj¹cych kodeks karny
z 1969 r.10 Odmienne by³o jedynie umiejscowienie omawianego przestêpstwa albowiem w kodeksie karnym z 1932 r. znajdowa³o siê ono w roz6
7

Ibidem, s. 52.
M. Kulik, [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, Kodeks karny. Komentarz, Lex

8
9
10

A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2006, s. 341.
J. Machowski, Piractwo w wietle historii i prawa, Warszawa 2000, s. 28.
J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987, t. II,

2012.

s. 585.
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dziale XXXIX Przestêpstwa przeciwko mieniu, z kolei w kodeksie karnym
z 1997 r. w rozdziale XX Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu.
Przedmiotowy czyn zabroniony jest wystêpkiem, zagro¿onym sankcj¹
karn¹ od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolnoci.
3.2. Znamiona ustawowe przestêpstwa
Przedmiotem ochrony art. 170 k.k. jest bezpieczeñstwo w ¿egludze morskiej oraz mienie. Dodatkowo Grzegorz Bogdan wskazuje, i¿ charakterystyczne jest przy pope³nianiu omawianego czynu zabronionego równie¿ pojawianie siê dóbr ubocznie chronionych, takich jak wolnoæ, ¿ycie lub
zdrowie11.
Przestêpstwo rozboju morskiego nale¿y uznaæ za przestêpstwo swoiste
(delictum sui generis) obejmuj¹ce czynnoci przygotowawcze do pope³nienia
rozboju (rabunku) na morzu stypizowanego w art. 280 k.k.12 Karalnoci¹
objêto zatem w pierwszej kolejnoci czynnoci przygotowawcze polegaj¹ce na
uzbrojeniu lub innym przysposobieniu statku morskiego w bezporednim
zamiarze dokonywania rabunku na morzu.
Czynnoci przygotowawcze mog¹ polegaæ na:
a) wyposa¿eniu statku morskiego w broñ i amunicjê (np. dzia³a, karabiny maszynowe, wyrzutnie rakietowe), a wiêc w rodki walki, ale równie¿
urz¹dzenia obronne;
b) wyposa¿eniu statku morskiego w urz¹dzenia i sprzêt do dokonywania
aborda¿u zaatakowanych statków (np. drabiny, podesty, haki u³atwiaj¹ce
przedostanie siê na napadniêty statek);
c) dokonaniu zmian konstrukcyjnych w statku morskim u³atwiaj¹cych
rabunek na morzu (np. w zakresie zwiêkszenia prêdkoci statku, jego manewrowoci lub ³adownoci)13.
Nale¿y w tym miejscu przywo³aæ pogl¹d z okresu obowi¹zywania kodeksu karnego z 1932 r. Juliusz Makarewicz okrela³ przysposobienie statku
morskiego jako przygotowanie go do podró¿y morskiej, tj. zaopatrzenie
w motor (silnik), ewentualnie w ¿agle lub przyrz¹dy do nawigowania14. Wydaje siê jednak, i¿ wskazane zachowanie by³o ujête zbyt szeroko  montowanie
takowych urz¹dzeñ jest bowiem przydatne równie¿ w samym procesie nawigacji morskiej, nie tylko w aktach piractwa. W pimiennictwie pojawi³ siê
11 G. Bogdan, [w:] F. Zoll (red.), A. Barczak-Oplustil, Kodeks karny. Czêæ szczególna, t. II,
Warszawa 2006, s. 432.
12 Por. J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935, s. 453 oraz J. Pieracki,
Polskie prawo karne (Kodeks karny, Prawo o wykroczeniach, Przepisy wprowadzaj¹ce), Lwów
1932, s. 260.
13 Por. J. Piórkowska-Flieger, [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa
2012, s. 397.
14 J. Makarewicz, op. cit., s. 453.
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równie¿ godny odnotowania pogl¹d Ryszarda Stefañskiego, ¿e do wype³nienia znamion rozboju morskiego wystarczy wy³¹cznie uzbrojenie za³ogi statku15. Za bardziej rygorystyczne stanowisko nale¿a³oby uznaæ uzbrojenie samego statku morskiego. Maj¹c jednak¿e na wzglêdzie przywo³ywan¹ na
wstêpie praktykê napadów pirackich, nale¿y wskazaæ, i¿ nierzadko sprawcy
nie przysposabiaj¹ w ogóle statku morskiego, ograniczaj¹c siê jedynie
do uzbrojenia za³ogantów. Nie mo¿na zatem a priori przekrelaæ tego sposobu dzia³ania z zakresu penalizacji przepisu karnego z art. 170 k.k.
W przeciwnym wypadku wchodzi³aby w grê odpowiedzialnoæ karna sprawców np. za nielegalne posiadanie broni palnej z art. 263 § 2 k.k. w ramach
zbiegu przepisów. Gdyby jednak¿e przyj¹æ  jak proponuje R. Stefañski
 i¿ w pojêciu uzbrajanie statku morskiego mieci siê równie¿ uzbrojenie
za³ogi tego¿ statku, mówilibymy o konsumpcji art. 263 § 2 k.k. przez
art. 170 k.k.
Przestêpstwo rozboju morskiego penalizuje dodatkowo zachowanie
sprawców polegaj¹ce na przygotowaniu do dokonania rozbójnictwa morskiego, tj. przyjêcie s³u¿by na statku morskim przeznaczonym do rozboju. Przy
czym J. Makarewicz okrela³ ten sposób wspó³dzia³ania przestêpnego jako
przygotowanie pomocnictwa16. Warunkiem karalnoci nie jest jednak¿e
bezporedni udzia³ w aktach piractwa. Wystarczy pe³nienie na statku funkcji
us³ugowych, wojskowych czy technicznych. Bêdzie nim zatem ka¿de trwa³e
lub czasowe zamustrowanie ³¹cz¹ce siê w intencji sprawcy z u³atwianiem
rabunku17. Tym samym stronê podmiotow¹ przestêpstwa realizuje nie tylko
zamiar bezporedni, ale te¿ zamiar ewentualny osoby przyjmuj¹cej s³u¿bê,
polegaj¹cy na godzeniu siê na pe³nienie s³u¿by na statku (np. w charakterze
sanitariusza, kucharza), którego za³oga trudni siê rozbójnictwem morskim.
Przyjêcie s³u¿by na statku wi¹¿e siê zatem cile z uzbrojeniem i przysposobieniem statku morskiego do pope³niania na morzu rabunku. Innymi s³owy:
uznanie, i¿ w ramy omawianego przestêpstwa nie wpisuje siê samo uzbrojenie za³ogi statku, powoduje, i¿ przyjêcie s³u¿by na statku, na którym uzbrojeni s¹ wy³¹cznie cz³onkowie za³ogi, nie skutkuje odpowiedzialnoci¹ karn¹
osoby pe³ni¹cej na statku funkcje us³ugowe, wojskowe czy techniczne.
W doktrynie pojawi³ siê równie¿ nierozstrzygniêty spór o zakres stosowania przepisu ze wzglêdu na miejsce pope³nienia omawianego przestêpstwa.
Wiêkszoæ autorów wy³¹cza stosowanie przepisu art. 170 k.k. na wodach
wewnêtrznych lub przybrze¿nych i wskazuje, i¿ czyn pope³niony we wskazanych miejscach winien byæ kwalifikowany na podstawie art. 280 § 1
15 Przywo³ywany pogl¹d zob. w: M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010,
s. 757. Podobnie: M. Kulik, [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, Kodeks karny. Komentarz,
Lex 2012.
16 J. Makarewicz, op. cit., s. 453.
17 G. Bogdan, [w:] F. Zoll (red.), A. Barczak-Oplustil, op. cit., s. 432.
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lub § 2 k.k., czyli jako typ podstawowy lub kwalifikowany przestêpstwa
rozboju18. Niemniej jednak podnieæ nale¿y, i¿ obowi¹zuj¹cy kodeks karny
w ogóle nie przewiduje odpowiedzialnoci karnej sprawcy za formê stadialn¹
przygotowania do rozboju  wobec powy¿szego przedmiotowe zachowania
sprawców jako klasyczne czynnoci przygotowawcze pozosta³yby wtedy bezkarne. Z kolei G. Bogdan twierdzi, i¿ zdaniem ustawodawcy rabunek ma byæ
dokonany na morzu, tote¿ brak jego zdaniem podstaw do wy³¹czenia z tego
zakresu wód przybrze¿nych19.
Nale¿y w tym miejscu precyzyjnie okreliæ definicjê morza w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, której kodeks karny z 1997 r. nie podaje. Zgodnie
z ustaw¹ z 12 padziernika 1990 r. o ochronie granicy pañstwowej20, za
morskie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y uznaæ obszar objêty granicami pañstwowymi, oddzielaj¹cymi terytorium RP od terytorium innych
pañstw i morza pe³nego, wody wewnêtrzne i pas morskich wód terytorialnych oraz przestrzeñ powietrzn¹ nad tym obszarem i wnêtrze ziemi pod nim.
W myl art. 5 ust. 1 ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej21 morzem terytorialnym
jest natomiast obszar wód morskich o szerokoci 12 mil morskich liczonych
od tzw. linii podstawowej, tj. linii najni¿szego stanu wody wzd³u¿ wybrze¿a
lub granicy zewnêtrznej morskich wód wewnêtrznych. Stosownie do art. 5b
ustawy z 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne22 wody przybrze¿ne obejmuj¹ pas
wód morskich o szerokoci jednej mili morskiej liczonej od linii podstawowej
morza terytorialnego, z wy³¹czeniem morskich wód wewnêtrznych Zatoki
Gdañskiej oraz przyleg³ych do nich wód morza terytorialnego. W przypadku
gdy zasiêg wód przejciowych jest wiêkszy ni¿ jedna mila morska, zewnêtrzna granica tego zasiêgu stanowi zewnêtrzn¹ granicê wód przybrze¿nych.
Wobec powy¿szego nale¿y przyznaæ racjê G. Bogdanowi z uwagi na fakt,
i¿ kodeks karny nie zawê¿a definicji znamienia morza do morza pe³nego.
Uprawnione jest zatem stosowanie kwalifikacji prawnej omawianego wystêpku przy jego pope³nieniu zarówno na morzu terytorialnym, jak i wodach
przybrze¿nych. Nale¿y te¿ uwypukliæ, i¿ nastêpcze pope³nienie rabunku na
morzu nie jest warunkiem karalnoci za wystêpek z art. 170 k.k. Tote¿
w sytuacji pope³nienia rabunku na morzu (np. pe³nym, terytorialnym) mo¿e
zachodziæ zbieg rzeczywisty przestêpstwa rozboju morskiego z rozbojem
z art. 280 k.k.
18 Por. L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936, s. 554; A. Marek, op. cit.,
s. 341; R.A. Stefañski, [w:] M. Filar (red.), op. cit., s. 757; J. Piórkowska-Flieger, [w:] T. Bojarski
(red.), op. cit., s. 397.
19 G. Bogdan, [w:] F. Zoll (red.), A. Barczak-Oplustil, op. cit., s. 432.
20 Dz.U. z 2009 r., nr 12, poz. 67.
21 Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1502 ze zm.
22 Tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 145.

56

Kamil Fr¹ckowiak

Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ kwestia statku morskiego, oznaczonego w przepisie art. 170 k.k. jako przeznaczony do dokonania na morzu
rabunku. W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na pewn¹ nieprecyzyjnoæ
ustawodawcy, albowiem w przedmiotowym zakresie nie mo¿e byæ mowy wy³¹cznie o statku, który prima vista przeznaczony by³ do dokonywania rabunku na morzu, a wiêc o statku wojennym. Z uwagi na wyk³adniê funkcjonaln¹
statek przeznaczony do dokonania rabunku nale¿y traktowaæ jako statek
morski, który ze wzglêdu na swoje w³aciwoci pozwala³by cz³onkom za³ogi
na szybki dostêp do atakowanej jednostki i jej ewentualny aborda¿. Mog¹ to
byæ zatem statki handlowe, jachty i ³odzie o napêdzie motorowym, przy czym
przysposobienie statku mo¿e byæ jednorazowe23. Nie ma zatem koniecznoci,
aby statek wyposa¿ony by³ na sta³e w urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce dokonanie
rabunku, co przemawia równie¿ za uznaniem uzbrojenia za³ogi jako swoistego przystosowania statku do dokonania na morzu rabunku.

4. Przestêpstwo zaw³adniêcia statkiem wodnym
4.1. Uwagi ogólne
Z uwagi na czêste akty przemocy na morzu dokonywane przez wspó³czesnych piratów zawarto szereg porozumieñ maj¹cych na celu powstrzymanie
opisywanego procederu. Nale¿y w tym miejscu wskazaæ przede wszystkim na
Konwencjê o morzu pe³nym z roku 1958 r.24 oraz Konwencjê w sprawie
przeciwdzia³ania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeñstwu ¿eglugi
morskiej sporz¹dzon¹ w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.25, które bezporednio
odnosz¹ siê do piractwa i terroryzmu morskiego.
W odpowiedzi na zobowi¹zania p³yn¹ce z treci wskazanych konwencji
dopiero w kodeksie karnym z 1997 r. zawarto przepis art. 166 k.k., którego
treæ brzmi nastêpuj¹co:
§ 1. Kto, stosuj¹c podstêp albo gwa³t na osobie lub grobê bezporedniego u¿ycia takiego gwa³tu, przejmuje kontrolê nad statkiem wodnym lub
powietrznym, podlega karze pozbawienia wolnoci od lat 2 do 12.
§ 2. Kto, dzia³aj¹c w sposób okrelony w § 1, sprowadza bezporednie
niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia wielu osób, podlega karze pozbawienia wolnoci na czas nie krótszy od lat 3.
§ 3. Je¿eli nastêpstwem czynu okrelonego w § 2 jest mieræ cz³owieka lub
ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia
wolnoci na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnoci.
23
24
25

R.A. Stefañski, [w:] idem (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2012.
Dz.U. z 1963 r., nr 33, poz. 187.
Dz.U. z 1994 r., nr 129, poz. 635 ze zm.
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Przejêcie kontroli nad statkiem mo¿e nast¹piæ na skutek pope³nienia
trzech czynów. Przede wszystkim ustawodawca przewidzia³ podstêp, który
polega na wprowadzeniu innej osoby w b³¹d b¹d te¿ na wykorzystaniu jej
b³êdnego przekonania dotycz¹cego okrelonego faktu. Innym czynem wype³niaj¹cym znamiona przestêpstwa z art. 166 k.k. jest gwa³t na osobie, tj.
u¿ycie si³y fizycznej o znacznej intensywnoci, które mo¿e doprowadziæ do
obezw³adnienia ofiary i st³umienia jej oporu, przez co pozbawia siê j¹ mo¿liwoci obrony statku26. Trzecim zachowaniem jest groba bezporedniego
u¿ycia gwa³tu, która przejawia siê zarówno w formie s³ownej, jak te¿
w ka¿dej innej postaci.
Nale¿y wskazaæ, i¿ w art. 168 k.k. wprowadzona zosta³a karalnoæ przygotowania do niektórych przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu, m.in. z art. 166 § 1 k.k. Polski legislator jednak¿e przeoczy³ istniej¹ce
unormowania w zakresie penalizacji przygotowania do rozboju morskiego
z art. 170 k.k., co doprowadzi³o do trudnoci interpretacyjnych w praktycznym stosowaniu obydwu przepisów.
4.2. Przedmiot ochrony
Z uwagi na fakt, i¿ przepis art. 166 k.k. umiejscowiony zosta³ w rozdziale
dotycz¹cym przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu, nale¿y
zasadnie podnieæ, i¿ przedmiotem ochrony w typie podstawowym jest w³adztwo nad statkiem wodnym27, albowiem nieuprawniona osoba za sterem du¿ego statku, na którego pok³adzie jest znaczna liczba osób, z pewnoci¹
zagra¿a powszechnemu bezpieczeñstwu. Ponadto przedmiotem ochrony jest
zdrowie i nietykalnoæ cz³owieka oraz bezpieczeñstwo ¿ycia i zdrowia wielu
osób (§ 2), jak te¿ samo ¿ycie i zdrowie (§ 3)28.
4.3. Strona przedmiotowa
Istnienie wy³¹cznie zamiaru pope³nienia przestêpstwa przewidzianego
w art. 166 § 1 k.k. jest bezkarne w myl zasady cogitationis poenam nemo
patitur. Przy czym istotne jest, aby zamiar nie osi¹gn¹³ etapu przygotowania,
a by³ jedynie wewnêtrznym pragnieniem sprawcy.
W dalszej kolejnoci kodeks karny przewiduje formê przygotowania, opisan¹ w przepisie art. 16 k.k. Zgodnie z powy¿szym, przygotowanie zachodzi
tylko wtedy, gdy sprawca w celu pope³nienia czynu zabronionego podejmuje
czynnoci maj¹ce stworzyæ warunki do przedsiêwziêcia czynu zmierzaj¹cego
bezporednio do jego dokonania, w szczególnoci w tym, ¿e celu wchodzi
26
27

R.A. Stefañski, [w:] M. Filar (red.), op. cit., s. 753.
R.A. Stefañski, [w:] A. W¹sek, R. Zaw³ocki (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna.
Komentarz do artyku³ów 117221, t. 1, Legalis 2010.
28 J. Piórkowska-Flieger, [w:] T. Bojarski (red.), op. cit., s. 392.

58

Kamil Fr¹ckowiak

w porozumienie z inn¹ osob¹, uzyskuje lub przysposabia rodki, zbiera informacjê lub sporz¹dza plan dzia³ania. Art. 16 § 2 k.k. przewiduje, i¿ przygotowanie karalne jest wy³¹cznie wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Odnosz¹c siê
szczegó³owo do przestêpstwa przejêcia kontroli nad statkiem wodnym, nale¿y wskazaæ, i¿ w przepisie art. 168 k.k. ustawodawca przewidzia³ karalnoæ
przygotowania opisywanego czynu zabronionego. Jednoczenie przewidziano
ustawowe zagro¿enie kar¹ w postaci pozbawienia wolnoci od jednego miesi¹ca do lat 3.
Prima facie wydaje siê, ¿e zachowanie sprawców w postaci formy stadialnej przygotowania do pope³nienia przestêpstwa zaw³adniêcia statkiem wodnym (art. 168 w zw. z art. 166 k.k.) nie doznaje takich ograniczeñ, jak to ma
miejsce w przypadku przestêpstwa przygotowania do rozboju morskiego, które by³y analizowane w punkcie 3.2. niniejszej publikacji. Tym samym z uwagi na przepis art. 16 § 1 k.k. sama obecnoæ osób wykonuj¹cych czynnoci
techniczne b¹d us³ugowe (np. kucharzy) wype³nia znamiona czynu wyra¿one w art. 168 k.k. Zachodzi bowiem wejcie w porozumienie piratów
z kucharzami, którzy zapewne maj¹ wiedzê odnonie do czynów dokonywanych przez osoby wspó³obecne na statku.
Kwestia uzbrojenia samej za³ogi nie nastrêcza ju¿ takich w¹tpliwoci,
jak w przypadku czynu z art. 170 k.k., albowiem wyposa¿enie sprawców
w broñ w zupe³noci wyczerpuje znamiê uzyskania rodków potrzebnych do
dokonania przestêpstwa. Analogicznie wygl¹da kwestia uzbrojenia statku
przeznaczonego do dokonania rabunku na morzu. W tym miejscu zbêdne jest
rozró¿nianie statków, albowiem mo¿e to byæ tak¿e zwyk³a ³ód, dziêki której
sprawcy bêd¹ mieli sposobnoæ podp³yniêcia pod okrelony cel. Zdobycie
schematu przejmowanego statku, np. roz³o¿enia pomieszczeñ czy obecnoci
konkretnych urz¹dzeñ, równie¿ wyczerpuje stadium przygotowania okrelone w przepisie art. 168 k.k.
Rekapituluj¹c przygotowanie do przejêcia kontroli nad statkiem mo¿e
polegaæ na:
 wyposa¿eniu statku w broñ i amunicjê (np. dzia³a, karabiny maszynowe,
wyrzutnie rakietowe), a wiêc w rodki walki, ale równie¿ urz¹dzenia
obronne;
 wyposa¿eniu statku morskiego w urz¹dzenia i sprzêt do dokonywania
aborda¿u zaatakowanych statków (np. drabiny, podesty, haki u³atwiaj¹ce
przedostanie siê na napadniêty statek);
 wyposa¿eniu statku morskiego w urz¹dzenia pozwalaj¹ce na unikanie radarów i sonarów;
 dokonaniu w statku morskim zmian konstrukcyjnych u³atwiaj¹cych rabunek na morzu (np. w zakresie zwiêkszenia jego prêdkoci, manewrowoci
lub ³adownoci);
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 wyposa¿eniu za³ogi statku w broñ i amunicjê (np. pistolety, karabiny maszynowe, wyrzutnie rakietowe), a wiêc w rodki walki, ale równie¿ urz¹dzenia obronne;
 zdobyciu przez sprawców danych technicznych statku wodnego, który ma
zostaæ przejêty (kontrolowany);
 przyjêciu s³u¿by na statku wodnym, której to celem jest przejêcie kontroli
nad innym statkiem.
Z kolei forma stadialna usi³owania przewidziana zosta³a w przepisie art. 13
§ 1 i § 2 k.k. Polega ona na tym, ¿e sprawca nie dokonuje ostatecznie
zamierzonego przestêpstwa, pomimo przedsiêwziêcia odpowiednich rodków
b¹d te¿ rodków, które de facto nie wystarczy³y do wywo³ania zamierzonego
skutku lub brak by³o przedmiotu nadaj¹cego siê do dokonania na nim zamierzonego przestêpstwa29.
Rozró¿niaj¹c usi³owanie od przygotowania, nale¿y wskazaæ, i¿ samo wyp³yniêcie w morze w celu pope³nienia przestêpstwa przejêcia kontroli nad
statkiem nie wyczerpuje jeszcze znamion usi³owania. Dopiero podp³yniêcie
na stosown¹ odleg³oæ (np. umo¿liwiaj¹c¹ dokonanie ataku) oraz próby wejcia i przejêcia kontroli mog³yby wskazywaæ na usi³owanie pope³nienia przestêpstwa z art. 166 k.k. Jako rozwi¹zanie zasygnalizowanego praktycznego
problemu i okrelenie przedmiotowej odleg³oci mo¿na wskazaæ mo¿liwoæ
notyfikowania tzw. strefy zabronionej wokó³ jednostek p³ywaj¹cych na morzu. Przez strefê zabronion¹ nale¿y rozumieæ prawo do niedopuszczania obcych jednostek w jej obrêb za pomoc¹ wszelkich dostêpnych rodków z u¿ycie
uzbrojenia w³¹cznie. Z taktycznego punktu widzenia ju¿ istnienie takiej strefy o szerokoci 2030 kabli morskich (ok. 4 do 6 km) umo¿liwia ochronê
statków morskich i platform górniczych przed nawodnymi rodkami dywersji30. Tym samym wejcie statku pirackiego w strefê zabronion¹ prowadzi³oby do zakwalifikowania zachowania sprawców jako usi³owanie pope³nienia
przestêpstwa.
4.4. Miejsce pope³nienia przestêpstwa
Obszar obowi¹zywania przepisu art. 166 k.k. podlega ogólnym regu³om
przyjêtym w polskim kodeksie karnym, która wyra¿ona zosta³a w art. 5 k.k.
Zgodnie z przywo³anym przepisem, ustawê karn¹ polsk¹ stosuje siê do
sprawcy, który pope³ni³ czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak równie¿ na polskim statku wodnym i powietrznym, chyba ¿e umowa miêdzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stron¹, stanowi ina29
30

A. Marek, op. cit., s. 53.
P. Mickiewicz, Przeciwdzia³anie zagro¿eniu terrorystycznemu i konsekwencji ataku terrorystycznego na polskich akwenach morskich. Analiza prawna i postulowany model organizacyjny, [w:] K. Indecki, P. Potejko, Terroryzm  materia ustawowa, Centralny Orodek Szkolenia
im. gen. Stefana Roweckiego Grota, Emów 2009, s. 142.

60

Kamil Fr¹ckowiak

czej. Czyn zabroniony przewidziany przepisem art. 166 k.k. mo¿na zatem
pope³niæ na ca³ym obszarze morskim (w³¹cznie ze stref¹ przybrze¿n¹, morzem terytorialnym i morzem pe³nym), na wodach wewnêtrznych i ródl¹dowych oraz na l¹dzie.

Wnioski
Po przeanalizowaniu obecnego stanu prawnego w zakresie typizacji przestêpstw okrelonych w art. 166 i art. 170 k.k. i maj¹c na uwadze zakres
pojêciowy przygotowania do przestêpstwa przejêcia kontroli nad statkiem
i przestêpstwa przygotowania do rozboju morskiego, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ jest
on niemal to¿samy. Przestêpstwo przygotowania do rozboju morskiego wykazuje co prawda bardziej kazuistyczny charakter, niemniej jednak znamiona
obydwu przepisów karnych sprowadzaj¹ siê do wyposa¿enia za³ogi statku lub
statku w broñ i amunicjê, a wiêc w rodki walki, urz¹dzenia obronne, urz¹dzenia pozwalaj¹ce na unikanie radarów i sonarów, jak równie¿ do dokonania zmian konstrukcyjnych w statku morskim.
Mo¿e zdarzyæ siê sytuacja, i¿ sprawcy w obecnym stanie prawnym bêd¹
odpowiadali karnie w ramach realnego zbiegu przepisów za przygotowanie do
przestêpstwa zaw³adniêcia statkiem wodnym (art. 168 w zw. z art. 166 k.k.)
oraz za przestêpstwo przygotowania do rozboju morskiego (art. 170 k.k.). Tym
samym nale¿y rozwa¿yæ zasadnoæ nowelizacji eliminuj¹cej przestêpstwo
z art. 170 k.k. z katalogu czynów zabronionych z rozdzia³u XX polskiego k.k.
Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu.

Summary
On the legitimacy of sea robbery offenses in the Polish penal code
 a contribution to the debate about the limits of criminalization
Key words: sea robbery, robbery, preparation, pirates, taking control of the ship.

The author made legal evaluation of two criminal offenses in the Polish
penal code that address the stage of preparation for the piracy related crimes.
After analysis the current legal state of the offenses referred in art. 166
and art. 170 of the Polish Penal Code  the offense of acquisition of the ship
and offense of preparation for sea robbery, it should be noted that they are
almost identical. An offense of preparation for sea robbery, however, has
a more casuistic character.
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There may be a situation that the perpetrators will be criminally liable
at the same time for preparation of acquisition of the ship (art. 168 in
conjunction with art. 166 of the Penal Code), and for preparation for sea
robbery (art. 170 of the Penal Code).
It is thus necessary to consider the merits of the amendment eliminating
the crime under art. 170 of the Penal Code offenses from the Chapter XX of
Polish Penal Code entitled Crimes against public safety.
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Rozkaz wojskowy jako instytucja prawa karnego.
Podstawowe zagadnienia
Pojêcie rozkazu wojskowego jest pojêciem prawnokarnym. Kodeks karny
ustanawia jego definicjê w art. 115 § 18, zgodnie z którym rozkaz to polecenie okrelonego dzia³ania lub zaniechania wydane s³u¿bowo ¿o³nierzowi
przez prze³o¿onego lub uprawnionego ¿o³nierza starszego stopniem1. Wydawa³oby siê, i¿ definicja ta nie stwarza powa¿nych w¹tpliwoci co do istoty
rozkazu. Warto jednak poddaæ j¹ g³êbszej analizie.
Rozkaz jako kategoria prawa karnego powinien byæ rozpatrywany pod
k¹tem praktycznego zastosowania. Podstawowym zagadnieniem wydaje siê
kwestia granic mocy wi¹¿¹cej bezprawnego rozkazu oraz odpowiedzialnoci
karnej wykonawcy. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ w³aciwe i jednoznaczne okrelenie
oraz pojmowanie treci rozkazu wywiera wp³yw na prawid³owe kszta³towanie siê orzecznictwa w sprawach o przestêpstwa zwi¹zane z rozkazodawstwem wojskowym. Rozkaz nie jest przecie¿ kategori¹ abstrakcyjn¹2. Jest to
instrument dzia³ania okrelonej grupy spo³ecznej, jak¹ jest armia. Rozkaz
bêdzie mia³ racjê bytu w aspekcie prawnokarnym dopiero wtedy, gdy zaistnieje problem prawny zwi¹zany z niepos³uszeñstwem wobec prze³o¿onych
albo przestêpnym dzia³aniem w jego wykonaniu.
Na pocz¹tek nale¿y przede wszystkim ustaliæ definicjê rozkazu oraz najwa¿niejsze jego elementy. W literaturze istniej¹ dwie grupy prawnych definicji rozkazu. W zale¿noci od ich ród³a wyró¿nia siê pojêcia stworzone przez
ogóln¹ teoriê prawa oraz pojêcia oparte o normy prawa pozytywnego.
Definicje wypracowane przez naukê o normach cechuje zbyt du¿a ogólnikowoæ, nie mog¹ byæ one zatem bezporednio odniesione do praktyki orzeczniczej. Przedstawicieli tej dyscypliny naukowej interesuje rozkaz od strony
1
2

Ustawa z 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pón. zm.).
J. Ziewiñski, Rozkaz wojskowy w prawie karnym, MON, Warszawa 1986, s. 911.
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norm i ich stanowienia3. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e wywiera ona du¿y
wp³yw na kszta³towanie siê tego pojêcia w wê¿szym, prawnokarnym zakresie
oraz w przepisach wojskowych.
Na gruncie polskim pierwsze definicje rozkazu zosta³y sformu³owane
w okresie miêdzywojennym i nawi¹zywa³y do przepisów prawa wojskowego
i karnego. Rozkaz pojmowano wtedy, w wê¿szym rozumieniu, jako jednostronne owiadczenie woli prze³o¿onego b¹d kategoryczne (stanowcze) wyra¿enie woli rozkazuj¹cego. Taka definicja nie zawiera jednak wszystkich istotnych elementów rozkazu. Przede wszystkim traktowanie rozkazu jako
owiadczenia woli prze³o¿onego jest bardzo ogólnikowe. Równie¿ jednostronnoæ nie jest jedyn¹ jego istotn¹ cech¹, gdy¿ nie odró¿nia rozkazu od pozosta³ych jednostronnych owiadczeñ woli. Definicja rozkazu powinna zatem
uwzglêdniaæ zarówno jego materialnoprawn¹ stronê: ród³a rozkazodawstwa,
przedmiotowy zasiêg oraz ród³a pos³uchu dla rozkazu, jak i stronê formaln¹,
czyli uprawnione podmioty stosunku rozkazodawstwa i tryb stanowienia normy rozkazowej.
Istotne jest rozró¿nienie dwóch cz³onów aktu rozkazodawstwa  czasownikowego (wydanie rozkazu, rozkazywanie) i rzeczowego (treæ rozkazu).
W zale¿noci od tego, na który cz³on po³o¿yæ nacisk, ró¿nie bêdzie siê kszta³towaæ pojêcie rozkazu. Od strony czynnociowej rozkaz bêdzie wyra¿eniem
woli prze³o¿onego, podczas gdy od strony treci wa¿ne bêdzie samo polecenie.
W obydwu wypadkach rozkaz jest pojmowany jednostronnie, tymczasem jest
on przecie¿ jednoci¹ faktu wyra¿ania woli i treci nakazanej czynnoci. Te
dwa czynniki po³¹czone s¹ tworzeniem siê powinnoci i narzucaniem woli
jednej osoby innemu podmiotowi w wi¹¿¹cy sposób. To w³anie ten moment
odró¿nia rozkaz od innych jednostronnych aktów woli. Zatem nie samo zachowanie siê rozkazodawcy i treæ rozkazu bêd¹ najwa¿niejszymi czynnikami. Podstaw¹ pojêcia rozkazu jest okolicznoæ, w jakiej dosz³o do powstania
regu³y zachowania siê, dlaczego ta regu³a jest wi¹¿¹ca dla adresata oraz co j¹
odró¿nia od powstawania innych regu³ ludzkiego postêpowania.
Ze wzglêdu na prawne znaczenie tych elementów inaczej bêdzie siê
przedstawiaæ rozkaz wystêpuj¹cy w grupach spo³ecznych zorganizowanych
na podstawach prawnych od poleceñ powsta³ych w pozosta³ych grupach. Stosunek w³adzy w tym przypadku jest stosunkiem opartym na przepisach
wydanych przez w³adzê pañstwow¹. ród³o w³adzy rozkazodawcy ma oparcie
w przepisach prawa, tak samo zreszt¹ jak rodki przymusu. Podstaw¹ pos³uszeñstwa staje siê zatem nie tylko autorytet rozkazuj¹cego, ale przede
wszystkim moc prawna, która wytwarza faktyczn¹ przewagê nad rozkazobiorc¹. W³anie w takich legalnych uk³adach spo³ecznych powstawaæ bêd¹
rozkazy sensu stricto, bêd¹ce przedmiotem zainteresowania prawa karnego.
3

Ibidem, s. 1213.
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Istnienie stosunku legalnej w³adzy jest zatem warunkiem powstania, ród³em oraz elementem charakteryzuj¹cym i wyró¿niaj¹cym rozkaz sporód
innych aktów woli.
Omawiaj¹c stosunek w³adztwa, nie mo¿na pomin¹æ kwestii obowi¹zku
pos³uszeñstwa. Wype³nienie rozkazu mo¿e byæ bowiem osi¹gniête w drodze
przymusu i zagro¿enia sankcj¹ karn¹. Adresat rozkazu znajduje siê zatem
w specyficznym po³o¿eniu. Z jednej strony ma on obowi¹zek pos³uszeñstwa
wobec rozkazodawcy  pos³uszeñstwa rozkazom wi¹¿¹cym. Z drugiej strony
nale¿y mieæ na uwadze stan psychiczny adresata, ukszta³towany przez obowi¹zek wykonania rozkazu, jak równie¿ przez zagro¿enie sankcjami w przypadku jego niespe³nienia. Uwzglêdnia siê tutaj okolicznoæ mog¹c¹ rzutowaæ
na stopieñ zawinienia lub wymiar kary, gdy wykonuj¹c rozkaz, adresat pope³nia przestêpstwo. W³anie tê przymusow¹ sytuacjê adresata nale¿y zaliczyæ do istotnych elementów rozkazu.
Mimo i¿ rozkaz wyranie ró¿ni siê od innych aktów woli prze³o¿onych,
zachodzi miêdzy nimi wzajemny stosunek. Pojêcia te nak³adaj¹ siê na siebie,
eliminuj¹c siê zarazem. Nale¿y przyj¹æ, ¿e ka¿dy rozkaz jest poleceniem,
jednak¿e nie ka¿de polecenie jest rozkazem sensu stricto. Rozkaz znajduje
swe pole dzia³ania tam, gdzie dla realizacji celów spo³ecznych stosunki wewnêtrzne oparte bêd¹ na surowej dyscyplinie. Powoduje to istotne ograniczenie swobody dzia³ania podw³adnych, dlatego system ten jest prawnie usankcjonowany i ograniczony do wyj¹tkowych przypadków. Tak¹ grup¹ spo³eczn¹
bêd¹ zwi¹zki militarne, a ród³em takiego podporz¹dkowania wy³¹cznie normy prawne. Zagro¿enie sankcj¹ kary s¹dowej bêdzie zatem nie tylko wa¿nym elementem pojêcia rozkazu, ale równie¿ rozgraniczy rozkaz wojskowy
od polecenia zwierzchnika cywilnego. W stosunkach pozamilitarnych mog¹
wprawdzie groziæ sankcje, bêd¹ to jednak sankcje porz¹dkowe albo dyscyplinarne. Tak na przyk³ad w ustawie o Policji odpowiedzialnoæ dyscyplinarna
grozi za pope³nienie przewinienia dyscyplinarnego polegaj¹cego na naruszeniu
dyscypliny s³u¿bowej. Naruszeniem tej dyscypliny bêdzie zawinione przekroczenie uprawnieñ lub niewykonanie obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów
prawa lub rozkazów i poleceñ wydanych przez prze³o¿onych4. Niewykonanie
poleceñ zwierzchnika cywilnego mo¿e byæ z kolei tylko wyj¹tkowo uznane za
czyn karalny s¹downie  jednak nie jako formalne przestêpstwo niepos³uszeñstwa, a jedynie odnosiæ siê bêdzie do skutków niewykonania polecenia
jako przestêpne niedope³nienie obowi¹zku albo karalne przekroczenie polecenia5. Zatem nie tylko teoretycznie, ale tak¿e praktycznie polecenia zwierzchnika cywilnego nie s¹ rozkazami, przede wszystkim z braku obowi¹zku bezwzglêdnego pos³uszeñstwa i braku zagro¿enia sankcj¹ kary za samo
4
5

Art. 132, ust. 12 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. nr 30. poz. 179 ze zm.).
J. Ziewiñski, op. cit., s. 33.
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niewype³nienie nakazu. Rozkaz wojskowy w odró¿nieniu od innych poleceñ ma
charakter imperatywny i jest nasycony absolutn¹ koniecznoci¹ spe³nienia.
Konsekwencj¹ ró¿nego stopnia pos³uszeñstwa podw³adnych s¹ ró¿nice
w uprawnieniach prze³o¿onych co do mo¿liwoci stosowania przez nich rodków przymusu. Prze³o¿ony wojskowy jest uprawniony, a wrêcz zobowi¹zany
zastosowaæ wszelkie rodki niezbêdne do wymuszenia pos³uchu. W wypadku
niepos³uszeñstwa lub oporu ¿o³nierz mo¿e zastosowaæ rodki niezbêdne, by
wymusiæ pos³uch dla rozkazu, do którego wydania by³ uprawniony, je¿eli
wymagane jest natychmiastowe przeciwdzia³anie i nie da siê osi¹gn¹æ celu
w inny sposób. Kodeks karny wyranie wy³¹cza bezprawnoæ dzia³ania ¿o³nierza w takich okolicznociach6. Zwierzchnik cywilny nie rozporz¹dza tak
daleko id¹c¹ w³adz¹. ¯adne przepisy nie uprawniaj¹ go do stosowania tak
drastycznych rodków pos³uchu ani nie istnieje tutaj instytucja analogiczna
do ostatecznej potrzeby  nie zachodzi koniecznoæ wymuszania pos³uchu.
Z rozkazami w w¹skim znaczeniu mamy do czynienia tylko tam, gdzie
nasilenie w³adzy ustanowionej prawnie oraz podporz¹dkowanie i pos³uszeñstwo
znamionuje najwy¿szy stopieñ. Tego typu dyscyplina zachodzi tylko w armii
i tam te¿ mamy do czynienia z rozkazodawstwem. W zespo³ach cywilnych brak
jest prawnych i faktycznych warunków tworzenia tego typu rozkazu. Tutaj
pojawiaj¹ siê akty woli ni¿szego rzêdu i obowi¹zek pos³uszeñstwa ni¿szego stopnia, nawet pomimo u¿ywania przez niektóre akty prawne terminu rozkaz.
Nale¿y zgodziæ siê, ¿e podstaw¹ dyscypliny wojskowej jest pos³uszeñstwo
podw³adnych swym prze³o¿onym. Ten obowi¹zek gwarantuj¹ ustawy, na podstawie których mo¿na równie¿ stosowaæ przymus, a nawet sankcje. Z punktu
widzenia prawa karnego najbardziej istotnym zagadnieniem bêdzie granica
mocy wi¹¿¹cej rozkazu bezprawnego, rozkaz wydany zgodnie z prawem nie
rodzi bowiem konsekwencji prawnokarnych. Ustawa zakrela granicê odpowiedzialnoci podw³adnego, narzucaj¹c mu pewn¹ barierê pos³uszeñstwa,
poza któr¹ nie mo¿e on wykraczaæ. Na pierwszym miejscu unormowania
ustawowego znajduj¹ siê zasady odpowiedzialnoci rozkazobiorcy pope³niaj¹cego czyn maj¹cy znamiona przestêpstwa. Dopiero w drugiej kolejnoci mówi
siê o odpowiedzialnoci za niewykonanie rozkazu. Sprzecznoæ rozkazu
z prawem rodzi zatem odpowiedzialnoæ nie tylko z tytu³u naruszenia przepisów prawa, rzutuje równie¿ na odpowiedzialnoæ z tytu³u jego niewykonania.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e osoba wydaj¹ca bezprawny rozkaz zawsze
ponosi z tego tytu³u odpowiedzialnoæ.
W nauce prawa karnego ukszta³towa³y siê cztery kierunki pogl¹dów co
do mocy wi¹¿¹cej bezprawnego rozkazu i odpowiedzialnoci wykonawcy tego
rozkazu7:
6
7

Art. 319 § 1 k.k.
M. Czy¿ak, Odrêbnoæ polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karnego powszechnego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 102.
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1) doktryna lepych bagnetów, zwana te¿ doktryn¹ milcz¹cych bagnetów lub biernego pos³uszeñstwa,
2) doktryna myl¹cych bagnetów oraz jej dwie odmiany:
 doktryna umiarkowanego pos³uszeñstwa,
 teoria stosunkowania (proporcji) dóbr prawnych.
Pierwsza z wymienionych w swej czystej postaci zak³ada bezwzglêdny
obowi¹zek pos³uszeñstwa w wykonaniu rozkazów prze³o¿onego bez wzglêdu
na ich treæ. Konsekwencj¹ tego jest pe³ny immunitet wykonawcy rozkazu
 odpowiedzialnoæ karn¹ za skutki wynik³e z wykonania bezprawnego rozkazu ponosi tylko rozkazodawca. Wykonawca nie jest zobowi¹zany (ani
uprawniony) do jakiejkolwiek oceny treci rozkazu  czy to jego zasadnoci,
czy to zgodnoci z prawem8. Wyranie widaæ, i¿ teoria ta nie uwzglêdnia
realiów demokratycznego pañstwa prawa, bêd¹c tym samym niemo¿liw¹ do
przyjêcia przez wspó³czesne prawo karne9. Trudno bowiem sobie wyobraziæ,
aby we wspó³czesnym spo³eczeñstwie zaakceptowano wizerunek ¿o³nierzamaszyny, który wykonuje bezprawne rozkazy i jest pozbawiony w¹tpliwoci
co do ich zgodnoci z prawem.
Przeciwstawn¹ do teorii lepych bagnetów jest teoria myl¹cych bagnetów wraz ze swoimi odmianami. Ogólnie traktuje ona o niemo¿noci
uznania rozkazu za okolicznoæ uchylaj¹c¹ odpowiedzialnoæ karn¹ sprawcy
przestêpstwa. Zak³ada, ¿e ¿o³nierz jako istota myl¹ca w pewnych wypadkach mo¿e rozkazu nie wykonaæ. W swej czystej postaci pe³n¹ odpowiedzialnoæ nak³ada ona na rozkazobiorcê, nakazuj¹c mu tym samym ocenê ka¿dego
rozkazu. Takie rozwi¹zanie utrudnia mo¿liwoæ sprawnego wydawania poleceñ s³u¿bowych, a zatem nie mo¿e byæ uwa¿ane za w³aciwe10. Skoro armia
opiera siê na hierarchii i dyscyplinie, niemo¿liwe do zaakceptowania by³oby
poddawanie przez rozkazobiorcê ka¿dego rozkazu ocenie.
Nale¿y przyznaæ, ¿e obydwie te doktryny charakteryzuje daleko id¹ca
jednostronnoæ. W³anie z tego powodu w doktrynie i ustawodawstwie najwiêksze uznanie zdoby³a teoria umiarkowanego (wzglêdnego) pos³uszeñstwa.
Koncepcja ta zak³ada ogólnie wi¹¿¹c¹ moc rozkazu bezprawnego, w pewnych
sytuacjach jednak uznaje go za niewi¹¿¹cy i w konsekwencji przewiduje
poci¹gniêcie jego wykonawcy do odpowiedzialnoci. Granicê obowi¹zku pos³uszeñstwa wyznacza tutaj element podmiotowy  wiadomoæ zgodnoci
z prawem albo bezprawnoci czynu wykonawcy rozkazu. Ocena, czy rozkaz
jest wi¹¿¹cy, jest obowi¹zkiem wzglêdnym  nie ma przymusu takiej oceny,
ale w przypadku wiadomoci jego bezprawnoci istnieje obowi¹zek powstrzymania siê od wykonania rozkazu. Podw³adny ma prawo uznaæ, ¿e
¿adne wydawane mu rozkazy nie s¹ dotkniête wadliwoci¹ i nie istnieje
8
9
10

J. Ziewiñski, op. cit., s. 114.
M. Czy¿ak, op. cit., s. 103.
Ibidem.
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obawa nara¿enia siê na odpowiedzialnoæ za ich wykonanie. Mo¿na mówiæ
tutaj o powstaniu swoistej zasady ograniczonego zaufania  podw³adny ma
traktowaæ polecenie jako wi¹¿¹ce a¿ do momentu, kiedy ewentualnie uwiadomi sobie, ¿e rozkaz nosi znamiona przestêpstwa11.
Ustawowe rozwi¹zania odpowiedzialnoci za dzia³anie na rozkaz oparte
mog¹ byæ na ograniczeniach podmiotowych albo przedmiotowo-podmiotowych12. W praktyce legislacyjnej zakres odpowiedzialnoci najczêciej opiera
siê na elementach strony podmiotowej czynu  wiadomoæ wykonawcy rozkazu co do zgodnoci jego treci z prawem bêdzie decydowaæ o jego odpowiedzialnoci. Istniej¹ dwa kierunki: odpowiedzialnoæ tylko przy winie umylnej, przyjêta przez wiêkszoæ ustaw karnych oraz odpowiedzialnoæ, która
zajdzie równie¿ przy winie nieumylnej. Polski kodeks karny w art. 318
wyranie stanowi, i¿ wykonawca rozkazu bêdzie podlega³ odpowiedzialnoci
karnej, gdy wykonuj¹c rozkaz umylnie pope³nia przestêpstwo.
Porednim rozwi¹zaniem jest mniej popularna teoria stosunkowania
dóbr, wed³ug której granicê pos³uszeñstwa bezprawnemu rozkazowi i odpowiedzialnoci wykonawcy powinno siê oprzeæ na zasadzie proporcji dóbr
prawnych. Zak³ada siê, ¿e powiêcenie interesu prawnego mniejszej wagi na
rzecz interesu prawnego wiêkszej wagi nie stanowi bezprawia. Oznacza to,
¿e czyn podw³adnego bêd¹cy wykonaniem bezprawnego rozkazu, nale¿y
uznaæ za prawne zachowanie, gdy naruszone wykonaniem rozkazu dobro
przedstawia mniejsz¹ wartoæ ni¿ interes pos³uszeñstwa. Z drugiej strony
czyn bêdzie bezprawny, gdy dobro naruszone bêdzie mia³o wiêksz¹ wartoæ
ni¿ obowi¹zek pos³uszeñstwa i dyscyplina13. W przypadku dóbr równej wartoci czyn powinien byæ uznany za prawnie obojêtny. Porównanie wartoci
koliduj¹cych doprowadzi do ustalenia granicy pos³uszeñstwa podw³adnego
wobec konkretnego bezprawnego rozkazu, co jednak nie oznacza, ¿e czyn
stanie siê prawny. Czyn pozostanie bezprawny, a jedynie wykonawca
nie poniesie odpowiedzialnoci karnej. Podstawowym zastrze¿eniem, jakie
budzi ta teoria, jest ocena wartoci dóbr koliduj¹cych. Ocena ta powinna
byæ dokonana obiektywnie  przez ustawê lub s¹d, a nie zale¿eæ od subiektywnej strony wykonawcy rozkazu, co nastrêcza³oby dodatkowych trudnoci.
Ponadto warto zauwa¿yæ, ¿e przestêpstwa pope³nione w trakcie wykonania rozkazu (gdy wartoæ naruszonego dobra by³a mniejsza ni¿ niepos³uszeñstwo rozkazowi) pozosta³yby bezkarne, a wykonawca rozkazu móg³ mieæ pe³n¹
wiadomoæ bezprawnoci czynu, lecz zas³oni³by siê obowi¹zkiem wykonania
rozkazu14.
11 M. Flemming, Kodeks karny  czêæ wojskowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2000,
s. 5152.
12 J. Ziewiñski, op. cit., s. 121131.
13 M. Czy¿ak, op. cit., s. 105.
14 J. Ziewiñski, op. cit., s. 148155.
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Jak zatem kszta³tuje siê ustawowa odpowiedzialnoæ za dzia³anie na
rozkaz? Do pe³nego zrozumienia problemu konieczne bêdzie przybli¿enie kilku pojêæ. Pojêcie rozkazu prawnego czy zgodnego z prawem nie stwarza
w¹tpliwoci, dlatego podstawowym pojêciem wymagaj¹cym analizy jest pojêcie rozkazu bezprawnego jako wyznacznika granicy mocy wi¹¿¹cej rozkazu.
Kwestia bezprawnoci mo¿e dotyczyæ jednak tylko takiego objawu woli prze³o¿onego, który faktycznie bêdzie rozkazem  polecenia nie dotycz¹ce s³u¿by
nie s¹ zatem rozkazami, a tym samym nie s¹ wi¹¿¹ce. Podw³adny nie tylko
nie bêdzie odpowiada³ karnie za ich niewykonanie, ale ponadto bêdzie on
w pe³ni odpowiada³ za swoje postêpowanie w ramach wykonania rozkazu,
bez mo¿noci zas³oniêcia siê art. 318 k.k.15 Ujmuj¹c ogólnie, nale¿y powiedzieæ, i¿ rozkaz bezprawny to taki rozkaz, który sprzeciwi siê jakimkolwiek
normom prawnym. Wyró¿nia siê zatem dwa rodzaje bezprawnoci: ogóln¹,
naruszaj¹c¹ wszelkie dziedziny prawa, oraz szczególnego charakteru, naruszaj¹c¹ normy prawa karnego. W postanowieniu z dnia 22 czerwca 1961 r.
Najwy¿szy S¹d Wojskowy stwierdzi³, ¿e pojêcia rozkazu bezprawnego i rozkazu przestêpnego nie s¹ to¿same  ka¿dy rozkaz przestêpny jest rozkazem
bezprawnym, ale odwrotnie stosunek ten nie zawsze zachodzi16. Przepisy
karne zawê¿aj¹ granice odpowiedzialnoci za rozkaz bezprawny, obci¹¿aj¹c
podw³adnego odpowiedzialnoci¹ jedynie za czyny przestêpne. Rozkaz
sprzeczny z normami prawa, ale nie bêd¹cy rozkazem przestêpnym, powinien byæ wykonany, a odpowiedzialnoæ za jego treæ spada na rozkazodawcê17. Ustawodawca uzna³ zatem, ¿e naruszenie pewnego krêgu przepisów
prawa w wykonaniu rozkazu stanowi mniejsz¹ szkodê spo³eczn¹ ni¿ niepos³uszeñstwo wobec rozkazów. ¯o³nierz musi zatem wykonaæ rozkaz bezprawny, ale nieprzestêpny. Takie rozwi¹zanie niew¹tpliwie stanowi zabezpieczenie utrzymania wysokiej dyscypliny w si³ach zbrojnych.
Ustawa sankcjonuje przy tym podstawow¹ zasadê dyscypliny wojskowej,
jak¹ jest pos³uszeñstwo rozkazom. ¯o³nierz ma obowi¹zek wykonaæ ka¿dy
rozkaz s³u¿bowy, nie obawiaj¹c siê odpowiedzialnoci karnej, z wyj¹tkiem
rozkazu przestêpnego18. Wart uwagi jest równie¿ fakt, ¿e rozkaz nie musi
w swej treci nakazywaæ pope³nienia przestêpstwa dos³ownie  przestêpstwo
mo¿e byæ dopiero nastêpstwem wykonania rozkazu. Do przestêpnych zaliczaj¹ siê jednak tylko te rozkazy, które ju¿ w czasie ich wydania bezspornie
nakazywa³y pope³nienie przestêpstwa. Jan Ziewiñski definiuje je jako rozkazy spe³nienia czynnoci zwi¹zanej ze sprawami s³u¿bowymi, a jednoczenie
15
16

M. Flemming, op. cit., s. 51.
Postanowienie Najwy¿szego S¹du Wojskowego z dnia 22 czerwca 1961 r., Rw. 624/61,
[w:] Orzecznictwo Najwy¿szego S¹du Wojskowego za lata 19591962, Warszawa 1964, poz. 6,
s. 28.
17 M. Flemming, op. cit., s. 51.
18 S.M. Przyjemski, Prawo karne wojskowe, Arche s.c., Gdañsk 1999, s. 79.
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nieuchronnie powoduj¹cej przestêpstwo. Takie rozkazy powinny byæ uznane
za nadu¿ycie w³adzy rozkazodawczej i nie mog¹ rodziæ obowi¹zku pos³uszeñstwa, a tym samym ich wykonanie skutkuje karalnoci¹ wykonawcy19.
Treæ art. 318 k.k. statuuje ogóln¹ zasadê, i¿ ¿o³nierz jest obowi¹zany
wykonaæ ka¿dy rozkaz prze³o¿onego i zwolniony jest z odpowiedzialnoci
karnej za ewentualne przestêpstwo wynik³e z wykonania bezprawnego rozkazu. Ustawodawca wyranie jednak zaznaczy³, ¿e odpowiedzialnoæ ta bêdzie mia³a miejsce w przypadku, gdy ¿o³nierz wykonuj¹c rozkaz, umylnie
pope³nia przestêpstwo. Kodeks karny opiera wiêc zasady odpowiedzialnoci
¿o³nierzy na winie umylnej. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e chodzi tutaj o obydwie
postaci winy umylnej  bezporedni zamiar pope³nienia przestêpstwa, gdy
wykonawca bêdzie chcia³ pope³niæ przestêpstwo, oraz zamiar ewentualny,
gdy ¿o³nierz bêdzie przewidywa³ i godzi³ siê z mo¿liwoci¹ pope³nienia przestêpstwa20. W przypadku, gdy wykonuj¹c bezprawny rozkaz, ¿o³nierz nie wie
ani nie godzi siê na pope³nienie przestêpstwa, dzia³a on w b³êdzie co do
bezprawnoci swego czynu. Norma zawarta w art. 318 wy³¹czy zatem jego
odpowiedzialnoæ. Wy³¹czenie odpowiedzialnoci zaistnieje równie¿ w sytuacji, gdy wykonawca bezprawnego rozkazu nie akceptuje czynu zabronionego. Wyranie widaæ zatem, ¿e samo ogólne wyobra¿enie wykonawcy rozkazu
o przestêpnoci czynu, jak równie¿ opinia organu, ¿e musia³ on mieæ wiadomoæ nie wystarcz¹ do poci¹gniêcia wykonawcy do odpowiedzialnoci.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿dorazowe badanie treci rozkazu przez
podw³adnego prowadzi³oby do zachwiania sprawnoci funkcjonowania rozkazodawstwa i podwa¿ania zasady dyscypliny wojskowej. Rozkazobiorca nie
mo¿e kontrolowaæ ani odmówiæ wykonania rozkazu niezgodnego z innymi
dziedzinami ni¿ prawo karne, gdy¿ ustawodawca, nak³adaj¹c obowi¹zek wykonania wszelkich nieprzestêpnych rozkazów, wyranie chcia³ unikn¹æ analizowania i sprawdzania ich mocy wi¹¿¹cej. Z tego powodu kodeks karny
przewiduje odpowiedzialnoæ karn¹ nie tylko za odmowê lub niewykonanie
rozkazu, ale równie¿ za wykonanie rozkazu niezgodnie z jego treci¹21. Pogl¹dy Najwy¿szego S¹du Wojskowego by³y w tej kwestii jednolite: zmuszanie podw³adnego czy choæby zezwalanie mu na rozwa¿ania co do prawnoci
otrzymanego rozkazu podwa¿a³oby karnoæ i dyscyplinê wojskow¹ w stopniu
uniemo¿liwiaj¹cym sprawn¹ dzia³alnoæ si³ zbrojnych22. Tak¿e w wietle
dzisiejszych przepisów pogl¹d ten wydaje siê byæ jak najbardziej uzasadniony. Z przepisów nie wynika obowi¹zek badania rozkazu dopóty, dopóki nie
budzi on podejrzeñ co do swego charakteru prawnego. Adresat rozkazu ma
19
20
21
22

s. 30.

J. Ziewiñski, op. cit., s. 252.
L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 7677.
Art. 343 § 1 k.k.
Postanowienie Najwy¿szego S¹du Wojskowego z dnia 22 czerwca 1961 r., Rw. 624/61...,
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obowi¹zek uznawaæ rozkaz za wi¹¿¹cy i prawny tak d³ugo, jak d³ugo nie
bêdzie on budzi³ podejrzeñ co do swojej nieprzestêpnoci  zasada ta bêdzie
jednak dotyczy³a tylko rozkazów nosz¹cych znamiona przestêpstwa, nie za
wszystkich rozkazów bezprawnych.
Z zagadnieniem mocy wi¹¿¹cej rozkazu cile wi¹¿e siê kwestia uprawnienia ¿o³nierza do zg³oszenia proby o potwierdzenie rozkazu na pimie.
Regulamin Ogólny Si³ Zbrojnych RP wyranie ustanawia to prawo. Podw³adny mo¿e wyst¹piæ o potwierdzenie rozkazu na pimie, szczególnie gdy jego
wykonanie mia³oby nast¹piæ w wyj¹tkowych warunkach lub w sposób odmienny od ogólnie przyjêtego. Co wiêcej, rozkazodawca ma obowi¹zek wniosek ten uwzglêdniæ, a podw³adny musi rozkaz wykonywaæ dopóty, dopóki nie
nosi on oczywistych znamion przestêpstwa23 . Procedura ta ma g³ównie na
celu danie podw³adnemu mo¿liwoci udokumentowania swoich w¹tpliwoci
co do treci rozkazu prawnie wadliwego, a mo¿e te¿ sk³oniæ rozkazodawcê do
przemylenia treci rozkazu i ewentualnej jego zmiany lub cofniêcia. Ponadto rozkaz na pimie stanowiæ mo¿e dowód, i¿ czynnoæ s³u¿bowa sprzeczna
z prawem faktycznie zosta³a dokonana na rozkaz. Jest to jednak jedynie
prawo zg³aszania proby, nie za obowi¹zek  nie mo¿na zatem czyniæ podw³adnemu zarzutu, i¿ nie uzyska³ on potwierdzenia rozkazu na pimie. Samo
potwierdzenie nie stanowi równie¿ o tym, ¿e rozkaz bêdzie podlega³ wykonaniu. Nie bêdzie mia³o ono zatem ¿adnego formalnego wp³ywu na odpowiedzialnoæ podw³adnego  rozkaz pozostanie wi¹¿¹cy albo niewi¹¿¹cy ze
wzglêdu na swoj¹ treæ, a nie formê.
Kolejn¹ kwesti¹ dotycz¹c¹ wykonania rozkazu bezprawnego bêdzie b³¹d
 mo¿e on jednak dotyczyæ tylko zgodnoci z normami prawa karnego. Adresat rozkazu mo¿e dzia³aæ pod wp³ywem b³êdu co do przestêpnego zachowania
siê albo co do samego obowi¹zku pos³uszeñstwa. Istotny bêdzie ponadto tylko
b³¹d prawny, podczas gdy b³¹d faktyczny przekszta³ci rozkaz bezprawny w
rozkaz wi¹¿¹cy. Wy³¹czy on winê umyln¹, a tym samym odpowiedzialnoæ
jego adresata. Problem pojawi siê w sytuacji, gdy podw³adny dzia³a w b³êdzie, mylnie przypuszczaj¹c, ¿e wykonanie rozkazu nosi znamiona przestêpstwa. Oczywicie nie odpowie on za przestêpstwo, które nie by³o skutkiem
wykonania rozkazu, gdy¿ do niego nie dosz³o. Ten b³¹d nie usuwa jednak
odpowiedzialnoci za niewykonanie rozkazu. Zgodnie zatem z zasad¹ pos³uszeñstwa rozkazom, gdy podw³adny w¹tpi, czy odmowa wykonania rozkazu
jest zgodna, czy niezgodna z prawem, to powinien on rozkaz wykonaæ, a w przeciwnym razie poniesie on odpowiedzialnoæ za niepos³uszeñstwo.
W pewnych sytuacjach zasady wy³¹czaj¹ce odpowiedzialnoæ karn¹ ¿o³nierza wykonuj¹cego rozkaz nie bêd¹ jednak mia³y zastosowania, np. w przypadku, gdy polecenie prze³o¿onego nie bêdzie rozkazem lub gdy podw³adny
przekroczy³ polecenie albo wybra³ bezprawny sposób jego realizacji. Nale¿y
tutaj przyj¹æ zasadê, i¿ czynnoci wykraczaj¹ce poza rozkaz i wyczerpuj¹ce
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znamiona przestêpstwa nie mog¹ byæ w ¿adnym wypadku usprawiedliwiane
obowi¹zkiem pos³uszeñstwa. Czyn taki nie mo¿e byæ uznany za czyn bêd¹cy
wykonaniem rozkazu, a podw³adny powinien ponieæ pe³n¹ odpowiedzialnoæ
za swoje zachowanie. Pogl¹d taki wyrazi³ równie¿ S¹d Najwy¿szy, wyjaniaj¹c, ¿e bezkarnoæ przestêpnego dzia³ania w wykonaniu rozkazu dotyczy
tylko tego dzia³ania, które by³o konieczne do wykonania rozkazu i tylko tych
skutków, które by³y koniecznym nastêpstwem wykonania polecenia24. Wykonawca rozkazu powinien wybraæ taki sposób jego wykonania, który nie bêdzie sprzeczny z prawem, a przy tym zachowaæ nale¿yt¹ ostro¿noæ i starannoæ. Nie mo¿e przy tym ponosiæ odpowiedzialnoci za zachowanie konieczne
do wykonania rozkazu lub jego konieczny skutek25.
Wypada na koniec poruszyæ kwestiê odpowiedzialnoci prze³o¿onego jako
rozkazodawcy, czyli niejako autora przestêpstwa. Ustawa nie wypowiada siê
wyranie co do formy dzia³ania rozkazodawcy przy realizacji przestêpstwa,
które jest rezultatem wykonania rozkazu. Nale¿y przyj¹æ, i¿ prze³o¿ony powinien odpowiadaæ na podstawie art. 18 § 1 k.k.  jako sprawca kierowniczy.
Jednak¿e nie realizuje ani nie uczestniczy on w realizacji czynnoci wykonawczej. Jego faktyczne dzia³anie polega na wydaniu rozkazu bezprawnego,
który ma znamiona przestêpstwa, a czyn realizuje on poprzez podw³adnego 
to wykonawca spe³nia rolê narzêdzia, ale mimo to nie jest to przecie¿ jego
przestêpstwo26. Rozkaz jako akt woli obejmuj¹cy cile zgodne z jego treci¹
zachowanie siê bez w¹tpienia mieci siê zatem w ramach sprawstwa kierowniczego. Stosunek miêdzy podmiotami cechuje siê przecie¿ zale¿noci¹ i pewnemu podporz¹dkowaniu siê woli kieruj¹cego.
Odpowiedzialnoæ rozkazodawcy nie jest zale¿na od odpowiedzialnoci
wykonawcy przestêpnego rozkazu  zachodzi ona tak¿e wtedy, gdy wykonawca rozkazu bêdzie od niej zwolniony z uwagi na takie czy inne okolicznoci
uchylaj¹ce. Z takiego stanu rzeczy wynikaj¹ dla prze³o¿onego równie¿ dalsze
konsekwencje. Przede wszystkim gdyby dobrowolnie odst¹pi³ on od czynu
(cofn¹³ lub zmieni³ polecenie) albo zapobieg³ przestêpnemu skutkowi, to nie
bêdzie on podlega³ karze. Z kolei skorzystanie z nadzwyczajnego z³agodzenia
kary mo¿liwe jest wówczas, gdy stara³ siê on zapobiec temu skutkowi albo
w razie usi³owania nieudolnego (wtedy s¹d mo¿e nawet odst¹piæ od jej wymierzenia). Jeli wykonawca rozkazu nie wiedzia³, ¿e pope³nia przestêpstwo,
rozkazodawca bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoæ sam. Gdyby rozkazobiorca
mia³ wiadomoæ pope³niania przestêpstwa w wykonaniu rozkazu, bêd¹ oni
23 Regulamin Ogólny Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego, Warszawa 2004, pkt 25.
24 Wyrok SN z 25 czerwca 1966 r., Rw 476/66, Orzecznictwo Izby Wojskowej S¹du Najwy¿szego 1968, poz. 25.
25 J. Ziewiñski, op. cit., s. 292.
26 M. Flemming, op. cit., s. 142.
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odpowiadaæ razem27. Ponadto nale¿y mieæ na uwadze, ¿e odpowiedzialnoæ
rozkazodawcy bêdzie wy³¹czona w sytuacji, gdy dzia³a³ on pod wp³ywem
b³êdu faktycznego albo prawnego. Nie poniesie on równie¿ odpowiedzialnoci
za eksces podw³adnego, gdy¿ nie bêdzie on ju¿ obejmowa³ rozkazu28.
Wydawa³oby siê, i¿ definicja rozkazu nie powinna budziæ wiêkszych w¹tpliwoci. Warto jednak przeanalizowaæ podstawowe jej zagadnienia i elementy. Rozkaz jest bowiem szczególn¹ instytucj¹ prawa karnego. Nie tylko ze
wzglêdu na zawarcie jego definicji w kodeksie karnym, ale przede wszystkim
ze wzglêdu na donios³¹ rolê, jak¹ pe³ni dla dyscypliny wojskowej, bêd¹cej
przecie¿ podstaw¹ funkcjonowania armii. W³anie ze wzglêdu na tê rolê
rozkaz, jego elementy oraz odpowiedzialnoæ za jego wykonanie (lub niewykonanie) s¹ podstawowymi instytucjami wojskowego prawa karnego.

Summary
The military order as an institution of the criminal law
 fundamental issues
Key words: order, military order, military criminal law.

The article tries explaining the definition of the military order and the
main problems with its definition. It brings up the problem of different
definitions of the order and distinct views on its binding force. Furthermore,
the article touches upon the issue of the responsibility for the actions
 results of the orders  of both  its performer and his supervisor  the
order.

27
28

L. Czubiñski, Polskie wojskowe prawo karne w zarysie, PWN, Warszawa 1981, s. 9798.
J. Ziewiñski, op. cit., s. 293298.
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Artyku³y
Zygmunt Kuku³a
III Komisariat Policji Bielsko-Bia³a

Oszustwo w obrocie gospodarczym
w wietle uwag doktryny i orzecznictwa
Wprowadzenie
Oszustwo jest przestêpstwem, które w dzia³alnoci gospodarczej pojawia
siê najczêciej i przynosi przedsiêbiorcom dotkliwe straty. Uwzglêdniaj¹c
aspekt przedmiotu ochrony, nie mo¿na negowaæ, ¿e oszustwo z art. 286 § 1
k.k. zamiast do przestêpstw gospodarczych zaliczone zosta³o do przestêpstw
przeciwko mieniu. Rezultaty analiz poczynionych w ostatnich kilkudziesiêciu
latach, zw³aszcza w wietle dowiadczeñ transformacji ustrojowej w naszym
kraju, przemawiaj¹ jednak za uznaniem tego przepisu za chroni¹cy w du¿ym
stopniu bezpieczeñstwo obrotu gospodarczego. Istot¹ tego obrotu jest za
rozporz¹dzenie mieniem pod ró¿nymi postaciami, w ró¿nych sytuacjach, na
ró¿nych podstawach prawnych, na rzecz ró¿nych podmiotów, które w nim
uczestnicz¹. Podstaw¹ unikniêcia strat bêdzie gwarancja, aby dyspozycje maj¹tkowe podejmowano w sytuacji wykluczaj¹cej wiadome i celowe fa³szowanie rzeczywistoci przez drug¹ stronê, pod wp³ywem której zapadaj¹ decyzje,
jakie w normalnej i przejrzystej sytuacji nigdy nie zosta³yby podjête. Profesjonalny obrót gospodarczy, za który w najwiêkszym skrócie uznaæ nale¿y
formalne czy te¿ faktyczne stosunki gospodarcze tworz¹ce zorganizowan¹
wymianê dóbr i us³ug, oprócz wype³niania zobowi¹zañ stricte kontraktowych,
wymaga tak¿e wzajemnego przestrzegania przez uczestników lojalnoci
i uczciwoci. W opinii etyków biznesu podstaw¹ prawid³owego obrotu gospodarczego jest w³anie uczciwoæ wszystkich jego uczestników1.
W kontekcie ustawowych znamion definiuj¹cych przestêpstwo oszustwa, o których bêdzie mowa w dalszej czêci, nieuczciwe zachowania przybieraj¹ce postaæ zamachów na interesy maj¹tkowe w warunkach obrotu gospodarczego musz¹ byæ skierowane od wewn¹trz i pochodziæ od podmiotu
1

M. Borkowski, J. W. Ga³kowski (red.), Etyka w biznesie, Lublin 2002, s. 13.
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profesjonalnego jako dysponuj¹cego wiêkszym ni¿ podmiot nieprofesjonalny
wp³ywem na wzajemne relacje gospodarcze2. Uwzglêdniaj¹c charakter przepisu art. 286 § 1 k.k. i jego relacje z profesjonalnym obrotem gospodarczym,
nie sposób pomin¹æ spostrze¿enia poczynionego ju¿ w okresie przedwojennym,
i¿ oszustwo jako przestêpstwo przeciwko mieniu tak naprawdê w swojej istocie
silnie zazêbia siê o stosunki cywilnoprawne3. O wyranych zwi¹zkach oszustwa z tym obrotem, choæ w zmienionej postaci, wiadczy wprowadzenie do
kodeksu karnego z 1997 r. odmian szczególnych oszustwa pod nazw¹ oszustwa kredytowego (art. 297) i ubezpieczeniowego (art. 298) w rozdziale
XXXVI Przestêpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
Celem publikacji jest wykazanie na podstawie opinii doktryny oraz dotychczasowego dorobku orzeczniczego S¹du Najwy¿szego i s¹dów apelacyjnych zwi¹zku oszustwa z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Orzeczenia
zdolne s¹ wywrzeæ wp³yw na sposób wyk³adni poszczególnych znamion przepisu art. 286 § 1 k.k., co dla praktyki nie pozostaje bez znaczenia. W orbicie
zainteresowania umieszczono m.in. takie kwestie, jak wprowadzenie kontrahenta w b³¹d, istnienie z góry powziêtego zamiaru pope³nienia oszustwa,
ocena dotychczasowej dzia³alnoci przedsiêbiorcy uzasadniaj¹ca podejrzenie
przestêpstwa, zad³u¿enie, relacje pomiêdzy niewywi¹zywaniem siê z umowy
a oszustwem, a tak¿e ryzyko gospodarcze, na które czêsto powo³uj¹ siê
sprawcy tych przestêpstw.

Ogólna charakterystyka oszustwa
Spogl¹daj¹c z perspektywy historycznej, trzeba zaznaczyæ, ¿e oszustwo
jako odrêbne przestêpstwo kszta³towaæ zaczê³o siê dopiero pod koniec XVIII
stulecia w prawie francuskim okresu rewolucji, a nieco póniej tak¿e
w kodeksach Austrii i Bawarii4. Do polskiego kodeksu karnego z 1932 r.
zosta³o wprowadzone pod postaci¹ syntetycznego ujêcia przestêpstwa, choæ
w czterech jego odmianach (art. 262  odmiana podstawowa, obowi¹zuj¹ca
nadal po niewielkiej modyfikacji, oraz art. 265, 266, i 267  niemaj¹ce aktualnie swoich odpowiedników w kodeksie). Obecnie podstawa odpowiedzialnoci za oszustwo umieszczona zosta³a w art. 286 § 1 k.k. i sformu³owana
w nastêpuj¹cy sposób: Kto w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej doprowadza inn¹ osobê do niekorzystnego rozporz¹dzenia w³asnym lub cudzym mieniem za pomoc¹ wprowadzenia w b³¹d albo wyzyskania b³êdu lub niezdolno2 J. Majewski, Glosa do uchwa³y SN Izby Karnej z 20.11.2000 r., I KZP 31/200, OSP 2001,
nr 5, s. 251.
3 J. Lipkin, Oszustwo w wietle k.k. obowi¹zuj¹cych i projektów ustawodawczych (studium
dogmatyczno-historyczne), Warszawa 1926, s. 1250.
4 W. Makowski, Prawo karne. O przestêpstwach w szczególnoci, Warszawa 1924, s. 427428.
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ci do nale¿ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania, podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 8. W § 3 w przypadkach mniejszej
wagi odpowiedzialnoæ zredukowano do grzywny, kary ograniczenia wolnoci
albo pozbawienia wolnoci do lat 2, jednak¿e gdy dopuszczono siê tego przestêpstwa w stosunku do mienia znacznej wartoci, za które ustawa przyjmuje kwotê przekraczaj¹c¹ w chwili pope³nienia czynu zabronionego 200 000 z³,
wysokoæ kary pozbawienia wolnoci ulega podwy¿szeniu od 1 do 10 lat.
Omawiane przestêpstwo posiada charakter skutkowy, co oznacza, ¿e
musi zostaæ wyrz¹dzona szkoda maj¹tkowa (materialna) bez wzglêdu na
dolny pu³ap jej wysokoci. Zrezygnowano z wprowadzenia tzw. czynów przepo³owionych (wykroczenie-przestêpstwo). Szkoda maj¹tkowa powstaje w wyniku rozporz¹dzenia mieniem, podjêtego przez osobê wprowadzan¹ w b³¹d,
której b³¹d wyzyskano, b¹d przez osobê, u której wyzyskano niezdolnoæ do
nale¿ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania, przy czym rozporz¹dzenie
to jest dla niej niekorzystne. Bêd¹c przestêpstwem powszechnym, oznacza,
¿e pope³niæ mo¿e go ka¿da osoba, nie wy³¹czaj¹c uczestników obrotu gospodarczego. Przepis chroni maj¹tek jakiegokolwiek podmiotu, a wiêc nie tylko
nale¿¹cego do osoby dokonuj¹cej niekorzystnego rozporz¹dzenia. Pod postaci¹ mienia, które stanowi de facto nazwê zbiorcz¹, rozumieæ nale¿y wszelkie
kategorie podmiotowych praw maj¹tkowych, niezale¿nie od treci czy przedmiotów tych praw b¹d charakteru podmiotów, którym prawa te przys³uguj¹5. Mienie stanowi synonim maj¹tku6.
Wprowadzenie w b³¹d obejmuje zachowania odnosz¹ce siê do aktualnie
istniej¹cej rzeczywistoci, nie za do przysz³ych i jedynie potencjalnych stanów rzeczy7. Wyzyskanie b³êdu obejmuje przypadki, kiedy przed podjêciem
oszukañczych zabiegów przez sprawcê osoba rozporz¹dzaj¹ca mieniem mia³a
ju¿ fa³szywe wyobra¿enie o rzeczywistoci, b³¹d powsta³ wiêc bez udzia³u
sprawcy i polega na zaniechaniu uwiadomienia jej o tym. Wykorzystanie
niezdolnoci do nale¿ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania nie musi
polegaæ na stosowaniu przez sprawcê jakich szczególnych zabiegów, wystarczy ka¿de postêpowanie, które doprowadzi do takiego rozporz¹dzenia mieniem przez osobê maj¹c¹ trudnoci z prawn¹ ocen¹ swoich dzia³añ. Na szczególne podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e ustawa nie zawiera ¿adnych ograniczeñ
przy okrelaniu sposobów wprowadzania w b³¹d pokrzywdzonego. W tym
stanie rzeczy wprowadzenie w b³¹d staje siê mo¿liwe przy wykorzystaniu
wszelkich sposobów i metod, które doprowadz¹ do powstania rozbie¿noci
pomiêdzy wiadomoci¹ rozporz¹dzaj¹cego mieniem a rzeczywistym stanem
rzeczy.
5
6
7

Wyrok SN z 13 czerwca 1933 r., 3K 367/33, Zb. O. 1933, nr 8, poz. 102.
J. Bednarzak, Przestêpstwo oszustwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1971, s. 78 i n.
L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzaj¹cych, Kraków 1933, s. 742.
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Wystêpowanie b³êdu jako istotnego elementu
oszustwa
Wprowadzenie w b³¹d lub wyzyskanie b³êdu jest tym charakterystycznym skutkiem omawianego przestêpstwa, bez którego postawienie komukolwiek zarzutu jego pope³nienia nie bêdzie mo¿liwe. Literatura karnistyczna,
a szczególnie orzecznictwo powiêcaj¹ temu zagadnieniu sporo miejsca. Sformu³owany w ustawie karnej zapis nie pozostawia w¹tpliwoci, ¿e pomiêdzy
wprowadzeniem w b³¹d (wyzyskaniem b³êdu) a dokonaniem niekorzystnej
dyspozycji maj¹tkowej musi istnieæ zwi¹zek przyczynowy. Samo wprowadzenie w b³¹d kontrahenta, tzn. bez nast¹pienia wymaganego skutku, nie podlega karze. Co najwy¿ej mo¿liwe jest przyjêcie konstrukcji usi³owania dokonania oszustwa, choæ w praktyce udowodnienie tego nie bêdzie zadaniem
³atwym.
Z poczynionych obserwacji wynika, ¿e najczêstszym sposobem wprowadzenia w b³¹d jest ukrywanie prawdziwych faktów przez tzw. zachowania
pozytywne. Sprowadzaj¹ siê one do podejmowania dzia³añ obliczonych na
niedojcie do wiadomoci pokrzywdzonego faktów i zdarzeñ, które bez tych
posuniêæ maskuj¹cych musia³yby zostaæ zauwa¿one. Inny sposób to zaniechanie powiadomienia kontrahenta o niekorzystnych okolicznociach wp³ywaj¹cych na mo¿liwoæ wywi¹zania siê z przyjêtego wczeniej zobowi¹zania.
W tym ostatnim wypadku postawienie zarzutu pope³nienia oszustwa mo¿liwe jest o tyle, o ile obowi¹zek powiadomienia kontrahenta wynika z ustawy
lub umowy. Warto wiêc de lege ferenda zastanowiæ siê nad wprowadzeniem
takiego punktu do postanowieñ zawieranej umowy. Doktryna przyjê³a w tej
sprawie stanowisko, wed³ug którego b³¹d mo¿e dotyczyæ zarówno okolicznoci zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych. Do okolicznoci zewnêtrznych zalicza
siê dane o przedmiotach (iloci, jakoci, w³aciwoci fizycznych), osobach
(najczêciej faktycznej osoby zawieraj¹cej umowê) oraz innych pozosta³ych
okolicznoci, jak zapewnianie d³u¿nika o swojej ciê¿kiej sytuacji maj¹tkowej
uzasadniaj¹cej redukcjê zad³u¿enia8. Natomiast okolicznoci zewnêtrzne
obejmuj¹ fakty sprowadzaj¹ce siê do k³amliwych zapewnieñ potwierdzaj¹cych realnoæ wywi¹zania siê z zawartych umów i zap³aty w umówionym
terminie, których to sprawca nie ma zamiaru dotrzymaæ. Orzecznictwo
s¹dowe, pocz¹wszy od dwudziestolecia miêdzywojennego, wyklucza³o, aby
mo¿na by³o wprowadziæ drug¹ stronê stosunku prawnego w b³¹d co do
okolicznociach przysz³ych. Koncepcja ta opiera siê na s³usznym za³o¿eniu, ¿e na temat przysz³oci mo¿emy zawsze tylko czyniæ przypuszczenia
z mniejszym lub wiêkszym prawdopodobieñstwem, tym samym wiadome
k³amstwo o okolicznociach przysz³ych jako przedmiotowo niepewnych nie
8

J. Lipkin, op. cit., s. 1255.
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jest mo¿liwe9. Dla wprowadzenia w b³¹d nie ma znaczenia, czy pokrzywdzony mia³, czy te¿ nie mia³ mo¿liwoci sprawdzenia przedstawionych mu podstêpnie okolicznoci10. Teza ta pozostaje aktualna po dzi dzieñ, co znalaz³o
odzwierciedlenie w jednym z wyroków zapad³ych przy rozpatrywaniu oszustwa gospodarczego. S¹d przyj¹³ w nim, ¿e mimo i¿ w czasie objêtym oskar¿eniem pokrzywdzone jednostki istotnie nie sprawdza³y nale¿ycie kondycji
finansowej firm, które towary zamawia³y, to niniejszy fakt nie ma istotnego
znaczenia dla oceny przestêpczego charakteru czynu, jeli brak jest podejrzeñ, by przedstawiciele jednostki pokrzywdzonej wspó³dzia³ali z zamawiaj¹cym towary11.
Wprowadzenie w b³¹d jako znamiê przestêpstwa jest t¹ kategori¹
zbiorcz¹, w której sk³ad wchodzi wiele sposobów podstêpnego kamuflowania
rzeczywistoci. W obrocie gospodarczym przybiera to formê tworzenia pozorów wywi¹zania siê z zobowi¹zania wobec drugiej strony, a pozory te obejmuj¹ wiele elementów. Wród nich najistotniejszym czynnikiem nawi¹zania
dwustronnych stosunków oraz kontynuowania ich przez d³u¿szy czas wydaje
siê zaufanie, na co te¿ zwrócono uwagê w judykaturze12. W jednym z ostatnich orzeczeñ zwrócono uwagê, ¿e zamierzony przez sprawcê cel mo¿e zostaæ
osi¹gniêty przy u¿yciu s³owa, dokumentów czy innych przedmiotów, nie wy³¹czaj¹c odpowiedniego zachowania siê sprawcy. Co wa¿ne, podkrelono, i¿
wprowadzenie w b³¹d nie musi ograniczaæ siê do jednorazowego k³amstwa,
lecz mo¿e wi¹zaæ siê z ca³¹ gam¹ zachowañ (w tym zaniechañ) maj¹cych na
celu wywo³anie b³êdu lub utrzymanie pokrzywdzonego w tym stanie. Podstêpne zabiegi mog¹ pojawiæ siê obok okolicznoci prawdziwych, jak te¿ wi¹zaæ siê z zatajeniem istotnych danych13. Zatajenie faktów oraz zdarzeñ odgrywa znacz¹c¹ rolê w procesie realizacji znamion oszustwa, co w sposób
zgodny kilkakrotnie podkreli³ S¹d Najwy¿szy.
Dla zwiêkszenia gwarancji bezpieczeñstwa stosunku zobowi¹zaniowego
w³aciwego znaczenia nabiera zabezpieczenie zwrotnoci udzielonego kredytu czy po¿yczki, jak te¿ zobowi¹zanie do zap³aty za organizowane dostawy
w ramach sprzeda¿y na wyd³u¿ony termin p³atnoci, tak czêsto stosowany
w naszych realiach gospodarczych. W kontekcie przedstawionych uwag zatajenie obejmowaæ mo¿e nie tylko faktyczny brak wymaganych zabezpie9 Wyrok SN z 10 czerwca 1920 r., 477/20, Zb. O. 1920, poz. 47; orzeczenie Pe³nego
Kompletu Izby Drugiej z 4 marca 1921 r., K 1616/20, OSP 19211922, poz. 470; wyrok SN z 23
maja 1922 r., 645/22, Zb. O. 1922, poz. 126; wyrok SN z 31 marca 1933 r., 2 K 132/33, RPiE 1933,
nr 4, s. 974; wyrok SN z 1213 stycznia 1934 r., 1K 6/34 Zb. O. 1934, nr 6, poz. 103; wyrok SN
24 sierpnia 1937 r., 2K 463/37, Gazeta S¹dowa 1938, nr 3, s. 260.
10 Wyrok SN z 25 wrzenia 1937 r., 1K 536/35, Zb. O. 1936, nr 3, poz. 11.
11 Wyrok SA Katowice z 19 padziernika 2006 r., II AKa 145/06. Orzecznictwo S¹du
Apelacyjnego Katowice i S¹dów Okrêgowych 2007, nr 1, poz. 10.
12 Wyrok SN z 23 wrzenia 1935 r. 3K 83/35, z. 5, poz. 176.
13 Wyrok SA Kraków z 20 listopada 2011 r., II AKa 145/11, OSN Prok. i Pr. 2012, nr 5,
poz. 24.
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czeñ14, ale równie¿ zamiar zlikwidowania przedsiêbiorstwa i wyjazdu za
granicê15, a w ostatnich latach coraz powszechniejsze sta³o siê ukrywanie
pogarszaj¹cej siê kondycji finansowej przedsiêbiorstwa. Dosyæ dok³adnie zosta³o to poddane analizie przez judykaturê. Wyprowadzono s³uszny wniosek,
¿e bardzo czêsto wi¹¿e siê to z ukrywaniem wysokiego zad³u¿enia kredytowego w innych bankach oraz zatajaniem przez drug¹ stronê z³ej sytuacji
finansowej przedsiêbiorstwa16. Opisanym praktykom wydatnie sprzyja brak
ustawowych mo¿liwoci ¿¹dania przedstawienia dowodów wiarygodnoci od
kontrahenta, który czêsto powo³uje siê na tajemnicê handlow¹17. Stanowi
ona skuteczny parawan do podejmowania wielu nieuczciwych praktyk, jednak orzecznictwo nie zajê³o jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. S¹d co
prawda zgodzi³ siê z tez¹, ¿e nale¿y zagwarantowaæ prawo ka¿dego przedsiêbiorcy do nieujawniania niektórych sekretów przed osobami z zewn¹trz, w³anie ze wzglêdu na ow¹ tajemnicê, jednak¿e dobro przez ni¹ chronione nie
mo¿e wchodziæ w kolizjê z dobrem innego rodzaju, jakim jest ochrona przed
zamachami na interesy maj¹tkowe kontrahenta. Warunkiem uchylenia karalnoci w opisywanym przypadku jest, aby postêpowanie takie nie mia³o
charakteru wprowadzenia w b³¹d w rozumieniu art. 286 § 1 k.k. w sytuacji,
gdy podmiot ten przy zachowaniu regu³ kupieckich, którym druga strona ma
prawo ufaæ, bêdzie mia³ faktyczn¹ mo¿liwoæ realizacji przyjêtego na siebie
umownie zobowi¹zania w dacie jego powstania, bez wiadomego powodowania szkody w maj¹tku swojego wierzyciela18. Rozwijaj¹c ten w¹tek, s¹d poszed³ dalej i wytyczy³ granicê pomiêdzy bezprawiem cywilnym a odpowiedzialnoci¹ karn¹. W tym pierwszym wypadku tworzenie fikcji w drodze
zatajenia faktycznego standingu firmy jest kreowaniem mylnego wyobra¿enia o mo¿liwociach sp³aty zad³u¿enia w umówionym terminie, co prowadzi
do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem i stanowi niew¹tpliwie oszustwo.
Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie zwraca siê uwagê, ¿e jednym
z najwa¿niejszych i najczêstszych sposobów wprowadzenia kontrahenta
w b³¹d jest wykorzystywanie dokumentów19. Jako s³uszne oceniæ wypada
stanowisko s¹du zak³adaj¹ce, ¿e zamierzony cel sprawcy oszustwa mo¿e zostaæ osi¹gniêty przy u¿yciu s³owa, dokumentów lub innych przedmiotów20.
14
15
16
17

Wyrok SN z 23 marca 1927 r., Kr 30/27, OSP 1927, poz. 347.
Wyrok SN z 10 maja 1933 r., 1K 243/33, Gazeta S¹dowa 1933, nr 12, s. 784785.
Wyrok SN z 26 lutego 1998 r., IV KKN 351/97, OSN Prok. i Pr. 1998, nr 1112, poz. 4.
Nawi¹zuje do niej art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicê przedsiêbiorstwa rozumie siê nieujawnione do wiadomoci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiêbiorstwa lub inne informacje posiadaj¹ce wartoæ gospodarcz¹, co do których przedsiêbiorca podj¹³ niezbêdne dzia³ania w celu zachowania ich poufnoci.
18 Wyrok SA Katowice z 20 kwietnia 2000 r., II AKa 71/00, OSA 2001, nr 78, poz. 54.
19 J. Karaniewicz, Art. 286 i 297 k.k. jako instrumenty zwalczania oszustw kredytowych,
Studia Prawnoustrojowe 2009, nr 9, s. 323 i n.
20 Wyrok SA Kraków z 20 padziernika 2011 r., II AKa 145/11, OSN Prok. i Pr. 2012, nr 5,
poz. 24.
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Same dokumenty mog¹ przybieraæ ró¿n¹ formê, pocz¹wszy od podrobionych
rachunków21, na fikcyjnych fakturach VAT koñcz¹c. Jednak w tym przypadku sprawca odpowiada na podstawie art. 297 k.k. lub 286 § 1 k.k., gdy
dokument maskuje z³¹ sytuacjê finansow¹ przedsiêbiorstwa i umacnia wiarygodnoæ kontrahenta umowy kredytowej22.
Osobn¹ kwesti¹, do której nale¿y siê odnieæ, przedstawiaj¹c gospodarczy charakter oszustwa, jest karnoprawna ocena reklamy jako potencjalnego
sposobu wprowadzania w b³¹d. Orzecznictwo s¹dowe jak dot¹d nie podejmowa³o tematu takiej oceny i tak stosowanych praktyk handlowych. Analizuj¹c
jeden z najwczeniejszych judykatów, mo¿na porednio wyci¹gn¹æ wniosek,
¿e wprowadzenie w b³¹d dotyczy jedynie okolicznoci przesz³ych lub obecnych dotycz¹cych konkretnych faktów. Nie mo¿na jednak na tej podstawie
przyjmowaæ jako symptomów oszustwa k³amliwych zapewnieñ czy obietnic
co do okolicznoci maj¹cych spe³niæ siê dopiero w przysz³oci ani wiadomie
k³amliwych s¹dów czy opinii co do okolicznoci b¹d przedmiotów i ich w³aciwoci niebêd¹cych jednak k³amliwym przeinaczaniem faktów ju¿ istniej¹cych23. Wobec braku zainteresowania orzecznictwa wspomniana tematyka
sta³a siê przedmiotem o¿ywionej dyskusji doktryny, co zaowocowa³o wypracowaniem materia³u daj¹cego podstawê do ustaleñ w tej kwestii. Wykluczono
a priori, by pos³ugiwanie siê przesadn¹ reklam¹, zawieraj¹c¹ nawet nieprawdziwe informacje, kwalifikowaæ jako przestêpstwo z art. 286 § 1 k.k.
W uzasadnieniu podano, i¿ istot¹ reklamy, jako specyficznej formy informowania potencjalnych klientów o produkcie i jego w³aciwociach, jest odpowiedni do tego sposób podawania informacji, nieco przesadzonych w odniesieniu do realiów24. Czêæ autorów sk³ania siê w kierunku tezy, ¿e reklama
zawieraj¹ca informacje fa³szywe, odnosz¹ce siê do konkretnych cech towaru
(daty produkcji, stanu technicznego, dokonanych zmian lub przeróbek) mo¿e
podpadaæ pod oszustwo25. Poza tymi ewidentnymi przyk³adami, nie wydaje
siê celowe karanie oszukañczej reklamy przy wykorzystaniu art. 286 § 1 k.k.,
gdy¿ podwa¿a³oby to racjonaln¹ politykê kryminaln¹ pañstwa. Trzeba mieæ
bowiem wiadomoæ, ¿e akcje reklamowe kierowane s¹ do szerokiego krêgu
odbiorców mog¹cych staæ siê potencjalnymi klientami. Przy takim podejciu
nie da siê precyzyjnie ustaliæ wiêzi przyczynowo-skutkowej pomiêdzy treci¹
21 Wyrok SN z 27 marca 1971 r., III KR 220/70, OSNKW 1971, nr 78, poz. 14; wyrok SN
z 5 stycznia 2006 r., WA 35/05, OSN Prok. i Pr. 2006, nr 6, poz. 11.
22 Wyrok SA Wroc³aw z 3 wrzenia 2009 r., II AKa 105/09, Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego Wroc³aw 2010, nr 4, poz. 20, OSN Prok. i Pr. 2011, nr 2, poz. 27.
23 Wyrok SN z 31 marca 1933 r., 2K 132/33, PRiE 1933, nr 4, s. 974.
24 P. Kardas, J. Satko, Przestêpstwa przeciwko mieniu. Przegl¹d problematyki. Orzecznictwo SN 19182000, Kraków 2002, s. 77; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004,
s. 583; P. Kardas. M. D¹browska-Kardas, Przestêpstwa przeciwko mieniu, Kraków 1999;
J. Bednarzak, Znamiona przestêpstwa oszustwa, Nowe Prawo 1972, nr 5.
25 A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1998, s. 532; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 304.
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reklamy a decyzj¹ w konkretnej sprawie. Oprócz wiadomoci zawartych
w folderach reklamy, klient ma szansê zapoznaæ siê z ofert¹ przed zakupem,
co hipotetycznie eliminuje niebezpieczeñstwo karalnego wprowadzenia
w b³¹d. Zamiast tego nale¿y skorzystaæ z mo¿liwoci, jak¹ daje ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wprowadzaj¹ca w art. 16 ust. 1 pkt 2
zakaz prowadzenia reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d. W nastêpstwie tak przyjêtej kwalifikacji prawnej istnieje podstawa karania na podstawie art. 25
ust. 2 tej ustawy. Odpada wiêc  jak w przypadku oszustwa  koniecznoæ
badania rzeczywistych skutków oddzia³ywania reklamy, wystarczy jedynie
hipotetyczne rozpatrywanie mo¿liwoci wp³ywu takiej reklamy na decyzjê
o nabyciu us³ugi czy towaru26.
W obrocie gospodarczym uczestnicz¹ nie tylko osoby prawne, ich reprezentanci mog¹ byæ zarówno sprawcami oszustw, jak równie¿ pokrzywdzonymi. W orzecznictwie temat ten pojawi³ siê stosunkowo póno za spraw¹
kszta³towania siê odpowiedzialnoci w z³o¿onych strukturach organizacyjnych. Dorobek orzeczniczy nie jest tu zbyt obszerny i ogranicza siê do wskazania podstawowych regu³ kszta³tuj¹cych odpowiedzialnoæ wiêkszej liczby
osób wchodz¹cych do organów kierowniczych. Podstawowa teza g³osi, ¿e
o tym, czy osoba prawna zosta³a wprowadzona w b³¹d, decyduj¹ce znaczenie
odgrywa³ bêdzie stan wiadomoci osób wchodz¹cych w sk³ad organu tej
osoby prawnej27 . S¹d jednak nie wyjani³ bli¿ej, czy mia³ na myli wszystkich cz³onków zarz¹du, czy te¿ jedynie niektórych. Nie pozostaje w tej sytuacji nic innego, jak tylko przyj¹æ, ¿e do pope³nienia przestêpstwa wystarczy
wprowadzenie w b³¹d tylko jednego sporód nich, nawet jeli pozostali
o istnieniu b³êdu wiedzieli. Utrwalona od dawna linia orzecznicza ka¿e przyj¹æ, ¿e karalne jest ka¿de wprowadzenie w b³¹d zdolne do wywo³ania efektu
oczekiwanego przez sprawcê. Z kolei przy rozpatrywaniu odpowiedzialnoci
karnej za oszustwo, którego dopucili siê cz³onkowie zarz¹du, zastosowanie
znajduje regu³a indywidualnej odpowiedzialnoci. Wniosek taki potwierdza
jeden z ostatnich judykatów. Zdaniem s¹du, w przypadku spó³ki prawa handlowego do przypisania konkretnemu z jej znacz¹cych udzia³owców odpowiedzialnoci karnej za oszustwo nie wystarczy samo tylko ustalenie, ¿e byli
wspólnikami. W ka¿dym przypadku konieczne jest zindywidualizowanie tej
odpowiedzialnoci i wykazanie, i¿ ka¿dy ze wspólników, dzia³aj¹c z osobna
lub wspó³dzia³aj¹c z innymi wspólnikami w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej, najpóniej w chwili doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem w nastêpstwie wprowadzenia w b³¹d, nie mia³
w ogóle zamiaru dotrzymania umowy lub te¿ wykonania jej istotnych warun26 M. B³aszczyk, Nowe przepisy karne ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cz. II,
Monitor Prawniczy 2003, nr 24, s. 1129; zob. te¿ E. Nowiñska, Zagadnienia nieuczciwej
reklamy, Kraków 1997, s. 98.
27 Wyrok SA Wroc³aw z 6 grudnia 2001 r., II AKa 509/01, OSA 2002, nr 5, poz. 35.
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ków, bez których gwarancji spe³nienia pokrzywdzony nie zawar³by jej28.
W tej bowiem sytuacji nast¹pi³ wymagany skutek wydania niekorzystnej
dyspozycji maj¹tkowej ze strony pokrzywdzonego. Doktryna przyjmuje, ¿e
oszustwo jest dokonane z chwil¹ zawarcia niekorzystnej transakcji, natomiast moment uzyskania korzyci maj¹tkowej przez sprawcê nie ma znaczenia w kontekcie ustawowych znamion czynu29.

Rozporz¹dzenie mieniem jako skutek przestêpstwa
Przestêpstwo oszustwa nale¿y do przestêpstw o charakterze materialnym (skutkowym). Niekorzystne rozporz¹dzenie mieniem jako skutek bêdzie
koniecznym nastêpstwem wczeniejszego wprowadzenia w b³¹d. Udowodnienie zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy b³êdem a skutkiem stanowi condictio
sine qua non przedstawienia komukolwiek zarzutów dzia³ania oszukañczego.
Ju¿ w okresie miêdzywojennym sukcesywnie zdobywa³o akceptacjê zapatrywanie zbudowane na za³o¿eniu, ¿e pod postaci¹ rozporz¹dzania mieniem
rozumieæ nale¿y ka¿d¹ czynnoæ, która wywo³uje ten skutek, i¿ posiadacz
mienia (bez wzglêdu na to, czy jest nim rzecz, czy prawo) mienie to traci30.
Ten pogl¹d zachowuje aktualnoæ po dzieñ dzisiejszy. Tym niemniej w ostatnich latach zaobserwowano posuniêcia ze strony judykatury zmierzaj¹ce
w kierunku poszerzenia zakresu znaczeniowego tego akurat znamienia czynu i uznania, i¿ przy zawieraniu umowy kredytowej niekorzystne rozporz¹dzenie nie musi prowadziæ do powstania rzeczywistej straty w sensie materialnym. Orzecznictwo podaje na przyk³ad, i¿ wystarczy samo przyznanie
kredytu bez odpowiedniego zabezpieczenia, z ryzykiem utraty wp³aconych
rodków i nieuzyskania odsetek31.
Tendencjê do sukcesywnego rozszerzania pojêcia niekorzystnego rozporz¹dzenia daje siê zauwa¿yæ ju¿ od d³u¿szego czasu, tj. mniej wiêcej od lat 60.
XX wieku. Wtedy to zwrócono uwagê, i¿ nawet przejciowe, bezprawne korzystanie z cudzego mienia mo¿e stanowiæ korzyæ maj¹tkow¹32. U¿ycie
przez ustawodawcê w trzech kolejnych kodeksach karnych tego stricte ocennego sformu³owania dowodzi konsekwencji w d¹¿eniu do utrzymania elastycznoci granic wytyczonych obszarów kryminalizowanych jako oszustwo.
W wietle dotychczasowej praktyki w tym zakresie pod pojêciem niekorzystnego rozporz¹dzenia znajdzie siê ka¿da decyzja maj¹tkowa, ka¿dy akt takie28 Wyrok SA Katowice z 20 marca 2011 r., II AKa 65/11, Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego
w Katowicach i S¹dów Okrêgowych 2011, nr 2, poz. 8.
29 B. Michalski, [w:] A. W¹sek (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz, t. 2,
Warszawa 2004, s. 862.
30 Wyrok SN z 6 lutego 1934 r., 3 K 1200/33, Gazeta S¹dowa 1934, nr 10, s. 783.
31 Wyrok SN z 5 stycznia 2006 r., III K 198/05, OSNKW 2006, nr 4, poz. 40.
32 Wyrok SN z 5 grudnia 1961 r., II KR 468/61, RPEiS 1961, nr 3, s. 390.
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go dzia³ania, nie wy³¹czaj¹c profesjonalnego obrotu gospodarczego. Równie¿
doktryna opowiedzia³a siê za szerokim pojmowaniem niekorzystnego rozporz¹dzenia. Jest ono rozumiane zarówno jako wyrz¹dzenie rzeczywistej szkody (damnum emergens), jak i utracenie spodziewanych korzyci (lucrum
cessans)33. O ile w przypadku szkody rzeczywistej nie powinnimy mieæ
trudnoci w ustaleniu jej wysokoci, to ju¿ w drugiej ze wskazanych sytuacji
wyst¹pi¹ problemy dowodowe. Abstrahuj¹c od szczegó³owych rozwa¿añ, które wychodz¹ poza ramy przyjêtego tematu, kluczowy dla tego przedsiêwziêcia oka¿e siê stopieñ prawdopodobieñstwa uzyskania spodziewanego zysku
przez pokrzywdzonego w wypadku, w którym oszustwa by nie pope³niono.
Trafne jest stanowisko, w myl którego utraconego zysku nie bêdzie mo¿na
zaliczyæ do szkody jako rezultatu niekorzystnego rozporz¹dzenia, jeli jego
uzyskanie by³o tylko prawdopodobne, a nie pewne34. Prawdopodobieñstwo
w tym przypadku nie mo¿e graniczyæ z pewnoci¹.
W kontekcie przedstawionych uwag wypada³oby ustosunkowaæ siê do
relacji zachodz¹cych pomiêdzy uzyskaniem czêci wymaganego wiadczenia
a niekorzystnym rozporz¹dzeniem mieniem w rozumieniu art. 286 § 1 k.k.,
ma ona bowiem istotne znaczenie w obrocie gospodarczym. Na argument
spe³nienia czêci zobowi¹zania jako przes³anki eliminuj¹cej podejrzenie oszustwa, w ramach swojej linii obrony, powo³uj¹ siê dosyæ czêsto osoby oskar¿one o tego typu przestêpstwa. Warto wiêc bli¿ej przyjrzeæ siê tej problematyce.
Wskazówki, jak w takich sytuacjach postêpowaæ, znaleæ mo¿emy w dorobku
orzecznictwa, które wykazuje w tym obszarze daleko id¹c¹ zbie¿noæ pogl¹dów. Powszechnie przyjmuje siê, i¿ otrzymanie przez kontrahenta pewnej
wartoci gospodarczej jako ekwiwalentu za jego wiadczenie nie wy³¹cza cech
oszustwa, jeli kontrahent zosta³ wprowadzony karalnym sposobem w b³¹d
co do istoty zawieranej umowy35. Równie¿ fakt czêciowej, zw³aszcza niewielkiej i nieterminowej sp³aty kredytu nie wy³¹cza mo¿liwoci uznania, ¿e kredytodawca w chwili zaci¹gania kredytu dzia³a³ w z³ym zamiarze jego osi¹gniêcia, przy czym takie zachowanie mo¿e byæ poczytane jako element
naprawienia szkody36. Daje to solidne podstawy do wyprowadzenia wniosku,
i¿ czêciowe spe³nienie wymagalnego wiadczenia nie zwalnia winnego od
odpowiedzialnoci karnej, poniewa¿ w pozosta³ej czêci pokrzywdzony wykazuje stratê bêd¹c¹ rezultatem uprzedniego wprowadzenia w b³¹d.
Na zakoñczenie tego fragmentu rozwa¿añ nale¿y zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt rozporz¹dzenia mieniem, powi¹zany co do zasady wy³¹cznie
33
34

M. D¹browska-Kardas, P. Kardas, op. cit., s. 193.
N.A. Preibisz, Niekorzystne rozporz¹dzenie mieniem jako znamiê oszustwa (art. 286
§ 1 k.k.), Prokuratura i Prawo 2005, nr 10, s. 50.
35 Wyrok SN z 6 czerwca 1935 r., 2 K 631/35, OSP 1935; wyrok SN z 7 maja 1937 r.,
1 K 105/37, Gazeta S¹dowa 1937, nr 11, s. 926.
36 Wyrok SA Katowice z 20 lutego 1997 r., II AKa 254/97, Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego
w Katowicach i S¹dów Okrêgowych 1997, nr 12, poz. 11.
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z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Chodzi tu o us³ugi wiadczone
przez przedsiêbiorców w kontekcie niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem,
a w zasadzie uznawanie samych us³ug za mienie w znaczeniu nadanym
przez art. 286 § 1 k.k. Ca³e zamieszanie z tym zwi¹zane, bo tak kolokwialnie
mo¿na to okreliæ, wziê³o siê od zapad³ego przed S¹dem Apelacyjnym
w Lublinie specyficznego wyroku, w którym uznano, ¿e przedmiotem wykonawczym przestêpstwa oszustwa mo¿e byæ jedynie mienie [...], którym to
terminem ustawodawca pos³u¿y³ siê wprawdzie w jego szerokim znaczeniu
jako maj¹tku [...], to jednak »wiadczenie us³ug« (w tym wypadku transportowych) [...] tak rozumianego mienia nie stanowi³o, skoro nie by³o ani rzecz¹
ruchom¹, ani prawem maj¹tkowym37. To stanowisko  wybitnie nietrafne
w mojej ocenie  zosta³o zanegowane przez póniejszy wyrok S¹du Najwy¿szego. W opinii SN wykonanie umówionej us³ugi przewozu towarów, za które
w uzgodnionym terminie nie uiszczono zap³aty, mo¿e z ca³¹ pewnoci¹ stanowiæ rozporz¹dzenie mieniem w rozumieniu art. 286 § 1 k.k.38 Pierwsze
z przytaczanych orzeczeñ spotka³o siê z aprobat¹ czêci doktryny39. Prezentowane stanowisko opiera³o siê na przes³ankach przyjmuj¹cych, ¿e wiadczenie us³ug nie stanowi rozporz¹dzenia mieniem w znaczeniu nadanym przez
art. 286 § 1 k.k. Przy wy³udzeniu us³ugi oszukany dokonuje jedynie okrelonych czynnoci faktycznych i ¿adnym swoim b¹d cudzym mieniem nie rozporz¹dza. Ponadto nawet najszersza definicja mienia w prawie cywilnym nie
obejmuje czynnoci faktycznych, za które uznano wiadczenie us³ug. Brak
zatem podstaw, by przypisaæ mieniu w kodeksie karnym inne szersze znaczenie. Us³ugi niew¹tpliwie nie zaliczaj¹ siê do praw maj¹tkowych, rzeczowych
czy obligacyjnych i w ogóle do jakichkolwiek praw, gdy¿ s¹ bytem ze wiata
rzeczywistego, a nie normatywnego40. Stanowisko to spotka³o siê z krytyk¹
z wielu powodów. Do najwa¿niejszych zaliczyæ mo¿na to, ¿e na gruncie prawa
cywilnego mienie rozumiane jest szeroko jako swoista kategoria zbiorcza,
spod której w ¿adnym miejscu nie wykluczono us³ug. Us³ugi zosta³y zdefiniowane w wielu regulacjach ustawowych, za w umowach, których to dotyczy,
wiadczenie us³ug stanowi essentialia negotti, które powoduje rozporz¹dzenie
mieniem przez pokrzywdzonego41. W konkluzji nale¿y bez obaw przyj¹æ, ¿e
rozporz¹dzenie mieniem po zawarciu umowy o wiadczenie jakichkolwiek
us³ug mo¿e byæ przedmiotem oszustwa.

37
38
39

Wyrok SA Lublin z 11 lipca 2000 r., II AKa 101/00, OSN Prok. i Pr. 2001, nr 9, poz. 19.
Wyrok SN z 19 lipca 2006 r., III K 19/06, LEX nr 193064.
M. Ca³kiewicz, wiadczenie us³ug a rozporz¹dzenie mieniem w rozumieniu art. 286 § 1 k.k.,
Prokuratura i Prawo 2009, nr 5, s. 30 i n.
40 Ibidem
41 Z. Kuku³a, Oszustwo w wiadczeniu us³ug, Prokuratura i Prawo 2010, nr 12, s. 18 i n.
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Z góry powziêty zamiar jako istotny element
prawnokarnej oceny pope³nionego czynu
Stwierdzenie z góry powziêtego zamiaru przy oszustwach o charakterze
gospodarczym stanowi istotny punkt odniesienia w procesie badania przestêpczego charakteru przeprowadzonej transakcji. Zamiar taki w powi¹zaniu
ze zdarzeniami zewnêtrznymi (operacja gospodarcza ze wszystkimi jej nastêpstwami) pozwala na wyprowadzenie wniosków pozwalaj¹cych na poznanie rzeczywistej motywacji kieruj¹cej przedsiêbiorc¹. Koniecznoæ jego wykazania wynika z treci ustawowego opisu przestêpstwa, które mo¿e zostaæ
pope³nione wy³¹cznie w zamiarze bezporednim o szczególnym zabarwieniu
(dolus directus coloratus), na który sk³ada siê zarówno cel, jak i sposób
dzia³ania sprawcy. Sam fakt, ¿e sprawca doprowadzi³ drug¹ stronê kontraktu
do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem, nie oznacza wcale, i¿ taki by³
prawdziwy cel jego dzia³ania. Niezbêdne wydaje siê przy tym wykazanie, i¿
d¹¿enie do pozyskania owej korzyci by³o przes³ank¹ sk³aniaj¹c¹ go do z³amania regu³ prawa karnego. Udowodnienie dzia³ania w takim zamiarze mo¿liwe jest jedynie przy dok³adnym przewietleniu samej kwestionowanej
transakcji na tle innych towarzysz¹cych jej okolicznoci.
Przegl¹daj¹c dotychczasowy dorobek orzecznictwa, napotykamy sporo
odniesieñ wskazuj¹cych na potrzebê poczynienia bardzo precyzyjnych ustaleñ, na których podstawie mo¿na w sposób pewny wnioskowaæ o charakterze
rzeczywistego zamiaru sprawcy. Przedmiotem dowodu bêdzie w tym uk³adzie
wykazanie, i¿ zawieraj¹c umowê, sprawca nie posiada³ realnych mo¿liwoci
wywi¹zania siê z przyjêtych wobec drugiej strony zobowi¹zañ, wprowadzaj¹c
j¹ tym sposobem w b³¹d. Dosyæ ogólnie odniós³ siê do tego SN w jednym
z pierwszych wyroków zapad³ych przy rozstrzyganiu spraw tego typu. Oparto siê wtedy na za³o¿eniu, i¿ znamiona oszustwa zosta³y wyczerpane, skoro
kontrahenci w zaufaniu w rzetelnoæ zamiaru dotrzymania umowy przez
drug¹ stronê uicili ze szkod¹ dla siebie wiadczenie wzajemne, a nale¿nego
im wiadczenia zgodnie z góry powziêtym z³ym zamiarem oskar¿onych nie
otrzymali42. Nie wyjaniono jednak, co przes¹dza o takim z³ym zamiarze,
a to z kolei uczyni³o ten wyrok ma³o czytelnym dla procesu tworz¹cej siê
wyk³adni. Znacznie póniej zwrócono uwagê na ocenê istniej¹cych w danej
chwili mo¿liwoci finansowych sprawcy, skalê przyjêtych zobowi¹zañ, które
ma dla niego oraz innych kontrahentów wiadczyæ, a w dalszej kolejnoci na
zachowanie sprawcy po otrzymaniu pieniêdzy, jego stosunek do rozporz¹dzaj¹cego mieniem w zwi¹zku z up³ywem terminu p³atnoci, w powi¹zaniu
z ocen¹ przy zw³oce p³atnoci zmian zachodz¹cych w jego sytuacji material42

Wyrok SN z 23 wrzenia 1935 r., 3K 830/35. Zb. O. 1936, nr 5, poz. 176.
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nej na niekorzyæ oraz przyczyn tego stanu rzeczy43. Takim przyk³adem s¹
czêste w ostatnich latach w obrocie gospodarczym praktyki zamawiania towaru z odroczonym terminem p³atnoci. Jeli w momencie z³o¿enia zamówienia b¹d w chwili pobierania towaru sprawca mia³ wiadomoæ niedotrzymania terminu zap³aty i z rozmys³em od³o¿y³ go na czas bli¿ej nieokrelony, to
zdaniem s¹du mo¿na mówiæ o pope³nieniu oszustwa44. Nie zostanie uznana
za oszustwo czêsto wystêpuj¹ca w obrocie gospodarczym sytuacja, gdy kontrahent nie zap³aci³ za towar tylko dlatego, ¿e po zawarciu umowy poniós³
straty w prowadzonych interesach45. Przy umowach kredytowych uwzglêdnia siê dodatkowo takie przes³anki, jak osi¹gniêcie dochodów realnych oraz
skalê przyjêtych i zaci¹gniêtych wczeniej zobowi¹zañ finansowych46.
Z punktu widzenia wymogów praktyki nale¿y wiêksz¹ uwagê zwróciæ na
szczegó³y procesu badania owego z góry powziêtego zamiaru. Tym elementem prawnokarnego wartociowania orzecznictwo zainteresowa³o siê stosunkowo niedawno. Warte przytoczenia jest jedno z postanowieñ S¹du Apelacyjnego w Katowicach, obejmuj¹ce istotê tego problemu. Oceniono w nim
dzia³alnoæ przedsiêbiorcy w przypadku, gdy od wielu lat prowadzi rozleg³¹
wielotorow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, wywi¹zuj¹c siê w du¿ej mierze ze swoich zobowi¹zañ, a zarzut dotyczy fragmentu tej dzia³alnoci [...]. Niew¹tpliwie w sytuacji, gdy sprawca nie przyznaje siê do winy, niezbêdnym jest dla
ustalenia zamiaru wy³udzenia mienia dok³adne rozwa¿enie strony przedmiotowej dzia³ania, co na zamiar ten mo¿e w sposób zdecydowany rzutowaæ.
W szczególnoci zwróciæ uwagê nale¿y:
 czy w okresie poprzedzaj¹cym zarzut sprawca prowadzi³ podobn¹ dzia³alnoæ i czy realizowa³ w pe³ni roszczenia kontrahentów;
 czy w inkryminowanym okresie w ca³oci sprzedawa³ nabyty towar,
w jakiej formie, gotówkowej, na raty, b¹d rzeczowej oraz jakie czyni³
starania o odzyskania swoich nale¿noci;
 czy towarów nie sprzedawa³ poni¿ej kosztów jego uzyskania, na to m.in.
sk³ada siê cena towaru, koszty zwi¹zane z transportem, koszty sk³adowania oraz dostarczenia go nabywcy;
 czy w wymienionym okresie nast¹pi³ w relacji do poprzedniego spadek
obrotu konkretnym towarem oraz czy by³o to efektem czynników od
sprawcy niezale¿nych, czy niedo³o¿eniem nale¿ytej starannoci w okreleniu planowanego finansowania dzia³alnoci;
43
44
45

Wyrok SN z 3 kwietnia 1980 r., II KR 73/80, LEX nr 21863.
Wyrok SA Lublin z 17 czerwca 2003 r., II AKa 52/03, OSN Prok. i Pr. 2004, nr 6, poz. 20.
Taki wniosek p³ynie z wyroku SA Kraków z 3 lutego 1994 r., II Akr 242/93, KZS 1994,
nr 3, poz. 18, jak te¿ z wyroku SN z 20 lutego 1974 r., VKR 49/71, OSNKW 1974, nr 78, poz. 138.
46 Wyrok SA Katowice z 12 grudnia 2001 r., II AKa 13/01, Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego w Katowicach i S¹dów Okrêgowych 2002, nr 1, poz. 5; podobnie wyrok SA Bia³ystok z 23
wrzenia 2008 r., II AKa 120/08, OSA Bia³ystok 2009, nr 1, poz. 35.
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 czy w wielopostaciowej dzia³alnoci gospodarczej pieni¹dze uzyskane ze
sprzeda¿y towaru inwestowane by³y w przedsiêbiorstwo jako ca³oæ, a jeli
tak, to na ile realne by³y jego zyski, aby z nich zrealizowaæ nale¿noci
pokrzywdzonych w zakrelonym terminie;
 czy kondycja finansowa sprawcy w chwili zawierania umów by³a na tyle
dobra, ¿e wkalkulowano ju¿ to, ¿e termin ten musi zostaæ zachowany47.
Spostrze¿enia powy¿sze koresponduj¹ z póniej wyra¿on¹ opini¹, wed³ug
której szczególnie z³o¿ony charakter ma ocena zachowania siê osoby, która
w ramach danej spó³ki prowadzi³a dotychczas z powodzeniem szerok¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, przy jednoczesnym braku w jej dzia³alnoci zabiegów
przestêpczych48. Takie stanowisko podziela co do zasady doktryna. Do przypisania zarzutu oszustwa konieczne jest wykazanie zamiaru otrzymuj¹cego
pieni¹dze wprowadzenia w b³¹d po¿yczkodawcy co do szczeroci dotrzymania
warunków umowy, chocia¿ sprawca po¿yczki nie zamierza zwracaæ49.

Karnoprawna ocena i konsekwencje nieterminowej sp³aty
zad³u¿enia
W obrocie gospodarczym wystêpowanie zad³u¿enia stanowi przes³ankê
pozwalaj¹c¹ wyci¹gn¹æ wnioski w wielu istotnych kwestiach. Zad³u¿enie
samo w sobie nie przes¹dza jeszcze o pope³nieniu przestêpstwa. Trzeba wyjaniæ, ¿e istnienie d³ugu jako takiego nie jest niczym z³ym czy nagannym.
Z punktu widzenia ekonomistów d³ugi musz¹ rosn¹æ, stanowi¹c odpowiednik
oszczêdnoci w gospodarce. Unikaæ nale¿y nie ka¿dego d³ugu, ale d³ugu,
którego nie mo¿na odpowiednio kontrolowaæ  kwoty zad³u¿enia tak du¿ej
w relacji do potencjalnych zdolnoci zarobkowych zaci¹gaj¹cego po¿yczkê, ¿e
grozi ona przekroczeniem zdolnoci jednostki do wywi¹zania siê z p³atnoci
odsetek i kapita³u w wymaganym terminie. D³ug osoby prywatnej mo¿e
rosn¹æ, ale mimo to pozostawaæ pod kontrol¹, dopóki dochód kredytobiorcy
wzrasta wystarczaj¹co szybko, aby p³atnoci odsetek i sp³aty rat kapita³u nie
obci¹¿a³y nadmiernie jego stopy ¿yciowej50. Nale¿y ustaliæ wiêc nie tylko
wysokoæ zad³u¿enia, ale te¿ czas, w którym ono powsta³o, oraz przyczynê,
z którego wynik³o. Nie ka¿da bowiem nieterminowa sp³ata d³ugu wiadczy
o oszustwie, podobnie jak uchylanie siê od zap³aty nale¿noci wynikaj¹cej
z zawartej umowy51.
47 Postanowienie SA Katowice z 13 grudnia 1995 r., II AKz 328/95, Orzecznictwo S¹du
Apelacyjnego Katowice i S¹dów Okrêgowych 1997, nr 12, poz. 11.
48 Wyrok SA £ód z 18 listopada 2008 r., II AKa 167/08, OSN Prok. i Pr. 2009, nr 9, poz. 55.
49 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987, s. 266.
50 P.S. Nadler, Banki komercyjne w gospodarce, Warszawa 1993, s. 9.
51 Wyrok SN z 14 maja 1982 r., IV KR 76/82 (niepubl.).
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Próba wyjanienia wskazanej w¹tpliwoci powinna odbyæ siê przy udziale ustaleñ judykatury. W zgodnej ocenie s¹dów apelacyjnych podstawowym
kryterium rozgraniczaj¹cym oszustwo od niewywi¹zania siê z zobowi¹zania
o charakterze cywilnoprawnym jest pojawienie siê w chwili zawarcia umowy
wspomnianego wczeniej zamiaru bezporedniego o szczególnym zabarwieniu. U róde³ takiej opinii le¿y przewiadczenie, i¿ nie ka¿da, nawet nierzetelna realizacja stosunku zobowi¹zaniowego oznacza automatycznie zrealizowanie zamiaru oszustwa52. S³usznie podniesiono argument, ¿e wspomniane
niewykonanie zobowi¹zañ mo¿e wynikaæ z nadchodz¹cej niewyp³acalnoci
podmiotu gospodarczego. Zachowania zmierzaj¹ce do ocalenia swego maj¹tku kosztem maj¹tku wierzycieli podejmowane s¹ z zasady ju¿ po up³ywie
terminów sp³aty d³ugu, co nie mo¿e przes¹dzaæ o zamiarze dokonania czynu
opisanego w art. 286 § 1 k.k. S¹d o tym nie wspomnia³, choæ nie da siê
wykluczyæ, ¿e tak opisane postêpowanie zostanie inaczej ocenione jako przestêpstwo przeciwko wierzycielowi z art. 300 § 1 k.k., przy spe³nieniu dodatkowych przes³anek. Taki sposób tworzenia wyk³adni niektórych zdarzeñ znalaz³
swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie. Zgodnie z przyjêtym stanowiskiem,
nieterminowoæ d³u¿nika w zaspokojeniu roszczeñ wierzyciela nie dowodzi
jeszcze zamiaru niewywi¹zania siê z zobowi¹zania, a i wówczas przy braku
podstêpnych zabiegów po jego stronie nie mo¿na tego traktowaæ jako zamiaru osi¹gniêcia materialnych korzyci, zw³aszcza przy mo¿liwoci zaspokojenia roszczeñ z maj¹tku d³u¿nika53. Podobna ocena pojawi³a siê, gdy w grê
wchodzi³y transakcje z opónionym terminem p³atnoci54. Powsta³ jednak
w tym czasie pogl¹d w swojej istocie dosyæ kontrowersyjny, oparty w du¿ej
mierze na dystansowaniu siê od rzeczywistych realiów dzia³alnoci gospodarczej. Otó¿ próbuje siê w nim przeforsowaæ ocenê tego samego stanu faktycznego, przyjmuj¹c za podstawê wnioskowania dobr¹ wiarê sprawcy. Wed³ug
s¹du, dla ustalenia zamiaru wy³udzenia nie jest wystarczaj¹cy fakt zaci¹gniêcia kredytu przez sprawcê znajduj¹cego siê w katastrofalnej sytuacji
finansowej, gdy¿ mo¿na broniæ tezy, ¿e niezale¿nie od bie¿¹cej sytuacji, kredytobiorca zak³ada³ w dobrej wierze wywi¹zanie siê z zad³u¿eñ wobec
banku55 . Pogl¹d ten mo¿na by zaakceptowaæ z du¿¹ ostro¿noci¹, jeli zdo³ano by dowieæ, ¿e klient banku ujawni³ ca³oæ zad³u¿enia oraz odpowiednio
zabezpieczy³ w formie rzeczowej ewentualne pretensje banku. Istnienie dobrej wiary w nag³¹ odmianê z³ego po³o¿enia d³u¿nika, bez przemawiaj¹cych
za tym argumentów, wydaje siê przekonaniem naiwnym. O oszustwie, co ju¿
wczeniej podkrelano, decyduje stan rzeczy istniej¹cy w momencie zawiera52 Wyrok SA £ód z 28 lutego 2002 r., II AKa 4/02, OSN Prok. i Pr. 2004, nr 5, poz. 27;
wyrok SA £ód z 18 listopada 2008 r., II AKa 167/08, OSN Prok. i pr. 2009, nr 5, poz. 55.
53 Wyrok SN z 18 listopada 1980 r., III KR 355/80, OSNKW 1981, nr 6, poz. 34.
54 Wyrok SA Katowice z 17 grudnia 1998 r., II AKa 199/98, OSA 1999, nr 2, poz. 29.
55 Wyrok SA Warszawie z 5 padziernika 1997 r., II AKa 241/97, OSA 1998, nr 6, poz. 30.
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nia umowy, a nie hipotetyczny, mog¹cy b¹d nie spe³niæ siê w przysz³oci.
Zarzut oszustwa odpada w jednym przypadku, gdyby kredytuj¹cy bank, znaj¹c z³¹ sytuacjê, wiadomie godzi³ siê na inwestowanie w takie ryzyko.
W zbli¿ony nieco sposób rozstrzygniêto tê kwestiê w innym judykacie. Stan
faktyczny le¿¹cy u podstawy rozstrzygniêcia sprowadzi³ siê do wiadomego
zawy¿enia przez sprawcê wyceny swoich nieruchomoci w procesie ubiegania
siê o kredyt. Wed³ug s¹du ocena banku, ¿e dzia³alnoæ gospodarcza, któr¹
chcia³ on uruchomiæ, bêdzie nierentowna, nie przes¹dza, ¿e tak samo ocenia³
to kredytobiorca56. Z tym akurat stanowiskiem nale¿y siê w du¿ej mierze
zgodziæ, choæ i tak ubiegaj¹cy siê o kredyt nie uniknie odpowiedzialnoci przy
zastosowaniu rozwi¹zañ art. 297 § 1 k.k.
Na zakoñczenie wypada³oby zwiêle odnieæ siê do wzajemnych relacji
pomiêdzy ryzykiem gospodarczym a oszustwem. Znajomoæ z³ej sytuacji maj¹tkowej kontrahenta i mimo to dalsze kredytowanie jego dzia³alnoci, w tym
zarówno dokonywanie sprzeda¿y na wyd³u¿ony termin p³atnoci, jak i brak
dzia³añ zmierzaj¹cych do windykacji narastaj¹cego zad³u¿enia, wykluczaj¹
ex lege mo¿liwoæ pope³nienia oszustwa. Brak tu bowiem wprowadzenia kogokolwiek w b³¹d odnonie do mo¿liwoci p³atniczych. Ka¿dy rozs¹dny
uczestnik dzia³alnoci gospodarczej zdaje sobie sprawê z tego, co robi, podejmuje ryzyko ze wiadomoci¹ mo¿liwej pora¿ki. Powsta³y tym sposobem d³ug
stanowi jedynie delikt prawa cywilnego57. Ka¿de prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej niesie ze sob¹ ryzyko niepowodzenia, nie jest te¿ niczym szczególnym, ¿e zamiast oczekiwanych zysków, przynosi straty, co nie w ka¿dym
wypadku prowadzi do odpowiedzialnoci za pope³nione przestêpstwa58. Na
kwestiê ryzyka wy³¹czaj¹cego mo¿liwoæ odpowiedzialnoci karnej od dawna
ju¿ zwraca siê uwagê w doktrynie59. Podstaw¹ dla formu³owania takiej oceny staje siê nieznajomoæ wszystkich przes³anek mog¹cych wp³yn¹æ na przebieg czynnoci, a tym samym na kszta³t jej ostatecznego rezultatu60. Jeszcze
dok³adniej ujêto ten problem w póniejszym czasie, zwracaj¹c uwagê na
pewien margines niepewnoci co do przysz³ego stanu rzeczy, wynikaj¹cy
z niepe³nej znajomoci w³aciwych procesów, rodków lub metod, ewentualnie ma du¿¹ z³o¿onoæ czynników, których wp³yw zale¿y od konkretnego
uk³adu warunków61.
56 Wyrok SA Katowice z 29 czerwca 1999 r., II AKa 310/98, Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego w Katowicach i S¹dów Okrêgowych 1999, nr 3, poz. 5.
57 Wyrok SA Katowice z 31 sierpnia 2000 r., II AKa 191/00, OSN. Prok. i Pr. 2001, nr 3,
poz. 19.
58 Wyrok SA Katowice z 10 czerwca 2010 r., II AKa 134/10, Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego w Katowicach i S¹dów Okrêgowych 2010, nr 3, poz. 5.
59 W. Dadak, Ryzyko i niepewnoæ a zachowania naruszaj¹ce zasady obrotu gospodarczego
 aspekty kryminologiczne, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, nr 2, s. 229.
60 A. Gaberle, Jeszcze w sprawie karnoprawnego uregulowania ryzyka, Palestra 1968, nr 3,
s. 76.
61 K. Bucha³a, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 276.
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Zakoñczenie
Rozwa¿ania skoncentrowane wokó³ przepisu typizuj¹cego oszustwo potwierdzi³y z³o¿onoæ problematyki z tym zwi¹zanej. Oszustwo bowiem jest tym
przestêpstwem, które za spraw¹ elastycznoci opisu zabronionego zachowania
zawartego w ustawie dopuszcza ró¿ne konstrukcje mechanizmów wykonawczych. Zasadne jest wiêc stwierdzenie Oktawii Górniok, i¿ najtrwalsz¹ cech¹
dokonywanych oszustw pozostaje zmiennoæ ich kszta³tów, a zmiany rzeczywistoci, pod wp³ywem których siê one zmieniaj¹, nastêpuj¹ po sobie coraz
szybciej, tak wiêc przy rozpoznawaniu ustawowych znamion tego typu wy³aniaj¹ siê stosunkowo liczne w¹tpliwoci. Bywaj¹ one tym g³êbsze, im szczelniej czyny bezprawne przykryte zosta³y dzia³aniami pozornie legalnymi62.
Zgromadzony materia³ w odpowiednim stopniu potwierdzi³ zwi¹zek przepisu art. 286 § 1 k.k. z profesjonalnym obrotem gospodarczym, do czego
w du¿ej mierze przyczyni³a siê elastycznoæ jego ustawowych znamion. Przepis nie przyznaje jednak szczególnej ochrony przedsiêbiorcom, gwarantuj¹c
równe dla wszystkich pokrzywdzonych podstawy korzystania z jego ochrony.
Obrót gospodarczy tworzy specyficzne dla jego uczestników procedury formalne i nieformalne, st¹d te¿ w procesie prawnokarnego wartociowania
zaistnia³ego zdarzenia wskazuj¹cego na mo¿liwoæ pope³nienia oszustwa nale¿y te procedury uwzglêdniæ. W porównaniu do zwyk³ego oszustwa przy
oszustwie o pod³o¿u gospodarczym uwzglêdnia siê sporo elementów wartociuj¹cych (istnienie zad³u¿enia na okrelonej przestrzeni czasowej, uzale¿nienie p³atnoci od wp³ywu rodków od innych kontrahentów, spe³nienie
jedynie czêci wymaganego wiadczenia, stosowanie zabezpieczeñ i gwarancji spe³nienia wiadczenia). Zachodzi wiêc koniecznoæ przeprowadzenia
w wielu takich sprawach z³o¿onych i szczegó³owych analiz finansowych dla
celów dowodowych, co te¿ znajduje potwierdzenie doktryny63. Nierzadko
oszustwo w obrocie gospodarczym wkomponowane jest w upozorowan¹ legaln¹ dzia³alnoæ, bez prowadzenia której dokonanie przestêpstwa po prostu nie
by³oby mo¿liwe (np. zamówienie towaru na wyd³u¿ony termin p³atnoci).
W orzecznictwie zwrócono uwagê na gwarancjê sp³aty zobowi¹zania w umówionym terminie. Tu bowiem tworzy siê zale¿noæ w tej postaci, ¿e rodki
uzyskane ze sp³aty w terminach umownych przeznaczone s¹ na regulacje
zobowi¹zañ na rzecz innych kontrahentów pokrzywdzonego oszustwem
przedsiêbiorcy. Blokada bie¿¹cych p³atnoci dodatkowo poci¹ga za sob¹ utratê p³ynnoci finansowej, a ta, jeli w porê nie zostanie powstrzymana, prowadzi do upad³oci i eliminacji z rynku samego pokrzywdzonego.
62 O. Górniok, Niekorzystne rozporz¹dzenie i cudze mienie jako znamiona przestêpstwa
oszustwa (na tle niektórych sposobów wy³udzeñ nieruchomoci), Prokuratura i Prawo 2002, nr 9,
s. 89.
63 Zob. J. W. Wójcik, Przestêpstwa w biznesie. Zapobieganie, t. 1, Warszawa 1998, s. 99100.
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W konkluzji trzeba stwierdziæ, ¿e ka¿de oszustwo pope³nione w obrocie
gospodarczym, w du¿o wiêkszym stopniu dla celów dowodowych, wymaga
zbadania zamiaru kierunkowego sprawcy, sposobów realizacji tego zamiaru
na poszczególnych etapach prowadzonej równolegle gospodarczej aktywnoci
oraz rezultatu koñcowego osi¹gniêtego w wyniku tych zachowañ. Oszustwo
takie zawiera w sobie przewagê elementów dynamicznych nad statycznymi,
chocia¿by tylko przez tworzenie pozornie korzystnych i przewidywalnych dla
pokrzywdzonego perspektyw funkcjonowania przedsiêbiorstwa, daj¹cych
gwarancjê wywi¹zania siê z przyjêtego w umowie zobowi¹zania. W wielu
sytuacjach treæ zawartej umowy bêdzie przedmiotem analizy w celu ustalenia przestêpczego zamiaru przedsiêbiorcy, z czym spotykamy siê wyj¹tkowo
przy oszustwach zwyk³ych.

Summary
Fraude in trade in the light at the observations
of doctrine and jurisprudence
Key words: fraud, error, negative regulation, jurisprudence, enterpriser, obligation, property damage, credit, liabilities.

Fraud is the most common crimes committed in the course of trade
occurring. For this reason, both judicial decisions and the science of criminal
law has devoted a lot of attention. Fraud introductory provision also provides adequate protection to entrepreneurs, thus gaining economic nature. The
comments are based on the achievements of judicial decisions and the teachings of criminal law. In the interest were specific issues, including the
introduction of a counterparty in an error, the existence of preconceived
intent to commit fraud, and the evaluation of current business activity,
which has an impact on suspicion of committing a crime, occurring debt, the
relationship between the non-performance of contract and fraud, as well as
economic risk. In closing considerations presented concisely what the differences in the procedures of evidence in fraud in business transactions.
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Internet a prawnokarna ochrona godnoci
osobistej funkcjonariusza publicznego
Wstêp
Sieæ Internet1 zarówno lokalnie, jak i globalnie przynosi bardzo wiele
korzyci, jednak¿e niesie ze sob¹ równie¿ zagro¿enia. Za jej porednictwem
mo¿na np. dokonaæ naruszenia czci innej osoby, w tym równie¿ funkcjonariusza publicznego przez zamieszczenie komentarza pod artyku³em, na prowadzonym przez siebie blogu czy za pomoc¹ przemiewczego filmu lub obrazu
umieszczonego na stronie internetowej. Sprawca zniewa¿a inne osoby, siedz¹c przed komputerem w domu, pracy czy w szkole, a dostêp do uw³aczaj¹cej
czci informacji maj¹ od razu tysi¹ce u¿ytkowników. Tym samym takie zniewa¿enie bêdzie w wiêkszoci przypadków posiada³o charakter publiczny2. Problem zaczyna siê w momencie, gdy oskar¿yciel prywatny (gdy¿ przestêpstwo
zniewa¿enia uregulowane w art. 216 k.k. jest przestêpstwem prywatnoskargowym) chce oskar¿yæ sprawcê internetowego zniewa¿enia ukrywaj¹cego siê
1 Zgodnie z Postanowieniem SN z dnia 7 maja 2008 r. (III KK 234/07) Internet jest
rodkiem masowego komunikowania  zob. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Izba Karna i Wojskowa 2009, nr 9, s. 1218.
2 Nale¿y zgodziæ siê z Jackiem Potulskim, i¿ istniej¹ przekazy internetowe o charakterze
masowym oraz takie, które tego charakteru nie posiadaj¹. Publikacja na stronie <www.gazeta.pl> zdecydowanie bêdzie przekazem o charakterze masowym. Jednak¿e prywatny mail czy
rozmowa poprzez komunikator internetowy s¹ zbli¿one do zwyk³ej prywatnej korespondencji
czy rozmowy przez telefon. Gdy jedna osoba obra¿a inn¹, pos³uguj¹c siê w tym celu poczt¹
elektroniczn¹, w ¿aden sposób nie mog³oby to zostaæ uznane za przejaw dzia³ania za pomoc¹
rodków o charakterze masowym. Cyt. za J. Potulski, Glosa do Postanowienia SN z dnia 7 maja
2008 r., III KK 234/07, Gdañskie Studia Prawnicze  Przegl¹d Orzecznictwa 2009, nr 2, s. 77.
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pod pseudonimem (tzw. nickiem). W prywatnym akcie oskar¿enia oskar¿yciel
prywatny musi bowiem oznaczyæ oskar¿onego, a podanie nicku, którym
sprawca siê pos³ugiwa³, nie wype³nia tego obowi¹zku. Inaczej wygl¹da sprawa przy przestêpstwie zniewa¿enia funkcjonariusza publicznego oraz Prezydenta RP, gdy¿ przestêpstwa te nale¿¹ do przestêpstw ciganych z urzêdu
(organy maj¹ u³atwion¹ mo¿liwoæ ustalenia danych osobowych osób ukrywaj¹cych siê pod nickiem)3 .
Pojêcie funkcjonariusza publicznego
Definicja legalna funkcjonariusza publicznego zawarta zosta³a w art. 115
§ 13 k.k. Zgodnie z ni¹ do funkcjonariuszy publicznych zaliczamy Prezydenta
RP, pos³ów na Sejm, senatorów i radnych, oraz pos³ów do Parlamentu Europejskiego4. S¹ nimi tak¿e sêdziowie, ³awnicy, prokuratorzy, funkcjonariusze
finansowego organu dochodzeniowego, notariusze, komornicy, kuratorzy s¹dowi5, syndycy, nadzorcy s¹dowi i zarz¹dcy, osoby orzekaj¹ce w organach
dyscyplinarnych dzia³aj¹cych na podstawie ustawy oraz pracownicy administracji rz¹dowej, innego organu pañstwowego lub samorz¹du terytorialnego,
z wyj¹tkiem osób pe³ni¹cych czynnoci wy³¹cznie us³ugowe (jak sekretarki,
telefonistki czy pracownicy obs³ugi technicznej), jak równie¿ inne osoby
uprawnione s¹ do wydawania decyzji administracyjnych, choæ tylko w zakresie kompetencji do wydawania takich decyzji. Kolejn¹ grupê podmiotów
posiadaj¹cych status funkcjonariusza publicznego stanowi¹ osoby bêd¹ce
pracownikami organu kontroli pañstwowej lub samorz¹du terytorialnego
(tj. NIK, Inspekcji Handlowej, Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Pañstwowej
Inspekcji Pracy, Regionalnej Izby Obrachunkowej) za wyj¹tkiem osób pe³ni¹cych wy³¹cznie czynnoci us³ugowe, tudzie¿ osoby zajmuj¹ce kierownicze stanowiska w innych instytucjach pañstwowych6. Warto zauwa¿yæ, ¿e w kodeksie
karnym brak jest definicji stanowiska kierowniczego, chocia¿ powszechnie
uznaje siê, i¿ chodzi tu o osoby kieruj¹ce dan¹ jednostk¹ organizacyjn¹.
Do grona funkcjonariuszy publicznych art. 115 § 13 k.k. zalicza funkcjonariuszy organów powo³anych do ochrony bezpieczeñstwa publicznego (Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Stra¿y Granicznej), funkcjonariu3 Wiêcej na temat warunków uzyskania danych umo¿liwiaj¹cych wniesienie prywatnego
aktu oskar¿enia do s¹du zob. T. Fo³ta, A. Mucha, Znies³awienie i zniewa¿enie w internecie,
Prokuratura i Prawo 2006, nr 11, s. 54-62.
4 Punkt 2a w § 13 art. 15, dotycz¹cy pos³ów do Parlamentu Europejskiego, zosta³ dodany
ustaw¹ z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 25, poz. 219).
5 W rozumieniu art. 115 k.k. § 13 pkt 3 kuratorem s¹dowym jest kurator zawodowy
i kurator spo³eczny  za: O. Górniok, Objanienie wyra¿eñ ustawowych, [w:] M. Filar (red.),
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 624.
6 M. Mozgawa, Komentarz do art. 115 § 13 k.k., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny.
Komentarz, Warszawa 2012, s. 273.

Internet a prawnokarna ochrona godnoci osobistej funkcjonariusza publicznego

95

szy S³u¿by Wiêziennej oraz osoby pe³ni¹ce czynn¹ s³u¿bê wojskow¹7. Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej nale¿¹ do funkcjonariuszy publicznych nie
z powodu przynale¿noci do organów powo³anych do ochrony bezpieczeñstwa
publicznego, a z uwagi na to, ¿e stra¿ jest jednostk¹ organizacyjn¹ gminy
kierowan¹ przez komendanta zatrudnionego na podstawie umowy o pracê
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, co powoduje, i¿ stra¿nicy s¹
pracownikami organu samorz¹du terytorialnego8.
Do funkcjonariuszy publicznych zaliczamy pracowników Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, chyba ¿e pe³ni¹ wy³¹cznie czynnoci us³ugowe9.
Funkcjonariuszem publicznym nie jest natomiast leniczy Lasów Pañstwowych. Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o Lasach Pañstwowych10 jako
pracownik S³u¿by Lenej mo¿e korzystaæ z ochrony prawnokarnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Zdecydowanie jednak leniczy, który zajmuje kierownicze stanowisko w instytucji pañstwowej, nale¿y do funkcjonariuszy publicznych11.
Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k. nie
jest tak¿e asesor komorniczy. Wyj¹tkiem bêdzie sytuacja, w której pe³ni on
obowi¹zki zastêpcy komornika12 b¹d prowadzi czynnoci zlecone przez komornika13.

Karnoprawna ochrona godnoci osobistej
funkcjonariusza publicznego
Przedmiotem ochrony art. 226 k.k. jest godnoæ i powaga funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej oraz powaga organu, który funkcjonariusz publiczny reprezentuje b¹d godnoæ i powaga konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej14. Przedmiot ochrony przestêpstwa zniewa¿enia
Prezydenta RP (art. 135 § 2 k.k.) stanowi czeæ urzêduj¹cego Prezydenta RP.
Podmiotem przestêpstwa zniewa¿enia funkcjonariusza publicznego oraz
Prezydenta RP mo¿e byæ ka¿dy cz³owiek  tym samym s¹ to przestêpstwa
7
8
9

Zgodnie z art. 115 § 17 k.k., osob¹ pe³ni¹c¹ czynn¹ s³u¿bê wojskow¹ jest ¿o³nierz.
Zgodnie z ustaw¹ z 29 sierpnia 1997 r. o stra¿ach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy o Policji,
ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny oraz ustawy  Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. nr 98, poz. 626).
10 Ustawa z dnia 28 wrzenia 1991 r. o Lasach Pañstwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r.,
nr 45, poz. 435 ze zm.).
11 O. Górniok, Objanienie wyra¿eñ..., s. 626.
12 Art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r., nr 167, poz. 1191 ze zm.).
13 W trybie art. 33 ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji.
14 M. Kulik, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du
terytorialnego, [w:] M. Mozgawa (red.), op. cit., s. 536.
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powszechne. Sprawc¹ ww. przestêpstw mo¿e byæ tak¿e funkcjonariusz publiczny lub osoba do pomocy mu przybrana.
Czynnoæ sprawcza przestêpstwa z art. 226 k.k. polega na zniewa¿eniu.
Ustawodawca nie zdefiniowa³ pojêcia zniewa¿enia, tym samym nale¿y przyj¹æ szerokie jego rozumienie, tj. ubli¿enie komu s³owem b¹d czynem. Zniewa¿eniem bêd¹ wszelkie zachowania sprawcy wyra¿aj¹ce demonstracyjnie
pogardê dla innej osoby, których celem jest poni¿enie godnoci innej osoby,
wywo³uj¹ce u dotkniêtej osoby uczucia obrazy15. Forma zniewa¿enia nie zosta³a okrelona ani w art. 226 k.k. ani w art. 135 § 2 k.k.. Zniewa¿aj¹ce
zachowanie mo¿e przybraæ postaæ s³own¹ (dobrym przyk³adem jest pos³u¿enie siê przez sprawcê wulgarnymi sformu³owaniami), graficzn¹ (zdjêcie bêd¹ce fotomonta¿em czy karykatura) oraz postaæ symboli lub znaków. Zniewa¿enie mo¿e byæ dokonane tak¿e za pomoc¹ rodków masowego przekazu, jak
prasa czy Internet (np. przez obra¿aj¹cy osobê blog czy stronê internetow¹).
Zniewa¿enie w odró¿nieniu od znies³awienia nie musi nieæ ze sob¹ okrelonego przekazu informacyjnego w postaci zarzutów dotycz¹cych w³aciwoci
lub postêpowania osoby16. Przez zniewa¿enie rozumiemy takie zachowania
sprawcy, które polegaj¹ równie¿ na wyra¿eniu ujemnej oceny w stosunku do
okrelonej osoby17.
Przedmiotem czynnoci wykonawczej w art. 226 § 1 k.k. jest funkcjonariusz publiczny albo osoba do pomocy mu przybrana. Z kolej w § 3 tego
artyku³u przedmiotem czynnoci wykonawczej jest konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej. Czyn z art. 226 § 1 k.k. mo¿e byæ pope³niony tylko
wówczas, gdy ³¹cznie zostan¹ spe³nione dwie przes³anki: do zniewa¿enia
musi dojæ podczas i w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych18.
Znamiê modalne podczas pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych oznacza zbie¿noæ czasow¹ i miejscow¹ zachowania sprawcy i wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych przez funkcjonariusza publicznego19. Znamiê w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych spe³nione jest wówczas, gdy wykonywane
15 S. Hyp, Przestêpstwa przeciwko czci i nietykalnoci cielesnej, [w:] A. Grzekowiak, K. Wiak,
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 999.
16 J. Raglewski, Przestêpstwa przeciwko czci i nietykalnoci cielesnej, [w:] A. Zoll (red.),
Kodeks karny. Czêæ szczególna, t. II, Zakamycze 2006, s. 828.
17 M. Szwarczyk, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, [w:] T. Bojarski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 583.
18 Konstrukcja, i¿ zniewa¿enie musi zostaæ pope³nione podczas i w zwi¹zku z pe³nieniem
obowi¹zków s³u¿bowych, wprowadzona zosta³a ustaw¹ z dnia 9 maja 2008 r. (Dz.U. nr 122,
poz. 782). Zmiana stanowi³a realizacjê wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 padziernika 2006 r. (sygn. P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121), który uzna³ przepis art. 226 § 1 k.k. za
niezgodny z art. 54 ust. 1 Konstytucji w zakresie penalizacji zniewa¿enia podjêtego podczas lub
w zwi¹zku z czynnoci¹ s³u¿bow¹.
19 A. Barczak-Oplustil, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych oraz
samorz¹du terytorialnego, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz, t. II,
Warszawa 2013, s. 1079.
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przez funkcjonariusza publicznego czynnoci s³u¿bowe s¹ motorem, przyczyn¹ naruszenia jego godnoci osobistej20.
Wystêpek zniewa¿enia funkcjonariusza publicznego podczas i w zwi¹zku
z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych oznacza przymus dzia³ania sprawcy w cile okrelonym czasie. Zniewa¿enie dokonane przez sprawcê w czasie, gdy funkcjonariusz nie wykonuje s³u¿bowych obowi¹zków i nie pozostaj¹ce w zwi¹zku przedmiotowym z tymi obowi¹zkami (np. zniewa¿enie
funkcjonariusza wy³¹cznie na tle porachunków osobistych), podlega kwalifikacji na podstawie art. 216 k.k.21 W zwi¹zku z tym zniewa¿enie funkcjonariusza publicznego dokonane przez Internet nie jest takie oczywiste. Nie
budzi wiêkszych w¹tpliwoci, gdy dokonywane jest za pomoc¹ czatu22 czy
innego komunikatora internetowego (w czasie rzeczywistym, jak np. Skype)
pomiêdzy funkcjonariuszem publicznym a sprawc¹ zniewa¿enia w czasie pe³nienia i w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych przez tego
funkcjonariusza. Jednak¿e gdy funkcjonariusz publiczny, wypowiadaj¹c siê
w artykule zamieszczonym na portalu internetowym, jest obra¿any przez
komentuj¹c¹ osobê ju¿ po czasie pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych, pojawia
siê w¹tpliwoæ, czy podlega ochronie z art. 226 § 1 k.k., czy te¿ bêdzie
zmuszony do wniesienia prywatnego aktu oskar¿enia za zniewa¿enie za pomoc¹ rodków masowego komunikowania z art. 216 § 2 k.k.
Pomocny mo¿e tu byæ wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 28 padziernika
2008 r.23 Artur . zosta³ skazany z art. 226 § 1 k.k. przez s¹dy pierwszej
i drugiej instancji za zniewa¿enie funkcjonariusza publicznego  sêdziego s¹du
rejonowego w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych  w ten sposób,
¿e w korespondencji kierowanej do s¹du rejonowego u¿ywa³ sformu³owañ
sugeruj¹cych pozostawanie tego sêdziego w uk³adach o charakterze przestêpczym, czerpaniu z tego tytu³u oraz posiadanych znajomoci korzyci maj¹tkowych oraz niechlubnej przesz³oci zawodowej. S¹d Najwy¿szy s³usznie zauwa¿y³, i¿ Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 padziernika 2006 r.
orzek³, ¿e art. 226 § 1 k.k. (w brzmieniu sprzed dnia 25 lipca 2008 r.) jest
20
21

Ibidem, s. 1081.
A. Marek, Komentarz do art.226 Kodeksu karnego, [w:] A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX 2010, [online] <http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpcASKnro=587262477&wersja=-1&reqId=1372686007077324&class
=CONTENT&loc=4&full=1&hId=6>, dostêp: 1.07.2013.
22 Czat (ang. chat) pozwala u¿ytkownikom na rozmowê w czasie rzeczywistym przez
interfejs (mo¿e byæ nim strona internetowa lub odpowiedni program). Wymiana wiadomoci
odbywa siê najczêciej poprzez wpisywanie tekstu, który jest wywietlany na bie¿¹co innym
uczestnikom (lub uczestnikowi przy rozmowach prowadzonych na czatach prywatnych). U¿ytkownicy mog¹ równie¿ u¿ywaæ okrelonych elementów graficznych, prezentuj¹cych ich stan
emocjonalny, jak te¿ kamer internetowych umo¿liwiaj¹cych prezentacjê wizerunku nadawcy.
Zob. B. Woniak, Internetowy czat w wietle prawa karnego, Prokuratura i Prawo 2011, nr 1,
s. 86-87.
23 Wyrok SN z dnia 28 padziernika 2008 r., sygn. V KK 127/08, LEX nr 468651.
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niezgodny z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i rozstrzygniêcie zawarte w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego oznacza, ¿e od momentu wejcia w ¿ycie wyroku niedopuszczalne staje siê ciganie z tytu³u
zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie, wy³¹cznie w zwi¹zku z jego czynnociami s³u¿bowymi, a nie podczas
wykonywania tych czynnoci. Nale¿y podkreliæ, ¿e znamiona modalne podczas i w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych przez funkcjonariusza publicznego musz¹ wyst¹piæ ³¹cznie. Tym samym funkcjonariusz, który
jest zniewa¿any w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, ale poza
czasem ich pe³nienia, nie podlega ochronie przewidzianej w art. 226 § 1 k.k.,
a wy³¹cznie w art. 216 § 1 lub 2 k.k. Oczywicie taka konstrukcja przepisu
art. 226 § 1 k.k. w sytuacji zniewa¿enia dokonanego w Internecie mo¿e
powodowaæ problemy z poprawn¹ kwalifikacj¹ czynu sprawcy, ale wydaje siê
s³uszna. Nale¿y podzieliæ zdanie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 padziernika 2006 r., ¿e przyjêta w art. 226 § 1 k.k. konstrukcja normatywna
w zakresie, w jakim umo¿liwia uruchomienie odpowiedzialnoci karnej na
podstawie oskar¿enia publicznego jedynie na tej podstawie, ¿e wypowied
zniewa¿aj¹ca pozostaje w zwi¹zku z czynnociami s³u¿bowymi, nie odpowiada wzglêdom proporcjonalnoci i mo¿e prowadziæ do naruszenia wolnoci
debaty publicznej w pañstwie demokratycznym.
Konstytucyjnymi organami RP s¹ wszystkie organy wymienione w Konstytucji: Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów,
organy administracji rz¹dowej, samorz¹du terytorialnego, s¹dy, trybuna³y,
Najwy¿sza Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik
Praw Obywatelskich24. Zgodnie z art. 226 § 1 k.k., miejsce, w którym sprawca dokonuje zniewa¿enia, nie ma znaczenia25. Z odmienn¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia w przypadku art. 226 § 3 k.k., w którym zniewa¿enie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej musi nast¹piæ publicznie, tj. w miejscu
b¹d w sposób umo¿liwiaj¹cy dotarcie tego faktu do nieokrelonego krêgu
osób26. W myl art. 135 § 2 k.k. karalne jest wy³¹cznie publiczne dokonanie
zniewagi Prezydenta RP. Przedmiotem czynnoci wykonawczej przestêpstwa
mo¿e byæ w tej sytuacji wy³¹cznie aktualnie urzêduj¹cy Prezydent RP. Nie
ma przy tym znaczenia, czy Prezydent mia³ mo¿liwoæ rozpoznania zniewagi
(sprawca bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoæ tak¿e wówczas, gdy Prezydent nie
w³ada jêzykiem, w którym zniewaga zosta³a dokonana)27.
Warto zauwa¿yæ, i¿ znamion przestêpstwa uregulowanego w art. 135
§ 2 k.k. oraz w art. 226 § 1 k.k. nie wype³nia okazywanie lekcewa¿enia
24
25
26
27

A. Barczak-Oplustil, op. cit., s. 934.
Zob. wyrok SN z dnia 25 padziernika 2011 r., sygn. II KK 84/11, LEX nr 1099327.
M. Kulik, op. cit., s. 537.
P. Hofmañski, J. Satko, Przestêpstwa przeciwko czci i nietykalnoci cielesnej. Przegl¹d
problematyki. Orzecznictwo (SN 19192000). Pimiennictwo, Kraków 2002, s. 46.
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Prezydentowi RP oraz funkcjonariuszowi publicznemu. Tym samym nie bêdzie zniewa¿eniem brak reakcji na powitanie czy manifestowanie pogardy
przez pozostawanie w pozycji siedz¹cej, poniewa¿ przestêpstwa zniewa¿enia
mo¿na dopuciæ siê wy³¹cznie w formie dzia³ania, a nie zaniechania (pope³nienie przestêpstwa w formie zaniechania mo¿liwe jest jedynie w sytuacji,
gdy na sprawcy zniewa¿enia ci¹¿y prawny obowi¹zek okrelonego dzia³ania)28. Inaczej uregulowana zosta³a kwestia odpowiedzialnoci w art. 226
§ 2 k.k., gdzie oprócz zniewa¿enia spenalizowano tak¿e poni¿enie konstytucyjnego organu RP. Poni¿enie jest pojêciem szerszym, poniewa¿ obejmuje
wszelkie zachowania zmierzaj¹ce do pozbawienia w opinii publicznej nale¿ytego konstytucyjnym organom w³adzy szacunku czy autorytetu29. Poni¿enie,
w odró¿nieniu od zniewa¿enia, obejmuje swoim zakresem równie¿ znies³awienie danego organu, tj. pomówienie o takie postêpowanie czy w³aciwoci,
które mog¹ poni¿yæ organ w opinii publicznej lub naraziæ go na utratê zaufania30. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ art. 226 § 3 k.k. ma zastosowanie
wy³¹cznie do zniewa¿enia konstytucyjnego organu RP. Nie jest mo¿liwe stosowanie tego przepisu do pojedynczego pracownika ww. organu, a nawet
grupy pracowników. Jeli jednak zniewaga zosta³a skierowana przeciwko
wszystkim osobom pracuj¹cym w danym organie, uznaæ nale¿y, ¿e porednio
dotyka równie¿ samego organu31.
Strona podmiotowa przestêpstwa z art. 135 § 2 k.k. polega na umylnoci wy³¹cznie w postaci zamiaru bezporedniego32. Zniewa¿enie uregulowane
w art. 226 k.k. mo¿na pope³niæ umylnie w dwóch zamiarach: bezporednim
i ewentualnym. Jednak¿e poni¿ania mo¿na siê dopuciæ tylko w zamiarze
bezporednim33.
Wystêpek zniewa¿enia Prezydenta RP zagro¿ony jest kar¹ do 3 lat pozbawienia wolnoci. Przestêpstwo zniewa¿enia funkcjonariusza publicznego
lub osoby do pomocy mu przybranej zagro¿one jest kar¹ grzywny, ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku. Publiczne zniewa¿enie lub
poni¿enie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze
grzywny, ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Oba opisywane przestêpstwa, tj. uregulowane w art. 135 § 2 k.k. oraz
art. 226 k.k., cigane s¹ w trybie publicznoskargowym z urzêdu.

28
29
30
31
32

A. Marek, Kodeks karny. Komentarz..., s. 415.
M. Szwarczyk, op. cit., s. 583.
A. Barczak-Oplustil, op. cit., s. 934.
Ibidem.
P. Kardas, Przestêpstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks
karny. Czêæ szczególna, t. II, Zakamycze 2006, s. 156, odmiennie M. Budyn-Kulik, Przestêpstwa
przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz..., s. 323.
33 M. Kulik, op. cit., s. 537.
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Podsumowanie
Prawne mo¿liwoci ochrony funkcjonariuszy publicznych i osób do pomocy im przybranych, konstytucyjnych organów RP oraz Prezydenta RP zapewniaj¹ skuteczn¹ ochronê godnoci osobistej ww. podmiotów. Warto jednak
zauwa¿yæ, i¿ ewolucja standardów w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka, zmierzaj¹ca do tego, aby osoby publiczne, w tym ww. podmioty, posiada³y s³absz¹ ochronê przed krytyk¹ (czego wyrazem jest przywo³ywany wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego), zas³uguje na ca³kowit¹ aprobatê.
Podmioty te bezsprzecznie posiadaj¹ prawo do obrony w³asnej godnoci, lecz
musz¹ wykazaæ siê wiêksz¹ tolerancj¹ na krytykê, gdy¿ wiadomie wystawiaj¹ siê na kontrolê spo³eczeñstwa.

Summary
Internet and criminal protection of the dignity of a public officer
Key words: public officials, dignity, the President, Criminal Code, protection.

Legal protection capacity of public officials and people to help them
foster, constitutional bodies and the President of the Republic of Poland shall
ensure the effective protection of personal dignity. It is worth noting that the
evolution of standards in the jurisprudence of the European Court of Human
Rights aimed at the public figures to have less protection against criticism.
The object of protection art. 226 of the Criminal Code is the dignity and
seriousness of the officer and the seriousness of the body which represents
the public official or the dignity and seriousness of the constitutional authority of the Polish Republic. Object of protection of insulting the President of
the Republic (Article 135 § 2 of the Penal Code) is the dignity of the President.
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Przestêpstwo p³atnej protekcji
 historia kryminalizacji
Historiê nauki, ale i ca³ej ludzkoci przenika tradycja. Ujmuj¹ to zreszt¹
trafnie s³owa Jorge Luisa Borgesa, dla którego poród wielu piêknych rzeczy
nie istnieje ani jedna, która nie rzuca³aby teraz d³ugiego cienia i nie decydowa³aby o tym, co robimy dzisiaj lub jutro.
St¹d na pytanie, czy zajmowaæ siê tradycj¹ w nauce, w tym tak¿e
w nauce prawa karnego, odpowied mo¿e byæ tylko jedna1. Studia te nie
s³u¿¹ zaspokojeniu jedynie pró¿nej potrzeby odnajdywania w³asnych korzeni w przesz³oci, szczególnie wyranej w zakresie poszukiwania historycznego rodowodu koncepcji i instytucji prawnych2. Historyczna refleksja nad
prawem prowadzi bowiem do  daj¹cej poczucie stabilizacji i pewnoci instytucji publicznych  konstatacji, ¿e jego dzieje s¹ kontynuacj¹ wzorów mylenia i regu³, tym samym sta³ej w nim obecnoci elementów z przesz³oci3.
Kazimierz Brodziñski przekonywa³, ¿e ród ludzki przeznaczony jest d¹¿yæ
do coraz wy¿szey doskona³oci, któr¹ tem jedynie sposobem osiêga, i¿ z dowiadczenia korzysta. A czem¿e Innem s¹ przepisy w ka¿dym ludzkim zawodzie, je¿eli nie zbiorem dowiadczeñ? Im ten zbiór d³u¿ej jest rozstrz¹sany
i sprawdzany [...] tem siê w pewniejsze zasady ustal¹. Te zasady skracaj¹
1 W. Uruszczak, Tradycja w historii prawa. Pamiêci Profesora Adama Vetulaniego w 100lecie urodzin i 25-lecie mierci, Zagadnienia Naukoznawstwa 2002, nr 3(153), s. 353362;
B. Sitek, Historia prawa a europejska kultura prawna (na tle artyku³u S. Salmonowicza),
Pañstwo i Prawo 1997, nr 4, s. 83 i n.; J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdañsk 2007, s. 9 i n.
2 R. Tokarczyk, Wstêp, [w:] Tradycja i postêp w prawie. Zbiór rozpraw, pod red. R. Tokarczyka, Lublin 1983, s. 12.
3 W. Uruszczak, Statut Jana £askiego z 1506 roku. 500 lat tradycji pañstwa prawa
w Polsce, Czasopismo Prawno-Historyczne 2007, t. LIX, z. 2, s. 9; J. Bardach, Themis a Clio,
czyli o potrzebie podejcia historycznego w prawoznawstwie, [w:] idem, Themis a Clio czyli
prawo a historia, Warszawa 2001, s. 15 i n.; B. Sitek, op. cit., s. 86 i n.

102

Przemys³aw Palka

i prostuj¹ drogê do celu, do którego poprzednicy b³êdnie tylko i mozolnie
zbli¿yæ siê mogli4 .
Bez badañ w p³aszczynie czasowej, uwzglêdniaj¹cych rozwój i przeobra¿enia okrelonych instytucji prawnych, ³atwo o pochopne wnioski i uproszczenia5.
Mo¿na spotkaæ siê z pogl¹dem o antycznych antecedencjach zamachów
na instytucje pañstwowe i interesy ich reprezentantów6. Z powstaniem
i rozwojem pañstwa bezporednio, funkcjonalnie i czasowo wi¹¿¹ siê czyny
okrelane mianem zbrodni przeciwko panuj¹cemu, przeciwko pañstwu czy
te¿ przestêpstwa przeciwko w³adzy publicznej7. To one s³u¿yæ maj¹ ochronie
warunków szczególnie istotnych dla bytu i ci¹g³oci w³adzy, a wiêc ochronie
bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego, sfery interesów maj¹tkowych
panuj¹cego, jak te¿ sprawowanego przez niego wymiaru sprawiedliwoci8.
Wyodrêbnianie nowych funkcji w dzia³alnoci pañstwa prowadzi do powstawania coraz to nowych typów przestêpstw, chroni¹cych ju¿ jednak nie
tyle pañstwo jako takie, ile w³anie sprawnoæ i skutecznoæ dzia³ania jego
aparatu administrowania, poszczególne czynnoci jego instytucji9 czy wreszcie powagê i autorytet wystêpuj¹cych w jego imieniu urzêdników10. ród³a
zagro¿eñ s¹ jednak niejednorodne. Prawid³owe funkcjonowanie w³adz i urzê4
5

K. Brodziñski, Pisma rozmaite, t. I, Warszawa 1830, s. 3.
J. Jakubowski, Z problematyki metodologicznej badañ prawnoporównawczych, Pañstwo i Prawo 1963, z. 7, s. 4 i n.; P. Bachmat, Czynna i bierna strona p³atnej protekcji  akt
korupcji, sadowa kwalifikacja czynu, Archiwum Kryminologii 2010, t. XXXII, s. 324 i n.
6 Brak tego typu czynów w najstarszych pomnikach prawa t³umaczy siê oczywistym
i naturalnym potêpieniem tego typu zachowañ, a wiêc niewymagaj¹cym normatywnego wyra¿enia ich charakteru. Zob. np. B. Sygit, Zbrodnia jako kategoria przestêpstwa, Toruñ 2005, s. 279.
7 K. Koranyi, Powszechna historia pañstwa i prawa, Warszawa 1965, t. I, s. 27, 94;
W. Mossakowski, Accusator w rzymskich procesach de repetundis w okresie republiki, Toruñ
1994, s. 24; J. Wojciechowska, Zdrada ojczyzny w polskim prawie karnym na tle porównawczym, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1975, s. 9 i n. W prawie staro¿ytnego Rzymu
w sk³ad przestêpstw przeciwko pañstwu nie wchodzi³o tylko perduellio, ale tak¿e crimen repetundarum (zdzierstwa urzêdników), abitus (bezprawne zabiegi wyborcze), falsum (fa³szerstwo
pieniêdzy) a tak¿e vis publica (nadu¿ycia w³adzy przez urzêdników). O. Robinson, The Criminal
Law of Ancient Rome, London 1995, s. 74 i n.
8 K. Ilski, £apówka czy dobrodziejstwo. Nieformalne rodki dyplomatyczne w czasach
Teodozjusza II, Eos 1995, nr 83, s. 359 i n.; T. Bojarski, Przestêpstwa przeciwko pañstwu
(uwagi na tle projektu kodeksu karnego), [w:] Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani
Profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996, s. 21 i n. Tym niemniej poczyniæ trzeba w tym
miejscu zastrze¿enie, ¿e za czyny przeciwko w³adzy, stoj¹cej wszak na stra¿y porz¹dku publicznego, uznaæ mo¿na wszystkie przestêpstwa pospolite, ju¿ przez sam fakt ³amania obowi¹zuj¹cych w danej spo³ecznoci norm prawnych bêd¹cych regulatorem zachowañ spo³ecznych. Zob.
np. D. Kaczor, Przestêpczoæ kryminalna i wymiar sprawiedliwoci w Gdañsku w XVIXVIII
wieku, Gdañsk 2005, s. 166 i n.
9 T. Hanusek, Przemoc jako forma dzia³ania przestêpnego, Kraków 1969, s. 69.
10 Por. F. Maciejowski, Wyk³ad prawa karnego w ogólnoci z zastosowaniem Kodexu Kar
G³ównych i Poprawczych z dniem 20 grudnia/1 stycznia 1848 r. w Królestwie Polskiem obowi¹zuj¹cego tudzie¿ ustawy przechodniej i instrukcji dla s¹dów, Warszawa 1848, s. 304; B. Bednarczyk, Granice w³adzy  wybrane problemy praw i wolnoci cz³owieka, Kraków 2001, s. 60.
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dów w pierwszej kolejnoci atakowane jest przez tych, w rêkach których
spoczywa zarz¹d interesami maj¹tkowymi w³adcy, sprawowany w jego imieniu wymiar sprawiedliwoci czy wreszcie przez tych, którzy dzia³aj¹ z mandatu wyborców11. Im to bowiem niejako ex definitione naj³atwiej zboczyæ na
manowce urzêdniczej korupcji, zdzierstwa i wszelkiego rodzaju nadu¿yæ12.
Stycznoæ za miêdzy realizuj¹c¹ zadania pañstwa instytucj¹ a obywatelem
rodzi grupê zamachów na dzia³alnoæ tych instytucji podejmowanych od
zewn¹trz, tj. zwi¹zanych z pewn¹ form¹ udzia³u w korumpowaniu, psuciu
tej w³adzy13.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e zjawisko op³aconej protekcji jest równie leciwe, jak
przestêpstwo ³apownictwa, w inklinacji z którym od zawsze pozostawa³o.
Szlak zachowañ okrelanych jako p³atna protekcja w mniej lub bardziej
wyrany sposób wiedzie wiêc przez nepotyzm14, instytucjê porêczenia od
osób pignus sufficiens maj¹cych, utrzymywanie klientów, pos³ów, wydatki
na podtrzymywanie przyjani wp³ywowych osobistoci ¿ycia politycznego15,
wyproszenie siê skazanego16 (przeciwko któremu dekret wiadectwo
i karê g³ówney winy naznaczy³17), tzw. czo³obitne18, a tak¿e zamieniany na
pieni¹dze przywilej ³atwego dostêpu do króla19.
11 W. Pociej niebezpieczeñstwo przestêpstw urzêdniczych dokonywanych od wewn¹trz
widzia³ w ich agenturowoci, jako ¿e porz¹dek prawny atakowany jest w takim to przypadku
w samym jego rdzeniu przez mechanizm samego aparatu pañstwowego. W. Pociej, Uwagi nad
zagadnieniem przestêpstw urzêdniczych i zawodowych, Nowe Prawo 1951, nr 6, s. 38.
12 I. K¹kolewski, Miêdzy korupcj¹ a ksenofobi¹. Zmiany postrzegania zjawiska korupcji
w dawnej Rzeczypospolitej. Zarys problemu, Przegl¹d Historyczny 2007, z. 1. s. 18.
13 P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego, Olsztyn
2011, s. 76 i n.
14 Zob. np. L. Korczak, Kariery mo¿now³adcze w Wielkim Królestwie Litewskim u schy³ku
redniowiecza, w: W³adza i presti¿. Magnateria Rzeczypospolitej w XVIXVIII wieku, pod red.
J. Urwanowicza przy wspó³udziale E. Dubas-Urwanowicz i P. Guzowskiego, Bia³ystok 2003,
s. 295303; A. Rachuba, Hegemonia Sapiehów na Litwie jako przejaw skrajnej dominacji magnaterii w ¿yciu kraju, [w:] ibidem, s. 217229.
15 Patrz K. Winiewski, Mazowieckie i podlaskie zaplecze polityczne biskupa p³ockiego
Stanis³awa £ubieñskiego, [w:] W³adza i presti¿..., s. 151 i n.; Z. Anusik, Kariery faworytów
królewskich a kariery opozycjonistów w dobie panowania Zygmunta III (15781632), Przegl¹d
Nauk Historycznych 2004, r. III, nr 2, s. 560; G. Ba³truszajtys, Z badañ nad kszta³towaniem
siê grupy urzêdniczej u schy³ku Rzeczypospolitej. Urzêdnicy Komisji Skarbu Koronnego w latach
17641794, [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku, t. 5, pod red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1987, s. 48 i n.
16 Te¿ jeliby kto o z³odziejstwo albo o które z³oczyñstwo na karanie gard³em przez urz¹d
prawa pospolitego skazany by³, a w tym karaniu gard³o swe pieni¹dzmi odkupi³, albo siê od
tego karania albo od stracenia gard³a przez przyiacio³ swych, albo goci, pos³ow, panow znakomitych wyproszony by³, a za takowy swóy uczynek z³y, u kata w rêku by³, taki ka¿dy miedzy
dobremi ludmi rycerskiemi nie ma wiêcey tego przywileju szlacheckiego u¿ywaæ...  Statut
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, Wilno 1786, cyt. za: S. Godek, M. Wilczek-Karczewska, Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795. Wybór róde³, Warszawa 2006, s. 391.
17 Cyt. za: T. Czacki, O Litewskich i polskich prawach, o ich duchu, ród³ach, zwi¹zku
i o rzeczach zawartych w Pierwszem Statucie dla Litwy 1529 Roku wydanem, t. II, Warszawa
1801, s. 133. Zdaniem T. Czackiego w czasach kiedy do krzywdy iednemu cz³owiekowi czynioney,
³¹czon¹ zosta³a krzywda fpo³eczeñftwa, w wzruszeniu fpokoynoci, lub omieleniu podobnych
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Rozpoznanie jednak danego zjawiska jako szkodliwego to jedno, a ujêcie
go w ramy prawnokarnego zakazu  to drugie. Postawmy wiêc tezê, ¿e
w porównaniu do sprzedajnoci, przekupstwa, zdzierstwa czy defraudacji
pieniêdzy publicznych kryminalizacja zachowañ w dzisiejszym rozumieniu
obejmowanych pojêciem p³atnej protekcji nast¹pi dopiero wiele stuleci póniej20. Prawo rzymskie, drobiazgowo reguluj¹ce odpowiedzialnoæ za wykorzystywanie posiadanej w³adzy do prywatnych korzyci, poza oddzia³ywaniem norm prawnokarnych pozostawi osobliwy system powo³ywania na
urzêdy, opieraj¹cy siê na protekcji, nepotyzmie i znajomociach21, porednictwo w nawi¹zywaniu wp³ywowych kontaktów czy wszelkie inne przejawy
prywatyzacji w³adzy22. Zauwa¿my jednak, ¿e we wszystkich tych zachowaniach sk³adaj¹cych siê na wie klientaln¹, z ca³ym splotem towarzysz¹cych
jej zale¿noci i patronatu23, wiêcej jest zabiegów o w³asne beneficja, kariery,
kontakty czy te¿ w dzisiejszym rozumieniu sprawy ni¿ typowego dla p³atnej protekcji zyskownego porednictwa.
Bez wzglêdu na to, czy II RP traktowaæ jako pañstwo odrodzone, czy
pañstwo nowe24, nie da siê podwa¿yæ ci¹g³oci ponadtysi¹cletniej tradycji
pañstwowoci polskiej25. Pomimo panuj¹cego chaosu w dziedzinie prawodawstwa karnego, przywrócenie polskiego prawa przedrozbiorowego, nieskodyfikowanego i powsta³ego w innej epoce historycznej, nie wchodzi jednak
wystêpków [...] opinia publiczna przynaymniey chcia³a cech¹ nies³awy tych dotkn¹æ, którzy do
ratowania ¿ycia u¿ywali pieniêdzy. Ibidem, s. 134 i n.; zob. te¿ S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004, s. 6364. B. Groicki, pisz¹c o przyczynach prze które kto
nie mo¿e wiadczyæ wymienia: ³otrowie, których u prêgi bito albo siê od tego odkupili [...]
albowiem haniebnym ludziom wszystkie uczciwe sprawy bywaj¹ zabronione. B. Groicki, Porz¹dek s¹dów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953, s. 132.
18 Zwrot wystêpuj¹cy w dokumentach czasów jagielloñskich oznaczaj¹cy okrelon¹ sumê
pieniêdzy sk³adan¹ wy¿szym urzêdnikom (kanclerzowi, marsza³kowi, wojewodzie) za uzyskanie
przywileju na urz¹d, dzier¿awê lub nadanie wieczyste. W. Pa³ucki, Studia nad uposa¿eniem
urzêdników ziemskich w Koronie do schy³ku XVI wieku, Warszawa 1962, s. 23; J. Tazbir,
Staropolskie nazwy ³apówek, Jêzyk Polski 1995, t. LXXV, z. 1, s. 42.
19 M. Wrede, Marsza³kowie wielcy i nadworni koronni. Wnioski z biogramów, [w:] W³adza
i spo³eczeñstwo w XVI i XVII w. Prace ofiarowane Antoniemu M¹czakowi w szeædziesi¹ta
rocznice urodzin, Warszawa 1989, s. 191; zob. te¿ T. Szulc, Stanowisko króla w Rzeczypospolitej
na podstawie listów ostatniego Jagiellona do Radziwi³³ów, Studia z Dziejów Pañstwa i Prawa
Polskiego 2002, nr 7, s. 162 i n.
20 Zob. np. P. Bachmat, op. cit., s. 276 i n.
21 P. Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, prze³. J. Szczepañski, Poznañ 2007, s. 125 i n.
22 L.T. B³aszczyk, Ze studiów nad senatem rzymskim w okresie Republiki, £ód 1965,
s. 77 i n.
23 A. M¹czak, Nierówna przyjañ. Uk³ady klientalne w perspektywie historycznej, Wroc³aw
2003, s. 85 i n.
24 Zob. J. Kolasa, Odzyskanie przez Polskê niepodleg³oci w 1918 r. w wietle prawa miêdzynarodowego, Przegl¹d Sejmowy 2008, nr 5 (88), s. 9 i n.
25 Szerz. L. Antonowicz, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej ze stanowiska prawa miêdzynarodowego, Przegl¹d Sejmowy 1998, nr 5, s. 1728; J. Kolasa, Odzyskanie przez Polskê
niepodleg³oci w 1918 r. w wietle prawa miêdzynarodowego, Przegl¹d Sejmowy 2008, nr 5
(88), s. 9 i n.
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w rachubê26. Procesowi jego unifikacji towarzysz¹ wiêc aspiracje przeradzaj¹ce siê z czasem w prace kodyfikacyjne27.
Kodeks karny z 1932 r. spe³ni³ oczekiwania twórców, którzy chcieli stworzyæ kodeks w najwy¿szym stopniu syntetyczny, ale te¿ osadzony w realiach
spo³ecznych28 . Pozytywne opinie, jakie zbiera³ od pierwszych swych dni, nie
daj¹ siê co prawda odnieæ do uregulowania typowych przestêpstw korupcyjnych29 , jednak brak wyodrêbnienia przestêpstwa sk³adaj¹cego siê sk¹din¹d
z nieprzestêpnych (niezakazanych) czynów sk³adowych mo¿na uznaæ za racjonalny.
Kodeks zna³ sprzedajnoæ w typach: przyjêcia ³apówki (bez naruszenia
obowi¹zku s³u¿bowego), ¿¹dania jej, uzale¿nienia czynnoci s³u¿bowej od jej
otrzymania, jak te¿ przyjêcia ³apówki za czynnoæ sprzeciwiaj¹c¹ siê (lub
która ma siê sprzeciwiæ) ustawie, a tak¿e przestêpstwo przekupstwa sprowadzaj¹ce siê do formy podkupu30 lub darowizny wynagradzaj¹cej31. Co zupe³nie niezrozumia³e, nie kryminalizowa³ natomiast udzielenia urzêdnikowi korzyci w zwi¹zku urzêdowaniem, jeli ³apówka nie mia³a na celu sk³onienia go
do naruszenia obowi¹zku s³u¿bowego lub jeli nie by³a wiadczeniem wzajemnym za naruszenie owego obowi¹zku przez urzêdnika32. Prowadzi³o to wiêc do
sytuacji, w której odpowiedzialnoæ ponosi³ urzêdnik przyjmuj¹cy korzyæ za
czynnoæ zgodn¹ z jego urzêdowaniem, karze nie podlega³ za  za przekupstwo  wrêczaj¹cy j¹, nawet jeli inicjatywa pochodzi³a od tego ostatniego33.
Obawê, by czyn sprawcy przekupstwa nie uszed³ bezkarnie, rozwiewa³
jednak przepis art. 293 tego¿ kodeksu, przewiduj¹cy odpowiedzialnoæ za
26 Zob. np. M. Tarnawski, Kszta³towanie siê ustawodawstwa karnego polskiego w latach
19181994. Prawo karne materialne, [w:] Historia prawa  historia kultury. Liber Memorialis
Vitoldo Maisel dedicatus, pod red. E. Borkowskiej-Bagieñskiej i H. Olszewskiego, Poznañ 1994,
s. 397.
27 S. P³aza, Kodyfikacja prawa w Polsce miêdzywojennej, Czasopismo Prawno-Historyczne 2005, t. LVII, z. 1, s. 219 i n.; S. Glaser, Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933, s. 2227;
S. Przyjemski, Historia kodyfikacji prawa karnego, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 1988, nr 1,
s. 38.
28 Por A. Pasek, Kodeks karny z 1932 roku w opiniach autorów polskich, Acta Universitatis Wratislaviensis 2004, nr 2620, Prawo CCXC, s. 297306.
29 Szerzej P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie..., s. 189 i n.
30 Art. 134: Kto udziela lub obiecuje udzieliæ korzyci maj¹tkowej lub osobistej urzêdnikowi albo innej osobie, aby sk³oniæ urzêdnika do naruszenia obowi¹zku s³u¿bowego, podlega karze
wiêzienia do lat 5 i grzywny.
31 Art. 135: Kto udziela korzyci maj¹tkowej lub osobistej urzêdnikowi albo innej osobie
za naruszenie przez urzêdnika obowi¹zku s³u¿bowego, podlega karze wiêzienia do lat 3
i grzywny.
32 W. Makowski, Kodeks karny 1932. Komentarz, Warszawa 1933, s. 358; H. Pop³awski,
A. Weiser, Przekupstwo bierne i czynne w projekcie kodeksu karnego, Biuletyn Prokuratury
Generalnej 1963, nr 9, s. 34.
33 S. liwiñski, Przekupstwo w wietle art. 134, 135, 286293 k.k. tudzie¿ przepisów prawa
wojskowego (w zwi¹zku z art. Prof. dr Papierkowskiego Art. 134 k.k. czy art. 293 k.k.?), Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy 1948, nr 6, s. 41. Autor nietrafnie widzia³ w takim przypadku
mo¿liwoæ przyjêcia kwalifikacji z art. 286 § 2 k.k. (s. 42).
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pod¿eganie i pomocnictwo do przestêpstwa indywidualnego (urzêdniczego)34,
co wcale nie znaczy, ¿e pod¿eganie (pomocnictwo) personae incertae35. Z czasem, gdy pogl¹d o mo¿liwoci poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci z ogólnych
przepisów o pod¿eganiu i pomocnictwie przestanie budziæ w¹tpliwoci36,
przepis ów stanie siê dubluj¹c¹ struktur¹ normatywn¹ wspomnianych odmian wspó³dzia³ania37, które  podkrelmy to wyranie  w sposób wystarczaj¹cy zdawa³y siê zakazywaæ czynów le¿¹cych u podstaw protekcji, w tym
zw³aszcza w jej komponencie sprowadzaj¹cym siê do porednictwa w za³atwieniu sprawy.
Aktem prawnym powsta³ym na wyrane polityczne zapotrzebowanie
koñca dwudziestolecia miêdzywojennego by³ dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych interesów pañstwa, penalizuj¹cy czyny przeciwko pañstwu i sanacyjnej w³adzy pañstwowej38.
W grupie przestêpstw o bardzo ogólnie i szeroko okrelonym przedmiocie
ochrony (przestêpstwa przeciwko porz¹dkowi publicznemu) dekret wprowadza³ karalnoæ specyficznej konstrukcji prawnokarnej, bliskiej typowemu porednictwu, ale te¿ i penalizuj¹cej przedpole zagro¿onego dobra39. T³o rozpoczynaj¹cego w ten w³anie sposób swój karnoprawny byt przestêpstwa p³atnej
protekcji40 stanowi³a bowiem nie tyle ingerencja w za³atwienie sprawy urzêdowej, ile jej zwerbalizowana zapowied. Przestêpstwo p³atnej protekcji, o doæ
trudnym do uchwycenia, a ju¿ na pewno szerokim przedmiocie ochrony41,
sprowadza³o siê w³anie do op³acanego porednictwa w za³atwieniu sprawy
przy pomocy wyartyku³owanego powo³ania siê sprawcy na swoje wp³ywy
34 Wyrok SN z 22 listopada 1935 r., I K 803/35, OSN 1936, poz. 292; Z. Papierkowski,
Art. 134 k.k. czy art. 293 k.k.? (problem pod¿egania i pomocnictwa do przestêpstwa indywidualnego), Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy 1948, nr 2, s. 35.
35 Wyrok SN z 18 grudnia 1937 r., I K 1205/37, OSN(K) 1938, nr 7, poz. 156.
36 W du¿ej mierze za spraw¹ SN. Zob. wyrok z 3 czerwca 1936 r., II K 2350/35, OSN 1936,
nr 12, poz. 446; postanowienie z 20 marca 1937 r., I K 736/36, OSN 1937, poz. 149; zob. te¿
S. liwiñski, Polskie prawo karne materialne. Czêæ ogólna, Warszawa 1946, s. 367; W Wolter,
Zagadnienie uczestnictwa w przestêpstwie, Nowe Prawo 1955, nr 78, s. 34 i n.
37 Z. Papierkowski, Zagadnienia z dziedziny prawa karnego, Lublin 1948, s. 94; H. Pop³awski, A. Weizer, Sprzedajnoæ urzêdnicza w polskim prawie karnym, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 1960, nr 2, s. 188 i n. O. Chyliñski, Przestêpstwa urzêdnicze, [w:] O. Chybiñski, W. Gutekunst, W. wida, Prawo karne. Czêæ szczególna, pod red. W. widy, Warszawa 1965, s. 289.
38 Dz.U. nr 91, poz. 623. Dekret obowi¹zywa³ do dnia wejcia w ¿ycie dekretu z 16
listopada 1945 r. o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy pañstwa
(Dz.U. nr 53, poz. 300).
39 Symptomatyczny jest w tej mierze wyrok, w którym stwierdzono, ¿e wrêczenie urzêdnikowi ³apówki nie stanowi koniecznego elementu przestêpstwa p³atnej protekcji. Wyrok SN
z 3 wrzenia 1953 r., I K 182/53, OSNCK 1955, nr 1, poz. 10.
40 Art. 10: Kto, powo³uj¹c siê na swój wp³yw na urzêdnika, podejmuje siê porednictwa
w za³atwieniu przy jego pomocy sprawy urzêdowej i za to przyjmuje dla siebie lub innej osoby
korzyæ maj¹tkow¹ lub osobist¹, albo jej obietnicê, b¹d te¿ korzyci takiej ¿¹da, podlega karze
wiêzienia do lat 5 lub aresztu.
41 O. Chyliñski, P³atna protekcja, Warszawa 1967, s. 10 i n.; M. Siewierski, [w:] J. Bafia,
L. Hochberg, M. Siewierski, Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa 1965, s. 62.
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u urzêdnika (art. 10)42. Objêcie zakresem penalizacji owego dwuaktowego zachowania dowodzi jego cis³ego zwi¹zku z urzêdniczym nadu¿yciem funkcji publicznej, jeli nie wrêcz paso¿ytniczej zale¿noci od niego43. Gdyby wszak nie
skorumpowany aparat urzêdniczy, nie mia³by wiêkszego uzasadnienia przepis,
którego byt by³ uzale¿niony od upatrywania przez petenta nadziei w za³atwieniu swej sprawy w³anie (jedynie) przez op³acone, wp³ywowe porednictwo.
Godzi siê podkreliæ, ¿e jak niejasny by³ zakres pojêcia urzêdnik, tak
te¿ z przepisu nie wynika³o, by za³atwienie sprawy urzêdowej sprowadzaæ siê
mia³o do urzêdniczego naruszenia prawa czy te¿ oznaczaæ choæby jakie
uprzywilejowanie przez urzêdnika, pozyskanie jego szczególnej ¿yczliwoci.
Wydaje siê tymczasem, ¿e przepis art. 10 dekretu, zakres karalnoci którego
to przestêpstwa by³ uniezale¿niony od rzeczywistego wp³ywu sprawcy na
urzêdnika i na prawid³owoæ toku jego urzêdowania, nie powinien w opisie
skutku (bli¿szego) pomijaæ jakiejkolwiek predykacji odnonie do legalnoci
za³atwianej sprawy urzêdowej44. Przepis doæ nonszalancko rozszerza³ zakres kryminalizacji przez takie ujêcie strony przedmiotowej, które akurat
w sytuacji rozg³aszania o wiadczonej pomocy przez urzêdników w za³atwianiu spraw zgodnie z prawem w instytucjach kieruj¹cych siê bezwzglêdn¹
lojalnoci¹ wobec jego litery mia³o niewiele wspólnego z wyznaczonym przestêpstwu p³atnej protekcji przedmiotem ochrony. Wydaje siê, ¿e nie mog³o
podrywaæ ono dobrego imienia instytucji pañstwowych czy te¿ porz¹dku
publicznego w³anie z uwagi na ludzk¹ sk³onnoæ do oceniania urzêdów
przez pryzmat sprawuj¹cych go osób45.
42 U podstaw wprowadzenia przepisu p³atnej protekcji upatrywano funkcjonowanie zwi¹zku przestêpczego z Parylewiczow¹, siostr¹ sanacyjnego ministra spraw wewnêtrznych Bronis³awa Pierackiego i ¿on¹ ówczesnego prezesa S¹du Apelacyjnego w Krakowie, na czele. Przypisywane jej czyny odp³atnych protekcji i interwencji w sprawach obsadzania stanowisk w s¹dach,
notariatach, uzyskiwania koncesji, wp³ywania na decyzje i wyroki s¹dowe nie by³y  przed
wejciem w ¿ycie dekretu z 1938 r.  czynami zabronionym. Parylewiczowa zmar³a w ledztwie.
Poniek¹d wiêc problem, przed jakim stan¹³ ówczesny wymiar sprawiedliwoci, sta³ siê nieaktualny. Pozosta³a jednak koniecznoæ przeciwdzia³ania okrelonemu procederowi. S. ¯mudziñski,
Uwagi o p³atnej protekcji, S³u¿ba MO 1964, nr 6, s. 681. Rodzaj spraw za³atwianych przy
pomocy p³atnej protekcji przez nastêpne lata niewiele siê zmieni³. T. Zawadzak, Niektóre formy
p³atnej protekcji, Problemy Kryminalistyki 1964, nr 52, s. 695 i n.
43 E. Popek widzi w p³atnej protekcji zjawisko wtórne korupcji urzêdniczej. E. Popek, Przestêpstwo p³atnej protekcji, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo XVI, 1978, z. 89, s. 118.
44 St¹d te¿ na zupe³nie inn¹ ocenê zas³uguje, przytoczony przez O. Chyliñskiego (P³atna
protekcja..., s. 6), przepis art. 163 kodeksu karnego Indii z 1860 r.: Kto od innej osoby dla
siebie lub kogo innego wynagrodzenie przyjmuje, otrzymuje, pozwala sobie daæ albo usi³uje je
otrzymaæ jako zachêtê lub nagrodê za to, ¿e przez wywieranie osobistego wp³ywu doprowadza
urzêdnika do podjêcia lub niepodjêcia czynnoci urzêdowej, do uprzywilejowania kogo przy
wype³nianiu obowi¹zków s³u¿bowych albo do wywiadczenia lub niewywiadczenia komu us³ugi w rz¹dzie centralnym, rz¹dzie krajowym, parlamencie, krajowym zgromadzeniu ustawodawczym lub przez (innego  O.Ch.) urzêdnika, podlega.... I choæ poziom porednictwa w przytoczonym przepisie jest nieporównywalnie wy¿szy ni¿ w art. 10 dekretu, to jednak opis skutku
dzia³ania p³atnego protektora wydaje siê du¿o lepszy.
45 Por. R. Sobañski, Kulturowe uwarunkowania prawa, [w:] Staro¿ytne kodyfikacje prawa,
pod red. A. Dêbiñskiego, Lublin 2000, s. 36.
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Charakterystyczne, ¿e poparcie w dokonywaniu przestêpstw, oznaczonych jedynie do najogólniej pojêtego zakresu okrelaj¹cego sposób dzia³ania,
wyczerpywaæ mog³o znamiona udzia³u w zwi¹zku maj¹cym na celu nak³anianie w³adz i urzêdów do nadu¿yæ (art. 166) b¹d te¿ u¿ywania podstêpnych
zabiegów o uzyskanie urzêdu (art. 137)46. Nawet jeli przepisy te nie by³y
stosowane zbyt czêsto, to jednak kry³ siê w nich pewien zamys³ objêcia
odpowiedzialnoci¹ nie tylko sprawców tzw. biernej postaci p³atnej protekcji.
Pierwszym ca³ociowym aktem sumuj¹cym pozakodeksowe normy karne,
jak te¿ odpowiadaj¹cym nowej misji dziejowej lat powojennych by³ dekret
z 16 listopada 1945 r. o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Pañstwa47. Koniecznoæ rozszerzenia penalizacji na nowe czyny i zaostrzenia kar za ju¿ przewidziane w nim przestêpstwa doprowadzi³a
do uchwalenia 13 czerwca 1946 r. dekretu pod t¹ sam¹ nazw¹48, uchylaj¹cego w ca³oci dekret z 16 listopada 1945 r.
Nowy dekret49, zwany nobilituj¹co ma³ym kodeksem karnym (dalej:
m.k.k.)50, ju¿ nie milcz¹co jak poprzednik, lecz wyranie  na czas swego
obowi¹zywania i w zakresie przezeñ uregulowanym  zawiesza³ moc prawn¹
przepisów kodeksu karnego z 1932 r. (art. 68 m.k.k.)51.
W rozdziale II Przestêpstwa przeciwko porz¹dkowi publicznemu recypowany zosta³ przepis typizuj¹cy przestêpstwo op³aconej protekcji (art. 38 m.k.k.),
46 Z tych to akurat przepisów skazani zostali porednicy w g³onej sprawie Wandy Parylewiczowej. Za: M. Surkont, Z zagadnieñ odpowiedzialnoci za korupcjê, Wojskowy Przegl¹d
Prawniczy 2000, nr 1 (213), s. 24.
47 Dz.U. nr 53, poz. 300. W dekrecie znajduj¹ rozwiniêcie tendencje uwidocznione ju¿
w ustawodawstwie wojskowym, które omówione zostanie w dalszej kolejnoci. Szerzej o dekrecie A. Lityñski, O prawie i s¹dach pocz¹tków Polski Ludowej, Bia³ystok 1999, s. 95 i n.
48 Dla podkrelenia tym samym ci¹g³oci historycznej z poprzednim dekretem, tych samych racji i czasu jego obowi¹zywania. M. Siewierski, Ma³y kodeks karny. Komentarz i orzecznictwo, £ód 1949, s. 19.
49 Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie
odbudowy Pañstwa (Dz.U. nr 30, poz. 192 ze zm.).
50 Z. Papierkowski tak t³umaczy³ przyjêt¹ (nieoficjaln¹, choæ powszechn¹) nazwê dla dekretu: zajmuje siê wieloma przestêpstwami okrelonymi w powszechnym kodeksie karnym
z roku 1932; poniewa¿ czyni to w zakresie znacznie mniejszym ni¿ ten¿e kodeks, st¹d przydawka »ma³y«. Drugim tytu³em do nazwania tego dekretu kodeksem jest okolicznoæ, i¿ wyczerpuj¹co normuje ogó³ zagadnieñ z pewnej dziedziny ¿ycia spo³ecznego. Z. Papierkowski, Prawo
karne (czêæ szczegó³owa)..., s. 244 i n.
51 W za³o¿eniu przepisy te z chwil¹ uchylenia dekretu mia³y odzyskaæ moc prawn¹.
W rzeczywistoci tak siê jednak nie sta³o. Dekret  w czêci materialnoprawnej  zosta³ uchylony jedynie w czêci uregulowanej przez dekret z 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolnoci sumienia
i wyznania (Dz.U. nr 45, poz. 334) i przez dekret z 22 padziernika 1947 r. o przepadku
maj¹tku (Dz.U. nr 65, poz. 396). W ca³oci zosta³ uchylony przez art. VI pkt 4 ustawy z 19
kwietnia 1996 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz.U. nr 13, poz. 95 ze zm.).
W praktyce wiêc zawieszenie odegra³o rolê uchylenia odnonych przepisów w zakresie unormowanym przez m.k.k. W odniesieniu do ustaw szczególnych przyjmowano zasadê lex posterior
specialis derogat legi priori generali et speciali. M. Siewierski, Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r.
o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Pañstwa, [w:] J. Bafia,
L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 87.
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racje kryminalizacji którego SN dostrzega³ w walce z podrywaniem zaufania
do organów pañstwowych przez tych [...], którzy wytwarzaj¹ opiniê, ¿e przez
wykorzystywanie wp³ywu na urzêdnika mo¿na go sk³oniæ do odst¹pienia od
przestrzegania obowi¹zków s³u¿bowych52.
Przewidziane w art. 46 m.k.k. rozszerzenie pojêcia urzêdnika nieuchronnie przenosi siê na zakres przestêpstwa op³aconej protekcji53 przez powo³ywanie siê sprawcy na wp³ywy ju¿ nie tylko na urzêdników sensu largo
w rozumieniu art. 292 k.k. z 1932 r., lecz tak¿e sensu largissimo, przewidzianym w art. 46 § 1 i § 2 m.k.k.54 Mimo niezmienionej dyspozycji przepisu art.
38 mk.k. w stosunku do regulacji przedwojennej, oczekuje siê od niego ochrony ju¿ nie czêciowego tylko, powierzchownego autorytetu Pañstwa i jego
aparatu, lecz istotnych jego ustrojowych wartoci55.
Podniesienie zagro¿enia karnego w przepisie art. 38 m.k.k.  w porównaniu z art. 10 dekretu z 22 listopada 1938 r.  z 5 lat do 15 lat wiêzienia przy
dos³ownym powtórzeniu jego dyspozycji, tak jakby usz³o uwadze doktryny.
Przestêpstwo z art. 38 m.k.k., zagro¿one du¿o surowsz¹ sankcj¹ karn¹
w zestawieniu z przepisami o przestêpstwach urzêdniczych i przestêpstwach
przeciwko w³adzom i urzêdom, w dalszym ci¹gu  wbrew wynikom p³yn¹cym
z wyk³adni logicznej  sprowadza siê do roli przepisu chroni¹cego równie¿
przed oszukañczym wy³udzaniem korzyci za pomoc¹ stworzonej przez
sprawcê fikcji56. Obowi¹zuj¹ce w tym czasie regulacje (art. 68 m.k.k., a ju¿
na pewno art. 36 k.k. z 1932 r.) wykluczaj¹ mo¿liwoæ stosowania w takim
przypadku dodatkowo przepisu o oszustwie (art. 264 k.k. z 1932 r.)57.
52
53

Wyrok SN z 1 padziernika 1958 r., I K 753/57, OSNPG 1959, nr 1, poz. 34.
Art. 38: Kto powo³uj¹c siê na swój wp³yw na urzêdnika (art. 46), podejmuje siê porednictwa w za³atwieniu przy jego pomocy sprawy urzêdowej i za to przyjmuje dla siebie lub innej
osoby korzyæ maj¹tkow¹ lub osobist¹ albo jej obietnice, b¹d takiej korzyci ¿¹da, podlega
karze wiêzienia.
54 Por. L. Kubicki, Przestêpstwo p³atnej protekcji a przestêpstwo oszustwa (Problem zbiegu
przepisów ustawy), Pañstwo i Prawo 2005, z. 5, s. 22.
55 S. ¯mudziñski, op. cit., s. 682.
56 Pocz¹tkowo tak w³anie SN w wyrokach z: 20 kwietnia 1948 r., K 62/48, OSN 1948,
nr 3, poz. 78; 28 maja 1948 r., K 28/48, OSN 1949, nr 1, poz. 23; 12 stycznia 1953 r., I K 1448/52,
Pañstwo i Prawo 1953, nr 4, s. 620; 7 maja 1958 r., III K439/58, OSPG 1958, nr 12, poz. 29; zob.
te¿ R. Kry¿e, Glosa do wyroku SN z 15 grudnia 1958 r., I K 803/58, OSPiKA 1961, nr 2, poz. 44,
s. 104; H. Rajzman, Glosa do wyroku SN z 9 marca 1957 r., I K 977/56, OSPiKA 1958, z. 4, poz. 111,
s. 245247 (w sprawie tej oskar¿ona, korzystaj¹c z niewiedzy pokrzywdzonych, i¿ wobec ich syna
zosta³a ju¿ wykonana kara mierci, podjê³a siê wobec nich spowodowania niewykonania wyroku,
powo³uj¹c siê na swój wp³yw na prokuratora. Od pokrzywdzonych w ci¹gu czterech lat pobiera³a
korzyci maj¹tkowe, fa³szywie przy tym podaj¹c, ¿e prokurator zarz¹dzi³ wstrzymanie wykonania
wyroku i skazany nadal ¿yje). H. Rajzman nie traktowa³ art. 38 m.k.k. jako securatis causa na
u¿ytek w tych przypadkach, kiedy nie ma nale¿ytych dowodów, ¿e sprawca wprowadzi³ pokrzywdzonego w b³¹d lub wyzyska³ jego b³¹d. Gdyby tak mia³o byæ  pyta³  po có¿ surowsza sankcja
przewidziana w art. 38 m.k.k.? (s. 247).
57 Wyrok SN z: 7 maja 1958 r., III K 439/58, OSNPG 1958, nr 12, poz. 29; 1 padziernika
1958 r., I K 755/57, OSNPG 1959, nr 1, poz. 34; S. P³awski, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w zakresie prawa karnego materialnego (I pó³rocze 1959 r.), Nowe Prawo 1960, nr 2, s. 180.
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Odosobniony pozostaje pogl¹d, by ¿yj¹cy swym w³asnym ¿yciem przepis
art. 38 m.k.k. traktowaæ jako reguluj¹cy odpowiedzialnoæ osób podejmuj¹cych siê za korzyæ lub jej obietnicê za³atwiania czynnoci urzêdowych rzeczywicie istniej¹cych i to jeszcze przy daj¹cym siê uchwyciæ wp³ywie porednika na tok czynnoci urzêdowych58. Tymczasem to w³anie  na co s³usznie
zwróci³a uwagê Zofia Radzikowska  chêæ osi¹gniêcia korzyci [...] w zwi¹zku z za³atwianiem sprawy urzêdowej, u jednego przez w³asne dzia³anie,
u drugiego przez wp³yw na dzia³alnoæ urzêdnika pozwala dopatrywaæ siê
istotnego podobieñstwa miêdzy sprawc¹ p³atnej protekcji a urzêdnicz¹ korupcj¹59. O rzeczywistej protekcji (posiadanie wp³ywu i rzeczywiste podjêcie
siê porednictwa) na gruncie art. 38 m.k.k. wnioskowaæ mo¿na by³o tak¿e
z braku odrêbnej regulacji dla p³ac¹cego za protekcjê. Przy owym uchwytnym wp³ywie porednika na tok czynnoci urzêdowej w pe³ni zastosowanie
znaleæ móg³by przepis o pomocnictwie do wyodrêbnionego czynu z art. 134
lub 135 k.k. z 1932 r.60 Nie sta³y temu na przeszkodzie normatywne podstawy odpowiedzialnoci za przestêpne wspó³dzia³anie, w tym tak¿e dotycz¹ce
tzw. koniecznego uczestnictwa.
Podejmowane próby ratowania w³aciwej relacji miêdzy przepisem art.
38 m.k.k. a typowymi przestêpstwami urzêdniczymi (sprzedajnoæ, interesowne nadu¿ycie w³adzy) trudno uznaæ za zadowalaj¹ce61. Jakby nie patrzeæ,
du¿o ³agodniej i tak traktowane by³o niebudz¹ce w¹tpliwoci podrywanie
autorytetu w³adzy pañstwowej przez przyjmuj¹cego ³apówkê, w zwi¹zku
z urzêdowaniem, jej funkcjonariusza ni¿ przez osobê stoj¹c¹ poza urzêdem,
która powo³uj¹c siê na swój wp³yw na urzêdnika, podejmowa³a siê porednictwa w za³atwieniu sprawy62. Jest to tym bardziej niezrozumia³e, ¿e znamiê
powo³ywania siê na wp³ywy  bêd¹ce argumentem uzasadniaj¹cym karalnoæ p³atnej protekcji  interpretowane by³o w sposób szeroki, maj¹cy coraz
mniej wspólnego z respektem dla zasady nullum crimen sine lege63 i rzeczy58 W. Pociej, W sprawie interpretacji art. 38 m.k.k., Palestra 1959, nr 4, s. 47 i n. Trafnie
SN w jednym z wyroków spostrzeg³, ¿e w przypadkach, kiedy nie tylko »wp³ywy« (protekcja) s¹
fikcyjne, ale sam »urzêdnik« jest fikcj¹ [...], nie mo¿na dopatrywaæ siê znamion przestêpstwa
z art. 38 m.k.k., nawet w wietle najszerszej wyk³adni tego przepisu. Wyrok z 15 marca 1961 r.,
I K 1167/60, OSNPG 1961, nr 6, poz. 92. W innym z kolei: podstawow¹, zasadnicz¹ niejako
postaci¹ przestêpstwa z art. 38 m.k.k. jest czerpanie »korzyci« z rzeczywistych stosunków
z urzêdnikami i wi¹¿¹cych siê z tym rzeczywistych wp³ywów na ich tok urzêdowania. Wyrok
SN z 15 grudnia 1958 r., I K 803/58, OSNPG 1959, nr 5, poz. 15.
59 Z. Radzikowska, Z problematyki postaci zjawiskowych przestêpstwa z art. 38 m.k.k.,
Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 1968, nr 2, s. 152.
60 Por. ibidem, s. 153.
61 Wyrok SN z 4 wrzenia 1950 r., K 726/50, OSN 1951, nr 1, poz. 11; wyrok z 3 maja 1952
r., I k 1428/51, OSNKC 1953, nr 3, poz. 42.
62 Przesadnie pisa³ S. ¯mudziñski (op. cit., s. 680), ¿e op³acona protekcja jest jednym
z najbardziej spo³ecznie niebezpiecznych przestêpstw.
63 SN nie widzia³ przeszkód, by za powo³ywanie siê na wp³ywy traktowaæ powo³ywanie siê
na znajomoæ (uchwa³a SN z 25 kwietnia 1963 r., VI KO 7/64, OSNKW 1963, nr 12, poz. 211)
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wistym zagro¿eniem dla bêd¹cego przedmiotem ochrony dobra prawnego64.
Co wiêcej, przewa¿aj¹ca w doktrynie wyk³adnia przepisu art. 38 m.k.k. prowadzi³a do tego, ¿e korzystniej (bo bezkarnie) by³o  odnosz¹c siê do pierwszego komponentu owego przepisu  z³o¿yæ solenn¹ obietnicê pozyskania
wp³ywów, ni¿ powo³ywaæ siê na nie, nawet gdy w rzeczywistoci sprawca
w ogóle ich nie posiada³65.
cis³e zwi¹zki ³¹cz¹ce przestêpstwo p³atnej protekcji z przestêpstwami
zyskownego nadu¿ycia sprawowanej funkcji publicznej s¹ niew¹tpliwie wyrane i zrozumia³e66. I to nie tylko dlatego, ¿e sprawcy przestêpstw p³atnej
protekcji, jako maj¹cy opinie osób szeroko ustosunkowanych w ko³ach
urzêdniczych, czêsto utrzymuj¹ znajomoci z urzêdnikami, na których siê
powo³uj¹67. U sedna art. 38 m.k.k. postrzega siê wiêc zwalczanie deprawowania aparatu urzêdniczego w Pañstwie68. To t³umaczy dlaczego w samej
tylko powsta³ej w umys³ach urzêdników, na których powo³ywa³ siê protektor,
wiadomoci jego zarobkowego dzia³ania chciano widzieæ wystarczaj¹cy powód do przypisania im odpowiedzialnoci za wspó³sprawstwo lub pomocnictwo do p³atnej protekcji69. Pogl¹d ten  choæ trudny do zaakceptowania
 doæ wyranie uzmys³awia jednak oczekiwania stawiane przed przepisem
o p³atnej protekcji w walce z podrywaniem przynale¿nego organom pañstwowym autorytetu i zaufania70.
czy te¿ sam fakt podjêcia siê porednictwa (wyrok SN z 4 wrzenia 1950 r., K 726/50, OSN
1961, nr 1, poz. 11). Zob. te¿ E. Popek, Glosa do wyroku SN z 2 marca 1972 r., II KR 4/71,
Nowe Prawo 1973, nr 4, s. 620.
64 St¹d te¿ za wystarczaj¹ce jako powo³ywanie siê na wp³ywu uznane zosta³o stwierdzenie oskar¿onej  bêd¹cej ¿on¹ zatrudnionego w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej  dobrze,
porozmawiam z mê¿em. Wyrok SN z 3 kwietnia 1963 r., IV k 686/61, OSNPG 1963, nr 9, poz. 134.
Wed³ug T. Chrustowskiego i M. Surkonta powo³anie siê na znajomoæ z urzêdnikiem nie jest
równoznaczne z powo³aniem siê na wp³yw na niego. Je¿eli jednak sprawca, powo³uj¹c siê na
znajomoæ z urzêdnikiem, ¿¹da pieniêdzy za porednictwo w przychylnym za³atwieniu przez
niego sprawy, to niew¹tpliwie budzi u korzystaj¹cego z porednictwa uzasadnione przekonanie,
¿e pieni¹dze te maj¹ byæ rodkiem do takiego za³atwienia sprawy. T. Chrustowski, M. Surkont,
P³atna protekcja, S³u¿ba MO 1963, nr 45, s. 581 i n.
65 W tym wzglêdzie zob. niepublikowany wyrok SN z 11 marca 1963 r., IV K 756/62, [w:]
E. Popek, Przestêpstwo p³atnej protekcji w projekcie kodeksu karnego, Nowe Prawo 1969, nr 4,
s. 553.
66 Zob. np. wyrok sk³adu siedmiu sêdziów z 12 lipca 1962 r., V K 838/61, Nowe Prawo
1963, nr 3, s. 397. Zwi¹zek ów prowadzi³ te¿ do trudnoci w kwalifikacji. S³usznie J. Potêpa
traktowa³ przyjêcie nienale¿nej korzyci przez zatrudnionego (lecz nie powo³anego do rozpoznania sprawy) w danym urzêdzie i wp³ywaj¹cego na w³aciwego do jej za³atwienia urzêdnika
(z racji kole¿eñstwa, a nie z przys³uguj¹cej mu nad nim w³adzy) jako p³atn¹ protekcjê, a nie
sprzedajnoæ. J. Potêpa, Glosa do wyroku SN z 23 czerwca 1959 r., III K 110/59, Pañstwo i Prawo
1960, z. 10, s. 692695.
67 Zob. np. M. Bere¿nicki, Z badañ nad problematyk¹ sprzedajnoci urzêdniczej, Problemy Kryminalistyki 1967, nr 70, s. 750.
68 M. Siewierski, Ma³y kodeks karny. Komentarz..., s. 90.
69 T. Chrustowski, M. Surkont, P³atna protekcja..., s. 581. Tak samo S. ¯mudziñski, op. cit.,
s. 684.
70 J. Wojciechowski, Uwagi o przestêpstwie p³atnej protekcji w projekcie k.k., Nowe Prawo 1963, nr 78, s. 793 i n.
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Wszelkie niedostatki zakresu kryminalizacji wyznaczonego przepisem
art. 38 m.k.k. nadrabia³a jego ekstensywna wyk³adnia. Rzecz¹ obojêtn¹ dla
bytu przestêpstwa by³ wiêc czas przyjêcia korzyci lub jej ¿¹dania w odniesieniu do za³atwienia sprawy. Przedmiotowe elementy dyspozycji art. 38
m.k.k. by³y wiêc wyczerpane niezale¿nie od tego, czy sprawca ¿¹da³ albo
przyjmowa³ korzyæ przed, czy te¿ po za³atwieniu sprawy urzêdowej, byleby
tylko przysporzenie by³o wynagrodzeniem za jej za³atwienie (porednictwo
skuteczne lub bezskuteczne), które sprawca wi¹za³ ze swym wp³ywem na
organ sprawê tê za³atwiaj¹cy71 . Znamiê powo³ywania siê, mog¹ce niechybnie wynikaæ tak¿e z samego zachowania siê protektora72 , wyk³adane by³o
jako stworzenie pozorów wzbudzaj¹cych przekonanie o wp³ywie na urzêdnika, ergo istnienia pozaprawnych mo¿liwoci za³atwienia sprawy urzêdowej w
drodze realizacji posiadanego wp³ywu, prowadz¹ce do sk³onienia petenta do
powierzenia tej¿e takiemu w³anie wp³ywowemu sprawcy73. Charakter
wp³ywu na urzêdnika  czy to poredni, czy bezporedni  ze stanowiska
art. 38 m.k.k. traktowano jako irrelewantny74, tak samo zreszt¹ jak i sam¹
inicjatywê porednictwa75.
W kodeksie karnym z 1969 r.76 (dalej: d.k.k.) przepisy o ³apownictwie
uzupe³nia  bêd¹cy odpowiednikiem art. 38 m.k.k.  art. 244 d.k.k., statuuj¹cy odpowiedzialnoæ za p³atn¹ protekcjê. Co istotne, dope³nia on przepisy
dotycz¹ce ³apownictwa o pewien zakres zachowañ skierowanych (jedynie?)
w³anie przeciwko prawid³owej dzia³alnoci instytucji pañstwowych i spo³ecznych77. O ile w tym pierwszym wrêczaj¹cy korzyæ dociera do osoby pe³ni¹cej
funkcjê publiczn¹ (bezporednio lub przez pomocnika)78, o tyle przy przestêpstwie p³atnej protekcji kontaktuje siê z osob¹ wp³ywow¹, wierz¹c
i licz¹c na jej wp³ywy w tych instytucjach, a tym samym tak¿e na dotarcie do
osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹, tyle tylko, ¿e w³anie przez porednika79.
71 Wyroki SN z: 5 listopada 1953 r., II K 632/53, OSNCK 1954, nr 3, poz. 48; 18 wrzenia
1957 r., II K 4/57, OSNPG 1958, nr 1, poz. 68.
72 Wyrok SN z 4 wrzenia 1950 r., K 726/50, OSN(K) 1951, nr 1, poz. 11.
73 Zob. np. wyrok 7 sêdziów SN z 12 lipca 1962 r., V K 838/61, OSNKW 1963, nr 6, poz. 100.
74 Wyrok SN z 20 kwietnia 1948 r., K 62/48, OSN(K) 1948, nr 3, poz. 78.
75 Wyroki SN z: 20 kwietnia 1948 r., K 12/48, OSN(K) 1948, nr 4, poz. 104; 21 grudnia
1962 r., III K 526/62, OSNKW 1963, nr 11, poz. 202.
76 Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. (Dz.U. nr 13, poz. 94 z póñ. zm.).
77 Z. Wojtczak, Wzglêdnoæ przestêpstwa op³aconej protekcji i jego przedmiot ochrony, Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 1980, t. XI, s. 128131; E. Popek,
Przestêpstwo p³atnej protekcji w ustawodawstwie karnym PRL, Warszawa 1971, s. 19 i n.
78 Z. Salamonowicz, Rola osoby trzeciej (porednika) w przestêpstwie ³apownictwa, S³u¿ba
MO 1980, nr 6 (141), s. 726735.
79 Z. Radzikowska, op. cit., s. 153. Trudno wykluczyæ sytuacjê, ¿e przestêpstwa p³atnej
protekcji dopuszcza³ siê tak¿e funkcjonariusz publiczny (osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹)
w zwi¹zku z wykonywaniem powierzonych mu funkcji publicznych. E. Popek, Przestêpstwo
p³atnej protekcji w wietle norm czêci ogólnej nowego kodeksu karnego, Problemy Praworz¹dnoci 1970, nr 2, s. 28.
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W udzieleniu korzyci protektorowi ze wiadomoci¹, ¿e nie jest ona (przynajmniej w czêci) przeznaczona tylko dla niego, upatrywano podstawy do
zastosowania przepisów o ³apownictwie czynnym z § 14 art. 241 d.k.k.
(w formie usi³owania)80.
W porównaniu z poprzednio obowi¹zuj¹c¹ regulacj¹ zmiana w ujêciu
strony przedmiotowej przepisu art. 244 d.k.k. jeszcze bardziej poszerza granice karalnoci81. W miejsce podjêcia siê porednictwa i przyjêcia za to
korzyci kodeks karny z 1969 r. wymaga podjêcia siê porednictwa w zamian za korzyæ albo jej obietnicê, wi¹¿¹c podjêcie siê porednictwa z uzgodnionym b¹d przyrzeczonym elementem korzyci w³anie na zasadzie warunku w zamian za82. £atwiej przeto wykazaæ, ¿e faktyczne osi¹gniêcie
korzyci nie ma ju¿ dla oceny prawnej czynu z art. 244 d.k.k. ¿adnego
znaczenia. Jego dokonanie nastêpuje ju¿ z chwil¹ podjêcia siê przez sprawce
porednictwa w za³atwieniu sprawy, jeli tylko gotowoæ ta zosta³a przez
zainteresowanego przyjêta83. Pozbywaj¹c siê nieprzydatnej  z punktu widzenia istoty przestêpstwa p³atnej protekcji  jego postaci polegaj¹cej na
¿¹daniu korzyci, przepis art. 244 d.k.k. obok wyranego ujawnienia posiadanych wp³ywów (powo³uj¹c siê) wymienia nadto znamiona alternatywne:
wywo³anie przekonania innej osoby o wp³ywach lub utwierdzenie innej osoby
w przekonaniu o istnieniu takowych84. Adresatem wp³ywu, rozszerzonego
w nowej redakcji przez pominiêcie w jego charakterystyce zaimka swój,
staje siê w miejsce urzêdnika instytucja pañstwowa lub spo³eczna85. Przewidziana za przestêpstwo p³atnej protekcji kara pozbawienia wolnoci od roku
do lat 10, mimo dowiedzionej zale¿noci miêdzy wysokoci¹ sankcji a spo³ecznym niebezpieczeñstwem czynu, miêdzy progiem dyspozycji a progiem
sankcji86, w dalszym ci¹gu nie przenosi siê na poszukiwania w omawianym
przestêpstwie nale¿nego mu ratio legis ani te¿ na jego w³aciw¹ interpretacjê. Za spraw¹ realnoci wp³ywów zrodzi za to na ca³e dekady doæ ja³ow¹
dyskusjê na temat stosunku przepisu okrelaj¹cego przestêpstwo p³atnej pro80 Z. Æwi¹kalski, A. Zoll, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego z zakresu prawa karnego materialnego na I pó³rocze 1987 r., Nowe Prawo 1988, nr 78, s. 82 i n.; W. Kmieciak,
Przegl¹d orzecznictwa Izby Wojskowej S¹du Najwy¿szego w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego za I pó³rocze 1987 r., Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 1989, nr 2, s. 248.
81 E. Popek, Przestêpstwo p³atnej protekcji w projekcie..., s. 552 i n.
82 Wyrok SN z 15 lutego 1982 r., II KR 9/82, OSNKW 1982, nr 45, poz. 25.
83 Wyrok SN z 29 lutego 1984 r., Rw 53/84, OSNKW 1984, nr 910, poz. 94.
84 E. Popek, Glosa do wyroku SN z 2 marca 1972 r. ( II KR 4/71)..., s. 619 i n.
85 W tym kontekcie warto przytoczyæ judykat z okresu obowi¹zywania m.k.k., w którym
SN uzna³, ¿e powo³ywanie siê na wp³yw nie urzêdnika, ale na Radê Zak³adow¹ (wzglêdnie jej
cz³onków) jest niedopuszczaln¹ w prawie karnym analogi¹ contra reum. Wyrok SN z 14 lipca
1961 r., II K 287/61, OSNPG 1962, nr 16, poz. 56.
86 L. Gardocki, O relacji miêdzy typem przestêpstwa a zagro¿eniem ustawowym, Pañstwo
i Prawo 1979, nr 89, s. 130 i n.; Wspomnieæ trzeba, ¿e w tym samym czasie ³apownictwo
bierne i czynne w typach podstawowych zagro¿one by³y kar¹ pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 5, z jeszcze dalej posuniêtym zró¿nicowaniem kary w wypadku mniejszej wagi.
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tekcji i przepisu okrelaj¹cego przestêpstwo oszustwa. Pogl¹d Andrzeja Spotowskiego, by o realnoci wp³ywów nie wyrokowaæ jedynie z pierwszego fragmentu przepisu art. 244 d.k.k., tylko z faktu podjêcia siê porednictwa,
a wiêc swoistego (op³aconego) zobowi¹zania do wykorzystania wp³ywów przy
za³atwieniu sprawy87, nie znalaz³ niestety wiêkszego uznania. Przepis
art. 244 d.k.k., poci¹gaj¹cy do odpowiedzialnoci nie tylko sprawców wykorzystuj¹cych rzeczywiste wp³ywy w instytucjach i porednicz¹cych w korupcji jej funkcjonariuszy, lecz tak¿e tych wprowadzaj¹cych jedynie w b³¹d co
do ich posiadania, nieuchronnie wiêc têpiæ bêdzie ostrze swej penalizacji na
tym, co w istocie stanowi³o ledwie obrze¿a walki ze zjawiskiem ³apownictwa urzêdników88.
Kodeks karny uchwalony ustaw¹ z 6 czerwca 1997 r.89, normuj¹c problematykê przestêpstw tzw. korupcyjnych, nie tylko nie ustrzeg³ siê wyranych
dysfunkcjonalnych rozwi¹zañ, lecz tak¿e da³ wyrane podstawy do stwierdzenia, ¿e w tym zakresie w znacznej czêci pominiêty zosta³ dotychczasowy
dorobek nauki prawa karnego90.
Zawartoæ normatywna p³atnej protekcji w k.k. z 1997 r., odpowiedniki
którego to przestêpstwa oferowa³y jedynie dwie (socjalistyczne) ustawy karne,
tylko pozornie nawi¹zuje do uregulowania lepszego. Przepis art. 38 m.k.k.,
bêd¹cy wyranym punktem odniesienia dla nowej regulacji, bardzo szybko
okaza³ siê jednak za krótki, skoro na gruncie jego obowi¹zywania
w odniesieniu do znamienia powo³ywania siê na wp³ywy uciekaæ siê trzeba
by³o do rozszerzaj¹cej jego wyk³adni tak¿e na pewne niedopowiedzenia,
gesty, znacz¹ce umiechy itp.91. Dezaprobacie tego typu wyk³adni da³ przecie¿ wyraz kodeks karny z 1969 r., wprowadzaj¹c do dyspozycji przepisu
obok powo³ywania siê na wp³ywy, znamiona alternatywne: wywo³anie
przekonania innej osoby o wp³ywach i utwierdzanie innej osoby w przekonaniu o istnieniu wp³ywów92. Pominiêcie tych znamion przez kodeks karny
87

A. Spotowski, P³atna protekcja, [w:] System prawa karnego. O przestêpstwach w szczególnoci, pod red. I. Andrejewa, L. Kubickiego, J. Waszczyñskiego, Wroc³aw  Warszawa
 Kraków  Gdañsk  £ód 1989, s. 618. Podobnie te¿ A. Spotowski (rec.), E. Popek, Przestêpstwo p³atnej protekcji w ustawodawstwie karnym PRL, Warszawa 1971, Wyd. Prawn., s. 212,
Pañstwo i Prawo 1971, nr 10, s. 655.
88 Przywo³ywanie w tym miejscu procentów spraw s¹dowych odnonie rzeczywistej
i oszukañczej protekcji niczego tak naprawdê nie dowodzi. Do zawiadamiania organów cigania  przy braku karalnoci czynnej postaci protekcji  sk³ania raczej sprawcê tego ostatniego
fakt dokonanego na nim oszustwa ni¿ rzeczywistego wywi¹zania siê porednika z za³atwienia
jego sprawy (protekcji). Tak te¿ Z. Radzikowska, op. cit., s. 156 i n.; zob. te¿ E. Popek, Przestêpstwo p³atnej protekcji..., s. 50.
89 Dz.U. nr 88, poz. 553, sprost. Dz.U. z 1997 r., nr 128, poz. 840, z póñ. zm.
90 K. Daszkiewicz, Kodeks karny z 1997 r. Uwagi krytyczne, Gdañsk 2001, s. 258 i n.;
B. Mik, Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r. Rys historyczny i podstawowe problemy interpretacyjne, Kraków 2003, s. 12 i n.; M. Tarnawski, Ogólne refleksje o nowym kodeksie
karnym, Palestra 1999, nr 12, s. 61 i n.
91 O. Chyliñski, P³atna protekcja..., s. 15.
92 Zob. P. Palka, M. Reut, Korupcja w nowym kodeksie karnym, Kraków 1999, s. 89.
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z 1997 r. to niezrozumia³e zawê¿enie dotychczas penalizowanego obszaru93,
trudno by³oby bowiem przyj¹æ, ¿e oznaczaæ mia³oby to powrót do takiej interpretacji powo³ywania siê, które z ustawowym wymogiem wyranie wyartyku³owanego owiadczenia o posiadanych wp³ywach wiele wspólnego akurat
nie mia³o94. Uzasadnienie projektu kodeksu karnego z 1997 r., pomijaj¹ce
milczeniem motywy zasadniczej przecie¿ modyfikacji ustawowego kszta³tu
przestêpstwa p³atnej protekcji w porównaniu do k.k. z 1969 r., nie pozwoli
zdyskontowaæ tego na rzecz w³aciwego miejsca owego przestêpstwa w arsenale antykorupcyjnych przepisów. Nie sposób wykluczyæ, ¿e wprowadzenie
zaimka swój w³anie przez jego dzier¿awczoæ dookreliæ mia³o wp³ywy
jako tam posiadane, tym samym te¿ uczyniæ czytelnym wymóg ich realnoci. Logiczna sprzecznoæ w posiadaniu wp³ywów fikcyjnych by³aby wtedy a¿
nadto widoczna. Niestety na takie rozumienie s³owa swoje nie pozwala³o
upatrywanie w nim nie tyle realnoci wp³ywów, ile ich bezporednioci. Byæ
mo¿e wprowadzenie obarczonego tak¹ w³anie egzegez¹ terminu swoje
wp³ywy, zamiast np. posiadane wp³ywy, przekreli³o tê mo¿liwoæ95. Wydaje siê wiêc, ¿e (co mo¿na jednak jedynie przypuszczaæ) niemia³y zamys³
przeciêcia ponadpó³wiecznej debaty na temat relacji p³atnej protekcji i oszustwa  widoczny w radykalnym obni¿eniu granic ustawowego zagro¿enia,
a byæ mo¿e tak¿e w wyeliminowaniu owych oszukañczych znamion (wywo³anie u drugiej osoby przekonania lub utwierdzenie jej w przekonaniu o posiadaniu wp³ywów)96  niestety siê nie powiód³97.
93 Nie sposób przyj¹æ, by akurat w tym przypadku aktualizowa³ siê dylemat miêdzy
syntetyczn¹ (uogólniaj¹c¹) a lapidarn¹ dyspozycj¹ (Por. I. Andrejew, Podstawowe pojêcia nauki
o przestêpstwie, Warszawa 1988, s. 212 i n.). Rzecz w tym bowiem, ¿e w okreleniu powo³ywanie pomieciæ zarówno utwierdzania lub wywo³ywania po prostu niepodobna. W tym kontekcie niezrozumia³e jest wtr¹cenie L. Kubickiego (op. cit., s. 30): kszta³t prawny nadany przestêpstwu p³atnej protekcji w kodeksie karnym z 1997 r., w którym [...] niektórzy dopatrywali
siê, choæ bez dostatecznych podstaw, ograniczenia pola penalizacji [...].
94 Odmiennie O. Górniok, która w drodze wyk³adni dopuszcza³a powrót do  wyznaczonego kodeksem karnym z 1969 r.  obszaru penalizacji p³atnej protekcji. O. Górniok, Przestêpstwa
przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych i samorz¹du terytorialnego, [w:] O. Górniok, S. Hoc,
S.M. Przyjemski, op. cit., s. 251.
95 Swoj¹ drog¹ wydaje siê, ¿e dookrelenie posiadane, odnoszone do wp³ywów w danej
instytucji, pos³u¿yæ mog³oby L. Gardockiemu jeszcze jako jeden przyk³ad stylizacji przepisu,
wyk³adnia którego wymaga³aby odwo³ywania siê równie¿ do zaplanowanego przez twórców
przepisu jego sensu, by w ten sposób w drodze interpretacji unikn¹æ dziwacznych lub wrêcz
absurdalnych rezultatów. L. Gardocki, Pozaustawowe ród³a znaczenia przepisu karnego, [w:]
W krêgu teorii i praktyki prawa karnego. Ksiêga powiêcona pamiêci Profesora Andrzeja W¹ska,
red. L. Leszczyñski, E. Skrêtowicz, Z. Ho³da, Lublin 2005, s. 123 i n.
96 Por. A. Zoll, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, [w:] Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz do art. 117277, pod red.
A. Zolla, Kraków 1999, s. 771.
97 Podkrela to tak¿e L. Kubicki (op. cit., s. 31 i n.), który przekonuj¹co dowodzi, ¿e brak
jest podstaw do przyjmowania kumulatywnego zbiegu przepisów p³atnej protekcji i przepisu
przestêpstwa oszustwa.
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Kolejn¹ zmianê w przepisie art. 230 k.k. z 1997 r. w jego stadium in
statu nascendi, sprowadzaj¹c¹ siê do pominiêcia korzyci osobistej (i jej
obietnicy) jako penalizowanej rekompensaty za podjêcie siê porednictwa,
uznaæ trzeba za mniej istotn¹, choæ ma³o racjonaln¹ i niczym nieuzasadnion¹. Zwa¿ywszy z kolei na wyznaczony przestêpstwu p³atnej protekcji przedmiot ochrony, zastanawia niechêæ kodeksu karnego z 1997 r. do objêcia
w ramy sprawczej odpowiedzialnoci osób udzielaj¹cych korzyci podejmuj¹cemu siê porednictwa, a czêsto bêd¹cych wrêcz inicjatorami tego procederu98. Mimo wiêc oczywistego zagro¿enia, jakie dla dobra chronionego przepisem o p³atnej protekcji nios¹ tak¿e czyny osób bêd¹cych klientami tego
przestêpstwa, kwestia ich odpowiedzialnoci pozostawiona zosta³a sama sobie, stawiaj¹c praktykê przed zasadniczo niewykonalnym zadaniem ustalenia kryteriów tej odpowiedzialnoci99.
Potrzeba przystosowania kodeksu do zobowi¹zañ miêdzynarodowych
by³a dobrym pretekstem, by przy tej okazji dokonaæ zmian we wszystkich
tych przepisach, którym praktyka i doktryna wystawi³a ocenê negatywn¹100.
W ca³ej rozci¹g³oci odnosi siê to do przepisu typizuj¹cego przestêpstwo p³atnej protekcji. Poza racjami umiêdzynarodawiania prawa karnego, tak¿e
stworzenie mo¿liwie operatywnego instrumentarium walki z korupcj¹ nale¿y
98 Por. W. Wolter, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych i spo³ecznych, w: I. Andrejew, W. wida, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973,
s. 762. Zdaniem Z. Æwi¹kalskiego i A. Zolla, udzielaj¹cy korzyci (albo jej obietnicy) sprawcy
przestêpstwa z art. 244 d.k.k., której czêæ przeznaczona ma byæ dla osoby pe³ni¹cej funkcjê
publiczn¹, odpowiadaæ powinni za usi³owanie pope³nienia przestêpstwa ³apownictwa czynnego
(art. 241 d.k.k.)  idem, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego z zakresu prawa karnego
materialnego za I pó³rocze 1987 r., Nowe Prawo 1988, nr 78, s. 83. R.A. Stefañski odpowiedzialnoæ wrêczaj¹cego korzyæ maj¹tkow¹ lub osobist¹ widzia³ jedynie w ewentualnym poci¹gniêciu do odpowiedzialnoci za pod¿eganie lub pomocnictwo do ³apownictwa biernego  idem,
Przestêpstwo czynnej p³atnej protekcji (art. 230a k.k.), Prokuratura i Prawo 2004, nr 5, s. 7.
Wed³ug L. Gardockiego, osoba korzystaj¹ca z p³atnej protekcji nie ponosi odpowiedzialnoci
z tego przepisu  idem, Prawo karne, Warszawa 2001, s. 268. Dla A. Marka, jeli inicjatywa
przestêpstwa pochodzi od osoby zainteresowanej p³atn¹ protekcj¹, odpowiada ona za pod¿eganie do tego przestêpstwa  idem, Prawo karne, Warszawa 2001, s. 640; zob. te¿ A. Spotowski,
Granice bezkarnoci uczestnika koniecznego, Pañstwo i Prawo 1986, nr 9, s. 106 i n. Wystarczy, jeli zasygnalizujemy w tym miejscu, ¿e powy¿sza problematyka wy³ania szereg w¹tpliwoci. Na pytanie, czy karaæ uczestnika koniecznego p³atnej protekcji, a wiêc przestêpstwa,
w którym jego sprawca dzia³a na korzyæ uczestnika koniecznego, A. Spotowski nie udzieli³
odpowiedzi. Nie do ustalenia pozostaje tak¿e, na czym polegaæ mia³oby wykroczenie poza
granice koniecznoci jako warunek jego odpowiedzialnoci (ibidem).
99 Por. M. Surkont, Z zagadnieñ odpowiedzialnoci..., s. 32 i n.
100 Przy ewidentnie b³êdnych zapisach kodeksowych utrudnia to wiêc dokonywanie oceny,
ale w istocie nie ma te¿ szczególnego znaczenia, które z tych zmian s¹ w³anie wynikiem
procesu umiêdzynaradawiania prawa, a które merytorycznego procesu jego modernizacji. Zob.
np. M. Melezini, A. Sakowicz, Nowe regulacje antykorupcyjne a standardy miêdzynarodowe, [w:]
Zmiany w polskim prawie karnym po wejciu w ¿ycie Kodeksu karnego z 1997 roku, red. T. Bojarski,
K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk, Lublin 2006, s. 276 i n.; P. Kardas, W. Wróbel, Opinia
o rz¹dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny (druk nr: 2510), Czasopismo
Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2001, z. 1, s. 179 i n.
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uznaæ za przywiecaj¹cy cel tzw. noweli antykorupcyjnej101. Zdaniem Beaty
Mik, w odniesieniu do grupy przepisów sprzedajnego nadu¿ycia funkcji publicznej dopiero ustawa z 12 czerwca 2003 r.102 likwiduje zastane w kodeksie
karnym b³êdy zaniechania, b³êdy burz¹ce wewnêtrzn¹ spójnoæ systemu karnego czy wreszcie b³êdy natury aksjologicznej103.
W efekcie ww. nowelizacji dosz³o do spenalizowanie p³atnej protekcji
w postaci czynnej (art. 230a)104, jak równie¿  co postulowano w doktrynie105  korekty strony przedmiotowej przestêpstwa z art. 230 k.k., sprowadzaj¹cej siê obecnie do podejmowania siê porednictwa w za³atwieniu sprawy w zamian za korzyæ (maj¹tkow¹ lub osobist¹ albo ich obietnicê) wespó³
z wywo³ywaniem przekonania innej osoby lub te¿ utwierdzeniem jej
w przekonaniu o istnieniu wp³ywów w danej instytucji, a nie  jak chcia³a
tego poprzednia regulacja  jedynie przy jednoczesnym powo³ywaniu siê
na takowe wp³ywy (art. 230 k.k.). Dokonanemu w ten sposób poszerzeniu zakresu typu czynu towarzyszy z jednej strony podniesienie wysokoci zagro¿enia karnego, z drugiej  wprowadzenie wypadku mniejszej
wagi (§ 2).
D¹¿eniu za do objêcia kryminalizacj¹ korupcji w szeroko pojêtym sektorze publicznym, krajowym i miêdzynarodowym s³u¿y wprowadzenie do treci
zakazu karnego znamienia powo³ywania siê na wp³ywy nie tylko ju¿ w instytucji pañstwowej lub samorz¹dowej czy organizacji miêdzynarodowej, lecz
tak¿e w krajowej lub zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponuj¹cej
rodkami publicznymi. Ma³o staranne jêzykowe zredagowanie dyspozycji art.
230 § 1 k.k. sprawi³o, ¿e karalnoæ ukierunkowanego korzyci¹ powo³ywania
siê na wp³ywy zarówno w organizacji krajowej, jak i w krajowej jednostce
organizacyjnej dysponuj¹cej rodkami publicznymi jest co najmniej w¹tpliwa106 . Uwaga ta w bezporedni sposób przenosi siê na przewidziane w art.
230a k.k. przekupne zachowania prowadz¹ce do takich to w³anie czynów
101 C. Nowak, Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowañ miêdzynarodowych,
Warszawa 2008, s. 377.
102 O zmianie ustawy  Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 111,
poz. 1061).
103 B. Mik, op. cit., s. 13 i n.
104 Rzetelnie na ten temat C. Nowak, op. cit., s. 377 i n. Za cenn¹ uwagê autorki nale¿y
uznaæ podkrelenie, i¿ obowi¹zek kryminalizacji przestêpstwa czynnej p³atnej protekcji z punktu widzenia prawa miêdzynarodowego nie mia³ charakteru bezwzglêdnego (ibidem, s. 239); zob.
te¿ W. Jaroch, Przestêpstwa w systemie zamówieñ publicznych, Prokuratura i Prawo 2004, nr 4,
s. 104 i n.; B. Ziorkiewicz, Posiedzenie Komitetu ad hoc nt. Konwencji Narodów Zjednoczonych
przeciwko korupcji (Wiedeñ, 29 wrzenia  1 padziernika 2003 r.), Prokuratura i Prawo 2004,
nr 1, s. 160.
105 Zob. szerz. P. Palka, Karnistyczny ogl¹d przestêpstwa ³apownictwa i p³atnej protekcji,
[w:] Korupcja. Materia³y pokonferencyjne, pod red. Z. Bieleckiego i M. Zajdera, Szczytno 2004,
s. 92.
106 Zob. J. Potulski, Glosa do wyroku SN z 7 padziernika 2009 r., IV KK 174/09, Gdañskie Studia Prawnicze  Przegl¹d Orzecznictwa 2010, nr 2, s. 157 i n.
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polegaj¹cych na bezprawnym wywarciu wp³ywu na decyzje, dzia³anie lub
zaniechanie osoby pe³ni¹cej funkcje publiczn¹ i pozostaj¹ce w zwi¹zku z jej
pe³nieniem107.

Summary
The crime of accepting bribes  the history of criminalization
Key words: payable mediation, corruption, owned influences, financial benefit, personal benefit.

The current shape of accepting bribes crime is a result of many years of
change in this regard. This crime should not be subject to the classical
regulation of criminal law.
This criminal offence doesnt belong to the classic subject of regulation of
the Criminal Code. The crime of accepting bribes, showing close relationship
with an abuse of public function appears in Poland for the first time in the
decree of 1938. It occurs in two other postwar Criminal Codes. Normative
change leading to the criminalization of accepting bribes in active form,
correction of the object and also extension of the scope of protection of pay
for widely understood public sector, national and international  has brought
an amendment to the Criminal Code in 2003.

107 Zob. szerzej R.A. Stefañski, Przestêpstwo czynnej p³atnej protekcji (art. 230a k.k.),
Prokuratura i Prawo 2004, nr 5, s. 12.
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Odpowiedzialnoæ karna lekarzy
za b³êdy w sztuce medycznej
Publikowane dane statystyczne oraz wyniki badañ wskazuj¹, ¿e liczba
odnotowanych zg³oszeñ zawiadomienia o mo¿liwoci pope³nienia b³êdu
w sztuce medycznej ci¹gle ronie1. Fakt ten t³umaczy siê wzrastaj¹c¹ wiadomoci¹ prawn¹ pacjentów i lepszym dostêpem spo³eczeñstwa do us³ug
prawnych, pozwalaj¹cych na dochodzenie swych praw w zwi¹zku z doznanymi stratami na skutek interwencji medycznych. S¹ to oczywicie pozytywne
reakcje i mechanizmy, których nale¿y siê spodziewaæ w przypadku wyst¹pienia wspomnianych patologii.
Rozwa¿ania niniejszego artyku³u koncentruj¹ siê przede wszystkim na
zasadach odpowiedzialnoci karnej lekarza za pope³nienie b³êdu medycznego
oraz jej ród³ach. Autorzy omówili w szczególnoci wykonywanie interwencji
medycznych w sposób sprzeczny z aktualnym stanem wiedzy oraz wykonywanie ich w sposób niedba³y. Obie formy bezprawnych zachowañ mo¿na
zaliczyæ do patologii procesu wiadczenia czynnoci leczniczych.

Prawa pacjenta  wiadomoci ogólne
Odpowiedzialnoæ posiada swe ród³a w konkretnym systemie praw.
Z punktu widzenia odpowiedzialnoci za b³¹d medyczny owe prawa stanowi¹
punkt wyjcia ka¿dego postêpowania, w którym cz³owiek zostaje nara¿ony
na utratê zdrowia lub ¿ycia albo traci zdrowie lub ¿ycie na skutek niedba³ej
1 M. Kis-Wojciechowska, Z. Przybylski, B³¹d medyczny, Homines Hominibus 2011, t. 7,
s. 127141.
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lub niezgodnej z aktualn¹ wiedz¹ interwencji medycznej. Niezwykle istotne
jest przypomnienie, i¿ ka¿dy posiada naturalne prawo do ¿ycia i jego ochrony
i dlatego te¿ ¿ycie i zdrowie s¹ chronione zarówno przed celowymi i bezporednimi zamachami, jak i przed tymi, których róde³ nale¿y szukaæ np. w zaniedbaniu obowi¹zków lekarskich.
Ochrona cz³owieka wynika z prawa zwyczajowego, zasad przyjêtych
przez spo³eczeñstwo i aktów prawnych. Celem jest przestrzeganie i respektowanie praw ka¿dego obywatela. W zakresie prawa medycznego w relacjach
pacjentlekarz b¹d te¿ pacjentpersonel medyczny pacjent jest podmiotem,
któremu gwarantuje siê co do zasady udzielanie wiadczeñ zdrowotnych
z poszanowaniem praw wynikaj¹cych ze statusu pacjenta i obywatela.
Uprawnienia te realizowane s¹ przez zak³ady opieki zdrowotnej i osoby wykonuj¹ce zawód medyczny, co wynika z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej2. Art. 4 ww. ustawy stanowi, ¿e wiadczenia zdrowotne mog¹ byæ udzielane przez zak³ady opieki zdrowotnej lub
przez osoby fizyczne o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Prawa pacjenta to uprawnienia przys³uguj¹ce ka¿demu obywatelowi danego pañstwa
na takich samych zasadach i w równym stopniu, które reguluje ustawa
zasadnicza3, a tak¿e szereg aktów prawnych, m.in.: ustawa z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza4, ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
pielêgniarki i po³o¿nej5, ustawa z dnia 26 padziernika 1995 r. o pobieraniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów6, ustawa z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego7.
Prawo do ochrony zdrowia jest fundamentalnym prawem podmiotowym.
Przepis art. 68 Konstytucji RP stanowi, ¿e ka¿dy ma prawo do ochrony
zdrowia. Obywatelom, niezale¿nie od ich sytuacji materialnej, w³adze publiczne zapewniaj¹ równy dostêp do wiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków publicznych. Warunki i zakres udzielania wiadczeñ okrela
ustawa. W³adze publiczne s¹ obowi¹zane do zapewnienia szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciê¿arnym, osobom niepe³nosprawnym i osobom w podesz³ym wieku. W³adze publiczne s¹ obowi¹zane do zwalczania
chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji rodowiska. W³adze publiczne popieraj¹ rozwój kultury fizycznej,
zw³aszcza wród dzieci i m³odzie¿y.
Warto tak¿e wspomnieæ przepis art. 6.1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta8, w myl którego ka¿dy
2
3
4
5
6
7
8

Dz.U. z 1991 r., nr 91, poz. 408.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 152, z pón. zm.
Dz.U. z 1996 r., nr 91, poz. 410 z pón. zm.
Dz.U. z 1995 r., nr 138, poz. 682.
Dz.U. z 1994 r., nr 111, poz. 535 z pón. zm.
Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 417.
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pacjent posiada prawo do korzystania ze wiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
Analizy wymaga przede wszystkim sytuacja, w której dochodzi do zdarzenia medycznego powoduj¹cego szkodê czy uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Zdarzeniem medycznym jest takie postêpowanie, które wykracza poza
aktualn¹ wiedzê medyczn¹ w zakresie diagnozy, terapii, stosowania rodków
farmaceutycznych i którego skutkiem jest wywo³anie u pacjenta rozstroju
zdrowia, jego zaka¿enia, uszkodzenia cia³a, a nawet mierci9. Kto ponosi
odpowiedzialnoæ za b³êdy medyczne i jak dochodziæ tej odpowiedzialnoci?
Czego mo¿e domagaæ siê pacjent i od kogo dochodziæ swoich roszczeñ? Rozwa¿aj¹c ów problem, nale¿y wskazaæ, ¿e pojêcie to w prawie polskim pojmowane mo¿e byæ w obrêbie trzech dziedzin: jako odpowiedzialnoæ karna,
cywilna i tzw. odpowiedzialnoæ zawodowa lekarza.
Odpowiedzialnoæ karn¹ ponosi siê za pope³nienie przestêpstwa,
o którym stanowi ustawa, a jej efektem jest orzeczenie kary (grzywna, ograniczenie wolnoci, pozbawienie wolnoci)10.
Zupe³nie inaczej pojmowana jest odpowiedzialnoæ cywilna, która powstaje wraz z wyrz¹dzeniem szkody maj¹tkowej lub niemaj¹tkowej krzywdy
na dobrach osobistych, czci czy zdrowiu cz³owieka.
Odpowiedzialnoæ zawodow¹ ponosi lekarz zgodnie z art. 53 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich11, który stanowi, ¿e cz³onkowie izb
lekarskich podlegaj¹ odpowiedzialnoci zawodowej za naruszenie zasad etyki
lekarskiej oraz przepisów zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Odpowiedzialnoæ tê ponosz¹ tak¿e pielêgniarki i po³o¿ne, na co wskazuje
expressis verbis przepis art. 36 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz¹dzie
pielêgniarek i po³o¿nych12, wed³ug którego cz³onkowie samorz¹du podlegaj¹
odpowiedzialnoci zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotycz¹cych wykonywania zawodu. Kolejn¹ grup¹, która podlega tej
odpowiedzialnoci s¹ aptekarze, zgodnie z przepisem art. 45 ustawy z dnia
10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich13. Cz³onkowie
samorz¹du aptekarskiego podlegaj¹ odpowiedzialnoci zawodowej przed s¹dami aptekarskimi za postêpowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii
zawodowej oraz przepisami prawnymi dotycz¹cymi wykonywania zawodu
aptekarza. Odpowiedzialnoæ zawodow¹ mo¿na ponieæ za przewinienie zawodowe, co skutkuje orzeczeniem kary dyscyplinarnej i ma na celu wyci¹gniêcie konsekwencji wobec osoby, która dopuci³a siê postêpowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz naruszy³a przepisy dotycz¹ce
wykonywania danego zawodu.
9
10
11
12
13

Por. A. Górski (red.), Leksykon prawa medycznego, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 302.
Por. M. Boratyñska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 430.
Dz.U. z 2009 r., nr 219, poz. 1708.
Dz.U. z 2011 r., nr 174, poz. 1038.
Dz.U. z 2008 r., nr 47, poz. 273.
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W odniesieniu do zasygnalizowanych kwestii odpowiedzialnoci karnej
i cywilnej w sprawach o naruszenia orzekaj¹ s¹dy powszechne, a w przypadku odpowiedzialnoci zawodowej  s¹dy zawodowe lekarskie, pielêgniarek
i po³o¿nych oraz aptekarskie. Ponadto prawo cywilne dzieli odpowiedzialnoæ
maj¹tkow¹ wzglêdem osób fizycznych i osób prawnych oraz odpowiedzialnoæ
za czyn pope³niony wobec drugiego cz³owieka. Odpowiedzialnoæ zawodowa
i karna dotyczyæ mo¿e tylko osoby fizycznej, a odpowiada siê za czyny w³asne
wzglêdem tej osoby14.

Pojêcie b³êdu medycznego
Aby mo¿na by³o mówiæ o odpowiedzialnoci karnej lekarza, musi dojæ do
b³êdu medycznego lekarza b¹d osoby wykonuj¹cej zawód medyczny.
Termin b³¹d medyczny czy te¿ b³¹d w sztuce lekarskiej jest ró¿norodnie pojmowany i rozumiany. Przez wieki przyjmowano odmienne koncepcje,
definicja ewaluowa³a, a jej rozszerzony zakres siêgn¹³ stwierdzenia, ¿e b³¹d
wynikaj¹cy z niedbalstwa nie ma nic wspólnego z zastosowaniem wiedzy
medycznej. Adam Górski s³usznie rozpatruje to pojêcie z punktu widzenia
prawa cywilnego oraz prawa karnego. Do pierwszej grupy zalicza takie postêpowanie, które narusza za³o¿enia prawa i wiedzy medycznej. Pojêcie b³êdu lekarskiego w prawie karnym nie zosta³o natomiast usystematyzowane
 termin ten okrela przestêpstwo skutkowe przeciwko ¿yciu i zdrowiu15.
Miros³aw Nesterowicz definiuje b³¹d lekarski jako sprzeczne postêpowanie
z okrelonymi zasadami wiedzy medycznej, które nie jest zale¿ne od danej
osoby i okolicznoci przyczyniaj¹cych siê do jego powstania16. Zasady prawa
medycznego rozumieæ nale¿y jako regulacje w relacji pacjentlekarz, które
ustalaj¹ wzorce postêpowania w przypadku powstania konfliktów w sferze
medycyny i prawa. Zasady te s³u¿¹ unikniêciu kolizji miêdzy prawem
a medycyn¹. Normy gwarantuj¹ przestrzeganie ustalonych regu³, wyra¿aj¹
podstawowe wartoci prawne i etyczne17. Lekarz podejmuj¹cy dzia³anie lecznicze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regu³ami prawa medycznego dzia³a dla dobra pacjenta, ratuj¹c jego zdrowie i ¿ycie18.
Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny zakres pojêcia b³¹d sztuki obejmuje nie tylko zachowanie sprzeczne z zasadami nauki prawa medycznego, ale tak¿e zasadami etyki i deontologii. B³êdne jest natomiast prze14
15
16
17
18

Por. M. Boratyñska, P. Konieczniak, op. cit., s. 432.
Szerzej: A. Górski (red.), op. cit., s. 39.
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. 7, Toruñ 2005, s. 156.
A. Górski (red.), op. cit., s. 282.
Por. R. Kêdziora, Odpowiedzialnoæ karna lekarza w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoci medycznych, Wolters Kluwer Polska 2009.
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konanie o ocenie b³êdu w sztuce na podstawie kryterium zwyczaju, który
stanowiæ mo¿e jedynie uzupe³nienie wiedzy medycznej19. Podejmuj¹c próbê
wyjanienia ww. pojêcia, nale¿y wskazaæ na kwalifikacjê b³êdu lekarskiego
jako terminu wy³¹cznie prawnego albo wy³¹cznie medycznego. Autorzy artyku³u twierdz¹, ¿e pojêcie to oznacza niew³aciwoæ postêpowania przy okrelonym zdarzeniu medycznym. Zdzis³aw Marek okrela b³¹d medyczny jako
przekroczenie kompetencji przez lekarza, niedo³o¿enie nale¿ytej starannoci,
postêpowanie niezgodne z zasadami wiedzy lub contra lege artem20. Termin
ten rozumiany jest jako niezastosowanie okrelonych rodków (kuracji, aplikacji okrelonego leku), które by³y wskazane w danych okolicznociach.
B³¹d lekarski stanowi obiektywny element winy, ale nie przes¹dza o jej
istnieniu. Daje bowiem podstawy do stwierdzenia nieprawid³owej postawy
lekarza, a wiêc postêpowania wychodz¹cego poza ramy ogólnie przyjêtych
zasad medycznych21. Czynnoci lecznicze powinny byæ podejmowane i wykonywane na podstawie wskazañ wiedzy i sztuki lekarskiej, o czym stanowi
art. 4 ustawy o zawodzie lekarza. Lekarz ma obowi¹zek wykonywaæ swój
zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostêpnymi mu
metodami i rodkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie
z zasadami etyki zawodowej oraz z nale¿yt¹ starannoci¹. Obecnie stosowane s¹ takie terminy, jak: b³¹d w sztuce medycznej, b³¹d w sztuce lekarskiej, b³¹d lekarski, b³¹d medyczny czy b³¹d wiedzy lekarskiej. Pojêcia
te czêsto b³êdnie, u¿ywane s¹ zamiennie. Agnieszka Fiutak podaje, ¿e b³¹d
w sztuce medycznej jest pojêciem szerszym od pozosta³ych, gdy¿ obejmuje
dzia³ania nie tylko samego lekarza, ale tak¿e pielêgniarek czy po³o¿nych22.
Ciekawej systematyki b³êdów w sztuce medycznej dokonali Margit Kis-Wojciechowska i Zygmunt Przybylski, którzy wyró¿nili: b³¹d diagnostyczny, b³¹d
terapeutyczny, b³¹d techniczny, b³¹d organizacyjny, b³¹d decyzyjny, b³¹d wykonawczy, b³¹d opiniodawczy23.
Izabella Dziekoñska-Stakiewicz podkrela, ¿e leczenie nie nale¿y do
kategorii sztuki, lecz polega na wykonywaniu zawodu24. Cytuje te¿ wyrok
z dnia 8 grudnia 1953 r.25, w którym S¹d Najwy¿szy podkreli³, ¿e praktyka
lekarska opieraæ siê musi na wynikach nauki lekarskiej, aby mo¿na by³o
przewidywaæ skutki postêpowania leczniczego. B³¹d stanowi kategoriê omylnoci cz³owieka, za któr¹ lekarz nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoci. Lekarz
19
20
21
22
23
24

Por. M. Soniak, Cywilna odpowiedzialnoæ lekarza, Warszawa 1989, s. 74.
Por. Z. Marek, B³¹d medyczny, Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 1999, s. 83.
Por. M. Soniak, Cywilna odpowiedzialnoæ lekarza, Warszawa 1989, s. 64.
Por. A. Fiutak, Prawo w medycynie, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 77.
M. Kis-Wojciechowska, Z. Przybylski, op. cit., s. 133135.
Por. I. Dziekoñska-Stakiewicz, Tak zwany b³¹d w sztuce lekarskiej (definicje, zakres
pojêcia, propozycje), [w:] B. Ho³yst (red.), Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne, t. 1, wyd. PWN, Warszawa 1974.
25 Wyrok SN z dnia 8 grudnia 1953 r., sygn. II K 811/53.
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bowiem ponosi odpowiedzialnoæ za zawinienie, które przejawia siê m.in.
niedope³nieniem obowi¹zków, zignorowaniem objawów u pacjenta. Autorka
negatywnie odnosi siê do ³¹czenia pojêæ b³¹d i sztuka, gdy¿ jej zdaniem
sztuka wymaga wyobrani i kreatywnoci twórczej, a lekarz powinien jak
najdok³adniej leczyæ i wykonywaæ swój zawód na podstawie wiedzy. Termin
sztuka lekarska budzi wiele kontrowersji.
Mieczys³aw Soniak uwa¿a, ¿e pojêcie sztuka w konstrukcji b³¹d
w sztuce lekarskiej nie ma naukowego charakteru26, jako ¿e jest to sformu³owanie niejednoznaczne i nie nale¿y doszukiwaæ siê b³êdu lekarskiego
w ka¿dym postêpowaniu lekarza niezgodnym z zasadami prawa medycznego.
Medycyna jest nauk¹ stale rozwijaj¹c¹ siê. Metody, które w danym momencie uznaæ nale¿y za b³¹d sztuki ze wzglêdu na niemo¿noæ ich zastosowania,
nie musz¹ byæ uwa¿ane za b³¹d w innych okolicznociach. W³aciwe wydaje
siê traktowanie kategorii b³êdu lekarskiego jako postêpowania sprzecznego
z ogólnie przyjêtymi zasadami w czasie powstania b³êdu oraz w chwili okrelonego stanu wiedzy lekarza. B³êdne by³oby natomiast ocenienie danego
postêpowania jako nieprawid³owego po okrelonym czasie, w którym nast¹pi³
znaczny postêp medycyny i metody leczenia stosowane przez danego lekarza
w chwili przeprowadzenia terapii s¹ ju¿ nieaktualne27. Zgodnie z tym stanowiskiem, wszelkie zabiegi przeprowadzane zgodnie ze sztuk¹ lekarsk¹
w danym dniu mog¹ zostaæ ocenione jako naruszaj¹ce zasady medyczne
w póniejszym okresie.
Agnieszka Liszewska uznaje za b³¹d medyczny takie naruszenie regu³
ostro¿noci i regu³ postêpowania zawodowego przez lekarza (wiadomie podejmuj¹cego dzia³anie), które godzi w dobra prawne takie jak ¿ycie czy zdrowie cz³owieka. Autorka twierdzi, ¿e pope³nienie b³êdu w myl art. 9 § 2 k.k.
to niezachowanie ostro¿noci wymaganej w danych okolicznociach i mo¿e
byæ podstaw¹ przypisania lekarzowi odpowiedzialnoci karnej za dokonanie
nieumylnego czynu zabronionego28.
B³êdy lekarskie, zgodnie z przyjêtymi kryteriami, dzieli siê na: diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne, organizacyjne, opiniodawcze. Zatem mo¿na stwierdziæ, ¿e b³¹d powstaje wraz z b³êdn¹ diagnoz¹, b³êdn¹ terapi¹ lecznicz¹, ewentualnie w wyniku zaniedbania lekarza. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e b³¹d w sztuce medycznej nie dotyczy tylko samych lekarzy. Pope³niaj¹ go
tak¿e pielêgniarki, po³o¿ne, laboranci, technicy medyczni czy ratownicy. To
jednak lekarze najczêciej odpowiadaj¹ za dobro pacjenta i rozwa¿ania tego
artyku³u skupi¹ siê przede wszystkim na odpowiedzialnoci karnej tej grupy
zawodowej.
26
27
28

Por. M. Soniak, op. cit., s. 64.
Por. ibidem, s. 72.
A. Liszewska, Odpowiedzialnoæ karna lekarza za b³¹d w sztuce lekarskiej, Kraków
1998, s. 28.
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Odpowiedzialnoæ karna za b³¹d w sztuce medycznej
Rozwa¿ania nad ród³em odpowiedzialnoci karnej za b³êdy w sztuce
medycznej, a tak¿e analizê tego zjawiska w kontekcie jego istoty nale¿y
prowadziæ z uwzglêdnieniem najistotniejszego elementu prawa karnego,
a mianowicie winy sprawcy. Podobnie uwa¿a Marian Filar, który poród
przes³anek odpowiedzialnoci karnej lekarzy wymienia w³anie winê przy
jednoczesnym zaistnieniu b³êdu, jako czynu sprzecznego z wiedz¹ i praktyk¹
medyczn¹, powoduj¹cego ujemny skutek w postaci naruszenia lub nara¿enia
na bezporednie niebezpieczeñstwo dobra prawnego29. Trzecim niezbêdnym
elementem jest ustalenie zwi¹zku przyczynowego miêdzy zachowaniem lekarza a negatywnym skutkiem dla zdrowia lub ¿ycia pacjenta. Zarówno ustalenie zwi¹zku przyczynowego, jak i okrelenie stopnia oraz postaci winy lekarza za b³¹d medyczny mo¿e nastrêczaæ praktyce pewne trudnoci.
Zwi¹zek przyczynowy to relacja pomiêdzy b³êdem a zaistnia³ym skutkiem w postaci pogorszenia zdrowia pacjenta lub jego mierci. Zwi¹zek ten
musi zostaæ udowodniony przez organy wymiaru sprawiedliwoci. W rzeczywistoci najwiêcej trudnoci przysparza bieg³ym dokonanie oceny, czy diametraln¹ rolê w pogorszeniu stanu pacjenta odegra³ b³¹d medyczny, czy te¿
naturalne przyczyny wystêpuj¹cego u pacjenta schorzenia lub urazu30. Tym
bardziej ¿e dzia³anie lekarza powoduj¹cego pogorszenie stanu pacjenta wed³ug S¹du Najwy¿szego nie musi byæ jedyn¹ i wy³¹czn¹ przyczyn¹ owego
skutku i mo¿liwe jest w takich sytuacjach przypisanie lekarzowi winy za
skutek, jaki nast¹pi³ w wyniku jego dzia³ania31. Jak twierdzi M. Filar: Niezbêdne jest natomiast, aby zachowanie lekarza by³o przynajmniej jedn¹
z przyczyn, bez której skutek nie nast¹pi³by. Przy³¹czenie siê do ³añcucha
przyczynowo-skutkowego i innych jeszcze przyczyn nie wy³¹cza odpowiedzialnoci karnej lekarza, jeli on co najmniej móg³ je przewidzieæ32. Wed³ug
Renaty Kêdziory, najtrudniejszym elementem w procesie dowodzenia winy
za b³¹d medyczny jest w³anie przypisanie ujemnego skutku33. Z tego te¿
powodu, pomimo du¿ej iloci skarg i zawiadomieñ o b³êdach lekarskich sk³adanych przez pacjentów lub ich rodziny34, niezwykle rzadko dochodzi do
takich procesów i wyj¹tkowo do skazania lekarzy za spowodowane b³êdem
skutki. Jak wskazuje M. Filar, naruszenie zasad wiedzy i praktyki bez mo¿liwoci przypisania skutku jest jedynie podstaw¹ do odpowiedzialnoci dyscyplinarnej przed s¹dem lekarskim35.
29 M. Filar, Odpowiedzialnoæ karna lekarza za zaniechanie udzielenia wiadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy), Prawo i Medycyna 1999, t. 1, s. 71.
30 M. Kis-Wojciechowska, Z. Przybylski, op. cit., s. 140.
31 Zob. wyrok SN z dnia 28 sierpnia 1961 r., sygn. II K 1125/60.
32 M. Filar, op. cit., s. 74.
33 R. Kêdziora, op. cit., s. 145.
34 Szerzej na ten temat: M. Kis-Wojciechowska, Z. Przybylski, op. cit., s. 127141.
35 M. Filar, op. cit.
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Wracaj¹c do problematyki winy w sprawach o b³¹d medyczny, warto
zauwa¿yæ, i¿ w przypadku oceny stopnia winy i jej formy nale¿y uwzglêdniæ
szczególne okolicznoci, jakie zachodz¹ w procesie leczenia cz³owieka i ratowania ¿ycia przez lekarzy. Dlatego te¿ winê nale¿y rozpatrywaæ na ró¿nych
p³aszczyznach, tj. moralnej, spo³ecznej, psychologicznej czy te¿ procesowej
i karnomaterialnej36. Na potrzeby niniejszego opracowania pos³u¿ono siê
definicj¹, która przyjmuje, i¿ win¹ w przypadku b³êdu medycznego jest wadliwoæ procesu decyzyjnego, którego elementami s¹ decyzje oparte na niedostatecznej specjalistycznej wiedzy lub decyzje, które podjêto bez zachowania
nale¿ytej w danym obszarze i w danym przypadku starannoci. Wina lekarza
lub osoby uprawnionej do interwencji medycznej polega zatem na podjêciu
owej interwencji ze wiadomoci¹ posiadania niewystarczaj¹cych umiejêtnoci lub/i niewystarczaj¹cej wiedzy do realizacji czynnoci zmierzaj¹cych do
poprawy zdrowia pacjenta. Osoba dokonuj¹ca interwencji medycznej musi
zatem zdawaæ sobie sprawê z mo¿liwoci dopuszczenia siê b³êdu, jak równie¿
oceniaæ ryzyko i prawdopodobieñstwo unikniêcia b³êdu i jego skutków. Ma
ona oczywicie wolny wybór sporód katalogu mo¿liwych zachowañ, np. powierzenia interwencji innej osobie, posiadaj¹cej w danym przypadku w³aciwe kwalifikacje. M. Filar trafnie okreli³ opisane powy¿ej sytuacje mianem
odpowiedzialnoci, gdy lekarz leczy nie tak, jak powinien. Nale¿y przez to
rozumieæ zarówno interwencje lekarzy, jak i innych osób uprawnionych do
ich dokonywania, lecz w rzeczywistoci niewystarczaj¹co przygotowanych do
ich poprawnego przeprowadzenia. Wina opiera siê wiêc na wyborze dokonania interwencji medycznej przy jednoczesnym braku w³aciwych dla danej
sytuacji umiejêtnoci37. Sprawca, bowiem przewiduje z ca³¹ pewnoci¹ mo¿liwoæ pope³nienia czynu zabronionego, myli jednak, i¿ uniknie b³êdu, ryzykuj¹c zdrowie i/lub ¿ycie pacjenta. Podjêcie ryzyka mog³oby byæ uzasadnione
jedynie w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki, gdy stan pacjenta wymaga
natychmiastowej interwencji, a udzielaj¹ca jej osoba jest jedyn¹ obecn¹
w danym miejscu i czasie. W innych przypadkach takie ryzyko nale¿y traktowaæ jako okolicznoæ zaostrzaj¹c¹ wymiar kary, gdy¿ to w³anie lekarz powinien byæ gwarantem bezpieczeñstwa osoby zagro¿onej, co wynika ze szczególnego obowi¹zku prawnego, którego podstaw¹ jest dobrowolnie przyjête przez
niego zobowi¹zanie do wiadczenia czynnoci medycznych38.
£atwo równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w przypadku b³êdu spowodowanego decyzj¹
o interwencji medycznej niepopartej w³aciwym dowiadczeniem/wiedz¹
mamy do czynienia ze wiadom¹ nieumylnoci¹, czyli lekkomylnoci¹ podczas zabiegu medycznego. Nieumylnoæ wiadoma to nic innego jak przewi36
37
38

T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2012, s. 3031.
Por. A. Liszewska, op. cit., s. 166167.
A. Zoll, Odpowiedzialnoæ karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1998,
s. 6365.
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dywanie przez sprawcê mo¿liwoci wyst¹pienia czynu zabronionego przy jednoczesnym podjêciu decyzji o niezachowaniu nale¿ytej w danej sytuacji
ostro¿noci. Naruszenie ostro¿noci nale¿y rozumieæ w omawianym przypadku jako zachowanie podjête w okolicznociach jednakowych dla wszystkich
podmiotów uprawnionych do dzia³ania w warunkach profesjonalnej interwencji medycznej39.
Jak s³usznie zauwa¿y³ M. Filar, w przypadku b³êdów medycznych osoby
dokonuj¹ce interwencji medycznych nie chc¹ ani nie godz¹ siê na ewentualne skutki b³êdów lub skutki niew³aciwie dokonanych interwencji, czyli na
pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub jego mieræ40. W praktyce orzeczniczej, z ca³¹ pewnoci¹ nie czêsto dochodzi zatem do sytuacji poci¹gniêcia
lekarza do odpowiedzialnoci karnej za celowe spowodowanie uszczerbku na
zdrowiu lub za celowe spowodowanie mierci pacjenta (zabójstwo  art. 148 k.k.,
zabójstwo eutanatyczne art. 150 k.k.). Mimo i¿ teoretycznie mo¿liwe jest
zawinione dzia³anie lekarza, który w zamiarze pozbawienia ¿ycia lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu dopuszcza siê czynnoci medycznych nosz¹cych znamiona b³êdu medycznego, to w praktyce takie sytuacje nie zdarzaj¹
czêsto41.
Kolejnym elementem, na którym mo¿e opieraæ siê odpowiedzialnoæ za
b³êdy medyczne, s¹ decyzje podjête bez zachowania nale¿ytej w danym obszarze i w danym przypadku starannoci. Takowe sytuacje kojarzyæ siê mog¹
z niedbalstwem, gdy¿ zazwyczaj do b³êdu dochodzi w³anie na skutek braku
starannoci w wykonywaniu zabiegów leczniczych, np. operacji chirurgicznych42. W prawie karnym niedbalstwo definiuje siê jako tzw. niewiadom¹
nieumylnoæ. Polega ona na tym, ¿e sprawca nie ma wprawdzie zamiaru
pope³nienia czynu zabronionego i nie jest wiadomy zaistnienia czynu zabronionego, jednak¿e powinien by³ do³o¿yæ starannoci, by zachowaæ siê z nale¿yt¹ ostro¿noci¹ oraz przewidzieæ, ¿e jego zachowanie nosi znamiona czynu
zabronionego. Lekarz, który operuj¹c pacjenta pozostawi w jamie brzusznej
narzêdzie chirurgiczne lub inny element wykorzystany podczas operacji, dopuszcza siê w³anie niedbalstwa. W tym przypadku nie wystêpuje ani zamiar
bezporedni, ani ewentualny. Sprawca nie jest wiadomy tego, i¿ dopuszcza
siê czynu zabronionego, ale z ca³¹ pewnoci¹ powinien by³ zachowaæ nale¿yt¹
ostro¿noæ, tj. starannie sprawdziæ operowane miejsca z jednoczesnym za³o¿eniem, ¿e na skutek dokonywanych czynnoci medycznych mog³o dojæ do
pozostawienia cia³a obcego w jamie brzusznej pacjenta. Brak takiego za³o¿enia bêdzie bowiem stanowi³ jedn¹ z przes³anek odpowiedzialnoci na podstawie niewiadomej nieumylnoci. Jeli jednak lekarz starannie zbada pacjen39
40
41

Por. T. Bojarski (red.), op. cit., s. 49.
M. Filar, op. cit., s. 72.
Ibidem.
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ta przed zakoñczeniem operacji, nie bêdzie podstawy do poci¹gniêcia go do
odpowiedzialnoci karnej za b³¹d medyczny. Nie zostanie bowiem spe³niona
jedna z przes³anek niedbalstwa, a mianowicie przes³anka niezachowania nale¿ytej ostro¿noci  starannoci. Zgodnie z art. 9 § 2 k.k., nale¿yta ostro¿noæ (starannoæ) to ostro¿noæ jak winna byæ zachowana w danych okolicznociach43, a w przypadku operacji chirurgicznej bêdzie to starannoæ
przyjêta dla tego typu interwencji medycznych.
Wina w kontekcie b³êdu medycznego koncentruje siê wokó³ problematyki zachowania nale¿ytej ostro¿noci przez osoby dokonuj¹ce interwencji medycznych. Jak ju¿ wczeniej wspomniano, rzadko dochodzi do przypadków
zamierzonego dzia³ania na szkodê pacjenta, którego celem jest doprowadzenie do pogorszenia zdrowia lub mierci. Jak zauwa¿a M. Filar, najczêstsz¹
form¹ nara¿enia pacjenta na uszczerbek na zdrowiu lub mieræ jest zaniechanie udzielania pomocy44. Warto w tym miejscu rozwa¿yæ, czy zakwalifikowanie tego typu zachowania do kategorii b³êdu medycznego jest s³uszne. Jak
wczeniej wspomniano, b³êdem lekarskim lub medycznym (pojêcie szersze)
jest nieprawid³owe postêpowanie lekarza lub innej osoby uprawnionej do
interwencji medycznych, które wychodzi poza ramy ogólnie przyjêtych zasad
medycznych. Taka definicja pozwala na zakwalifikowanie wszystkich przypadków zaniechania udzielenia pomocy pacjentowi przez osoby zobowi¹zane
do udzielenia profesjonalnej interwencji medycznej do kategorii b³êdów medycznych.
G³ówn¹ zasad¹ medyczn¹, jaka obowi¹zuje w zawodach medycznych, jest
w³anie obowi¹zek ratowania zdrowia i ¿ycia ludzkiego poprzez wykonywanie interwencji medycznych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy w tej
dziedzinie. Nieprawid³owym postêpowaniem bêdzie zatem odmowa udzielenia takowej interwencji wobec osoby, która jej wymaga ze wzglêdu na stan
zdrowia. W tym przypadku z ca³a pewnoci¹ mamy do czynienia z wiadom¹
nieumylnoci¹, gdy¿ lekarz ma wiadomoæ skutków niepodjêcia interwencji, lecz owych skutków nie chce ani nie godzi siê na nie. Polski kodeks karny
nie zawiera przepisu, który w sposób bezporedni regulowa³by kwestiê odpowiedzialnoci karnej lekarza za zaniechanie udzielenia wiadczenia zdrowotnego. Przewidziano natomiast tê odpowiedzialnoæ na zasadach ogólnych,
a jej podstawê stanowi¹ przepisy art. 160 k.k. oraz art. 162 k.k.
42 W 1999 r. S¹d Apelacyjny w Lublinie zas¹dzi³ zadoæuczynienie za krzywdê dla pacjentki, której po operacji wyciêcia woreczka ¿ó³ciowego zaszyto w jamie brzusznej szczypce chirurgiczne o d³ugoci 17 cm i szerokoci 8 cm. By³y one przyczyn¹ dolegliwoci i bólu, który leczono
bez efektów, stwierdzaj¹c w kolejnych diagnozach: schorzenia nerek, w¹troby, trzustki i serca.
Obecnoæ szczypiec ujawniono po 6 latach od zabiegu na podstawie zdjêcie rtg wykonanego
z inicjatywy pacjentki. Zob. [online] <www.poradnikzdrowie.pl/niezbednik-pacjenta/niedbalstwo-lekarza-czy-blad-w-sztuce-lekarskiej_33907.html>, dostêp: 25.06.2013.
43 T. Bojarski (red.), op. cit., s. 5051.
44 M. Filar, op. cit., s. 70.
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Art. 160 k.k. w § 1 przewiduje karê do 3 lat pozbawienia wolnoci za
nara¿enie cz³owieka na bezporednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub
ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast § 2 podnosi doln¹ i górn¹ granicê wymiaru kary (od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoci) w przypadku,
gdy na sprawcy czynu okrelonego w § 1 ci¹¿y³ obowi¹zek opieki nad osob¹
nara¿an¹ na niebezpieczeñstwo. Szczególne znaczenie dla omawianej problematyki ma w³anie § 2, odnosz¹cy siê do odpowiedzialnoci karnej lekarza,
który jest gwarantem uchylenia gro¿¹cego pacjentowi niebezpieczeñstwa.
S¹d Najwy¿szy w wyroku z 1 kwietnia 2008 r.45 wskaza³, ¿e warunkiem
odpowiedzialnoci karnej lekarza gwaranta, który dopuszcza siê zachowañ
opisanych w art. 160 § 2 lub § 3 (postaæ nieumylna przestêpstw z § 1 lub
§ 2), jest obiektywne przypisanie skutku nale¿¹cego do znamion strony
przedmiotowej przestêpstwa46. Strona przedmiotowa przestêpstwa polega
za na takim zachowaniu siê sprawcy, które powoduje stan bezporedniego
nara¿enia cz³owieka na utratê ¿ycia lub wywo³anie ciê¿kiego uszczerbku na
zdrowiu. Przy czym w doktrynie wskazuje siê, i¿ nara¿enie na niebezpieczeñstwo polega na przeniesieniu cz³owieka ze stanu, w którym niebezpieczeñstwo mu nie grozi³o, w stan, w którym grozi mu niebezpieczeñstwo47.
W myl natomiast art. 162 k.k. kara do 2 lat pozbawienia wolnoci grozi
temu, kto nie udzieli pomocy cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w po³o¿eniu
gro¿¹cym bezporednim niebezpieczeñstwem utraty ¿ycia lub ciê¿kiego
uszczerbku na zdrowiu, choæ móg³ jej udzieliæ bez nara¿enia siebie lub innej
osoby na takie niebezpieczeñstwo.
Zarówno nieudzielenie przez lekarza pomocy, jak i b³¹d lekarski mog¹
rodziæ odpowiedzialnoæ za szereg przestêpstw skutkowych. Istot¹ przestêpstw unormowanych w art. 156 k.k. (ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu)
i art. 157 k.k. (redni i lekki uszczerbek na zdrowiu) jest spowodowanie
swym zachowaniem mierci lub konkretnego uszczerbku na zdrowiu i nie
wystarczy, by sprawca narazi³ cz³owieka na niebezpieczeñstwo.
Podsumowuj¹c, problematyka b³êdu medycznego jest dziedzin¹, która
wymaga dalszych analiz. Konstrukcja przepisów kodeksu karnego, a tak¿e
przepisów pozakodeksowych w sposób dostateczny konstruuje system zasad
odpowiedzialnoci za b³êdy medyczne. Problem skutecznoci zwalczania patologii, jak¹ s¹ niew¹tpliwie zabiegi medyczne wykonywane bez zachowania
nale¿ytej starannoci, interwencje dokonywane przez osoby posiadaj¹ce niewystarczaj¹ce kwalifikacje i wiedzê czy te¿ sytuacje, w których lekarz odmawia udzielenia pomocy medycznej, w przypadku gdy jest ona niezbêdna, tkwi
natomiast w samym procesie dowodzenia winy sprawcy. Z ca³¹ pewnoci¹ tak
istotny dla pañstwa i spo³eczeñstwa obszar ¿ycia, jakim jest wiadczenie
45
46
47

Sygn. IV KK 381/07, OSNKW, 2008, nr 7, poz. 56.
T. Bojarski (red.), op. cit., s. 369.
Ibidem, s. 368.
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i korzystanie z us³ug medycznych, powinien doczekaæ siê szczegó³owych rozwi¹zañ systemowych. Dok³adna kontrola jakoci wiadczonych us³ug i skuteczne rodki weryfikacji prowadzonych interwencji medycznych pozwol¹
zwiêkszyæ efektywnoæ przewidzianych w prawie karnym regulacji odnosz¹cych siê do zjawiska b³êdów medycznych. Tym samym zwiêkszy siê bezpieczeñstwo pacjentów, co bez w¹tpienia jest priorytetem nie tylko prawa karnego.

Summary
Criminal responsibility of medical doctors
for mistakes in medicinal art
Key words: medical law, patient, doctor, diagnosis, pedophilia, accusation, patient, ombudsman,
operation, medical committee, court, medical procedures, medical error.

Considerations of this article focuses mainly on the issue of criminal
liability for committing mistakes in medicinal art. The main area of discussion were directed to consider the principles of responsibility and its sources.
The authors also examined two forms of unlawful conduct of the offender,
which are the basis of liability. Discussed in particular the performance
of medical interventions in a manner inconsistent with the current state
of knowledge and perform them in a careless manner. Both forms of unlawful conduct can be classified as pathological process of providing therapeutic
functions. Published statistics and the results of the study indicate that the
number of notifications recorded notice of the possibility of committing medical malpractice is increasing. This fact is explained by the increasing legal
awareness of patients or the public better access to legal services, allowing
for the investigation of their rights in relation to losses suffered as a result of
medical interventions. They are obviously positive reactions and mechanisms, which should be expected in the case of these pathologies.
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Spo³eczne poczucie zagro¿enia przestêpstwami
przez Polaków z uwzglêdnieniem mieszkañców
województwa podkarpackiego
W typologii Abrahama H. Maslowa potrzeba bezpieczeñstwa pojawia siê
zaraz po potrzebach fizjologicznych1. Ka¿dy cz³owiek pragnie bowiem osi¹gn¹æ stabilizacjê, uwolniæ siê od strachu, lêku i chaosu. Polityka spo³eczna za
pomoc¹ prawa (w tym prawa karnego) wyznacza struktury porz¹dku, ograniczeñ, nakazy i zakazy, aby uczyniæ wiat przewidywalnym. Sfery obowi¹zków
i uprawnieñ okrelaj¹ granice i zasiêg naszej wolnoci. Pokojowe, sprawnie
funkcjonuj¹ce, trwa³e, dobre spo³eczeñstwo zapewnia zwykle swoim cz³onkom wystarczaj¹ce poczucie bezpieczeñstwa, staraj¹c siê ich chroniæ przed
napadem kryminalnym, morderstwem, anarchi¹, chaosem, tyrani¹ itd. Dlatego te¿ w sprawnie funkcjonuj¹cym pañstwie, w bardzo realnym znaczeniu,
normy prawne zapewniaj¹ potrzebê bezpieczeñstwa. Tak jak najedzony cz³owiek nie odczuwa g³odu, tak samo cz³owiek bezpieczny nie czuje siê zagro¿ony. Jeli chcemy zobaczyæ te potrzeby wyranie i jasno, musimy zwróciæ siê
ku osobom neurotycznym, [...] przegranym ekonomicznie i spo³ecznie albo
jeszcze ku spo³ecznemu chaosowi, rewolucji czy za³amaniu siê autorytetu.
Wród takich osób mo¿emy dostrzec wyranie potrzeby bezpieczeñstwa
w takich zjawiskach, jak na przyk³ad powszechne poszukiwanie sta³ej i daj¹cej zabezpieczenie pracy, pragnienie posiadania oszczêdnoci i ró¿nego rodzaju ubezpieczeñ [...]. Innym, szerszym przejawem próby poszukiwania bezpieczeñstwa i stabilizacji w wiecie jest bardzo powszechna sk³onnoæ ludzi do
rzeczy raczej im bliskich ni¿ obcych [...] czy te¿ raczej do tego co znane, ni¿
niewiadome2. Polskie dowiadczenia potwierdzaj¹ te twierdzenia.
1
2

Por. A. H. Maslow, Motywacja i osobowoæ, Warszawa 1990, s. 76 i n.
Ibidem, s. 80.
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¯yjemy w okresie przejciowym, gdzie stare struktury rozpadaj¹ siê,
wzglêdnie s¹ demontowane, za na ich miejscu nie buduje siê ¿adnych innych o podobnym instytucjonalnym zasiêgu i charakterze. Proces transformacji nie jest jeszcze zakoñczony, jest ca³y czas in status nascendi, gdy¿
rozci¹ga siê na coraz to nowe sfery: od politycznej i ekonomicznej do spo³ecznej i kulturowej (w wymiarach makro- i mikrostrukturalnym, zarówno
w wymiarze spo³ecznym, jak i jednostkowym  i nie s¹ to procesy bezkolizyjne), a wszystkie one przebiegaj¹ w warunkach jeszcze nie w pe³ni ustabilizowanej demokracji. U samego pocz¹tku zaprowadzania nowego ³adu le¿y zasada demokratycznego pañstwa prawnego, legitymuj¹c ca³y ten proces
tranzycji spo³eczno-politycznej oraz ustrojowej pañstwa3. Samo zadeklarowanie tej zasady w akcie o najwy¿szej mocy prawnej jeszcze nie czyni go pañstwem prawnym, a spo³eczeñstwa  demokratycznym. Aby tak siê sta³o,
trzeba wielu lat. Nale¿y ukszta³towaæ kulturê polityczno-prawn¹ spo³eczeñstwa, czyni¹c zadoæ wymogom tej zasadzie w takim stopniu, w jakim s¹ one
w³aciwe dla demokracji wiata zachodniego.
Koniecznoæ przebudowy wielu instytucji ¿ycia spo³ecznego, opartych ju¿
na nowych podstawach aksjologicznych, odmiennych od tych, na których
budowano ustrój oraz spo³eczeñstwo tzw. realnego socjalizmu, zrodzi³a zjawiska niepo¿¹dane i zarazem niebezpieczne. S¹ to m.in.: bezrobocie, brak
dostatecznego zabezpieczenia socjalnego najubo¿szych, korupcja, czêsty brak
przejrzystoci ¿ycia politycznego, przenikanie struktur przestêpczych do
wiata polityki, niejasne powi¹zania sfery prywatnego biznesu z instytucjami
¿ycia publicznego oraz z funkcjonariuszami publicznymi, arogancja elit w³adzy, wyzuta z wszelkich zahamowañ etycznych czy moralnych ¿¹dza zysku,
podporz¹dkowanie racji aksjologicznych wzglêdom natury prakseologicznej,
praktyka powierzania wa¿nych funkcji oraz stanowisk osobom o w¹tpliwej
reputacji moralnej, kult indywidualnego sukcesu rozumianego jako kategoria
maj¹ca kontekst jedynie finansowy, prymat demagogii i partykularnych interesów nad trosk¹ o dobro publiczne oraz wiele innych4.
Musimy poza tym mieæ na uwadze, ¿e nak³adaj¹ siê na to zjawiska
patologiczne w³aciwe sta³emu kontekstowi ¿ycia spo³ecznego, takie jak:
pospolita przestêpczoæ, alkoholizm, narkomania itp. Proces tranzycji wobec
3 Art. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej z 22 lipca 1952 r.: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym,
urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoci spo³ecznej; Ustawa konstytucyjna z 17 padziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie terytorialnym przes¹dzi³a o uchyleniu Konstytucji Ludowej, utrzymuj¹c w mocy niektóre jej przepisy, w tym wy¿ej cytowany art. 1. Norma ta zasta³a
w identycznym kszta³cie przejêta przez art. 2 aktualnie obowi¹zuj¹cej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
4 J. Wyrembak, Demokratyczne pañstwo prawne wobec zagro¿eñ wspó³czesnego wiata,
[w:] J. Królikowska (red.), Problemy spo³eczne w grze politycznej. Wspó³czesne zagro¿enia spo³eczne  diagnoza i przeciwdzia³anie, Warszawa 2006, s. 102103.
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zaniku regu³ czy te¿ ich rozchwiania sprzyja nie tylko dotychczasowemu
marginesowi spo³ecznemu, ale równie¿ przestêpcom. To wówczas w niespotykanym dotychczas rozmiarze pojawi³a siê przestêpczoæ zorganizowana
o strukturach mafijnych, czêsto powi¹zana z ówczesnym establishmentem.
Jak s³usznie zauwa¿y³ Zygmunt Bauman, za³amanie siê dotychczasowego ³adu wiatowego wobec niemo¿noci stworzenia jakich sta³ych struktur
sprawi³o, ¿e dzisiejszy wiat jest niezdolny do podjêcia jakichkolwiek dzia³añ, pozwalaj¹cych zredukowaæ nêdzê, zapobiegaæ aktom ludobójstwa czy
ograniczyæ przemoc. [...] Dosz³o do uniwersalnej deregulacji  irracjonalizmowi i moralnej lepocie rynkowej rywalizacji przyznano niczym nieograniczone
pierwszeñstwo, kapita³owi i finansom zagwarantowano nieograniczon¹ wolnoæ kosztem wszystkich innych wolnoci [...]. Zmieniaj¹ca siê pragmatyka
relacji interpersonalnych [...], obecnie przesi¹kniêta duchem konsumeryzmu
i traktowania Innego jako potencjalnego ród³a przyjemnych doznañ [...], nie
jest w stanie stworzyæ trwa³ych wiêzi5. A to jeszcze nie wszystkie wymiary
ponowoczesnej niepewnoci. ¯ycie w warunkach wszechw³adnej i samoodtwarzaj¹cej siê niepewnoci wywo³uje lêk, a lêk jest cen¹ nowej indywidualnej wolnoci i nowej odpowiedzialnoci6, jakie niesie za sob¹ tranzycja
i spo³eczeñstwo p³ynnej nowoczesnoci. Bauman odwo³uje siê do Zygmunta
Freuda, który powiedzia³, ¿e cywilizowany cz³owiek wymieni jaki u³amek
szczêcia, który oznacza wolnoæ, na u³amek poczucia bezpieczeñstwa7, a co
póniej Erich Fromm okreli³ mianem ucieczki od wolnoci8.
Niew¹tpliwie poczucie bezpieczeñstwa stanowi uniwersaln¹ determinantê rozwoju ka¿dej istoty ludzkiej. Wydaje siê, ¿e ma charakter pierwotny
wobec spo³ecznych i kulturowych wyznaczników ludzkiej egzystencji, jako ¿e
zapewnia stabilnoæ, ³ad i harmoniê wspó³¿ycia spo³ecznego9. Nie chodzi przy
tym o eliminacjê jakichkolwiek nieprzewidzianych wydarzeñ, o niezmiennoæ czy bezwzglêdn¹ trwa³oæ tego, co otacza cz³owieka. Chodzi raczej
o równowagê miêdzy tym, co jest stabilne, wzglêdnie trwa³e, co stanowi
punkt odniesienia i punkt oparcia oraz tym, co w danym przedziale czasu
podlega destabilizacji czy przekszta³ceniom. Idzie tu o równowagê miêdzy
stabilnoci¹ i zmiennoci¹ przynajmniej w zakresie spraw o znaczeniu ¿yciowym dla cz³owieka10. Brak poczucia bezpieczeñstwa burzy ów ³ad, doprowadzaj¹c do dezintegracji spo³ecznej, rodzi obawy i lêki, które w konsekwencji
mog¹ prowadziæ do nihilizmu, anomii spo³ecznej, przymusu i agresji.
5
6
7
8

Z. Bauman, Zindywidualizowane spo³eczeñstwo, Gdañsk 2008, s. 107110.
Ibidem, s. 111 i n.
Z. Freud, Kultura jako ród³o cierpieñ, Warszawa 1995, s. 2142.
Por. E. Fromm, Ucieczka od wolnoci, Warszawa 1970 (niektóre wczeniejsze wydania
nosi³y tytu³: The Fear of Freedom, czyli Lêk przed wolnoci¹  patrz: F. Ryszka, Przedmowa do
polskiego wydania, s. 5).
9 Por. M. Torczyñska-Jarecka, Deprywacja potrzeby bezpieczeñstwa prawnego i osobistego
jednostki w spo³eczeñstwie nieustabilizownej demokracji, [w:] J. Królikowska (red.), op. cit., s. 102.
10 W. £ukaszewski, Szanse rozwoju osobowoci, Warszawa 1984, s. 105106.
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Polskie spo³eczeñstwo dostrzega osiem g³ównych typów zagro¿eñ, jakie
niesie za sob¹ permanentnie trwaj¹ca zmiana:
1) fizyczne niedomagania ludzi oraz niepe³nosprawnoæ  spowodowane
chorobami cywilizacyjnymi (zawa³y serca, nowotwory);
2) trudnoci adaptacyjne jednostki w spo³eczeñstwie  prowadz¹ce do
rozpadu wiêzi miêdzyludzkich, upadku tradycyjnych wartoci, chorób psychicznych, samobójstw i samotnoci;
3) dolegliwoci cywilizacyjne  np. zatrucie rodowiska, przemêczenie
nadmiarem pracy;
4) uzale¿nienia  alkoholizm, hazard i narkomania;
5) z³a sytuacja materialnej  wynikaj¹ca z bezrobocia i ubóstwa;
6) ³amanie prawa przez obywateli  tj. przestêpczoæ i chuligañstwo;
7) niekorzystne zjawiska polityczne  bêd¹ce efektem niekompetencji
polityków, nadu¿ycia w³adzy, niepokojów spo³ecznych oraz z konfliktów miêdzynarodowych;
8) przypadki vis maior  czyli wypadki losowe (w tym m.in. drogowe)11.
Badania wskazuj¹, ¿e o spo³ecznym poczuciu bezpieczeñstwa i czynnikach wyznaczaj¹cych jego poziom decyduje zwi¹zek pomiêdzy trzema elementami znajduj¹cymi siê w procesie ci¹g³ych przekszta³ceñ: spo³eczeñstwem, instytucjami zajmuj¹cymi siê ochron¹ bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego oraz poziomem zagro¿enia przestêpczoci¹12.
Jak zauwa¿y³a Anna Kossowska: jedn¹ z cech charakterystycznych spo³eczeñstwa ponowoczesnego jest powszechnoæ odczuwania zagro¿enia przestêpczoci¹ rozumianego w kategoriach obiektywnych i subiektywnych13. Nie mierz¹c siê z przedstawieniem z³o¿onych problemów, jakie w tej sferze przynios³a
tranzycja, nale¿y siê ograniczyæ do zasygnalizowania pewnych jej aspektów.
Tak bardzo popularna zw³aszcza wród publicystów i polityków teza, ¿e to
uwarunkowania ekonomiczne, czyli bezrobocie i ubóstwo, stanowi¹ determinantê wzrostu pospolitej przestêpczoci w danej populacji, w wietle najnowszych badañ okaza³a siê w du¿ej mierze pozorna14. Jednak zmiany, jakie
w tej sferze zasz³y, wskazuj¹ na zwiêkszon¹ agresywnoæ dzia³añ przestêpczych.
Zdaniem specjalistów, nie tylko zwiêksza siê liczba przestêpstw o charakterze
agresywnym w ogólnej strukturze przestêpczoci, ale i tradycyjna przestêpczoæ przeciwko mieniu zawiera wiêcej ni¿ uprzednio elementów agresji15.
Ka¿de rozlunienie wiêzi spo³ecznych i os³abienie kontroli wyzwala wzrost
przestêpczoci oraz zmianê jej charakteru. Po 1989 r. w Polsce statystyki policyj11 B. Ho³yst, Opinie Polaków o wspó³czesnych zagro¿eniach dla kraju i obywateli, [w:]
J. Widacki, J. Czapska (red.), Bezpieczny obywatel  bezpieczne pañstwo, Lublin 1998, s. 49 i n.
12 A. Misiuk, Spo³eczne poczucie bezpieczeñstwa i czynniki wyznaczaj¹ce jego poziom, [w:]
ibidem, s. 37 i n.
13 A. Kossowska, Uwarunkowania i konsekwencje lêku przed przestêpczoci¹, [w:] J. Królikowska (red.), op. cit., s. 191.
14 A. Kiersztyn, Czy bieda czyni z³odzieja? Zwi¹zki miêdzy bezrobociem, ubóstwem a przestêpczoci¹, Warszawa 2008, s. 16.
15 A. Kossowska, op. cit., s. 191; równie¿ por. A. Kiersztyn, op. cit., s. 237242.
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ne wskazuj¹ zwiêkszenie liczby przestêpstw pospolitych, takich jak napady,
rozboje, pobicia. Poza tym pojawi³y siê przestêpstwa nowe, wczeniej nieznane,
wzglêdnie wystêpuj¹ce bardzo rzadko  przemyt narkotyków, wymuszanie okupu, krwawe porachunki wiata przestêpczego. Na doæ szerok¹ skalê zaczê³a
dzia³aæ przestêpczoæ zorganizowana16. Potwierdza siê wy¿ej sformu³owana
teza o znacznej brutalizacji przestêpców. W latach 19902001 odnotowano
przeciêtnie ok. miliona przestêpstw rocznie, dwukrotnie wiêcej ni¿ w latach
osiemdziesi¹tych XX wieku. Od 1996 r. odnotowywano systematyczny wzrost
liczby przestêpstw o ok. 10 proc. rocznie [...]. Oznacza to, ¿e na prze³omie XX
i XXI w. przeciêtny obywatel nara¿ony by³ na dwukrotnie wiêksze ryzyko
zostania ofiar¹ przestêpstwa ni¿ na pocz¹tku ostatniej dekady XX wieku17.
Pierwsze lata nowego stulecia przynios³y dalsz¹ intensyfikacjê dzia³añ przestêpczych, czego dowodz¹ dane liczbowe obrazuj¹ce skalê problemu (tab. 1).
Tabela 1
Przestêpstwa stwierdzone w Polsce w latach 19892011 i ich wykrywalnoæ
Liczba
Wykrywalnoæ
Zabójstwa
Zgwa³cenia
Kradzie¿e
Rok
przestêpstw
ogó³em (%)
1989
547 589
55,0
556
1 660
323 710
1990
883 346
40,0
730
1 840
591 044
1991
866 095
48,3
971
1 921
506 989
1992
881 076
53,1
989
1 919
468 251
1993
852 507
53,5
1 106
1 976
448 427
1994
906 157
54,2
1 160
2 039
484 807
1995
974 941
54,2
1 134
2 267
516 501
1996
897 751
54,4
1 134
1 985
463 182
1997
992 373
53,5
1 093
2 260
508 385
1998
1 073 042
50,5
1 072
2 174
566 827
1999
1 121 545
45,0
1 048
2 029
612 772
2000
1 266 910
47,8
1 269
2 399
674 632
2001
1 390 089
53,8
1 325
2 339
640 516
2002
1 404 229
54,9
1 188
2 345
619 445
2003
1 466 643
55,2
1 039
2 322
630 797
2004
1 461 217
56,2
980
2 176
605 677
2005
1 379 962
58,6
837
1 987
545 164
2006
1 287 918
62,4
816
2 001
454 471
2007
1 152 993
64,6
848
1 827
382 710
2008
1 082 057
65,9
759
1 611
338 480
2009
1 129 577
67,1
763
1 530
347 074
2010
1 138 523
67,9
680
1 567
360 540
2011
1 159 554
68,7
662
1 498
365 858

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych z Komendy G³ównej Policji.
16 M. Strzeszewski, Poczucie zagro¿enia przestêpczoci¹ i stosunek do prawa, [w:] K. Zagórski,
M. Strzeszewski, (red.), Nowa rzeczywistoæ. Oceny i opinie 19891999, Warszawa 2000, s. 195.
17 J. Czapiñski, Sprawcy i ofiary ³amania prawa, [w:] J. Czapiñski, T. Panek (red.),
Diagnoza spo³eczna 2007. Warunki i jakoæ ¿ycia Polaków. Raport, Warszawa 2007, s. 206.
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Dane zaprezentowane w tabeli 1 wskazuj¹ na dynamikê wzrostu przestêpstw w okresie od 1989 do 2003 r. Nastêpnie tendencja zmieni³a siê
i nast¹pi³ stopniowy spadek liczby czynów zabronionych, wci¹¿ jednak odnotowywano powy¿ej miliona czynów karalnych rocznie. Ciekawym zjawiskiem jest
natomiast wzrost wykrywalnoci przestêpstw, szczególnie w latach 20032011,
gdy ich liczba mala³a, co mo¿e wiadczyæ o wiêkszych mo¿liwociach i zaanga¿owaniu funkcjonariuszy Policji (mniej przestêpstw, wiêcej czasu na czynnoci
dochodzeniowo-ledcze przy przestêpstwach zaistnia³ych). Przedstawionym powy¿ej danym odpowiada wykres 1, ukazuj¹cy dynamikê zjawiska przestêpczoci.

Wykres 1. Przestêpstwa stwierdzone w Polsce w latach 19892011
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych z Komendy G³ównej Policji.

W wietle przedstawionych danych okazuje siê, ¿e od pocz¹tku lat 90.
XX wieku dynamika przyrostu wszystkich przestêpstw utrzymywa³a siê
w granicach od kilku do kilkunastu procent rocznie, co spowodowa³o, ¿e
w porównaniu do prze³omowego roku 1989, w 2003 r. Polacy pope³nili
o blisko 170% przestêpstw wiêcej ni¿ 15 lat wczeniej18. Pocz¹wszy od 2004 r.
widoczna by³a tendencja do umiarkowanego spadku liczby przestêpstw.
W 2011 r. stwierdzono 1 159 554 czynów zabronionych. By przybli¿yæ relewantnoæ problemu liczby przestêpstw, Jaros³aw Warylewski w oparciu
o dane Komendy G³ównej Policji wed³ug przestêpstw stwierdzonych na dzieñ
31 grudnia 2006 r. opracowa³ zegar przestêpczoci w Polsce, którym odzwierciedla czêstotliwoæ pope³niania poszczególnych przestêpstw:
18 A. Szymanowska, Polacy wobec przestêpstw i karania. Opinie i postawy spo³eczeñstwa
polskiego wobec przestêpstw, zachowañ patologicznych i kontrowersyjnych oraz rodków kontroli
nad tymi zachowaniami, Warszawa 2008, s. 25.
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ka¿de przestêpstwo  co 24 sekundy,
przestêpstwo kryminalne  co 35 sekund,
przestêpstwo gospodarcze  co 3 minuty i 36 sekund,
zabójstwo  co 10 godzin i 44 minuty,
zgwa³cenie  co 4 godziny i 22 minuty,
uszkodzenie cia³a  co 35 minut i 20 sekund,
udzia³ w bójce lub pobiciu  co 36 minut i 40 sekund,
kradzie¿  co 1 minutê i 48 sekund,
kradzie¿ z w³amaniem  co 3 minuty,
rozbój  co 15 minut,
³apownictwo  co 2 godziny,
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzewoci  co 2 minuty i 55 sekund,
nieumylne spowodowanie mierci  co 33 godziny i 25 minut,
naruszenie nietykalnoci  co 1 godzinê i 51 minut,
nadu¿ycie w³adzy  co 6 godzin i 19 minut,
kazirodztwo  co 2 tygodnie19.
Badania odnonie przestêpczoci w woj. podkarpackim potwierdzaj¹ tendencje ogólnopolskie (tab. 2).
Tabela 2
Przestêpstwa wed³ug wybranych kwalifikacji prawnych stwierdzone w latach 19992010
w woj. podkarpackim
Lata
Kwalifikacja
1999 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

737

683

589

598

532

611

580

579

551

574

627

588

620

627

692

635

627

549

Uszkodzenie
727
768
727
cia³a
Udzia³
538
645
531
w bójce
Kradzie¿
5 211 6 593 7 335
mienia
Kradzie¿
rozbójnicza,
1 170 1 352 993
rozbój,
wymuszenie
Kradzie¿
10 448 10 165 9 231
z w³amaniem
Przestêpstwa
892
890 9 107
drogowe

7 235 7 648 8 047 7 776 6 925 6 437 6 074 5 801 5 805

1 141

956

836

764

629

584

547

524

497

8 546 7 544 6 636 5 954 4 820 4 010 3 740 4 177 3 880
13 855 12 952 12 260 10 221 10 223 8 232 8 430 7 961 7 905

Fa³szerstwa

2 302 2 398 3 147 3 017 2 284 2 177 2 108 2 195 2 285 2 062 2 584 2 012

Przestêpstwa
pozosta³e

3 966 6 673 15 435 19 963 20 690 19 608 12 081 12 077 10 209 10 383 10 299 10 106

Ogó³em

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 Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
19 Podajê za J. Warylewski, Kara podstawy filozoficzne i historyczne, Gdañsk 2007, s. 74,
tabela 1.
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Ogólna liczba przestêpstw stwierdzanych corocznie na terenie woj. podkarpackiego waha³a siê od 25 349 do 55 154. Widoczny ich przyrost nie mia³
trendu liniowego, nie dokonywa³ siê regularnie. Liczba czynów karalnych
pocz¹wszy od 1999 r. wzrasta³a z roku na rok i w roku 2002 osi¹gnê³a punkt
kulminacyjny  55 154. Od 2003 r. nast¹pi³ spadek ogólnej liczby przestêpstw
i w 2010 r. odnotowano ju¿ tylko 36 885 czynów zabronionych. Przestêpstwa
gatunkowo najgroniejsze (zabójstwa) utrzymywa³y siê w tym regionie
w przedziale od 12 do 38 rocznie. Jedynie w latach 20002001 odnotowano
wzrost iloci zabójstw do 37 i 38 przypadków. Zgwa³cenia, uszkodzenia cia³a,
udzia³ w bójce utrzymywa³y siê na sta³ym poziomie. Zauwa¿alny by³ natomiast spadek liczby kradzie¿y z w³amaniem i kradzie¿y rozbójniczych.
W pozosta³ych kategoriach liczba przestêpstw systematycznie ros³a. Szczególnie nasili³y siê przestêpstwa drogowe: nast¹pi³ wzrost z 892 przypadków
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), która wesz³a w ¿ycie 15 grudnia 2000 r.20
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzewoci lub pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego zosta³o wówczas przesuniête z kategorii wykroczeñ do kategorii
przestêpstw. W kolejnych latach nast¹pi³ spadek tego typu czynów karalnych
i w roku 2010 odnotowano ich ju¿ tylko 7 905.
Bazuj¹c na koncepcji J. Warylewskiego, w tabeli 3 przedstawiono zegar
przestêpczoci dla woj. podkarpackiego wed³ug wybranych kwalifikacji prawnych na dzieñ 31 grudnia 2010 r.
Zegar przestêpczoci w woj. podkarpackim w roku 2010
Ka¿de przestêpstwo stwierdzone

Tabela 3

co 14 minut i 15 sekund

Zabójstwo

co 26 dni 1 godzinê 40 minut i 48 sekund

Zgwa³cenie

co 7 dni 14 godzin i 24 minuty

Uszkodzenie cia³a

co 15 godzin 50 minut i 24 sekundy

Udzia³ w bójce

co 16 godzin 4 minuty i 48 sekund

Kradzie¿ mienia

co 1 godzinê 30 minut i 36 sekund

Kradzie¿ rozbójnicza

co 17 godzin 37 minut 48 sekund

Kradzie¿ z w³amaniem

co 2 godziny 15 minut i 36 sekund

Przestêpstwo drogowe

co 1 godzinê 6 minut i 27 sekund

Fa³szerstwo dokumentu

co 4 godziny i 21 minut

Pozosta³e przestêpstwa

co 52 minuty

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

Powy¿sze dane wskazuj¹, ¿e przestêpstwa najciê¿sze (zabójstwa i zgwa³cenia), które determinuj¹ spo³eczne poczucie zagro¿enia, wystêpowa³y w woj.
20

A. Siemaszko (red.), Atlas przestêpczoci w Polsce 4, Warszawa 2009, s. 17.
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podkarpackim relatywnie rzadziej ni¿ mia³o to miejsce w Polsce. Czêciej
natomiast zdarza³y siê przestêpstwa przeciwko mieniu. Wykrywalnoæ by³a
wy¿sza na Podkarpaciu ni¿ w Polsce21, co niew¹tpliwie porednio mia³o
wp³yw na poczucie spo³ecznego zagro¿enia przestêpczoci¹.
Niew¹tpliwie agresywne przestêpstwa przeciwko osobie w opinii spo³ecznej s¹ odbierane jako szczególnie grone i wywo³uj¹ czêsto silne wzburzenie22. Gro¿¹ za nie znacznie surowsze sankcje karne, a wzrost ich liczby
wzmaga szczególnie poziom lêku w spo³eczeñstwie. Musimy jednak mieæ
wiadomoæ, ¿e subiektywny aspekt postrzegania tego zjawiska jest czêsto
wyrazem powszechnej tendencji do przejaskrawiania jego rozmiarów. Ponadto media i niektórzy politycy kreuj¹ ponur¹ czy te¿ wrêcz gron¹ wizjê
spo³eczeñstwa obleganego przez przestêpców, generuj¹c ten lêk. Aby zbudowaæ silne pañstwo w sytuacji, gdy realizuje siê ekonomiczny i ustrojowopolityczny model liberalny, ow¹ si³ê mo¿na wykazaæ tylko w sferze walki
z przestêpczoci¹. W pewnym okresie bardzo silnie akcentowano zagro¿enie
przestêpczoci¹, by udowodniæ, jak silny jest rz¹d i pañstwo. Czêsto mia³o
to charakter spektakli telewizyjnych i manipulacji. Wykorzystywano oczywicie do tego mass media: Jak wiadomo, zarówno prasa, jak i stacje telewizyjne, chc¹c przyci¹gn¹æ czytelnika lub widza, staraj¹ siê eksponowaæ wydarzenia szczególnie szokuj¹ce, w tym równie¿ przestêpcze, co mo¿e wywo³ywaæ
wra¿enie, ¿e na ka¿dym kroku cz³owiek nara¿ony jest na niebezpieczeñstwo.
Cz³owiek, którego wiedza o przestêpczoci pochodzi wy³¹cznie lub g³ównie
z informacji dostarczanych mu przez rodki masowego przekazu, mo¿e s¹dziæ, ¿e przestêpczoæ w Polsce charakteryzuje siê pope³nianiem zabójstw,
zgwa³ceñ, rabunków, wymuszeñ rozbójniczych, przestêpstw zwi¹zanych
z narkotykami, kradzie¿ami samochodów oraz wypadkami drogowymi, mimo
¿e najgroniejsze przestêpstwa, takie jak zabójstwa, zgwa³cenia, rozboje, stanowi¹ znikomy odsetek przestêpczoci23.
Micha³ Strzeszewski, Janusz Czapiñski, Kazimierz W. Frieske, Teodor
Szymanowski oraz Aleksandra Szymanowska, oceniaj¹c zmiany poczucia
bezpieczeñstwa Polaków odczuwane w okresie tranzycji, s³usznie podkrelaj¹, ¿e nale¿y na ten problem patrzeæ z dwóch, a nawet z trzech punktów
widzenia24 . Istotne tu jest postrzeganie czynników, jak¿e ró¿nych, wp³ywaj¹cych na to zjawisko. Inaczej prezentuje siê poczucie stanu bezpieczeñstwa,
gdy patrzymy nañ w skali makro (Czy Polska postrzegana jako kraj daje
swym mieszkañcom poczucie bezpieczeñstwa?), inaczej w skali mikro (Czy
21 G. Pieszko, Zjawisko fa³szowania dokumentów na przyk³adzie regionu podkarpackiego
w latach 19902005 (Studium kryminologiczno-kryminalistyczne), Kraków 2012, s. 222 i n.
22 T. Szymanowski, Orzecznictwo s¹dów karnych w Polsce na tle obrazu przestêpczoci
w latach 1997 i 2005, [w:] A.J. Szwarc (red.), Represyjnoæ polskiego prawa karnego, Poznañ
2008, s. 36.
23 A. Szymanowska, Polacy wobec przestêpstw i karania..., s. 25.
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ludzie czuj¹ siê bezpiecznie w swym najbli¿szym otoczeniu?), jeszcze inaczej,
gdy mamy na myli bezpieczeñstwo osobiste (Czy i w jakim stopniu ludzie
obawiaj¹ siê, ¿e stan¹ siê ofiarami przestêpstwa?). Stan bezpieczeñstwa
osobistego, a tak¿e w swoim miejscu zamieszkania badani oceniaj¹ przede
wszystkim na podstawie w³asnych, bezporednich obserwacji i dowiadczeñ.
Natomiast ocena bezpieczeñstwa w skali kraju jest wyrazem pewnego stereotypu, obrazu ukszta³towanego na podstawie informacji uzyskanych porednio, przede wszystkim z mediów25.
Tabela 4

Postrzeganie zagro¿eñ bezpieczeñstwa spo³ecznego i osobistego
Zjawisko zagra¿aj¹ce

Zagro¿enie bezpieczeñstwa (%)
w skali kraju

indywidualnie

Przestêpczoæ

56

30

Bezrobocie

55

33

Alkoholizm

22

8

Narkomania

21

5

Agresja dzieci i m³odzie¿y

20

17

Ubóstwo

19

15

Niew³aciwe rz¹dy

17

22

Nadu¿ycia gospodarcze

16

8

£apownictwo

14

6

Masowe wyjazdy Polaków

11

4

Sytuacja gospodarcza

7

15

Odchodzenie od zasad

7

8

Bezdomnoæ

7

3

£atwy dostêp do broni

4

2

Z³y stan zdrowia

4

26

Apatia i obojêtnoæ ludzi

3

10

Z³a praca i lenistwo

3

4

Z³y stan rodowiska

2

7

D¹¿enie do konsumpcji

1

2

Masowy nap³yw cudzoziemców

1

1

Trudno powiedzieæ

1

8

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych opublikowanych w: A. Szymanowska, Polacy
wobec przestêpstw i karania..., s. 64.
24 Por. M. Strzeszewski, Poczucie zagro¿enia..., s. 195 i n.; J. Czapiñski, Sprawcy i ofiary..., s. 206 i n.; K.W. Frieske, Przestêpczoæ w Polsce  lata dziewiêædziesi¹te. Stereotypy
i realia, [w:] M. Marody (red.), Wymiary ¿ycia spo³ecznego. Polska na prze³omie XIX i XX wieku,
Warszawa 2002; T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian
prawa karnego, Warszawa 2004; A. Szymanowska, Polacy wobec przestêpstw i karania..., s. 23
i n., s. 57 i n.
25 M. Strzeszewski, Poczucie zagro¿enia..., s. 197.
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Powy¿sza uwaga odnosi siê nie tylko do przestêpczoci, ale równie¿ do
postrzegania innych zagro¿eñ, jakie nios¹ ze sob¹ np. bezrobocie, ubóstwo,
alkoholizm, narkomania i inne, które mog¹ byæ postrzegane z tych obu perspektyw, tj. makro (bezpieczeñstwo spo³eczne) oraz mikro (osobiste bezpieczeñstwo). Przedstawia je i szczegó³owo omawia autorka ksi¹¿ki Polacy wobec przestêpstw i karania. Opinie i postawy spo³eczeñstwa polskiego wobec
przestêpstw, zachowañ patologicznych i kontrowersyjnych oraz rodków kontroli nad tymi zachowaniami26. Bada³a ona m.in. relacje miêdzy postrzeganiem zjawisk spo³ecznych jako zagro¿eñ osobistego bezpieczeñstwa i zagro¿eñ
bezpieczeñstwa w skali ca³ego kraju i stwierdzi³a, ¿e osobiste bezpieczeñstwo
oceniane jest zdecydowanie ni¿ej ni¿ ogó³u Polaków. Znacz¹ce ró¿nice wystêpuj¹ natomiast w ocenie zagro¿eñ zwi¹zanych z przestêpczoci¹, bezrobociem,
alkoholizmem, narkomani¹ (tab. 4). W przypadku wymienionych zjawisk odsetek badanych oceniaj¹cych je jako zagra¿aj¹ce ogó³owi spo³eczeñstwa by³ zdecydowanie wy¿szy od odsetka badanych upatruj¹cych w nich osobistego zagro¿enia27.
Na podstawie powy¿szych informacji stwierdziæ mo¿na, które z wyszczególnionych zjawisk i w jakim stopniu negatywnie wp³ywaj¹ na spo³eczne
poczucie bezpieczeñstwa w skali kraju oraz z pozycji jednostki. Badania
A. Szymanowskiej wykaza³y, ¿e przestêpczoæ jako zjawisko zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu jest bardziej odczuwalnym problemem w skali kraju (tak uwa¿a
56% respondentów) ni¿ zagro¿eniem bezpieczeñstwa osobistego (30% respondentów deklaruje wagê tego zagro¿enia). W wietle omawianych badañ
w latach 19982007 poczucie bezpieczeñstwa ustabilizowa³o siê zarówno
w skali kraju, jak i miejsca zamieszkania28. Odnosi siê to równie¿ do poczucia zagro¿enia przestêpczoci¹29.
Wed³ug badañ CBOS poczucie zagro¿enia przestêpczoci¹ od 1996 r. systematycznie siê zmniejsza. Wiêkszoæ Polaków nie obawia siê tego, ¿e mo¿e
staæ siê ofiar¹ przestêpstwa, natomiast poczucie zagro¿enia deklaruje niemal
jedna trzecia, przy czym niewielu bardzo siê tego zjawiska obawia. Lêk przed
przestêpczoci¹ jest czêstszy wród mieszkañców du¿ych miast i wielkich
aglomeracji, z kolei relatywnie rzadziej takie obawy wyra¿aj¹ mieszkañcy
26 A. Szymanowska, Polacy wobec przestêpstw i karania..., s. 1852 (tabele: 2 i 3 przedstawiaj¹ce zjawiska zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu ca³ego spo³eczeñstwa) oraz s. 5263 (tabele: 9 i 10
przedstawiaj¹ce zjawiska zagra¿aj¹ce osobistemu bezpieczeñstwu).
27 Ibidem, s. 63.
28 Patrz: A. Szymanowska, Polacy wobec przestêpstw i karania..., s. 18, tabela 1 (poczucie
bezpieczeñstwa ¿ycia w Polsce pomiêdzy 1998 a 2007 r. wzros³o o 31 punktów procentowych);
s. 53, tabela 8 (poczucie bezpieczeñstwa w miejscu zamieszkania w tych samych latach wzros³o
o 14 punktów procentowych).
29 Ibidem, s. 20  tabela 2 (poczucie zagro¿enia dla ca³ego spo³eczeñstwa przestêpczoci¹
pomiêdzy 1993 a 2006 r. spad³o o 7%); s. 54 (w tych samych latach poczucie zagro¿enia
przestêpczoci¹ odnosz¹ce siê do osobistego bezpieczeñstwa spad³o o 7%).
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ma³ych miejscowoci i wsi. Te spostrze¿enia mo¿na odnieæ do danych dotycz¹cych spo³ecznego lêku przed przestêpczoci¹ na Podkarpaciu, gdzie dominuj¹ ma³e miejscowoci i tereny wiejskie.
Tabela 5

Poczucie zagro¿enia przestêpczoci¹ w Polsce

Czy obawia siê
Wskazania respondentów wed³ug terminów badañ (%)
Pan(i) tego,
IV IV III IV
II
IV IV IV III III IV IV III IV IV IV IV
¿e mo¿e staæ siê
ofiar¹ przestêpstwa? 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nie obawiam siê

30

37

35

40

31

34

32

39

36

45

43

54

59

58

53

61

59

Obawiam siê,
ale nie tak bardzo

50

46

47

43

46

47

52

49

49

42

46

37

34

37

41

32

35

Bardzo siê tego
obawiam

17

15

15

14

21

18

14

10

14

9

9

7

6

4

5

5

4

Obawiam siê

67

61

62

57

67

65

66

59

63

51

55

44

40

41

46

37

39

Trudno powiedzieæ

3

2

3

2

2

1

2

2

1

3

2

2

1

1

1

2

2

ród³o: Komunikat Centrum Badania Opinii Publicznej, BS/62/2012, Warszawa 2012, s. 3.

Okazuje siê, ¿e po szoku, jaki nios³a za sob¹ tranzycja, poczucie bezpieczeñstwa sukcesywnie wzrasta, czego wyrazem jest os³abienie lêku obywateli
przed staniem siê ofiar¹ przestêpstwa. Jak s³usznie stwierdza A. Szymanowska, stan ten nie wynika ze spadku przestêpczoci, ale  jak mo¿na s¹dziæ
 z nag³anianych przez media informacji o walce instytucji pañstwowych
z przestêpczoci¹, rzeczywistej poprawy sprawnoci dzia³añ Policji, z instalowania kamer w miejscach szczególnie niebezpiecznych itp. Ludzie zamo¿ni
w celu ochrony przed przestêpcami zatrudniaj¹ te¿ osobistych ochroniarzy,
coraz wiêcej mieszkañców du¿ych miast wybiera mieszkania na strze¿onych
osiedlach, co zwiêksza ich poczucie bezpieczeñstwa30.
Badania, jakie przeprowadzi³ Andrzej Siemaszko, wskazuj¹ na jeszcze
jeden istotny fakt  nie ma zale¿noci pomiêdzy poziomem przestêpczoci
a poziomem lêku przed ni¹. Tak wiêc lêk przed przestêpczoci¹ nie ma
zwi¹zku z faktycznym zagro¿eniem. Jest on indukowany przez inne czynniki.
Wed³ug Siemaszki jednym z nich jest ocena pracy Policji. Wzrost przekonania o skutecznoci pracy policjantów zmniejsza lêk przed przestêpczoci¹
i odwrotnie  spadek wiary w skutecznoæ ich pracy wp³ywa na wzrost
poziomu lêku przed przestêpczoci¹31 .
W czasach wspó³czesnych lêk przed przestêpczoci¹, tak¿e w Polsce,
w tym na Podkarpaciu, to jeden z powa¿nych problemów spo³ecznych. Niew¹tpliwie wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na jego poziom jest sposób
przedstawiania problematyki przestêpczoci przez rodki masowego przekazu.
30
31

Ibidem, s. 59.
A. Siemaszko, Kogo bij¹, komu kradn¹. Przestêpczoæ nierejestrowana w Polsce i na
wiecie, Warszawa 2001, s. 112.
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Sprzeda¿ strachu32 przez mass media jest determinowana ogólnym zainteresowaniem, popytem na takie relacje. Mo¿e to wynikaæ z nastêpuj¹cych
czynników. Po pierwsze, w czasach poprzedniego ustroju politycznego Polacy
nie mieli dostêpu do rzetelnych wiadomoci na temat przestêpstw ze wzglêdu
na cis³e ich cenzurowanie. Po drugie, zjawisko handlu strachem nadal
wzbudza wielkie zainteresowanie spo³eczne, mimo ¿e od pocz¹tków transformacji up³ynê³o ju¿ ponad 20 lat i wydawaæ by siê mog³o, ¿e taka forma
informacyjnego przekazu opatrzy³a siê i znudzi³a. Dziennikarze jednak wci¹¿
przecigaj¹ siê w podawaniu ró¿nego rodzaju informacji o ludzkich tragediach, które w wiêkszoci s¹ nastêpstwem gwa³cenia prawa. Ten wycig
powoduje, ¿e zjawisko lêku przed przestêpczoci¹ urasta do wielkich rozmiarów (co gorsza, wielokrotnie odbiegaj¹c od poziomu faktycznego zagro¿enia),
staj¹c siê istotnym problemem wspó³czesnego spo³eczeñstwa, co nie sprzyja
pozytywnemu rozwojowi spo³ecznemu.
Lêk spo³eczeñstwa przed przestêpczoci¹ podlega ocenie w Miêdzynarodowych Badaniach Ofiar Przestêpstw (ICVS) realizowanych na ca³ym wiecie, tak¿e w Polsce. Polskie Badania Przestêpczoci (PBP) w skali naszego
kraju wykonywane s¹ od 2007 r. przez Komendê G³ówn¹ Policji we wspó³pracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwoci33. Badania odbywaj¹ siê w równych odstêpach czasu, co pozwala na porównywalnoæ wyników badañ.
Poczucie zagro¿enia przestêpczoci¹ jest mocno powi¹zane z nastêpuj¹cymi elementami:
 skutecznoci¹ pracy Policji w odbiorze spo³ecznym (wskanik subiektywny),
 czêstotliwoci¹ pojawiania siê patroli Policji w najbli¿szej okolicy (wskanik obiektywny).

Wykres 2. Spo³eczne poczucie zagro¿enia przestêpczoci¹ po zmroku  dynamika zjawiska
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Miêdzynarodowych Badañ Ofiar Przestêpstw (ICVS)
oraz Polskich Badañ Przestêpczoci (PBP) zaprezentowanych w: A. Siemaszko (red.), Atlas
przestêpczoci w Polsce 4, Warszawa 2009, s. 244.
32
33

Por. ibidem, s. 120.
Patrz: A. Siemaszko (red.), Atlas przestêpczoci..., s. 8.
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Porównuj¹c dane ICVS i PBP ze zadeklarowanym poczuciem zagro¿enia
spo³eczeñstwa polskiego, nale¿y stwierdziæ, ¿e na przestrzeni lat 19922008
zmniejszy³o siê ono o ponad 40%, natomiast w latach 20042008 zmniejszy³o
siê o oko³o 20%. Zdecydowana redukcja lêku przed przestêpczoci¹ to m.in.
efekt poprawy oceny pracy Policji oraz zmniejszenia nasilenia przestêpczoci
rejestrowanej. W tym miejscu nie nale¿y byæ zbytnim optymist¹  spadek
liczby czynów karalnych w Polsce to niew¹tpliwie fakt, ale w ostatnich latach
znacznie wzros³a dzia³alnoæ na szkodê podmiotów gospodarczych, w tym
sieci handlowych czy banków. Wskazane podmioty nie zg³aszaj¹ przestêpstw
Policji, zapewne z tej racji, by informacje o niewystarczaj¹cych zabezpieczeniach proceduralnych w bankach czy niewydajnej ochronie w hipermarketach nie zachêci³y innych potencjalnie nieuczciwych klientów34. Omawiane
przypadki nie s¹ ewidencjonowane w typowych badaniach wiktymizacyjnych,
gdy¿ nie s¹ nimi objête podmioty nie bêd¹ce osobami fizycznymi, ani
w statystykach policyjnych, co w rezultacie buduje ca³kiem pokan¹ ciemn¹
liczbê przestêpstw35.
Przyczyn dynamicznego zmniejszania siê w Polsce przestêpczoci od 2004 r.
nale¿y przede wszystkim upatrywaæ w zmianach w strukturze wieku ludnoci,
gdy¿ nasze spo³eczeñstwo po prostu siê starzeje. Jak zauwa¿y³ A. Siemaszko, od
pocz¹tków XXI wieku, w zwi¹zku z wkraczaniem w wiek doros³oci roczników ni¿u demograficznego, obserwujemy kurczenie siê grupy szczególnego
ryzyka przestêpczego, któr¹ stanowi¹ osoby w wieku 1624 lat. Na tê w³anie grupê wiekow¹ przypada a¿ 1/4 wszystkich przestêpstw. Im zatem mniej
liczna jest ta grupa szczególnego ryzyka, tym mniejsza jest przestêpczoæ36.
Nastêpn¹ przyczyn¹ zmniejszania siê liczby czynów penalnych jest emigracja, zw³aszcza zarobkowa, której towarzyszy niew¹tpliwie eksport przestêpców. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ emigruj¹cych to osoby w wieku do 25 lat, a wiêc z grupy szczególnego ryzyka
przestêpczego. Z danych GUS wynika, ¿e w koñcu 2010 r. poza granicami
Polski przebywa³o czasowo oko³o 1990 tys. obywateli naszego kraju, przy czym
zdecydowana wiêkszoæ  oko³o 1615 tys.  w krajach cz³onkowskich UE37.
Trzecim elementem spadku przestêpczoci jest poprawa efektywnoci
pracy Policji, która  jak siê wydaje  jest pochodn¹ wy¿ej podanych przyczyn. Naturalne zmniejszenie siê liczby potencjalnych przestêpców (emigracja, ni¿ demograficzny) spowodowa³o zmniejszenie liczby przestêpstw, a to
doprowadzi³o do mniejszego obci¹¿enia prac¹ funkcjonariuszy, którzy wnikli34 Brytyjska firma zajmuj¹ca siê kradzie¿ami w europejskich sieciach handlowych (Center
for Rentail Research) przyk³adowo szacuje straty polskich hipermarketów na kwotê oko³o 1,2
mld euro, tj. oko³o 4 mld z³ (Rzeczpospolita lipiec 2008).
35 G. Pieszko, op. cit., s. 196.
36 A. Siemaszko (red.), Atlas przestêpczoci..., s. 319.
37 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 20042010 zob.
[online] <http://www.stat.gov.pl/>.
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wiej mog¹ zajmowaæ siê zaistnia³ymi przestêpstwami. Poprawa pracy Policji
doprowadzi³a do wzrostu wykrywalnoci, a to znacznie zwiêkszy³o ryzyko
dzia³alnoci przestêpczej. Andrzej Siemaszko okreli³ tê sytuacjê jako paradoksaln¹, gdy¿ spadek przestêpczoci powoduje spadek przestêpczoci38.

Rysunek 1. Ocena skutecznoci pracy Policji przez spo³eczeñstwo (20072008)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Polskich Badañ Przestêpczoci zaprezentowanych w:
A. Siemaszko (red.), Atlas przestêpczoci w Polsce 4, Warszawa 2009, s. 258.

Rysunek 2. Ocena pracy Policji przez spo³eczeñstwo  widywanie patroli policyjnych (20072008)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Polskich Badañ Przestêpczoci zaprezentowanych w:
A. Siemaszko (red.), Atlas przestêpczoci w Polsce 4, Warszawa 2009, s. 259.
38

A. Siemaszko (red.), Atlas przestêpczoci..., s. 320.
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Rysunek 3. Spo³eczna ocena poczucia zagro¿enia przestêpczoci¹ po zmroku (20072008)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Polskich Badañ Przestêpczoci zaprezentowanych w:
A. Siemaszko (red.), Atlas przestêpczoci w Polsce 4, Warszawa 2009, s. 260.

Skutecznoæ pracy Policji oraz widywanie patroli policyjnych przek³adaj¹
siê na odczuwanie lêku przed przestêpczoci¹, czego jaskrawym przyk³adem
jest woj. podkarpackie. Wysokie wskaniki skutecznej pracy organów cigania
oraz czêste widywanie patroli policyjnych wp³ywaj¹ na niskie wartoci wskaników poczucia zagro¿enia  (porównanie rysunków 1, 2, 3). Podkarpacie jest
województwem o relatywnie niskim poczuciu zagro¿enia przestêpczoci¹.
W ramach tego studium nale¿y poruszyæ jeszcze kilka problemów natury
bardziej ogólnej, zwi¹zanych z czynnikami determinuj¹cymi przestêpczoæ
w tej nowej sytuacji, w jakiej znalaz³o siê nasze spo³eczeñstwo po liberalnej
rewolucji, jaka nast¹pi³a w 1989 r.39
Fenomen lêku przed przestêpczoci¹ przejawia siê w tym, ¿e jego nasilenie jest nieproporcjonalne do rozmiarów przestêpczoci. Spo³eczeñstwo za
porednictwem rodków masowego przekazu epatowane jest przedstawianiem zjawisk patologicznych ze wzglêdów komercyjnych (chocia¿by wzrost
ogl¹dalnoci), dlatego te¿ wyolbrzymia ich stan i p³yn¹ce zeñ zagro¿enia.
Racjê ma Piotr Sztompka, pisz¹c, ¿e wzrastaj¹ce poczucie ryzyka wynika
równie¿ ze zmniejszaj¹cej siê roli obecnych dawniej remediów psychicznych
czy mechanizmów obronnych, na przyk³ad zabiegów magicznych czy wiary
religijnej40. Jednak mimo wielu zabiegów szacowania rzeczywistych rozmiarów przestêpczoci, nadal nie wiemy, jak wielka jej czêæ nie trafia do oficjal39 Tak te przeobra¿enia, które nast¹pi³y u nas i w pozosta³ych krajach Europy rodkowoWschodniej, nazwa³ B. Ackerman w: Przysz³oæ rewolucji liberalnej, Warszawa 1996, passim.
40 P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002, s. 577.
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nych statystyk. Nie uwzglêdniana w statystyce przestêpczoæ stanowi ich
ciemn¹ liczbê41.
Opinia publiczna rozmija siê czêsto z rzeczywistoci¹. Nie mo¿na jednak
jej lekcewa¿yæ. Musimy mieæ na uwadze fakt, ¿e wysokie nasilenie lêku
wp³ywa na jakoæ ¿ycia, jego organizacjê oraz stosunek do otoczenia. Jak
s³usznie zauwa¿y³a A. Kossowska: Nie wiemy, jakie s¹ mechanizmy zmiany
obrazu przestêpczoci, jej nasilenia i kontekstu kulturowego, nie wiemy tak¿e,
czy nasza wiedza zgromadzona w wyniku dotychczasowych badañ empirycznych jest nadal u¿yteczna. W nowych realiach przestêpczoci nie w ka¿dym
przypadku prawdziwe wydaj¹ siê nasze »prawdy«42. Jak s³usznie zauwa¿y³
David Garland, strach przed przestêpczoci¹ sta³ siê obecnie znacz¹cym
zagadnieniem kulturowym43. W dobie ponowoczesnej to swoisty element
spo³ecznego dyskursu. Jak s³usznie zauwa¿a Michalina Szafrañska, lêk jest
przede wszystkim produktem kultury, a tym samym przesta³ byæ zale¿ny od
indywidualnych dowiadczeñ: Rozprzestrzenianie siê prawdziwych i fa³szywych informacji na temat wszechobecnego zagro¿enia za porednictwem globalnych mediów, a tym samym wzrost wiadomoci ryzyka wród obywateli
sprzyja popularnoci i skutecznoci retoryki odwo³uj¹cej siê do publicznych
obaw44. Wprawdzie przysz³o nam ¿yæ w epoce kultury strachu, to jednak
nie mo¿na dopuciæ do instrumentalnego zarz¹dzania nim przez polityków.
Zjawisko to prowadzi  jak potwierdzi³y to nasze dowiadczenia  do penalnego populizmu i manipulacji politycznej.
Czy w wietle powy¿szych rozwa¿añ jedynym remedium na ograniczenie
przestêpczoci i wzrost poczucia bezpieczeñstwa, jak to chc¹ retrybutywici45, jest zwiêkszenie surowoci sankcji prawnokarnych?

Summary
Social threat of crime amongs Poles, including inhabitants
of Podkarpacie Region
Key words: law, crime, safety, society.

The article is realted to the problem of social threat of crime amongs
Poles, with particular emphasis on the inhabitants of Podkarpacie Region.
41 Por. B. Ho³yst, Kryminologia, Warszawa 2001, s. 65; J. B³achut, Czy ciemna liczba
przestêpstw istnieje?, Archiwum Kryminologii 2007/2008, nr 29/30, s. 7580.
42 A. Kossowska, op. cit., s. 12.
43 Podajê za: M. Lee, Inventing Fear of Crime: Criminology and the Politics of Anxiety,
Cullompton-Portland 2007, s. 3.
44 M. Szafrañska, Polityczna instrumentalizacja strachu przed przestêpczoci¹, Toruñ
2010, s. 11.
45 Por. J. Kochanowski, 10 zasad odpowiedzialnoci karnej, Ius et Lex 2006, nr 1, s. 195.
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Undoubtedly, sense of security constitutes a universal determinant of each
human beings development. It seems that safety is a primary value towards
social and cultural determinants of human existence, providing stability,
order and harmony of social coexistence. This work is an attempt to present
the scale of crime phenomenon as a serious problem pervading modern
society.
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Wybrane aspekty odstêpstwa od zasady
bezporednioci w procesie karnym
i ich zgodnoæ z Konstytucj¹
Proces w rozs¹dnym terminie
Jednym z zasadniczych filarów demokracji jest zagwarantowanie jednostce ludzkiej prawa do sprawiedliwego, tj. rzetelnego postêpowania s¹dowego, które umo¿liwi skontrolowanie prawid³owoci dzia³ania w³adzy wykonawczej z punktu widzenia obowi¹zuj¹cego prawa. Rekonstruuj¹c wzorzec
sprawiedliwego (rzetelnego) postêpowania s¹dowego, nale¿y uwzglêdniaæ
podstawowe standardy wskazane w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego i Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka (dalej: ETPCz), czyli prawo
dostêpu do s¹du, kontradyktoryjnoæ, równoæ broni, jawnoæ postêpowania,
rozpoznanie sprawy w rozs¹dnym terminie, prawo do milczenia, domniemanie niewinnoci, prawo do informacji, prawo do obrony osobicie lub przez
obroñcê, prawo do korzystania z bezp³atnej pomocy t³umacza.
Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aciwy,
niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d. Nale¿y zgodziæ siê ze stanowiskiem
Trybuna³u Konstytucyjnego, ¿e art. 45 ust. 1 Konstytucji uwzglêdnia treæ
art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci (dalej: Konwencja), który gwarantuje ka¿demu prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy
w rozs¹dnym terminie przez niezawis³y i bezstronny s¹d ustanowiony ustaw¹ przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowi¹zkach o charakterze cywilnym
albo o zasadnoci ka¿dego oskar¿enia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie
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karnej1. W orzecznictwie Trybuna³u pad³o nawet stwierdzenie o identycznoci treci art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 6 Konwencji2.
Nakaz rozpoznania sprawy w rozs¹dnym terminie, wynikaj¹cy z art. 45
ust. 1 Konstytucji, nale¿y do proceduralnych gwarancji o szczególnym znaczeniu dla jednostki. Pojêcie to jest jednak trudne do zdefiniowania w normie
o takim stopniu ogólnoci, jak norma konstytucyjna. Z pewnoci¹ nie jest ono
równoznaczne z okreleniem szybko. Ocena zasadnoci zw³oki lub jej braku
powinna bowiem byæ dokonywana w konkretnej sprawie, z uwzglêdnieniem
jej charakteru (karna, cywilna, administracyjna), w³aciwych dla jej rozpatrzenia przepisów postêpowania, stopnia trudnoci (z³o¿onoci) i towarzysz¹cych okolicznoci, m.in. zachowania uczestników postêpowania3.
Wymóg, aby postêpowanie s¹dowe toczy³o siê bez nieuzasadnionej zw³oki, odpowiada konstruowanej na podstawie poszczególnych ustaw proceduralnych zasadzie szybkoci postêpowania. Generalnie w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje siê, ¿e zapis art. 45 Konstytucji stanowi adresowan¹ do
ustawodawcy dyrektywê ukszta³towania procedury rozpoznawania spraw
przez s¹dy w taki sposób, aby toczy³y siê one sprawnie i mo¿liwie szybko.
Trybuna³ Konstytucyjny uznaje, ¿e naruszenie art. 45 ust. 1 Konstytucji
wystêpuje w razie zw³oki w postêpowaniu, gdy nie ma wystarczaj¹cych powodów jego przed³u¿ania albo powody te nie zas³uguj¹ na aprobatê z punktu
widzenia skutecznej ochrony s¹dowej4.
Z orzecznictwa ETPCz wynika, ¿e przy ocenie d³ugoci postêpowania
w konkretnej sprawie nale¿y braæ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria: stopieñ
skomplikowania sprawy, zachowanie organów w³aciwych do jej rozpoznania,
zachowanie skar¿¹cego i znaczenie sprawy dla skar¿¹cego5.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka wielokrotnie zajmowa³ siê ocen¹
toku postêpowania w sprawach karnych w kontekcie zachowania wymagania ich przeprowadzenia w rozs¹dnym terminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1
Konwencji. Daje siê wyranie zauwa¿yæ, ¿e dokonywana przez ETPCz ocena
czasu trwania postêpowania karnego jest bardziej rygorystyczna, gdy oskar¿ony jest w czasie procesu pozbawiony wolnoci6. Wed³ug ETPCz, oceniaj¹c,
czy postêpowanie przeprowadzone zosta³o w rozs¹dnym terminie, trzeba
wzi¹æ pod uwagê ca³e postêpowanie, ³¹cznie ze stadium ledztwa, z procedu1 Zob. wyroki TK z dnia: 2 kwietnia 2001 r., sygn. SK 10/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz. 52;
18 lutego 2008 r., sygn. Kp 3/08; 7 wrzenia 2004 r., sygn. P 4/04, OTK ZU 2004, nr 8/A, poz. 81,
19 lutego 2008 r., sygn. P 49/06, OTK ZU 2008, nr 1/A, poz. 5.
2 Zob. wyrok z 7 wrzenia 2004 r., sygn. P 4/04, OTK ZU 2004, nr 8/A, poz. 81.
3 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do s¹du w wietle Konstytucji RP, Pañstwo i Prawo
1997, z. 1112, s. 86.
4 Zob. wyrok TK z dnia 18 lutego 2008 r., sygn. Kp 3/08, OTK ZU 2009, nr 9/2/A.
5 Zob. M.A. Nowicki, Wokó³ Konwencji Europejskiej, wyd. 2, Zakamycze 2002, s. 207.
6 Zob. wyrok z 25 listopada 1992 r. w sprawie Abdoella przeciwko Holandii, nr skargi
12728/87; wyrok z 25 marca 1996 r. w sprawie Mitap i Müftüoglu przeciwko Turcji, nr skargi
15530/89; wyrok z dnia 10 lutego 1995 r., Allenet de Ribemont przeciwko Francji, A. 236.
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rami odwo³awczymi oraz kasacyjnymi. S¹d krajowy rozpatruj¹cy skargê na
przewlek³oæ nie mo¿e dokonywaæ fragmentacji postêpowania, lecz winien
oceniæ je jako ca³oæ, bior¹c pod uwagê stadium, w jakim siê znajduje,
w chwili rozstrzygania kolejnej skargi7.
Nakaz szybkoci nie mo¿e oczywicie wp³ywaæ szkodliwie na gwarancje
procesowe osób uczestnicz¹cych w postêpowaniu karnym. Zasada szybkoci
postêpowania nie powinna prowadziæ do konfliktu z dochodzeniem prawdy w
procesie ani ograniczaæ uprawnieñ procesowych ustawowo zagwarantowanych uczestnikom postêpowania8.
Wprawdzie zachowanie rozs¹dnego terminu w rozumieniu art. 6 ust. 1
Konwencji i art. 45 ust. 1 Konstytucji jest wa¿n¹ gwarancj¹ proceduraln¹,
niemniej zadaniem organów pañstwa jest znalezienie w³aciwych proporcji
pomiêdzy szybkoci¹ a ogóln¹ zasad¹ w³aciwego wymiaru sprawiedliwoci9.
Prowadzenie postêpowania przy kierowaniu siê g³ównie jego szybkoci¹ mo¿e
niekiedy zagroziæ realizacji gwarancji procesowych uczestników. Dlatego konieczne jest poszukiwanie kompromisu w taki sposób, aby z jednej strony
postêpowanie nie trwa³o nadmiernie d³ugo, a z drugiej  by nie ucierpia³y na
tym strony postêpowania.
Ocena zgodnoci uregulowañ prawnych z art. 45 ust. 1 Konstytucji powinna uwzglêdniaæ specyfikê postêpowania karnego, w którym jedn¹ z podstawowych gwarancji rzetelnego procesu jest zasada bezporednioci. Zasada
ta, choæ nie zosta³a wyranie sformu³owana w kodeksie postêpowania karnego, wynika z tych przepisów, które uznaj¹ bezporednie przeprowadzenie
dowodu za regu³ê, natomiast inne  porednie  sposoby przeprowadzania
dowodów traktuj¹ jako wyj¹tkowe. Stwarza ona mo¿liwoæ pe³nej, dog³êbnej
i trafnej oceny przeprowadzanych w sprawie dowodów.

Zasada bezporednioci
Obowi¹zywanie zasady bezporednioci jest bezdyskusyjne, pomimo i¿
nie zosta³a zdefiniowana przez kodeks z 1997 r., albowiem jest ona wyprowadzana z art. 174 k.p.k. oraz a contrario z art. 389 i 391-393a k.p.k.10 Dyrektywa ta akcentuje koniecznoæ zetkniêcia siê organu procesowego ze ród³em
i rodkiem dowodowym osobicie. Natomiast ustalenia faktyczne winny siê
opieraæ na tzw. dowodzie pierwotnym11 . Nale¿y podkreliæ, i¿ zasada bezpo7 Zob. wyrok ETPCz z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie Rejzmund przeciwko Polsce, skarga
nr 42205/08, wyrok z dnia 23 kwietnia 1987 r. Erkner i Hofauer przeciwko Austrii, A. 117.
8 Zob. wyrok TK z dnia 18 lutego 2008 r., sygn. Kp 3/08, OTK ZU 2009, nr 9/2/A.
9 Zob. wyrok z 12 padziernika 1992 r. Boddaert przeciwko Belgii, A.235-D.
10 A. Gabele, Dowody w s¹dowym procesie karnym. Teoria praktyka, Lex Omega 2010.
11 A. Marek, S. Walto, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2008, s. 242.
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rednioci przeprowadzenia dowodów w postêpowaniu karnym stanowi jeden
z elementów prawa do obrony. Jej kwintesencj¹ jest za³o¿enie, i¿ organ procesowy powinien dokonywaæ ustaleñ faktycznych z dowodów pochodnych tylko wówczas, gdy dowód z pierwszego ród³a nie istnieje lub nie jest dostêpny, poniewa¿ im wiêcej ogniw porednich, tym wiêksze istnieje ryzyko
zniekszta³ceñ w poznaniu prawdy. Zasada ta obejmuje trzy wê¿sze dyrektywy, pozostaj¹ce ze sob¹ w cis³ej korelacji, z których wynika, i¿ s¹d powinien
opieraæ siê wy³¹cznie na dowodach pierwotnych12. W wietle utrwalonej linii
orzeczniczej S¹du Najwy¿szego odstêpstwo od zasady bezporednioci nieprzewidziane przepisami procedury i nieuzasadnione ¿adnymi okolicznociami faktycznymi nale¿y traktowaæ jako ra¿¹ce naruszenie prawa13. Jak donios³e znaczenie przypisuje ustawodawca tej zasadzie, wiadczyæ mo¿e przepis
art. 439 § pkt 2 k.p.k. uznaj¹cy jedn¹ z postaci takiego uchybienia za bezwzglêdn¹ przyczynê odwo³awcz¹. Jednak¿e sformu³owanie tej zasady, pomimo licznych gwarancji procesowych, nie jest krañcowe, a odstêpstwa od niej
s¹ dopuszczalne na rzecz dowodów pochodnych przez protokolarne utrwalenie czynnoci14.
Wskazaæ nale¿y, ¿e dla oceny wartoci dowodu, zw³aszcza osobowego,
wa¿na jest nie tylko treæ wypowiedzi, lecz tak¿e ocena osoby j¹ wypowiadaj¹cej, jej w³aciwoci charakteru, zasad, poziomu intelektualnego i moralnego, stanu emocjonalnego w czasie postrzegania, zdolnoci do spostrzegania
i zapamiêtywania oraz odtwarzania spostrze¿eñ. Dlatego bezporedni kontakt
organu przes³uchuj¹cego z osob¹ przes³uchiwan¹ ma tak istotne znaczenie15.
Bezporednie przeprowadzenie dowodu przez s¹d jest nader istotne
z punktu widzenia oceny dowodu i dokonania trafnych ustaleñ faktycznych.
S¹d zyskuje bowiem mo¿liwoæ przeprowadzenia konfrontacji i bezporedniej
weryfikacji dowodu. Niew¹tpliwie bezporednie przeprowadzenie dowodu ma
równie¿ ogromne znaczenie dla stron postêpowania, gdy¿ daje im mo¿liwoæ
zadawania pytañ przes³uchiwanemu wiadkowi i bezporedniego ustosunkowywania siê do z³o¿onych zeznañ. Nadto nie doznaje ograniczenia prawo do obrony.
Przepisy statuuj¹ce odstêpstwo od zasady bezporednioci s¹ normami
szczególnymi, wyj¹tkami od regu³y pozwalaj¹cymi tylko w cile okrelonych
przypadkach na odstêpstwo od zasady bezporednioci. Nie mog¹ byæ te¿
interpretowane rozszerzaj¹co ani w oderwaniu od pozosta³ych przepisów kodeksu postêpowania karnego16.
12
13
14

T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 2005, s. 97.
Zob. wyrok SN z dnia 18 czerwca 2003 r., sygn. IV KKN 272/00, Lex nr 80289.
F. Prusak, Postêpowanie karne. Wprowadzenie. Zasady procesu karnego, Warszawa
2008, s. 245.
15 Zob. wyrok SN z 18 padziernika 1980 r., sygn. V KRN 96/80, OSNKW 1981, nr 6, poz. 36.
16 Por. wyroki SN z dnia: 11 wrzenia 1974 r., sygn. KR 66/74, OSNKW 1975, z. 1, poz. 11;
15 maja 1978 r., sygn. I KR 91/78, OSNKW 1978, z. 11, poz. 135; 24 lutego 1984 r., sygn. IV KR
35/84, OSNPG 1984, nr 89, poz. 82.
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W orzecznictwie i doktrynie podkrela siê, ¿e odstêpstwo od zasady bezporednioci mo¿e mieæ miejsce tylko w odniesieniu do dowodów mniej istotnych, niedecyduj¹cych o winie sprawcy. W wyroku z dnia 1 grudnia 1994 r.
S¹d Najwy¿szy stwierdzi³: Je¿eli zeznania wiadka dotycz¹ okolicznoci
o istotnym znaczeniu dla rozstrzygniêcia sprawy, a przy tym s¹ sprzeczne
z wyjanieniami oskar¿onych lub innymi dowodami w sprawie, to nieodzowne jest bezporednie przeprowadzenie dowodu z tych zeznañ na rozprawie
g³ównej. Niedopuszczalne jest wiêc zastosowanie przepisu art. 338 § 1 k.p.k.
(obecnie art. 392 § 1 k.p.k.) i odczytanie na jego podstawie protoko³u przes³uchania danego wiadka, sporz¹dzonego przed rozpraw¹ g³ówn¹17.
Jedn¹ z odstêpstw od zasady bezporednioci przewiduje art. 392 k.p.k.

Ocena zgodnoci uregulowania przyjêtego w art. 392
§ 1 k.p.k. z zasadê os¹dzenia sprawy w rozs¹dnym
terminie
Jednym z istotniejszych motywów zmian w prawie karnym procesowym
w 2003 r. (w tym zmiany treci art. 392 k.p.k.) by³o spe³nienie postulatu
szybkoci i ekonomii procesu, a zatem zrealizowanie wymogu okrelonego
w art. 45 ust. 1 Konstytucji. Uchwalenie ustawy nowelizuj¹cej z 2003 r.18
stanowi³o bowiem reakcjê ustawodawcy na pog³êbiaj¹cy siê kryzys wymiaru
sprawiedliwoci w sprawach karnych, zwi¹zany przede wszystkim z nadmiern¹ przewlek³oci¹ postêpowania karnego19. Zmiany mia³y poprawiæ
sprawnoæ postêpowania przez znaczne odformalizowanie postêpowania
przygotowawczego oraz zbierania i utrwalania dowodów, dziêki daleko id¹cym u³atwieniom w prowadzaniu postêpowania dowodowego na rozprawie
przed s¹dem pierwszej instancji, rezygnacji z obowi¹zkowego sporz¹dzania
pe³nych uzasadnieñ wyroków, gdy wnioski o sporz¹dzenie takiego uzasadnienia sk³adaj¹ tylko niektórzy oskar¿eni, urealnienie postêpowania uproszczonego i nakazowego za spraw¹ uwolnienia obu trybów postêpowania ze zbêdnych rygorów20. Zmiany dotyczy³y m.in. regulacji odnosz¹cych siê do
odczytywania lub uznania za odczytane protoko³ów i innych dokumentów
(art. 389 oraz art. 391394 k.p.k.). Ustawodawca wyszed³ z za³o¿enia, ¿e
poszanowanie zasady bezporednioci nie wymaga tak wielkiego rygoryzmu,
17
18

Wyrok SN z dnia 1 grudnia 1994 r., sygn. III KRN 120/94, OSNKW 1995, nr 12, poz. 8.
Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania karnego,
ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania karnego, ustawy o wiadku koronnym
oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 17, poz. 155).
19 Por. D. Wysocki, Przewlek³oæ procesu karnego, Kraków 2001, s. 16; W. Grzeszczyk,
G³ówne kierunki zmian kodeksu postêpowania karnego, Prokuratura i Prawo 2003, nr 5, s. 7 i n.
20 Druk sejmowy nr 182/IV kadencja Sejmu.
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jaki zaci¹¿y³ na rozwi¹zaniach obecnie obowi¹zuj¹cego kodeksu postêpowania karnego i tak¿e na tym polu mo¿liwe i konieczne s¹ pewne koncesje na
rzecz zasady szybkoci postêpowania21.
Obowi¹zuj¹ce brzmienie art. 392 k.p.k. daje mo¿liwoæ odczytania protoko³ów z zeznañ wiadków i wyjanieñ oskar¿onego przy braku sprzeciwu
stron obecnych na rozprawie. Nadto w § 2 wprowadzono zasadê, ¿e sprzeciw
strony, której zeznania lub wyjanienia nie dotycz¹, nie stoi na przeszkodzie
odczytaniu protoko³u. Obecnie zatem to s¹d ocenia, czy protoko³y podlegaj¹ce
odczytaniu, zawieraj¹ce zeznania b¹d wyjanienia odnosz¹ siê do sk³adaj¹cej sprzeciw strony. Nie mo¿na jednak nie zauwa¿yæ, ¿e mo¿liwoæ z³o¿enia
sprzeciwu przez stronê mo¿e powodowaæ przed³u¿enie siê czasu trwania postêpowania s¹dowego i to w sposób znaczny. Z tak¹ sytuacj¹ bêdziemy mieli
do czynienia przy sprawach obszernych, w których odczytaniu bêd¹ podlega³y nawet setki protoko³ów. Powy¿sze mo¿e rodziæ w¹tpliwoci, czy takie uregulowanie nie jest sprzeczne zasad¹ z wyra¿on¹ w art. 45 ust. 1 Konstytucji
co do rozpoznania sprawy w rozs¹dnym terminie. Nie mo¿na jednoczenie
traciæ z pola widzenia faktu, ¿e zastopowanie art. 392 k.p.k. w wietle orzecznictwa S¹du Najwy¿szego i s¹dów apelacyjnych dopuszczalne jest tylko
w odniesieniu do zeznañ i wyjanieñ niemaj¹cych istotnego znaczenia do
oceny winy sprawcy. S¹d Najwy¿szy wielokrotnie podkrela³ w swoich orzeczeniach, ¿e w myl art. 392 § 1 k.p.k. tylko w przypadku, gdy bezporednie
przeprowadzenie dowodu nie jest niezbêdne, a wiêc je¿eli dowód taki nie ma
zasadniczego znaczenia dla sprawy, nie pozostaje w zasadniczej sprzecznoci
z innymi dowodami i jest wewnêtrznie niesprzeczny, dopuszczalne jest zastosowane tego przepisu22.
Pojawi³y siê jednak pewne w¹tpliwoci, a mianowicie: Czy art. 392 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego [...]
w zakresie, w jakim uzale¿nia od braku sprzeciwu obecnych stron mo¿liwoæ
odczytania na rozprawie g³ównej protoko³ów przes³uchania wiadków
i oskar¿onych, sporz¹dzonych w postêpowaniu przygotowawczym lub przed
s¹dem albo w innym postêpowaniu przewidzianym przez ustawê, gdy bezporednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbêdne, jest zgodny z zasad¹
prawa do s¹du w aspekcie adekwatnego ukszta³towania procedury s¹dowej
gwarantuj¹cej rozpoznanie sprawy w rozs¹dnym terminie, wyra¿on¹ w art.
45 ust. 1 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 Konwencji
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci [...]23.
21
22

Ibidem.
Zob. postanowienie SN z dnia 4 maja 2007 r., sygn. WZ 13/07, OSNwSK 2007, nr 1,
poz. 991; wyrok SN z dnia 17 lutego 1974 r., sygn. Rw 58/74, Lex nr 21615; wyrok SN z dnia
6 padziernika 2006 r., sygn. III KK 42/06, Lex nr 202225.
23 Postanowienie S¹du Rejonowego w Lublinie, IX Wydzia³ Karny z 17 lutego 2009 r.,
sygn. akt IX K 71/07, [online] <www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2010/P_11_09.doc>.
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Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 grudnia 2010 r. orzek³, i¿
art. 392 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego [...] w zakresie, w jakim uzale¿nia od braku sprzeciwu obecnych stron
postêpowania mo¿liwoæ odczytania na rozprawie g³ównej protoko³ów przes³uchania wiadków i oskar¿onych, sporz¹dzonych w postêpowaniu przygotowawczym lub przed s¹dem albo w innym postêpowaniu przewidzianym przez
ustawê, gdy bezporednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbêdne, jest
zgodny z art. 45 ust. 1 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolnoci, sporz¹dzonej w Rzymie dnia 4 listopada
1950 r., zmienionej nastêpnie Protoko³ami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe³nionej
Protoko³em nr 2 (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm.)24. W uzasadnieniu
stwierdzono, ¿e konstytucyjny wymóg rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki nie mo¿e stanowiæ podstawy do dalszych ograniczeñ zasady
bezporednioci, ni¿ przewiduje to art. 392 § 1 k.p.k. w obecnym brzmieniu.
Trybuna³ Konstytucyjny odwo³a³ siê do wyra¿anego ju¿ wielokrotnie
w orzecznictwie pogl¹du, ¿e szybkoæ rozpoznania sprawy nie jest wartoci¹,
na rzecz której mo¿na powiêciæ ochronê praw podmiotowych25. Wskaza³, ¿e
szybkoæ postêpowania karnego nie jest nadrzêdnym celem procesu karnego
i musi ust¹piæ celowi nadrzêdnemu, jakim jest wykrycie sprawcy przestêpstwa i uchronienie od odpowiedzialnoci osoby niewinnej. Tak bowiem ustawa zasadnicza, jak i przepisy kodeksu postêpowania karnego nie stawiaj¹
tego celu na pierwszym miejscu, przedk³adaj¹c szybkoæ postêpowania nad
osi¹gniêcie sprawiedliwego rozstrzygniêcia26. Wyeliminowanie z art. 392
§ 1 k.p.k. mo¿liwoci z³o¿enia sprzeciwu przez obecn¹ na rozprawie stronê co
do odst¹pienia od bezporedniego przes³uchania wiadka w ocenie Trybuna³u
stanowi³oby naruszenie gwarancji konstytucyjnych zwi¹zanych zarówno
z prawem do s¹du (art. 45 ust. 1 Konstytucji), jak i prawem do obrony (art. 42
ust. 2 Konstytucji). Ograniczenie uprawnieñ procesowych stron postêpowania karnego nale¿y uznaæ za pozbawione dostatecznych racji.
Podzielaj¹c generalnie stanowisko Trybuna³u Konstytucyjnego, stwierdziæ nale¿y, i¿ w wielu wieloosobowych i wielow¹tkowych sprawach materia³
zgromadzony w sprawie zawiera szereg protoko³ów przes³uchañ, które nic
istotnego nie wnosz¹ do sprawy, a przes³uchane osoby s¹ zawnioskowane do
przes³uchania b¹d protoko³y ich przes³uchañ do odczytania na rozprawie.
Niew¹tpliwie bardziej wnikliwa ocena tych zeznañ przez prokuratora przed
skierowaniem aktu oskar¿enia do s¹du i odst¹pienie od wnioskowania tych
osób do przes³uchania zapobieg³aby w wielu sprawach znacznemu wyd³u¿e24
25

Wyrok TK z dnia 7 grudnia 2010 r., sygn. P11/09, OTK ZU 2010, nr 128/10/A.
Zob. wyroki TK z dnia: 13 stycznia 2004 r., sygn. SK 10/03, OTK ZU 2004, nr 1/A, poz. 2;
15 kwietnia 2009 r., sygn. SK 28/08, OTK ZU 2009, nr 4/A, poz. 48.
26 Por. wyrok TK z dnia 30 kwietnia 2004 r., sygn. SK 14/03, OTK ZU 2003, nr 3/A, poz. 23.
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niu czasu trwania postêpowania s¹dowego. Nie budzi za w¹tpliwoci fakt, ¿e
zapewnienie stronom postêpowania karnego realizacji zasady bezporednioci
stanowi istotny gwarant nie tylko ochrony ich praw, ale tak¿e wydania orzeczenia sprawiedliwego i opartego na prawdziwych ustaleniach faktycznych.

Summary
Selcted aspects of deviation from principle of direct examination
of evidence in penal proceedings and their conformity
to the Constitution
Key words: Criminal Law, crime, Criminal Procedure Code, Consitution.

The study presents the issue of constitutionality of Art. 392 § 1 of the
Criminal Procedure Code. An attempt was made to answer the question if
current reading of the article has negative influence on the efficiency of
judicial proceedings, therefore breaching the rule of issuing a ruling without
unjustified delay, resulting from Art. 45 paragraph 1 of the Constitution,
and the right to examine a case in a reasonable time span, Art. 6 paragraph 1 of Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms. The subject of the dissertation is mainly the question if the judge
can refrain from direct examination of evidence of the questioning witnesses
at a trial, subject to the lack of the parties objections, which can lead to
significant lengthiness of the conduct, without contravening aforementioned
constitutional norm.
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Postêpowanie w sprawie procurator suspectus
oraz iudex suspectus jako dzia³ania maj¹ce
na celu redukcjê czynników powoduj¹cych
stronniczoæ organów procesowych
Uwagi ogólne
Zgodnie z przepisami ustawy o prokuraturze1, zadaniem urzêdu prokuratorskiego jest stanie na stra¿y praworz¹dnoci oraz czuwanie nad ciganiem przestêpstw. Nale¿y to rozumieæ jako racjonalne i celowe dzia³anie
w ramach przepisów obowi¹zuj¹cego systemu prawnego, zmierzaj¹ce do rozstrzygniêcia konkretnej sprawy. Prowadzenie i nadzorowanie postêpowania
przygotowawczego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w po³¹czeniu z wieloaspektowoci¹ pracy prokuratora nie mo¿e byæ rozumiane jako
np. inspirowanie pewnych dzia³añ wiadków oskar¿enia, sprawdzanie przez
prokuratora pism procesowych czy podejmowanie innego rodzaju procesowo
nieuzasadnionych czynnoci. Niedopuszczalne jest ponadto nawi¹zywanie pozaprocesowych kontaktów prokuratora ze wiadkami wezwanymi do udzia³u
w prowadzonej przez niego sprawie, pouczanie ich, komentowanie w obecnoci wiadków poza rozpraw¹ postaw uczestników procesu. Tego rodzaju zachowania nie mog¹ czyniæ zadoæ d¹¿eniu do zakoñczenia postêpowania sprawiedliwym orzeczeniem.
Prokurator przy wykonywaniu czynnoci okrelonych w ustawach jest
niezale¿ny i to nie tylko podczas planowania, realizowania czynnoci procesowych, ale równie¿ w ¿yciu zawodowym, prywatnym i w dzia³alnoci publicznej. Ta niezale¿noæ jest ograniczona poprzez zasadê hierarchicznego podporz¹dkowania. W myl tej ostatniej zasady prokurator jest obowi¹zany
1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 270,
poz. 1599).
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wykonywaæ zarz¹dzenia, wytyczne i polecenia prze³o¿onego. W zwi¹zku
z tym prokurator prze³o¿ony  w razie stwierdzenia oczywistej obrazy przepisów postêpowania  jest uprawniony do wytkniêcia swemu podw³adnemu
uchybienia, a po uprzednim za¿¹daniu  w razie potrzeby  z³o¿enia wyjanieñ. Takie wytkniêcie ma nie tylko charakter moralny czy ambicjonalny.
W mojej ocenie takie zachowania prokuratora, jak wskazane w powy¿szym
akapicie, stanowi¹ obrazê przepisów prawa i to nie tylko materialnego, ale
równie¿ procesowego, gdy¿ godz¹ w dobro, jakim jest stabilnoæ ustroju oraz
zasady dzia³ania prokuratury.
Co jednak w sytuacji, gdy o podobnych zachowaniach prokuratora wiedzê zdoby³a inna osoba ni¿ jego prze³o¿ony? Zgodnie z art. 19 § 1 k.p.k.2,
w razie stwierdzenia w postêpowaniu karnym powa¿nego uchybienia w dzia³aniu instytucji pañstwowej s¹d, prokurator maj¹ obowi¹zek zawiadomienia
o tym uchybieniu organ powo³any do nadzoru nad dan¹ jednostk¹ organizacyjn¹. Nie jest to wiêc kwestia uznaniowa. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e tego
rodzaju przedsiêwziêcia podejmowane przez organy procesowe s³u¿¹ realizacji jednej z fundamentalnych funkcji postêpowania karnego, która ma na
celu ujawnienie okolicznoci sprzyjaj¹cych pope³nieniu przestêpstwa i osi¹gniêcie zadañ procesu karnego w zakresie zapobiegania, zwalczania przestêpstw oraz umacniania poszanowania prawa oraz zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
O ile istnienie i spe³nienie obowi¹zku sygnalizacji nie podlega dyskusji,
o tyle ocenne jest ustawowe sformu³owanie powa¿ne uchybienie. Rodzaj
i rozmiary tego uchybienia s¹d, prokurator ustala na podstawie wyników
przeprowadzonego postêpowania karnego, odnosz¹c siê do dzia³alnoci danej
instytucji i wp³ywu uchybieñ na jej funkcjonowanie. Adresatem zawiadomienia jest organ nadrzêdny nad jednostk¹ organizacyjn¹ lub  w razie potrzeby
 organ kontroli.
W sytuacji, gdy np. s¹d rejonowy powemie informacje, ¿e prokurator
prokuratury rejonowej dopuszcza siê uchybieñ w zwi¹zku z pe³nionymi przez
siebie obowi¹zkami s³u¿bowymi, powinien w trybie art. 97 k.p.k. zarz¹dziæ
sprawdzenie okolicznoci faktycznych, a nastêpnie wyst¹piæ do prokuratora
rejonowego, który z kolei mo¿e za¿¹daæ nades³ania w wyznaczonym terminie
wyjanieñ i wskazania rodków podjêtych w celu zapobie¿enia takim uchybieniom w przysz³oci. Z pewnoci¹ powinno to zapobiec wszelkiego rodzaju
patologiom w funkcjonowaniu instytucji, w tym prokuratury, której funkcjonariusze s¹ g³ównymi oskar¿ycielami publicznymi.
Kolejne pytanie: co sta³oby siê w sytuacji, gdy wiedzê o nieprawid³owym
zachowaniu prokuratora posiada³by obywatel niezwi¹zany bezporednio
2

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555
z pón. zm.).
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z tocz¹c¹ siê spraw¹, w której wystêpuje procurator suspectus? W mojej
ocenie ka¿da osoba posiada spo³eczny obowi¹zek zawiadomienia o tym fakcie
np. s¹du, w którego rejonie dzia³a taki prokurator. Strona lub jej pe³nomocnik, obroñca równie¿ mog¹ poinformowaæ o tego rodzaju uchybieniach prokuratora nadrzêdnego w formie wniosku o wy³¹czenie prokuratora. W pimie
tym powinny zostaæ wskazane i odpowiednio uzasadnione wszelkie okolicznoci, fakty, które potwierdz¹, i¿ prokurator przekroczy³ swoje uprawnienia
lub wystêpuje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e np. istnieje stosunek osobisty
pomiêdzy prokuratorem a wiadkiem. Stosunek osobisty, o którym by³a
mowa w art. 31 § 1 k.p.k. z 1969 r., okrelono jako relacjê opart¹ na wzajemnym uczuciu przyjani, niechêci lub ³¹cznoci interesów3. Zreszt¹ wydaje siê,
¿e prokurator, wiedz¹c, i¿ ³¹czy go stosunek osobisty ze stron¹ czy wiadkiem, powinien niezw³ocznie poinformowaæ o tym swego prze³o¿onego, nawet
je¿eli ten ostatni wydaje swemu podw³adnemu np. polecenie s³u¿bowe polegaj¹ce na wykonaniu jakiej czynnoci procesowej z udzia³em takiej osoby.
W trosce o zapewnienie stabilnoci urzêdu prokuratorskiego oraz dobro
tocz¹cego siê postêpowania  choæ brak jest w tym wzglêdzie stosownych
przepisów w ustawie  prokurator jako samodzielny funkcjonariusz organu
pañstwowego powo³anego do przestrzegania praworz¹dnoci i cigania przestêpstw powinien to uczyniæ.
W przedmiocie wy³¹czenia prokuratora orzeka zawsze prokurator nadzoruj¹cy postêpowanie lub bezporednio przed³o¿ony. Na postanowienie
w przedmiocie wy³¹czenia nie przys³uguje za¿alenie. Z kolei jeli prze³o¿ony
prokuratora dostrze¿e lub zostanie powiadomiony o podobnych zachowaniach, a nawet ich próbach, powinien niezw³ocznie uruchomiæ procedurê,
o której mowa w art. 8 ust. 7 in principio ustawy o prokuraturze. W razie
stwierdzenia oczywistej i ra¿¹cej obrazy przepisów prawa prokurator prze³o¿ony jest obowi¹zany ¿¹daæ wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi, który obrazy siê dopuci³.
Po przeprowadzonym postêpowaniu wyjaniaj¹cym oraz zapoznaniu siê
ze stanowiskiem podw³adnego prokurator nadrzêdny podejmuje arbitraln¹
decyzjê i jeli stwierdzi, ¿e nie widzi podstaw do wy³¹czenia prokuratora
w trybie art. 47 k.p.k. w zw. z 41 k.p.k., to prokurator, co do którego istnia³o
podejrzenie o brak bezstronnoci, bêdzie móg³ nadal wystêpowaæ w sprawie.
Co istotne, art. 41 k.p.k. stosowany odpowiednio do prokuratora wprowadza
ograniczenia czasowe co do mo¿liwoci zg³aszania przez strony wniosków
o jego wy³¹czenie na etapie postêpowania s¹dowego. Taki wniosek mo¿e
zostaæ zg³oszony do chwili rozpoczêcia przewodu s¹dowego. Jeli pismo procesowe zostanie z³o¿one póniej, np. podczas kolejnej rozprawy, prokurator
nadrzêdny pozostawi je bez rozpoznania, chyba ¿e przyczyna wy³¹czenia
3

Por. wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1980 r., IV KR 55/80, OSPG 1981, nr 3, poz. 35.
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powsta³a lub sta³a siê stronie wiadoma dopiero po rozpoczêciu przewodu
s¹dowego. Tak wiêc je¿eli prokurator nadrzêdny wyda postanowienie, w którym nie przychyli siê do zarzutów o brak bezstronnoci swego podw³adnego,
s¹d jest t¹ decyzj¹ zwi¹zany, nie jest w³adny jej zmieniæ np. w trybie instancyjnym, jak ma to miejsce w przypadku postanowienia o odmowie wszczêcia
ledztwa.
Moim zdaniem jest niedopuszczalne, by s¹d, który gwarantuje ka¿demu
prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, mia³ tolerowaæ tak¹ sytuacjê
procesow¹. Pomimo zatem, i¿ ustawodawca nie wyposa¿y³ go w instrumenty
pozwalaj¹ce na wy³¹czenie oskar¿yciela publicznego, s¹d winien z niezwyk³¹
wnikliwoci¹ oceniæ wszelkie dowody przeprowadzone przez podlegaj¹cego
wy³¹czeniu prokuratora i daæ temu wyraz w treci uzasadnienia, maj¹c na
uwadze zapis art. 48 § 2 k.p.k., który stanowi, ¿e czynnoci dokonywane
przez prokuratora podlegaj¹cego wy³¹czeniu bêd¹ bezskuteczne dopiero po
jego wy³¹czeniu. Z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwoci zasadne zatem
wydaje siê, by jeli okolicznoci uzasadniaj¹ce wy³¹czenie oskar¿yciela publicznego zosta³y przez s¹d dostrze¿one w toku procesu z urzêdu lub takie
okolicznoci we wniosku o wy³¹czenie podnios³a strona procesu, s¹d powstrzyma³ siê od dalszego procedowania, do czasu wyjanienia tej kluczowej
z punktu widzenia rzetelnoci postêpowania kwestii. W takiej sytuacji s¹d na
podstawie art. 401 § 1 k.p.k. w zw. z art. 404 § 1 k.p.k. winien rozprawê
odroczyæ.
W mojej ocenie w sytuacji, gdy prokurator ujawni swe zdecydowanie
emocjonalne i osobiste ustosunkowanie do strony czy te¿ zajd¹ inne okolicznoci uzasadniaj¹ce argument, ¿e oskar¿yciel publiczny mo¿e byæ stronniczy
i nieobiektywny, powinien on zostaæ wy³¹czony od udzia³u w sprawie, aby
zasada rzetelnego procesu nie zosta³a pogwa³cona.
Jedn¹ z nadrzêdnych zasad ka¿dego pañstwa prawa jest zapewnienie
niezawis³oci s¹dów oraz niezawis³oci sêdziowskiej. Dyrektywa niezale¿noci s¹dów zosta³a uregulowana w art. 173 ustawy zasadniczej. Stanowi ona,
¿e s¹dy i trybuna³y s¹ w³adz¹ odrêbn¹, niezale¿n¹ od innych w³adz. Zasada
niezawis³oci s¹dów wi¹¿e siê bezporednio z zasad¹ niezawis³oci sêdziowskiej, wyra¿onej w art. 178 Konstytucji. Wed³ug niej sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ niezawili i podlegaj¹ tylko Konstytucji oraz ustawom.
Niezawis³oæ sêdziowsk¹ nale¿y rozumieæ szeroko: jako niezale¿noæ od jakichkolwiek nacisków. Prawo do rozpoznania sprawy przez bezstronny s¹d
jest zapewnione przez art. 45 Konstytucji jako jedna z podstawowych zasad
demokratycznego porz¹dku prawnego. Artyku³ 82 ustawy o ustroju s¹dów
powszechnych4 doprecyzowuje, ¿e sêdzia jest obowi¹zany postêpowaæ zgod4

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju s¹dów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.,
nr 0, poz. 427).
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nie ze lubowaniem sêdziowskim, a nadto powinien w s³u¿bie i poza ni¹
strzec powagi stanowiska sêdziego i unikaæ wszystkiego, co mog³oby przynieæ ujmê jego godnoci lub os³abiaæ zaufanie do jego bezstronnoci.
S¹d powinien byæ subiektywnie bezstronny, co oznacza, ¿e ¿aden z jego
sêdziów nie mo¿e przejawiaæ stronniczoci lub osobistych uprzedzeñ. Z drugiej strony s¹d powinien byæ obiektywnie bezstronny, tzn. zapewniæ dostateczne gwarancje, by wykluczyæ w tym wzglêdzie wszelkie uzasadnione w¹tpliwoci5. Bezstronnoæ s¹du powinna byæ oceniana ³¹cznie od strony
obiektywnej i subiektywnej, uwzglêdniaj¹c równie¿ znamiona zewnêtrzne.
Wynika to z zaufania, jakim musz¹ siê cieszyæ s¹dy w demokratycznym
spo³eczeñstwie, wród osób podlegaj¹cych ich jurysdykcji, a w procesie karnym u osoby, w sprawie której rozstrzygana jest kwestia jej odpowiedzialnoci karnej6. Na trudnoci przy zobiektywizowaniu tych okolicznoci zwróci³
uwagê Trybuna³ Konstytucyjny, który stwierdzi³, ¿e Stronniczoæ to stan
psychiczny sêdziego, mog¹cy siê uzewnêtrzniæ w mniejszym lub wiêkszym
stopniu. St¹d te¿ zagro¿enia bezstronnoci daj¹ siê zobiektywizowaæ tylko
w ograniczonym zakresie. Przyczyny stronniczoci s¹ bowiem zró¿nicowane,
a przez to niedaj¹ce siê do koñca zdefiniowaæ tak dalece, jak zawsze natura
ka¿dego cz³owieka czyni go w ró¿nych sytuacjach  w sposób mniej lub
bardziej uwiadomiony  stronniczym. Chodzi jednak o to, czy wystêpuj¹
sytuacje faktyczne, z którymi w stopniu wysoce uprawdopodobnionym ³¹czyæ
mo¿na zagro¿enie bezstronnoci sêdziego, które zarazem uzewnêtrzniaj¹ siê
w takim stopniu, ¿e mo¿na je zobiektywizowaæ7.
Stwierdzenie, ¿e sêdzia przy rozpatrywaniu konkretnej sprawy karnej
mo¿e nie byæ bezstronny i istniej¹ okolicznoci, które mog³yby wywo³aæ co do
tej kwestii uzasadnion¹ w¹tpliwoæ, wymaga zdecydowanej reakcji. Nawet
obawy co do tej kwestii musz¹ byæ obiektywnie uzasadnione, a osobist¹
bezstronnoæ sêdziego nale¿y domniemywaæ a¿ do chwili, gdy pojawi¹ siê
dowody przeciwne8.
Polska ustawa procesowa okrela trzy tryby wy³¹czenia sêdziego, uwarunkowane przyczynami okrelonymi w art. 40 i 41. Zgodnie z art. 42 § 1 k.p.k.,
wy³¹czenie nastêpuje na ¿¹danie sêdziego (niekiedy okrelane jako samowy³¹czenie), z urzêdu albo na wniosek strony  dotyczy to zarówno sêdziego
niezdatnego do orzekania (iudex inhabilis), jak i podejrzanego o stronniczoæ
(iudex suspectus).
Wy³¹czenie iudex suspectus nastêpuje w sytuacji, gdy istnieje okolicznoæ, która mog³aby wywo³aæ uzasadnion¹ w¹tpliwoæ co do bezstronnoci
5 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Gorostiaga Atxalandabaso v. Parlament z dnia 19 lutego
2009 r., C-308/07.
6 M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Cz³owieka, Warszawa 1998, s. 157.
7 Zob. wyrok TK, sygn. akt K 1/98, OTK 1999, nr 1, poz. 3.
8 Zob. m.in. wyrok ETPCz w sprawie Sigursson v. Irlandia z dnia 10 kwietnia 2003 r.,
skarga nr 39731/98.
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sêdziego. Z uwagi na to, ¿e trudno by³oby przewidzieæ i wskazaæ, jakie sytuacje faktyczne oraz w jakim uk³adzie zdarzeñ mog¹ powodowaæ powstanie
w¹tpliwoci co do bezstronnoci sêdziego, ustawodawca precyzyjnie ich nie
okreli³. Z uwagi na to, ¿e w treci art. 41 k.p.k. brak jest enumeratywnie
wskazanego katalogu przyczyn wy³¹czenia iudex suspectus, widaæ wyranie,
¿e ustawa w istotny sposób rozszerza, w stosunku do art. 40 k.p.k., mo¿liwoæ wy³¹czenia sêdziego.
Zabieg ustawodawcy, polegaj¹cy na u¿yciu trybu przypuszczaj¹cego s³owa mog³aby w art. 41 § 1 k.p.k., a nie wywo³uje lub mo¿e wywo³aæ,
wyra¿a niepewnoæ mówcy co do faktu zaistnienia czynnoci, co jest  moim
zdaniem  s³usznym posuniêciem, zw³aszcza ¿e zgodnie z regu³ami jêzyka
polskiego, w trybie przypuszczaj¹cym mówi¹cy mo¿e odnosiæ siê do wydarzeñ, które mog¹ zajæ obecnie lub do wydarzeñ, które mog³y byæ wykonane
w przesz³oci.
Naruszenie przepisów o wy³¹czeniu sêdziego podejrzanego o stronniczoæ, przejawiaj¹ce siê w niewy³¹czeniu siê sêdziego lub bezzasadnym oddaleniu wniosku o wy³¹czenie, stanowi wzglêdn¹ przyczynê odwo³awcz¹ z art.
458 pkt 2 k.p.k.9
Wniosek o wy³¹czenie sêdziego nie mo¿e byæ uznawany za rodek destabilizacji pozycji zawodowej sêdziów i zamach na konstytucyjnie zagwarantowan¹ niezawis³oæ. Jest to przejaw realizacji prawa do rzetelnego procesu,
wynikaj¹cy chocia¿by z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci. Fakt wy³¹czenia sêdziego od s¹dzenia w konkretnej sprawie nie narusza sam w sobie w niczym dalszego posiadania przez
danego sêdziego pe³nych kwalifikacji do sprawowania tego samego urzêdu
w innych sprawach10.
Odnonie do kwestii bezstronnoci sêdziów wypowiada³ siê niejednokrotnie Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, który w jednym ze swych orzeczeñ
stwierdzi³, ¿e przy ocenie obiektywnej bezstronnoci nale¿y ustaliæ, czy poza
osobist¹ postaw¹ sêdziego istnia³y daj¹ce siê udowodniæ fakty pozwalaj¹ce
w¹tpiæ w jego bezstronnoæ, przy czym nawet znamiona zewnêtrzne mog¹
mieæ pewne znaczenie. Chodzi o zaufanie, jakie musz¹ wzbudzaæ s¹dy
w demokratycznym spo³eczeñstwie, a przede wszystkim u stron postêpowania11. Ugruntowany w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka podwójny standard stosowany przy ocenie bezstronnoci s¹du zosta³
równie¿ wyra¿ony w orzecznictwie s¹dów polskich.
Na podstawie art. 41 § 1 k.p.k., wy³¹czenie sêdziego na wniosek strony
jest mo¿liwe tylko w razie istnienia okolicznoci tego rodzaju  innej ni¿
z art. 40 k.p.k.  która mog³aby wywo³aæ uzasadnion¹ w¹tpliwoæ co do jego
9
10

Zob. S. Walto, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2003, s. 224.
R. £yczywek, Zarzut iudicis suspecti w k.p.k., Nowe Prawo 1961, nr 11, s. 1398.
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bezstronnoci. Bez wzglêdu na to, czy wniosek o wy³¹czenie sêdziego sk³ada
strona, czy sam sêdzia, w¹tpliwoæ ta ma byæ realna, a nadto rozs¹dna
i powa¿na12, poddawaæ siê realnej ocenie13. Mo¿e ona wi¹zaæ siê z istnieniem jakiego stosunku osobistego, wiêzów przyjani, niechêci, wrogoci,
zbie¿noci lub rozbie¿noci interesów pomiêdzy sêdzi¹ a stron¹. Mo¿e tu
równie¿ chodziæ o sytuacjê, w której zachowanie sêdziego wskazuje, ¿e zaj¹³
on ju¿ pewne stanowisko w sprawie, chocia¿ postêpowanie jeszcze siê nie
zakoñczy³o. Z drugiej strony, jak s³usznie stwierdzi³ S. liwiñski, mog¹ zachodziæ przyczyny podaj¹ce w w¹tpliwoæ bezstronnoæ sêdziego, niezale¿nie
od stosunku osobistego14, ale godz¹ce w jego obiektywizm.
Sensu wy³¹czenia sêdziego w trybie art. 41 § 1 k.p.k. nale¿y upatrywaæ
w tym, ¿e zosta³y ujawnione okolicznoci o takim charakterze, i¿ brak jest
mo¿liwoci przekonania ka¿dego rozs¹dnie myl¹cego, kto w¹tpliwoæ co do
bezstronnoci sêdziego powzi¹³, ¿e okolicznoci te z ca³¹ pewnoci¹ nie wp³yn¹ na obiektywizm rozpoznania sprawy i treæ rozstrzygniêcia koñcz¹cego
postêpowanie15. Sêdzia powinien byæ wy³¹czony, je¿eli przyczyna podana we
wniosku jest w stanie wywo³aæ w¹tpliwoci w bezstronnoci sêdziego u nieuprzedzonego w jakikolwiek kierunku s³uchacza, jednak¿e zak³adaj¹c, ¿e
znajdowa³by siê on w sytuacji oskar¿onego w danej sprawie16.
W doktrynie wniosek strony o wy³¹czenie sêdziego okrela siê jako procesowe owiadczenie o charakterze postuluj¹cym17, nie jest to swego rodzaju
formalne zawiadomienie. Strona, sk³adaj¹c taki wniosek, przejawia inicjatywê procesow¹.
Wniosek o wy³¹czenie sêdziego musi byæ skonkretyzowany zarówno co do
podstaw, jak i co do osoby sêdziego. Kodeks nie przewiduje dopuszczalnoci
z³o¿enia wniosku o wy³¹czenie wszystkich sêdziów danego s¹du lub wydzia³u
ani wy³¹czenia sêdziów in abstracto18. Od udzia³u w sprawie mo¿e bowiem
zostaæ wy³¹czony tylko ten sêdzia, który zosta³ wyznaczony do jej rozpoznania. Z charakteru prawnego tego wniosku wynika wiêc w sposób oczywisty,
¿e powinien on nie tylko wskazywaæ konkretnego sêdziego, ale równie¿ precyzyjnie przyczyny, które w ocenie strony usprawiedliwiaj¹ na podstawie
11 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Academy Trading Ltd i in. v. Grecja z dnia 4 kwietnia
2000 r., skarga nr 30342/96.
12 Wyrok SN, sygn. akt II K 400/33, Zb. O. 161/33.
13 Zob. wyrok SN, sygn. akt III K 214/11, OSNKW 2012, nr 4, poz. 40.
14 S. liwiñski, Polski proces karny przed s¹dem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa
1959, s. 275.
15 Zob. postanowienie S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu z 1 sierpnia 2001 r., sygn. akt II
AKo 312/01, OSA 2001, nr 1, poz. 91.
16 R. von Hippel, Der Deutsche Strafprozess. Lehrbuch, Marburg 1941, s. 131.
17 Zob. E. Skrêtowicz, Iudex inhabilis, iudex suspectus w polskim systemie prawnym,
Lublin 1994, s. 58.
18 Por. SN III KO 53/04, OSNKW-R 2005, poz. 207; SN V KO 102/06, OSNKW-R 2006,
poz. 2470.
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regulacji z art. 41 § 1 k.p.k. zarzut uzasadnionej w¹tpliwoci co do bezstronnoci tego sêdziego w okrelonej sprawie.
Wniosek pochodz¹cy od strony winien byæ zg³oszony do rozpoczêcia przewodu s¹dowego i mo¿e ona go z³o¿yæ tylko wtedy, gdy stan w¹tpliwoci co do
bezstronnoci sêdziego ujawni siê w formie jakiego zachowania siê sêdziego,
które pozwala domniemywaæ jego stronniczoæ, wzglêdnie  gdy stanie siê
stronie wiadomym jaki fakt na to wskazuj¹cy19. Pismo takie z³o¿one póniej
pozostawia siê bez rozpoznawania, chyba ¿e okolicznoæ uzasadniaj¹ca wy³¹czenie powsta³a lub sta³a siê stronie wiadoma po rozpoczêciu przewodu.
Z³o¿enie takiego quasi-spónionego wniosku nie wymaga dodatkowo proby o
przywrócenie terminu. Przed³o¿enie tego wniosku po zapadniêciu wyroku nie
mo¿e byæ w traktowane jako nadu¿ycie poprzez postawienie spónionego
pisma. Fakt niez³o¿enia wniosku w przypisanym przez ustawê karnoprocesow¹ terminie, w mojej ocenie, nie tamuje drogi do podniesienia tej kwestii jako
zarzutu apelacyjnego. Zarzut obrazy art. 41 § 1 k.p.k. mo¿e byæ skutecznie
z³o¿ony w postêpowaniu kasacyjnym równie¿ wtedy, gdy strona wprawdzie nie
skorzysta³a z prawa z³o¿enia wniosku, jednak sêdzia, któremu znane by³y
powody wy³¹czenia, nie z³o¿y³ stosownego ¿¹dania o wy³¹czenie albo te¿ sêdzia
nie zosta³ wy³¹czony z urzêdu, pomimo ¿e zachodzi³y uzasadnione w¹tpliwoci
co do jego bezstronnoci i by³y one znane cz³onkom sk³adu orzekaj¹cego20.
Zgodnie z art. 42 § 3 k.p.k., sêdzia, co do którego zg³oszono wniosek
o wy³¹czenie na podstawie art. 41 k.p.k., mo¿e z³o¿yæ do akt stosowne
owiadczenie na pimie i powstrzymuje siê od udzia³u w sprawie, chyba ¿e
nale¿y podj¹æ czynnoci niecierpi¹ce zw³oki. Z³o¿enie takiego owiadczenia
nie jest obowi¹zkowe, jednak podnosi siê przy tym, ¿e sêdzia powinien podaæ
i uzasadniæ powody swojego wy³¹czenia i to nie tylko takie, które mog³y byæ
znane stronie, ale tak¿e takie, o których strona dowiedzieæ siê nie mog³a21.
Wy³¹czenie sêdziego na podstawie przyczyn wymienionych w art. 41 k.p.k.
mo¿e nast¹piæ równie¿ na ¿¹danie sêdziego. Wówczas de facto nie jest ono
wnioskiem o wy³¹czenie, lecz wskazaniem przez niego okolicznoci mog¹cych
usprawiedliwiæ jego wy³¹czenie na wniosek strony. Wydaje siê, ¿e samo
stwierdzenie: sk³adam wniosek o wy³¹czenie od rozpoznawania sprawy 
nie jest wystarczaj¹cym powodem do powstrzymania sêdziego od orzekania.
¯¹dania sêdziego o wy³¹czenie od orzekania w konkretnej sprawie nie mo¿na
uto¿samiaæ z owiadczeniem, o którym mowa w art. 42 § 2 k.p.k. Ustawa
karnoprocesowa nie wskazuje w jakiej formie sêdzia powinien to uczyniæ,
dlatego wydaje siê, ¿e mo¿e on to zrobiæ zarówno na pimie, jak i ustnie do
protoko³u z podaniem podstawy lub podstaw uzasadniaj¹cych podjêcie tego
kroku. Skutek prawny wniosek sêdziego wywo³a dopiero wtedy, gdy zakoñ19
20

R. £yczywek, op. cit., s. 14011402.
Zob. SN II KK 202/02, LEX nr 56092; SN V KK 386/10, OSNKW 2011, nr 7, poz. 61.
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czy siê postêpowanie w sprawie jego wy³¹czenia. Do tego czasu jednak powinien on powstrzymaæ siê od udzia³u w sprawie, z wyj¹tkiem podejmowania
czynnoci niecierpi¹cych zw³oki.
W orzecznictwie s³usznie podkrela siê, ¿e sêdzia ma obowi¹zek powiadomiæ o okolicznoci, o której mowa w art. 41 § 1 k.p.k., przez z³o¿enie ¿¹dania
wy³¹czenia od udzia³u w sprawie. Nie do sêdziego nale¿y bowiem ocena, czy
znana mu okolicznoæ stanowi podstawê wy³¹czenia, tylko do s¹du, który
rozpoznaje jego ¿¹danie22.
Owiadczenie sêdziego ma wiêc charakter owiadczenia wiedzy. Trafny
jest postulat, by z chwil¹ zg³oszenia ¿¹dania  mimo ¿e nie wynika to expressis verbis z ustawy  sêdzia powstrzyma³ siê od udzia³u w sprawie, jednak
winien przedsiêwzi¹æ czynnoci niecierpi¹ce zw³oki. Co wa¿ne, z³o¿enie wniosku o samowy³¹czenie siê sêdziego nie jest ograniczone ¿adnym terminem,
jak ma to miejsce w przypadku z³o¿enia wniosku o wy³¹czenie przez stronê.
Ustawa karnoprocesowa na ten temat milczy. W zwi¹zku z tym wydaje siê,
¿e takie ¿¹danie sêdzia mo¿e z³o¿yæ do akt w ka¿dym stanie sprawy, nawet
w czasie prowadzenia narady.
Je¿eli wy³¹czenie sêdziego z urzêdu od orzekania w sprawie nastêpuje
na skutek wszczêcia postêpowania przez s¹d z w³asnej inicjatywy, to wówczas odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 97 k.p.k. Zarówno sêdzia
w odniesieniu do siebie, jak i poszczególni cz³onkowie sk³adu orzekaj¹cego
w odniesieniu do pozosta³ych cz³onków tego sk³adu maj¹ obowi¹zek czuwania nad zachowaniem bezstronnoci orzekania. Niedope³nienie tego obowi¹zku, przejawiaj¹ce siê w niez³o¿eniu przez sêdziego ¿¹dania albo niewy³¹czeniu sêdziego z urzêdu, powoduje, ¿e strona mo¿e podnieæ zarzut zaniechania
podjêcia inicjatywy zmierzaj¹cej do wy³¹czenia sêdziego, je¿eli wyka¿e, ¿e
rzeczywicie zachodzi³y uzasadnione w¹tpliwoci co do bezstronnoci, wymagaj¹ce z³o¿enia przez sêdziego ¿¹dania lub wy³¹czenia go z urzêdu23.
Kodeks postêpowania karnego nie przewiduje mo¿liwoci cofniêcia wniosku przez stronê, jak równie¿ przez sêdziego. Z³o¿enie takiego pisma obliguje
s¹d do przeanalizowania sprawy i zajêcia w tej kwestii stanowiska, ustosunkowania siê do wiarygodnoci twierdzeñ zawartych we wniosku. Wy³¹czenie
sêdziego nastêpuje tylko z mocy orzeczenia s¹du, o którym mowa w art. 42
§ 4 k.p.k. W sytuacji, gdy w s¹dzie, przed którym toczy siê postêpowanie, nie
ma mo¿liwoci utworzenia sk³adu uprawnionego do podjêcia decyzji w kwestii wy³¹czenia sêdziego  orzeka s¹d ad quem. Decyzja s¹du zapada
w formie postanowienia, na które nie przys³uguje za¿alenie.
21
22

Zob. K. Papke-Olszauskas, Wy³¹czenie uczestników procesu karnego, Gdañsk 2007, s. 180.
SN V KK 386/10, OSNKW 2011, nr 7, poz. 61 z aprobuj¹c¹ glos¹ K. D¹bkiewicza, OSP
2012, z. 2.
23 J. Grajewski, S. Steinborn, Komentarz do art. 41 Kodeksu postêpowania karnego, LEX
2013.
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Jedn¹ z okolicznoci stanowi¹cych uzasadnion¹ w¹tpliwoæ co do bezstronnoci sêdziego i powoduj¹cych jego wy³¹czenie na wniosek strony jest
uzewnêtrznienie przez sêdziego pogl¹du na sprawê przed wydaniem orzeczenia  i to zarówno w wypowiedzi na sali s¹dowej, jak i poza sal¹  w sposób
wiadcz¹cy o realnym niebezpieczeñstwie jego stronniczoci. Podstaw¹ do
wy³¹czenia sêdziego mo¿e byæ fakt, ¿e we wczeniejszej sprawie wyrobi³ on
sobie okrelon¹ opiniê o osobie oskar¿onego lub powzi¹³ pewne uprzedzenia
do jego osoby i nastêpnie w aktualnym postêpowaniu ten swój negatywny
stosunek uzewnêtrzni24.
W mojej opinii sêdzia powinien z³o¿yæ wniosek o wy³¹czenie siê ze sprawy za ka¿dym razem gdy nie tylko uzewnêtrzni³ pogl¹d dotycz¹cy sensu
stricto sprawy lub oskar¿onego wprost, ale nawet wtedy, gdy nabra³ ju¿
w stosunku do zachowania siê strony w procesie czy jej charakteru takiego
przekonania, które mo¿e zawa¿yæ na ocenie kwestii odpowiedzialnoci karnej
oskar¿onego i bezstronnoci sêdziego.
A co by siê sta³o w sytuacji, gdy sêdzia, ³ami¹c lubowanie, w którym
przysiêga³ staæ na stra¿y prawa, swoje obowi¹zki wype³niaæ sumiennie, sprawiedliwoæ wymierzaæ zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie wed³ug swego sumienia, dochowaæ tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, a w postêpowaniu
kierowaæ siê zasadami godnoci i uczciwoci, wiedz¹c o przyczynie uzasadniaj¹cej jego wy³¹czenie, nadal w sprawie procedowa³? Zarówno kodeks postêpowania karnego, jak i ustawa o ustroju s¹dów powszechnych nie zawieraj¹ konkretnego przepisu reguluj¹cego tê kwestiê. Wydaje siê jednak, ¿e
jeli sêdzia sam siê nie wy³¹czy, a zapadnie wyrok, to na podstawie art. 439
§ 1 pkt 2 k.p.k.  niezale¿nie od granic zaskar¿enia i podniesionych zarzutów
oraz wp³ywu uchybienia na treæ orzeczenia  s¹d odwo³awczy na posiedzeniu uchyli zaskar¿one orzeczenie z uwagi na to, ¿e s¹d by³ nienale¿ycie
obsadzony. Co prawda, stanowisko doktryny i judykatury odnonie do tego
artyku³u wydaje siê mieæ wsparcie przede wszystkim je¿eli chodzi o nieprawid³owoci dotycz¹ce sk³adu nienale¿ycie obsadzonego pod wzglêdem ilociowym i jakociowym25, jednak nie zmienia to faktu, ¿e je¿eli w orzekaniu
bra³a udzia³ osoba, co do której istniej¹ inne okolicznoci ni¿ te wskazane
enumeratywnie w art. 40 k.p.k., przed takim s¹dem nie urzeczywistni siê
wymiar sprawiedliwoci i mo¿e dojæ do z³amania naczelnych zasad procesu.
De lege ferenda nale¿y zg³osiæ pilny postulat dotycz¹cy uzupe³nienia tej luki.
Orzekanie przez sêdziego podlegaj¹cego wy³¹czeniu na wniosek mo¿e
stanowiæ wzglêdn¹ przyczynê odwo³awcz¹ jako naruszenie przepisów postêpowania, gdy mog³o mieæ ono wp³yw na treæ orzeczenia. W zwi¹zku z tym
24

s. 107.

K. Papke-Olszauskas, Glosa do wyroku SN II KKN 538/98, OSP 2003, nr 2, poz. 25,

25 Zob. P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego, t. II: Komentarz do artyku³ów 297467, Warszawa 2007, s. 684687.
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wy³¹czenie siê sêdziego od prowadzenia sprawy, gdy tylko pojawi siê uzasadniona w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci  bez wzglêdu na to, kto j¹ powemie  nie powinno byæ rozpatrywane jako przywilej, lecz jako obowi¹zek.

Summary
Procurator suspectus and iudex suspectus procedure as actions
taken in order to reduce any factors causing partiality
of prosecution and judicial authorities
Key words: exclusion of the prosecutor, exclusion of the judge, iudex suspectus.

This publication addresses the vital problem of excluding the prosecutor
and the judge pursuant to Article 41 of the Code of Criminal Procedure when
there are reasons to doubt their impartiality. The exclusion of the prosecutor
or the judge at the request of either party to the proceedings, ex officio or in
the course of the so-called self-exclusion is a rare procedure. Even rarer are
cases in which both the prosecutor and the judge should be excluded. However, it is advisable to examine carefully in each case whether there are
sufficient reasons for making such decisions because it may considerably
impede achieving the aims of the proceedings and weaken the public trust in
the judicial system. Since Article 41(1) of the Code of Criminal Procedure
reading if there are circumstances that might give rise to reasonable doubts
about the impartiality [...] does not specify when such doubts are justified,
one must often refer to the judicature - not only of the national courts, but
also of the European Court of Human Rights.
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D³ugoæ postêpowania w sprawie o porwanie
dla okupu a wtórna wiktymizacja
Porwanie to wielkie traumatyczne prze¿ycie zarówno dla osoby porwanej, jak i jej rodziny. Postêpowanie karne, które ma na celu wyjanienie
okolicznoci porwania, jest zawsze postêpowaniem skomplikowanym, czêsto
wielow¹tkowym oraz przewa¿nie ociera siê o przestêpczoæ zorganizowan¹.
Ma oczywicie swoje prawa i cele, nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ jednym z jego
celów jest tak¿e ochrona prawnych interesów pokrzywdzonego. Pokrzywdzony jest pe³noprawn¹ stron¹ postêpowania karnego, o czym niestety doæ
czêsto zapominaj¹ organy cigania, traktuj¹c go jako swoiste z³o, konieczny
element postêpowania, który czêsto bardziej przeszkadza, ni¿ pomaga. Pokrzywdzony, dotkniêty ju¿ samymi okolicznociami przestêpstwa, nie mo¿e
byæ nara¿ony na dalsze szkody wywo³ane tocz¹cym siê postêpowaniem karnym. Jednym z elementów, które wp³ywaj¹ na poczucie nie tylko sprawiedliwoci, ale i bezpieczeñstwa pokrzywdzonego (i jego najbli¿szych), jest d³ugoæ
trwania postêpowania karnego. W ocenie autorów niniejszego opracowania
d³ugoæ trwania postêpowania karnego mo¿e wp³ywaæ na wtórn¹ wiktymizacjê pokrzywdzonego.
Wiktymizacja wtórna to sytuacja, w której pokrzywdzony mo¿e doznaæ
powtórnie szkód i krzywd w wyniku reakcji spo³ecznej na jego wiktymizacjê.
Reakcja najbli¿szego otoczenia w miejscu zamieszkania, pracy czy nauki
w postaci ciekawoci oburzenia czy te¿ potêpienia rodowiska mo¿e powodowaæ efekt stygmatyzuj¹cy i utrudniaæ ofierze powrót do stanu sprzed pope³nienia przestêpstwa1 . W literaturze przyjmuje siê, ¿e wiktymizacja wtórna
pog³êbia skutki wiktymizacji pierwotnej (skutki bêd¹ce bezporednim nastêpstwem przestêpstwa, np. uszkodzenie cia³a, okaleczenie, mieræ). Ofiara
1

J. B³achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdañsk 2007, s. 434.
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doznaje dodatkowych cierpieñ i stresów w wyniku niew³aciwego traktowania jej przez osoby najbli¿sze, dalsze otoczenie spo³eczne, a tak¿e przez aparat cigania i wymiar sprawiedliwoci2. Jak s³usznie stwierdzi³ A. Seremet:
Skrzywdziæ po raz kolejny, i to skrzywdziæ w majestacie prawa, to najgorsze
co mo¿e zrobiæ szeroko pojêty wymiar sprawiedliwoci ju¿ raz skrzywdzonemu przez przestêpstwo cz³owiekowi. To najwiêksza pora¿ka sêdziego, prokuratora, policjanta czy adwokata3. Z przeprowadzonych badañ aktowych
spraw karnych z art. 252 k.k. wynika, ¿e problem ten mo¿e dotykaæ ofiary
przestêpstwa porwania dla okupu.
Pojêcie ofiary nie jest/nie musi byæ to¿same z pojêciem pokrzywdzonego.
Ofiara to pojêcie wiktymologiczne (konkretny cz³owiek, jednostka ludzka,
która ponosi szkodê, doznaje nieuzasadnionej krzywdy i cierpienia4). Natomiast pojêcie pokrzywdzonego wystêpuje m.in. w kodeksie karnym, kodeksie
postêpowania karnego, kodeksie karnym wykonawczym.
Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 k.p.k., pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub
prawna, której dobro prawne zosta³o bezporednio naruszane lub zagro¿one
przez przestêpstwo, mo¿e byæ tak¿e instytucja pañstwowa, samorz¹dowa lub
spo³eczna, choæby nie mia³a osobowoci prawnej.
Przenosz¹c te rozwa¿ania na grunt przestêpstwa porwania dla okupu,
pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, której dobro prawne (wolnoæ, zdrowie,
¿ycie, mienie) zosta³o zagro¿one lub bezporednio naruszone przez to przestêpstwo, a tak¿e osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja pañstwowa, samorz¹dowa lub spo³eczna, która zosta³a zmuszona do zap³aty okupu w zamian
za zwolnienie zak³adnika. W przypadku przestêpstwa porwania dla okupu
mamy zatem do czynienia z rozszerzonym krêgiem ofiar, do którego zaliczymy: zak³adników, wszystkie zmuszane przez sprawców osoby do zap³acenia
okupu oraz wszystkie dla nich osoby najbli¿sze5.
Zgodnie z art. 2 § 1 pkt 3 i 4 k.p.k., celem postêpowania karnego jest
ukszta³towanie postêpowania w ten sposób, aby uwzglêdnione zosta³y prawnie chronione interesy pokrzywdzonego i aby rozstrzygniêcie sprawy nast¹pi³o w rozs¹dnym terminie.
Odnosz¹c siê do sformu³owanej w art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k. dyrektywy
nakazuj¹cej uwzglêdnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego
 jako cel procesu  wskazaæ nale¿y, ¿e stanowi ona wyraz zwiêkszonego
2
3

E. Bieñkowska, L. Mazowiecka, Prawa ofiar przestêpstw, Warszawa 2009, s. 18.
A. Seremet, Otwarcie konferencji przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, [w:]
L. Mazowiecka (red.), Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekszta³ceniu polityki
traktowania ofiar przestêpstw, Warszawa 2012, s. 11.
4 J. Bafia, Wiktymologia  kryminologiczne spojrzenie na ofiarê przestêpstwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1976, nr 4; L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1973, s. 326.
5 A. Staszak, Porwania w celu wymuszenia okupu. Studium kryminalistyczne, Prometeusz
2010, s. 37.
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zainteresowania ustawodawcy rol¹ pokrzywdzonego w procesie karnym, co
nale¿y oceniæ pozytywnie. Przepisy kodeksu postêpowania karnego wzmacniaj¹ pozycjê i rozszerzaj¹ uprawnienia procesowe tego podmiotu m.in.
w nastêpuj¹cy sposób:
 pokrzywdzony jest stron¹ postêpowania przygotowawczego,
 ma prawo braæ udzia³ w przes³uchaniu bieg³ego oraz zapoznaæ siê z opini¹
bieg³ego z³o¿on¹ na pimie,
 jest uprawniony do z³o¿enia wniosku o uzupe³nienie postêpowania przygotowawczego po zaznajomieniu podejrzanego z materia³ami postêpowania,
 mo¿e wnieæ samodzieln¹ skargê subsydiarn¹ zgodnie z art. 55 k.p.k.,
 ma prawo wzi¹æ udzia³ w rozprawie, mimo ¿e nie wystêpuje w roli strony,
 mo¿e braæ udzia³ w niektórych posiedzeniach, np. w posiedzeniu dotycz¹cym warunkowego umorzenia postêpowania6.
Powy¿szy przepis formu³uje jednoczenie zasadê szybkoci procesowej,
która wyra¿a siê w dyrektywie wyeliminowania z procesu karnego wszelkich
niepotrzebnych zw³ok i opónieñ oraz prowadzenia postêpowania szybko
i sprawnie, przy czym podkrelenia wymaga, ¿e szybkoæ postêpowania nie
mo¿e powodowaæ szkód dla celów procesu karnego i ustawowo zagwarantowanych interesów stron7.
D³ugoæ postêpowania uzale¿niona jest od zawi³oci sprawy, o któr¹
postêpowanie siê toczy. Przyznaæ nale¿y, ¿e postêpowania dotycz¹ce przestêpstwa z art. 252 k.k. charakteryzuj¹ siê zwykle wysokim stopniem zawi³oci, czêsto s¹ to sprawy wielotomowe, wielow¹tkowe, w których porwanie
dla okupu jest tylko jednym z wielu przestêpstw pope³nionych przez sprawców. Kiedy mamy do czynienia z porwaniem dla okupu dokonanym przez
zorganizowan¹ grupê przestêpcz¹, proces ci¹gnie siê przez wiele lat, a pokrzywdzeni i ich bliscy s¹ wci¹¿ zmuszani powracaæ do dramatu, jaki ich
spotka³.
W jednej z analizowanych spraw wyrok ³¹czny zapad³ w 2009 r., czyli
10 lat po porwaniu. Z uwagi na wieloæ czynów, których dopuci³ siê sprawca,
postêpowanie s¹dowe trwa³o bardzo d³ugo. Sprawa dotyczy³a uprowadzenia
mê¿czyzny wiosn¹ 1999 r. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami,
które najpierw pobi³y pokrzywdzonego, powoduj¹c u niego obra¿enia cia³a
naruszaj¹ce czynnoci narz¹du cia³a na okres powy¿ej 7 dni, a potem przetrzymywali go w piwnicy w warunkach ur¹gaj¹cych ludzkiej godnoci przez
okres 24 dni i w tym czasie bili porwanego dwa razy dziennie i kilkukrotnie
prasowali rozgrzanym ¿elazkiem8.
6 J. Grajewski, [w:] J. Grajewski (red.), Kodeks postêpowania karnego. Komentarz. t. I,
Warszawa 2010, s. 4647.
7 Ibidem, s. 42.
8 S¹d Okrêgowy w Gdañsku, sygn. akt. IVK 57/09.
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W innej sprawie do porwania dosz³o w 1992 r., jednak¿e wyrok zapad³
dopiero w 2002 r.9 Postêpowanie s¹dowe toczy³o siê od 1994 r., a sprawa by³a
odraczana, ulega³a zawieszeniu, od 1998 r. jeden z oskar¿onych odbywa³ karê
pozbawienia wolnoci w innej sprawie. Ostatecznie w 2002 r. S¹d Okrêgowy
w Gdañsku skaza³ oskar¿onych na kary 7 i 6 lat pozbawienia wolnoci, a S¹d
Apelacyjny zmniejszy³ jednemu ze sprawców karê z 7 na 6 lat pozbawienia
wolnoci.
W wiêkszoci spraw z art. 252 k.k.10 postêpowania toczy³y siê rednio
dwa lata w s¹dzie okrêgowym, kolejny rok lub dwa w s¹dzie apelacyjnym.
Jednak¿e zdarzaj¹ siê przypadki, w których na ³awie oskar¿onych w sprawie
o porwanie dla okupu zasiada kilkunastu oskar¿onych, wówczas postêpowania mog¹ toczyæ siê d³u¿ej, nawet 810 lat. Czasami s¹d decyduje o wy³¹czeniu materia³ów sprawy do odrêbnego postêpowania wobec niektórych sprawców. Powoduje to kilkukrotne wystêpowanie pokrzywdzonego w roli wiadka
w ró¿nych procesach i nara¿anie go na ponowny powrót do przykrych wspomnieñ.
W literaturze przedmiotu nie powiêca siê zbyt wiele uwagi skutkom
przestêpstwa porwania dla okupu, zw³aszcza tym niematerialnym. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e uprowadzenie wywo³uje ogromny stres nie tylko dla zak³adnika, ale i osób dla niego bliskich oraz jest ród³em prze¿yæ, z którymi ciê¿ko
poradziæ sobie bez fachowej pomocy.
W jednej ze spraw z art. 252 k.k. porwany w 2000 r. w³aciciel biura
turystycznego po piêciu latach od zdarzenia zezna³ na rozprawie, ¿e skutki
porwania odczuwa do dzi, chodzi do psychiatry, bierze leki, ma k³opoty ze
snem11.
W Polsce porwanie dla okupu zwykle koñczy siê uwolnieniem ofiary po
otrzymaniu pieniêdzy lub odbiciem jej przez policjantów. Powy¿sze nie zmienia jednak faktu, ¿e skutki dramatu mog¹ byæ odczuwalne jeszcze d³ugo po
pope³nionym przestêpstwie. Z tego powodu wa¿ne jest, aby nie naraziæ ofiary
na wiktymizacjê wtórn¹. Postêpowanie w sprawie o czyn z art. 252 k.k.
rozpoczyna siê od momentu zg³oszenia zawiadomienia o przestêpstwie, najczêciej przez osobê zmuszan¹ przez porywaczy do zap³acenia okupu (ojciec,
brat, m¹¿). Zdarza siê, ¿e informacje o przestêpstwie dostarcza osoba ju¿
uwolniona, której bliscy z obawy o ¿ycie i zdrowie zak³adnika i swoje nie
9
10

S¹d Okrêgowy w Elbl¹gu, sygn. akt. IIK 57/02.
Materia³ badawczy stanowi³a analiza akt s¹dowych zakoñczonych prawomocnie
23 spraw karnych z art. 252 k.k., obejmuj¹cych 35 przypadków porwania dla okupu w ramach
studium indywidualnego przypadku. Materia³ ten to 21% ogólnej liczby porwañ, do których
dosz³o w latach 19982008. (K. Pruszkiewicz-S³owiñska, Rola pokrzywdzonego w sprawach
o porwanie dla okupu  aspekty prawno-wiktymologiczne, niepubl. praca doktorska obroniona
w 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego dostêpna
w czytelni Biblioteki G³ównej UWM).
11 S¹d Okrêgowy w Olsztynie, sygn. akt. IIK 179/03.
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anga¿owali Policji w poszukiwania porwanego, negocjacje i przekazanie okupu. Jednak¿e po uwolnieniu ofiara domaga siê cigania sprawców, odzyskania utraconych dóbr materialnych i naprawienia poniesionych szkód. Osoba
sk³adaj¹ca zawiadomienie o przestêpstwie zostaje przes³uchana w charakterze wiadka, a jej zeznania stanowi¹ istotny rodek dowodowy. W takiej
sytuacji organy cigania maj¹ obowi¹zek przedsiêwzi¹æ niezbêdne czynnoci
maj¹ce na celu wyjanienie sprawy.
Up³ywaj¹cy czas i spotêgowanie stresu mog¹ spowodowaæ, ¿e pokrzywdzony bêdzie chcia³ dzia³aæ na w³asn¹ rêkê. Z tego powodu tak wa¿ne jest,
aby sprawê porwania dla okupu od pocz¹tku prowadzili wyspecjalizowani
i maj¹cy dowiadczenie funkcjonariusze, którzy potrafi¹ zrozumieæ sytuacjê
pokrzywdzonych i motywy, którymi kieruj¹ siê, odmawiaj¹c wspó³pracy
z organami cigania. Na funkcjonariuszach ci¹¿y obowi¹zek przekonania ich
do zmiany zdania. Podkrelenia wymaga fakt, i¿ nakrelaj¹c pokrzywdzonemu poszczególne scenariusze zakoñczenia sprawy, ledczy nie mog¹ niczego
obiecywaæ ani nakazywaæ  to do pokrzywdzonego nale¿y ostateczna decyzja.
Nie ulega przy tym w¹tpliwoci, ¿e jeli pokrzywdzony nie wspó³pracuje
z Policj¹, zwiêksza siê ryzyko dekonspiracji, poniewa¿ zgodnie z zasad¹ legalizmu12, organy cigania maj¹ obowi¹zek dzia³ania w sprawie niezale¿nie od
woli pokrzywdzonego.
Osoba sk³adaj¹ca zawiadomienie o przestêpstwie porwania dla okupu
zostaje przes³uchana w charakterze wiadka. Podkrelenia wymaga, ¿e sk³adaj¹c zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa, ma ona pewne oczekiwania
w stosunku do Policji, dotycz¹ce m.in. udzielenia pomocy, informacji o swoich
prawach i obowi¹zkach, roli w procesie, przebiegu procesu, podejmowanych
decyzjach, a tak¿e ich skutkach. Spodziewa siê zatem, i¿ bêdzie traktowana
z nale¿yt¹ uwag¹ i uprzejmoci¹. Praktyka wskazuje jednak, i¿ Policja traktuje niekiedy pokrzywdzonego w sposób instrumentalny, w szczególnoci jako
ród³o informacji o przestêpstwie oraz ród³o dowodowe. Sposób traktowania
ofiary przez Policjê mo¿e spowodowaæ jej wtórn¹ wiktymizacjê13.
Du¿e znaczenie dla pokrzywdzonego ma nastawienie do jego osoby. Podczas pierwszego kontaktu oczekuje bowiem ¿yczliwoci i otwartoci. W wielu
przypadkach o dalszym powodzeniu czynnoci przes¹dza pierwsze wra¿enie,
sposób potraktowania wiadka na przys³owiowe dzieñ dobry, a tak¿e potêgowanie lub ³agodzenie niedogodnoci i przykroci wi¹¿¹cych siê z przes³uchaniem. Wa¿na jest postawa przes³uchuj¹cego, jego sposób bycia i wiedza
z zakresu tzw. strategii s³uchacza14. Dla przes³uchuj¹cego istotne znaczenia
12 Artyku³ 10 § k.p.k. stanowi: organ powo³any do cigania przestêpstw jest obowi¹zany
do wszczêcia i przeprowadzenia postêpowania przygotowawczego, a oskar¿yciel publiczny tak¿e
do wniesienia i popierania oskar¿enia  o czyn cigany z urzêdu.
13 J. B³achut, A. Gaberle, K. Krajewski, op. cit., s. 435436.
14 E. Gruza, Psychologia dla prawników, Warszawa 2009, s. 87.
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ma wiedza o zeznaj¹cym. Warto zatem zwróciæ uwagê na to, jak pojawi³ siê
w postêpowaniu: czy zg³osi³ siê sam, czy zosta³ wskazany przez inn¹ osobê
lub te¿ Policja dowiedzia³a siê o nim w toku prowadzonych czynnoci. Z praktyki organów cigania wynika, ¿e uzyskiwanie szczerych zeznañ jest uzale¿nione od taktyki przes³uchania i czynnoci poprzedzaj¹cych przes³uchanie15.
Porwanie dla okupu to powa¿ne przestêpstwo. Pokrzywdzony zmuszany
do zap³acenia okupu, tak jak i pokrzywdzony, którego uwolniono, podczas
przes³uchiwania musz¹ byæ przekonani, ¿e rozmawiaj¹ z osob¹ powiêcaj¹c¹
im ca³¹ swoj¹ uwagê, która jest zaanga¿owana i chêtna do zrozumienia,
udzielenia pomocy lub pocieszenia16. Rzutuje to na dalsz¹ wspó³pracê
z organami cigania. Pokrzywdzony musi wiedzieæ, ¿e ma do czynienia
z osobami kompetentnymi, które w sposób nale¿yty zajm¹ siê jego spraw¹.
Nie powinno siê dopuszczaæ do sytuacji, kiedy pokrzywdzony jest lekcewa¿ony, a w konsekwencji odmawia wspó³pracy.
Wspó³praca ze szczerym pokrzywdzonym jest istotna dla organów cigania
i mo¿e przyczyniæ siê do szybszego wyjanienia sprawy. Brak chêci wspó³dzia³ania albo nieszczeroæ pokrzywdzonego utrudnia pracê organom procesowym. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na dzieci pokrzywdzone przestêpstwem porwania dla okupu. Wszystkie czynnoci, w tym przes³uchanie
i oglêdziny, powinny byæ prowadzone w sposób prawid³owy, bez wywo³ywania
wtórnej wiktymizacji.
Po uwolnieniu zak³adnika lub jego odbiciu przez Policjê tak¿e nale¿y
podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu zapobie¿enie wiktymizacji wtórnej. Warto
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e czêæ pokrzywdzonych nie chce braæ czynnego
udzia³u w postêpowaniu jurysdykcyjnym i powierza prowadzenie sprawy
oskar¿ycielowi publicznemu, ograniczaj¹c siê do wystêpowania w charakterze wiadka.
Tabela 1

Statystyka przestêpstw z art. 166 i 170 k.k.
Aktywnoæ pokrzywdzonego w postêpowaniu przed s¹dem

% spraw

Oskar¿yciel posi³kowy

26

Powód cywilny

0

wiadek

94

ród³o: badania w³asne

Podkrelenia wymaga, ¿e proces s¹dowy to dla pokrzywdzonych dodatkowy stres. Samo sk³adnie zeznañ, powrót do traumatycznych wspomnieñ jest
dla nich nieprzyjemny i wyczerpuj¹cy. Wystêpowanie w charakterze strony
15
16

Ibidem, s. 91.
M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania siê, Gdañsk
2001, s. 14.
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w postêpowaniu s¹dowym wi¹¿e siê z du¿¹ aktywnoci¹ pokrzywdzonego
i mo¿e on siê obawiaæ, ¿e bêdzie to dla niego zbyt du¿y wysi³ek emocjonalny.
Jak to podkreli³ Lech Falandysz: jest faktem doæ powszechnie znanym, ¿e
pokrzywdzony przestêpstwem podlega powtórnej wiktymizacji w zwi¹zku
z tocz¹cym siê procesem. Jest wielokrotnie wzywany, traci du¿o czasu i nerwów, nie orientuje siê dobrze w przys³uguj¹cych mu uprawnieniach, ma
trudnoci w odzyskaniu w³asnego mienia, bêd¹cego przedmiotem przestêpstwa, a zarazem dowodem w sprawie, nie uzyskuje na ogó³ ¿adnej pomocy
materialnej ani innych wiadczeñ potrzebnych nieraz pilnie w trudnej sytuacji, w jakiej siê znalaz³ on lub jego rodzina w wyniku przestêpstwa17.
Z tego powodu motywy, którymi kieruj¹ siê pokrzywdzeni, zas³uguj¹ na
zrozumienie. Wiêkszoæ z nich chce, aby postêpowanie karne skoñczy³o siê
jak najszybciej, za sprawcy zostali poci¹gniêci do odpowiedzialnoci karnej
i skazani.
* * *
Problematyka wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonego wymaga pog³êbionej analizy. W ocenie autorów pokrzywdzony ma równ¹ pozycjê z oskar¿onym tylko procesowo, gdy¿ w praktyce czêsto jest traktowany jako s³absza
strona postêpowania karnego. Wzmacniaj¹c faktyczn¹ równoæ pokrzywdzonego, nale¿y szczególn¹ uwagê zwróciæ tak¿e na jego sytuacjê pozaprocesow¹
wynik³¹ z faktu pope³nienia przestêpstwa. Okolicznoci towarzysz¹ce prowadzonemu postêpowaniu karnemu nie mog¹ prowadziæ do wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonego.
Konieczna jest sta³a troska o ofiary przestêpstw porwañ dla okupu oraz
podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu wzmocnienie ochrony ich interesów
poprzez tworzenie nowych regulacji prawnych i rozwijanie systemu pomocy.
Istotne jest tak¿e uwiadomienie sobie przez organy cigania, ¿e udzielenie
najbardziej efektywnej pomocy ofierze przestêpstwa wymaga czêsto wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami pañstwowymi i pozarz¹dowymi, które zajmuj¹
siê wspieraniem ofiar tak, ¿eby nie zosta³a ona pozostawiona sama sobie18.
Nie mo¿emy bowiem zapominaæ, i¿ postêpowanie karne nie toczy siê samo
dla siebie. Powinno ono dawaæ z jednej strony poczucie bezpieczeñstwa
pokrzywdzonemu, a z drugiej  odpowiadaæ na ludzkie poczucie sprawiedliwoci.

17
18

L. Falandysz, Wiktymologia, Warszawa 1979, s. 161162.
A. Seremet, op. cit., s. 12.
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Summary
The lenght of criminal proceedings concerning kidnapping
for ransom and secondary victimization
Key words: kidnapping, ransom, victim, injured person, hostage, victimization.

Constant concern for the victims of kidnapping crimes is needed, taking
actions which strenghten the protection of their interests through creation of
new regulations and developing the aid scheme for the victims.
In Poland, kidnapping for ransom usually ends up by releasing the
victim after receiving the money or after rescuing the hostages by the Police,
this however does not change the fact that the effects of the drama can be
felt long after the committed crime.
The victim may suffer additional hardship and stress as a result of
improper treatment of him by the closest, by the social enviroment, as well
as by the various law enforcement agencies and judiciary then undergoes
secondary victimisation, which deepens the effects of the original victimisation
The length of the procedure depends on the complexity of the case on
which the proceeding is pending. The proceedings relating to the crime of
article 252 Penal Code are usually characterized by a high degree of complexities and are often voluminous case, multithreaded, where kidnapping for
ransom is just one of the many crimes committed by the perpetrators.
Such cases are lasting for many years and the victims are exposed to
continuous coming back to unpleasant memories. When we are dealing with
kidnapping for ransom committed by an organized criminal group, the process is taking place over many years, and the victims and their loved ones
are still being forced to returning to the drama which they were forced to
face in the past.
For this reason it is important for the law enforcement agencies to
realize that providing the most effective help to the victims of a crime often
requires the need for cooperating with various state institutions and nongovernmental organizations, which deal with delivering support to the victims so that they were not left alone.
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Konrad A. Politowicz
S¹d Rejonowy w Opolu

Dozór jako element probacji na tle przes³anek
historyczno-porównawczych
Probacja i rodki probacyjne s¹ obecne w polskim porz¹dku prawnym od
wielu dekad. Ju¿ twórcy kodeksu karnego z 1932 r. zauwa¿ali wartoæ próbowania sprawców przestêpstw w warunkach wolnociowych, dawania im
szansy spo³ecznej rehabilitacji1. Kolejne regulacje kodeksowe sprawia³y, ¿e
wachlarz rodków s³u¿¹cych wzmocnieniu wymowy wyroku warunkowo zawieszaj¹cego wykonanie kary g³ównej oraz rodków spe³niaj¹cych dla probacji funkcje diagnostyczne doæ mocno ewoluowa³2. Aktualnie ten wachlarz
jest ju¿ bardzo szeroki i przedstawia sob¹ kontinuum pozwalaj¹ce na bardzo
elastyczne i dostosowane indywidualnie do osoby skazanego dobieranie agregowanych rodków penalnych i probacyjnych. S¹ tu zatem dostêpne z jednej
strony sankcje uzupe³niaj¹ce, jak grzywna kumulatywna, która mo¿e towarzyszyæ tak¿e warunkowo zawieszonym karom izolacyjnym, czy rodki karne,
z drugiej za wystêpuj¹ grzywny akcesoryjne, jak te¿ obowi¹zki zwi¹zane
cile z okresem próby.
Szczególnie interesuj¹ce na tej p³aszczynie jest miejsce dozoru kuratorskiego, który obecnie w Polsce nie stanowi immanentnego czynnika probacji
 rozumianej nie tylko jako stawianie przed skazanym okrelonych wyzwañ
w okresie próby, ale tak¿e jako sta³y monitoring i kontrola jego zachowania
w tym czasie na ró¿nych polach3. Poddanie skazanego dozorowi postrzega siê
raczej jako jeden z równoprawnych elementów wspomagaj¹cych probacjê
1 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Wydawnictwo Ossoliñskich, Lwów 1932,
s. 31 i n. Interesuj¹ce spostrze¿enia poczyni³ równie¿ J. Skupiñski, komentuj¹c instytucje
warunkowego skazania w ustawodawstwie pañstw zaborczych  zob. J. Skupiñski, Warunkowe
skazanie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 1992, s. 49 i n.
2 J. Skupiñski, Ewolucja warunkowego zawieszenia wykonania kary w prawie polskim po
II wojnie wiatowej, [w:] M. Melezini (red.), System prawa karnego, t. VI: Kary i rodki karne.
Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010, s. 10431061.
3 A. Pogorzelska, Dozór przy rodkach zwi¹zanych z poddaniem sprawcy próbie, [w:] S. Lelental, G.B. Szczygie³ (red.), X lat obowi¹zywania kodeksu karnego wykonawczego, Temida 2,
Bia³ystok 2009, s. 551 i n.
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(choæ we wskazanych w ustawie przypadkach obligatoryjny), stoj¹cy funkcjonalnie w pobli¿u obowi¹zków probacyjnych (na co wskazuje m.in. umiejscowienie art. 73 k.k. w kodeksie karnym) i posiadaj¹cy w³asn¹, specyficzn¹
nonoæ penaln¹. Wystawienie osoby na inwigilacyjne interwencje kuratora
jest wszak oczywist¹ form¹ ograniczenia jego wolnoci (nie wspominaj¹c ju¿
o dalszych nakazach p³yn¹cych z art. 169 k.k.w., szczególnie po jego nowelizacji  od dnia 1 stycznia 2012 r.4). Podlega tak¿e dozór  podobnie jak
obowi¹zki z art. 72 § 1 k.k.  procedurom opisanym w art. 74 k.k. (s¹d mo¿e
nawet w stadium wykonawczym siêgaæ do dozoru lub od niego odstêpowaæ).
Obecnie jedyn¹ przestrzeni¹, w któr¹ dozór kuratora  choæ tam maj¹cy
charakter bardziej koordynacyjny ni¿ stricte kontrolny (przez wzgl¹d na kooperacyjny, patrz¹c z perspektywy skazanego, charakter tego rodzaju kary,
a w jej ramach zw³aszcza pracy dozorowanej)  jest na sta³e wpisany, wydaje
siê wykonywanie kary ograniczenia wolnoci. Taki charakter obecnoci kuratora w toku wykonywania rygorów ograniczenia wolnoci zosta³ ukszta³towany przez zmianê przepisu art. 36 § 1 k.k. (uchylony5), który poprzednio (do
po³owy 2010 r.) przewidywa³ mo¿liwoæ oddania tak¿e takiego skazanego pod
pe³nowymiarowy dozór (adekwatnie do art. 73 § 1 k.k.). W miêdzyczasie
istotnie jednak wyewoluowa³y kompetencje kuratorów, a ich konsekwentne
poszerzanie sprawi³o, ¿e odwo³ywanie siê wprost do art. 73 przesta³o byæ
konieczne. Warto jednak podkreliæ, ¿e mimo drzemi¹cych w omawianych
instytucjach mo¿liwoci, w¹ski zakres stosowania kary ograniczenia wolnoci
jako kary g³ównej6 , przy stosunkowo du¿ej wartoci wystêpuj¹cej w ramach
wykonywania tego rodzaju kar inprizonizacji zastêpczej, powoduje, ¿e generalnie polski system karania pozostaje od lat systemem opartym na penitencjaryzmie.
Skutkiem takiego ukszta³towania wachlarza rodków wspieraj¹cych
okres próby jest sytuacja, w której w polskiej polityce karnej w zasadzie
trudno mówiæ o probacji sensu stricto7 (tak jak jest ona rozumiana w standardach miêdzynarodowych). Nie jest to nader czêsto globalny plan resocjalizacji
wolnociowej skazanego, oparty na jego szczegó³owej diagnozie kryminalistycznej i dobranych z pietyzmem rodkach oddzia³ywania, gdzie mo¿liwoæ
(choæby teoretyczna) wyrywkowej kontroli kuratora ma utrzymywaæ skazanego w sta³ym poczuciu presji resocjalizacyjnej. Znacznie powszechniejsze
jest odwo³ywanie siê do uproszczeñ i schematów orzeczniczych8. Skutkiem
4
5
6

Zmieniony ustaw¹ z dnia 16 wrzenia 2011 r. (Dz.U. nr 240, poz. 1431).
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz. U. nr 206, poz. 1589).
Wed³ug danych Ministerstwa Sprawiedliwoci (www.ms.gov.pl) kar ograniczenia wolnoci orzeczono w 2011 r. ogó³em ok. 50,5 tys. (12% ogó³u skazañ w s¹dach rejonowych).
7 W kontekcie warunkowego zawieszenia wykonania kary zob. tak¿e: J. Skupiñski, Kryminalnopolityczna funkcja instytucji, [w:] M. Melezini (red.), op. cit., t. VI, s. 10611064.
8 Zob. M. Piasecka-Sobkiewicz, Nowe zasady sprawowania dozoru  resocjalizacja bêdzie
skuteczniejsza, [online] <www.gazetaprawna.pl>, dostêp: 26 lipca 2012.
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takiej praktyki s¹ statystyki odnosz¹ce siê do liczby pomylne zakoñczonych
okresów próby oraz liczby kar zarz¹dzonych ostatecznie do wykonania na tle
ogó³u orzekanych kar z warunkowym ich zawieszeniem9.
Co wiêcej, rosn¹ce znaczenie konsensualizmu procesowego10 na etapie
ustalania treci orzeczenia o karze (mowa tu zw³aszcza o wszelkich trybach
dopuszczaj¹cych skazanie bez przeprowadzania rozprawy  np. popularnym
art. 335 k.p.k.) powoduje, ¿e nie ma ¿adnych bodców  szczególnie po stronie organów procesowych  sk³aniaj¹cych do bardziej rzetelnego weryfikowania prognozy co do osoby przysz³ego skazanego, który na zawiasy siê
zgadza. Radykalne podniesienie pu³apu oczekiwañ stawianych wobec oskar¿onych w proponowanych im porozumieniach co do kary mog³oby oczywicie
spowodowaæ zmniejszenie liczby zgód na skazanie w omawianym trybie, jednak jest to niepo¿¹dane w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwoci
z racji stale tu obecnych zaleg³oci orzeczniczych11. Tryby konsensualne maj¹
bowiem  abstrahuj¹c od p³aszczyzny sprawiedliwociowej  jedn¹ zasadnicz¹ zaletê: istotnie poprawiaj¹ statystyki za³atwialnoci tak w prokuraturze, jak i s¹downictwie karnym, równolegle legitymizuj¹c fikcjê probacyjn¹12. Tymczasem statystyki wskazuj¹, ¿e mimo utrzymuj¹cej siê na poziomie
siêgaj¹cym 50% orzeczeñ skazuj¹cych liczby konsensualnie koñcz¹cych siê
postêpowañ, stale maleje ich skutecznoæ mierzona poddaniem siê skazanego
tak uzgodnionej karze13. W 2 na 3 takich sprawach probacja nie koñczy siê
9 W 2007 r. zarz¹dzeñ tylko na poziomie s¹dów rejonowych by³o ok. 50 tys., przy czym
czytelna jest tu sta³a tendencja wzrostowa. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e 92 tys. skazanych
w tym roku (czyli przesz³o 1/5 przypadków) to osoby ju¿ uprzednio karane s¹downie, a ok. 60%
to skazani, wobec których uprzednio by³y wymierzane kary z warunkowym zawieszeniem ich
wykonania (ród³o: Sprawozdanie S40 z dzia³alnoci kuratorskiej s³u¿by s¹dowej za I pó³rocze
2007 r., Wydzia³ Statystyki S¹dy Rejonowe MS; Sprawozdanie S6r w sprawie osób os¹dzonych
w pierwszej instancji wed³ug w³aciwoci rzeczowej w s¹dzie rejonowym za 2007 r., Wydzia³
Statystyki S¹dy Rejonowe MS). Je¿eli spojrzeæ na dynamikê zarz¹dzania wykonania kar warunkowo zawieszonych, to w latach 19932005 ich liczba wzros³a o 425% (zob. J. Skupiñski,
Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolnoci, [w:] A. B³achnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyñska, B. Kunicka-Michalska, C. Nowak, J. Skupiñski, Alternatywy pozbawienia wolnoci w polskiej polityce karnej, Scholar 2009, s. 52, tab. 8.
10 Por.: J. Skupiñski, Problem alternatyw pozbawienia wolnoci w obecnej i przysz³ej polskiej polityce kryminalnej (uwagi koñcowe), [w:] A. B³achnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara,
J. Kosonoga i in., op. cit., s. 317.
11 Szerzej o problemach zwi¹zanych ze skazaniem konsensualnym zob.: K.A. Politowicz,
Mediacje w postêpowaniu karnym wykonawczym, [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska-Ska³ecka
(red.), Mediacje w spo³eczeñstwie otwartym, Wyd. Gaskor, Wroc³aw 2012, s. 104 i n.
12 K.T. Boratyñska, P. Starzyñski, R. Broniecka, Wybrane formy konsensualnego zakoñczenia postêpowania karnego  refleksje na tle praktycznym, [w:] Z. Æwi¹kalski, G. Artymiak (red.),
Wspó³zale¿noæ prawa karnego materialnego i procesowego, Wolters Kluwer 2009, s. 302311;
M. Str¹czyñski, G³os w dyskusji na temat: Polska polityka karna w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpczoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem oddzia³ywañ probacyjnych, [w:]
Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekcie standardów europejskich, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2010, s. 4344.
13 Por. dane z opracowania J. Skupiñskiego, Warunkowe zawieszenie..., s. 50 i 52.
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w pe³ni pomylnie, za np. orzekane obok zawieszonej kary g³ównej grzywny
musz¹ dwukrotnie czêciej podlegaæ wykonywaniu w formach zastêpczych,
mimo ¿e ich wymiar jest statystycznie ni¿szy ni¿ orzekanych w trybie zwyczajnym14.
Wszystkie te wzglêdy powoduj¹, ¿e aktualnie w Polsce mo¿na mówiæ
raczej o systemie rodków probacyjnych15 (rozumianym jako system dobieranych z dostêpnego wachlarza poszczególnych instrumentów oddzia³ywania
na skazanego pozostaj¹cego w warunkach wolnociowych, stosowanych czêsto intuicyjnie) ni¿ o systemie probacji16. O tym, ¿e nawet ze stosowaniem
tak rozumianego instrumentarium probacyjnego, s¹ pewne trudnoci na poziomie orzeczniczym, wiadczy liczba orzekanych tzw. prostych zawieszeñ17.
Jest to probacja realizowana na najbardziej podstawowym poziomie, w ograniczonym stopniu poddaj¹ca siê indywidualizacji, oparta jedynie na ogólnospo³ecznych normach zachowania sankcjonowanych prawnie18. Znajduje to
odzwierciedlenie tak¿e w zauwa¿alnej tendencji do postrzegania kary pozbawienia wolnoci orzekanej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jako
sui gereris sankcji karnej19, rodzajowo odmiennej od kar bezwzglêdnych,
gdzie ów ciê¿ar wynikaj¹cy z faktycznego stosowania kary izolacyjnej, która
winna byæ wszak zawsze ultima ratio, zosta³ mocno zatarty20, za ekspono14 Statystycznie wykonywanych zastêpczo jest ok. 7,5% grzywien z art. 71 § 1 k.k. orzekanych po przeprowadzeniu procesu, podczas gdy wspó³czynnik ten dla trybów konsensualnych
wynosi niemal 14% (dane na podstawie badañ w³asnych autora na losowo wybranej próbie 1160
prawomocnych skazañ z lat 20052009  sprawy o czyny cigane z oskar¿enia publicznego,
w których orzeka³ w I instancji S¹d Rejonowy w Opolu, prowadzone przeciwko osobom doros³ym, bez karnoskarbowych).
15 L. Tyszkiewicz postuluje wi¹zanie probacji czy rodków probacyjnych zawsze z odst¹pieniem od karania, tzn. jako alternatywy karania  zob. idem, Dwie próby ograniczenia impasu w polityce karnej, Pañstwo i Prawo 2007, nr 7, s. 7.
16 Tak równie¿: J. Skupiñski, Warunkowe zawieszenie...., s. 56.
17 Wed³ug danych Ministerstwa Sprawiedliwoci liczba prowadzonych przez zespo³y s³u¿by
kuratorskiej spraw dozorowych i tzw. dozorów uproszczonych jest zbli¿ona (w 2007 r. by³o odpowiednio 307 i 264 tys.), co wiadczy o tym, ¿e dozór prosty nie jest instytucj¹ wyj¹tkow¹, ale
stosowan¹ powszechnie (dane za: Sprawozdanie S40 z dzia³alnoci kuratorskiej s³u¿by s¹dowej za
2007 r., Wydzia³ Statystyki MS). Ma na to jednak wp³yw g³ównie szersze korzystanie przez s¹dy
z dozorów d³ugoterminowych (35 lat), gdy¿ wed³ug statystyk dozorów orzekanych, ich procentowy udzia³ (obok warunkowo zawieszanych kar pozbawienia wolnoci) systematycznie w kolejnych
lata maleje (od niemal 32% w 1993 r. do 27% w 2006 r.). Por. J. Skupiñski, Warunkowe zawieszenie..., s. 50, tab. 7; idem, Kryminalnopolityczna funkcja instytucji..., s. 10611064.
18 Zob. tak¿e: A. Pogorzelska, op. cit., s. 551 i n.
19 Problem ten jest dostrzegany w doktrynie. Czêsto podkrela siê, ¿e kara warunkowo
zawieszona nie jest tylko modalnoci¹ w zakresie wykonania kary, ale samodzieln¹ reakcj¹ na
przestêpstwo, której  mimo jej specyfiki  nie mo¿na jednak radykalnie odró¿niaæ od kary
bezwzglêdnej. Por.: J. Majewski, Zapis dyskusji w ramach IX Bielañskiego Forum Karnistycznego w dniu 16 maja 2012 r., UKSW w Warszawie, [online] <www. czpk.pl>; W. Dadak,
Grzywna samoistna w stawkach dziennych, Warszawa 2011, s. 172173.
20 Zob.: J. Skupiñski, Warunkowe zawieszenie..., s. 43 i n. oraz powo³ane tam dane statystyczne dotycz¹ce wysokoci warunkowo zawieszanych kar pozbawienia wolnoci; M. Str¹czyñski, op. cit., s. 37 i n.
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wany jest jej rzekomy psychologiczny nacisk na osobê skazanego. Z drugiej
strony, nawet pomimo wspomnianego radykalnego wzmocnienia w ostatnich
latach pozycji kuratorów s¹dowych, chocia¿ statystycznie rzecz bior¹c aktualna liczebnoæ korpusu kuratorskiego21 wydaje siê byæ dostateczna do prawid³owego prowadzenia stawianych przed nimi tak¿e rozszerzonych zadañ
(przy postulacie wprowadzenia powszechnoci dozorów probacyjnych), istotn¹ barier¹ jest nadmierne zbiurokratyzowanie dozorów i zurzêdniczenie
kuratorów22.
Wszystkie powy¿sze uwagi i ilustruj¹ce je dane wskazuj¹ dobitnie, ¿e
polski system probacji wymaga daleko id¹cych zmian. Zmian, które nie mog¹
ograniczyæ siê jedynie do interwencji legislacyjnych, konieczna jest równie¿
ewolucja w podejciu do karania i roli resocjalizacji wolnociowej s¹dów,
a tak¿e funkcjonowania samego aparatu kuratorskiego. W bardzo wielu bowiem przypadkach nie tylko w wiadomoci spo³eczeñstwa, przekonanego
o pob³a¿liwoci orzekanych w takiej formule kar pozbawienia wolnoci, ale
tak¿e orzeczników zawieszenie kary jest swoist¹ metod¹ tylko odroczenia jej
wykonania. Przytaczane powy¿ej przyk³ady wskazuj¹ dobitnie, ¿e w aktualnej sytuacji prym wiedzie orzeczniczy utylitaryzm, a przepisy bynajmniej nie
stawiaj¹ temu tamy, a to powoduje mniejsze zainteresowanie s¹dów tym, co
siê dzieje ze skazanym i kar¹ warunkowo zawieszon¹ ju¿ po prawomocnym
jej orzeczeniu23. Przepisów na sanacjê omawianej sytuacji mo¿na natomiast
poszukiwaæ u zrêbów probacji jako idei oraz systemu wymierzania i egzekwowania kar. Skoro bowiem polskie rozwi¹zania (na tle zagranicznych
 specyficzne) nie s¹ funkcjonalne, za w innych krajach rodki probacyjne
uchodz¹ za skuteczne i spo³ecznie akceptowane, oczywista wydaje siê potrzeba krytycznej analizy porównawczej i otwarcie na sprawdzone ju¿ gdzie
indziej sposoby postêpowania.
Nie jest probacja zagadnieniem czy zjawiskiem jednowymiarowym, ale
multidyscyplinarnym: z pogranicza prawa, pedagogiki, resocjalizacji, psychologii i wielu innych nauk spo³ecznych24. Zatem aby j¹ opisaæ  co nie jest
z natury rzeczy mo¿liwe globalnie, ale raczej fragmentarycznie  pojawi³o siê
wiele najró¿niejszych koncepcji. Z formalnoprawnego punktu widzenia probacja to wstrzymanie wykonania wyroku przez s¹d i pozostawienie sprawcy
przestêpstwa w spo³eczeñstwie na okrelony czas i wobec równolegle realizowanych mechanizmów kontroli, z zastrze¿eniem okrelonych negatywnych
21 Liczba kuratorów ogó³em (kuratorzy dla doros³ych  zawodowi i spo³eczni) przekracza
21 tys. etatów (dane za: <www.ms.gov.pl>).
22 Zob.: Materia³y konferencyjne: Probacyjne rodki polityki karnej  stan i perspektywy,
Konferencja Popowo 2003 r.
23 Nie jest to bynajmniej tendencja nowa  por. dane w: M. Melezini, Punitywnoæ wymiaru sprawiedliwoci karnej w Polsce w XX wieku, Bia³ystok 2003, s. 523 i n.
24 A. Ba³andynowicz, Probacja  wielopasmowa teoria resocjalizacji z udzia³em spo³eczeñstwa, Probacja 2009, nr 1, s. 11 i n.
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nastêpstw w przypadku ujawnienia zachowañ godz¹cych ponownie w porz¹dek prawny lub inne chronione dobra i wartoci. W przypadku stosowanej
w Polsce kary warunkowo zawieszonej, po³¹czonej z okresem próby, definicja
ta jest w pe³ni adekwatna jedynie w razie zawieszenia po³¹czonego z dozorem  co nie jest czêste. Natomiast w sytuacji stosowania w okresie probacji
tak¿e dodatkowych sankcji i rodków zaostrzaj¹cych odpowiedzialnoæ mo¿na mówiæ jedynie o rezygnacji z wykonania czêci kar, z mo¿liwoci¹ radykalnej eskalacji punitywnoci realnie egzekwowanych sankcji w razie niepomylnego przebiegu kresu próby. W wietle przywo³anej definicji by³oby
jednak nadmiernym uproszczeniem pozostawienie s¹dom jedynie prostego
wyboru pomiêdzy bezwzglêdnym karaniem a ca³kowitym od tego (jakkolwiek
warunkowym) odstêpowaniem. Dlatego w celu utrzymania efektywnoci
rodków oddzia³ywania na sprawców czynów kryminalnych musz¹ byæ one
odpowiednio zró¿nicowane w szerokim spektrum pomiêdzy kar¹ bezwzglêdnego pozbawienia wolnoci z jednej strony, a ca³kowitym odst¹pieniem od
ukarania z drugiej. St¹d dynamizacja i potrzeba usprawnienia polityki karania wymaga wprowadzenia tak¿e kar porednich25, nad których wykonywaniem trzeba wszak sprawowaæ kontrolê.
Na kanwie propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego warty odnotowania jest tak¿e pomys³ poszerzenia sêdziowskiego wp³ywu na kszta³t
realnie egzekwowanej sankcji na etapie postêpowania wykonawczego poprzez wprowadzenie mo¿liwoci zarz¹dzenia wykonania tylko okrelonej czêci kary g³ównej. Jest to oczywisty krok w kierunku jeszcze cilejszej indywidualizacji karania i to ju¿ w toku wykonywania zapad³ego wyroku, czyli
wówczas, gdy mo¿liwoæ oceny aktualnie najbardziej celowych rodków niezbêdnych do osi¹gniêcia celów skazania jest najpe³niejsza. To tak¿e przejaw
uelastyczniania egzekucji kar. Niemniej samo rozszerzenie dostêpnych s¹dom
rodków karania i metod ich wykonywania nie wystarczy do zapewnienia
w³aciwej postawy skazanego w okresie próby. Truizmem jest twierdzenie, ¿e
rozs¹dna represja powinna przyczyniæ siê do ograniczenia negatywnego zjawiska, czyli powrotu do przestêpstwa, niemniej takie oczekiwania mo¿e jedynie
w ograniczonym zakresie realizowaæ szablonowy system wymiaru i zarz¹dzania kar. Sk¹d bowiem s¹d ma uzyskaæ wiedzê, czy z orzeczonej w zawieszeniu kary izolacyjnej nale¿a³oby wzglêdem danego skazanego zarz¹dziæ æwieræ
czy po³owê? To w³anie kolejne pole dzia³ania kurateli.
Siêgaj¹c do historycznych róde³ kszta³towania siê probacji, która jako
zjawisko w polityce karnej pojawi³a siê w XIX wieku w USA i Anglii, nale¿y
podkreliæ, ¿e pierwotnie polega³a siê na anga¿owaniu w dzia³alnoæ spo³ecznie u¿yteczn¹ i pod kontrol¹ struktur reprezentuj¹cych lokalne wspólnoty
25 A. Ba³andynowicz, System probacji  kary redniej mocy i rodki wolnoci dozorowanej
jako propozycja sprawiedliwego karania, Prokuratura i Prawo 2005, nr 12, s. 3839.
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jednostek paso¿ytniczych, pope³niaj¹cych drobne przestêpstwa g³ównie z chêci doranego zysku. Idea ta rozwija³a siê dynamicznie na prze³omie wieków
tak¿e we Francji, gdzie pojawi³ siê z kolei mechanizm zawieszania wykonywania kar  tzw. zawieszenie proste, po³¹czone z okresem próby (ustawy
Berangera z 1896 r.). W XX stuleciu dosz³o do swoistej syntezy obu tych
nurtów, dziêki czemu zawieszenie zosta³o uzupe³nione o elementy dozorowe
i w takiej formie zaczê³o siê upowszechniaæ w europejskiej kulturze prawnej26. W krajach anglosaskich, sk¹d idea probacji jako szerokiego oddzia³ywania na sprawcê czynu zabronionego w jej nowoczesnym kszta³cie siê wywodzi, probacja oznacza stosownie rodków, które odpowiadaj¹ (w ogólnoci)
polskiej karze ograniczenia wolnoci  w jej formie dopuszczalnej do po³owy
2010 r. (a zatem w powi¹zaniu z efektywnym dozorem kuratora). Tzw. community orders realizowane s¹ w powi¹zaniu z zagro¿eniem eskalacj¹ sankcji
w razie naruszania na³o¿onych na osobê karan¹ powy¿szych podstawowych
rygorów. W tym przypadku nie oznacza to jednak wykonania zastêpczego
ograniczenia wolnoci poprzez pozbawienie wolnoci. Jest to raczej relacja
odpowiadaj¹ca dyspozycji art. 75 § 2 k.k., a nawet bardziej art. 75 § 2a w zw.
z § 5  skoro centraln¹ postaci¹ jest tu organ (podmiot) dozoruj¹cy.
W krajach o d³ugiej tradycji probacyjnej oraz silnych strukturach spo³eczeñstwa obywatelskiego (które to aspekty wzajemnie siê stymuluj¹) probacjê czêsto wspomaga siê tak¿e programami korekcyjno-edukacyjnymi27 skierowanymi do konkretnych grup przestêpców (zagro¿onych alkoholizmem,
trwale bezrobotnych itp.), przy czym ich zgoda nie jest tu wymagana (jak np.
w art. 72 § 1 pkt 6 k.k.). Wszystkie te rodki pozostaj¹ silnie osadzone
w rodowisku spo³ecznym skazanego28, przez co osi¹ga siê efekt synergii
ró¿nych p³aszczyzn wp³ywu na jego osobê. Maj¹ tak¿e charakter  postrzegaj¹c od strony skazanych  aktywny29, a nie pasywny (jak proste zawieszenie
wykonania kary). Odpowiada to na eksponowany w krajach anglosaskich
postulat szerokiego anga¿owania obywateli i form ich samoorganizacji (stowarzyszenia, fundacje) w procesy probacyjne30. Jest to zarazem forma pre26 Zob.: P. Stêpniak, Populizm karny a perspektywy rozwoju probacji, [w:] Polski system
probacji..., s. 128 i n.; A. Marek, Pojêcie i formy probacji, [w:] M. Melezini (red.), op. cit., s. 929 i n.
27 Zob.: M. Str¹czyñski, G³os w dyskusji na temat: Polska polityka karna w zakresie
zapobiegania i zwalczania przestêpczoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem oddzia³ywañ probacyjnych, [w:] Polski system probacji..., s. 39 i n.
28 Por. R. J. Sampson, Crime in Cities: The Effects of Formal and Informal Social Control,
[w:] A.J. Reiss, Jr., M. Tonry (red.), Communities and Crime, Crime and Justice: A Review of
Research, t. 8, University of Chicago Press 1986.
29 J. Skupiñski, System rodków karnych w prawie angielskim, Studia Prawnicze 1990,
nr 3, s. 128 i n.
30 N. Morris, M. Tonry, Between Prison and Probation. Intermediate Punishments in
a Rational Sentering System, Oxford University Press, New York 1990, s. 125; a tak¿e:
K. Buczkowski, Charakterystyka próby, [w:] D. Wójcik (red.), Kuratela s¹dowa, sukcesy i pora¿ki, Warszawa 2010, s. 267270.
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wencji ogólnej  zapobieganie zachowaniom zabronionym poprzez promocjê
zachowañ zgodnych z prawem31. Wolnociowy charakter rodków probacyjnych oraz poddanie skazanego sta³ej (choæ nie zawsze ustawicznej) kontroli
stale przewijaj¹ siê jednak jako ich cechy charakterystyczne32. Kontrola ta
wi¹¿e siê z du¿¹ samodzielnoci¹ dzia³añ kuratorów, jak równie¿ ich pozycj¹
w postêpowaniu wobec s¹du  s¹ swoistymi podmiotami zaufania publicznego. W Anglii i w krajach skandynawskich nie wystêpuje jednak scentralizowany system instytucjonalny realizuj¹cy dozory, ale kilka rodzajów wyspecjalizowanych podmiotów prowadz¹cych probacjê na ró¿nych polach.
Odwo³uj¹c siê do tradycji prawnej funkcjonowania probacji w innych
pañstwach, jako punkt odniesienia nale¿y przywo³aæ bardzo obrazowe, stosowane tam definicje tego zagadnienia. W realiach systemu anglosaskiego probacja jest form¹ sankcji kryminalnej nak³adanej ju¿ po uznaniu osoby za
winn¹ pope³nienia czynu zabronionego, ale bez na³o¿enia kary wiêzienia33.
W czytelny sposób definicja ta ucina mo¿liwoæ uznania za rodek probacji
warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolnoci, któr¹ ju¿ wszak s¹d
wymierzy³. Z kolei Komitet Morrisona zaproponowa³, by probacjê rozumieæ
jako poddanie sprawcy, który przebywa na wolnoci, nadzorowi podmiotu
niebêd¹cego urzêdnikiem s¹du na okrelony czas34. Tu z kolei w¹tpliwa jest
pozycja polskich kuratorów, tak silnie instytucjonalnie powi¹zanych z wymiarem sprawiedliwoci. Departament Spraw Wewnêtrznych ONZ natomiast
stwierdzi³, ¿e probacja to proces resocjalizacji osoby oskar¿onej, która ¿yje
w spo³eczeñstwie i prowadzi ¿ycie zgodnie z warunkami ustalonymi przez
s¹d, pozostaj¹c pod dozorem kuratora35. Jak zatem widaæ, wszêdzie eksponowany jest  tak czy inaczej definiowany  element dozorowy jako czynnik
zarówno sankcyjny, jak i presji resocjalizacyjnej.
Warto w tym miejscu siêgn¹æ do bogatego dorobku Europejskiej Organizacji ds. Probacji (Conference Permanente Europeenne de la Probation
31 Zob.: M. Tonry. D.P. Farrington, Strategic Approaches to Crime Prevention, Crime and
Justice, t. 19: Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention, University
of Chicago Press 1995, s. 712. Szerzej ten temat omawiaj¹ tak¿e: J. Bright, Crime Prevention
in America, University of Illinois, Chicago 1992; M.H. Moore, Problem-Solving and Community
Policing, [w:] M. Tonry, N. Morris (red.), Modern Strategic Approachest o Crime Prevention
Policing, Crime and Justice, t. 16, University of Chicago Press 1992; B. Czarnecka-Dzialuk,
Spo³eczna efektywnoæ prowadzenia dozoru, [w:] D. Wójcik (red.), Kuratela s¹dowa. Sukcesy
i pora¿ki, Instytut Wymiaru Sprawiedliwoci, Warszawa 2010, s. 335341.
32 Zob.: A. Siemaszko, G³os w dyskusji na temat: Polska polityka karna w zakresie zapobiegania i zwalczania przestêpczoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem oddzia³ywañ probacyjnych,
[w:] Polski system probacji..., s. 45.
33 Tak: J. Shaw, D. MacKenzie, The One-Year Community Supervision Performance of
Drug Offenders and Luisiana DOC-Identified Substance Abusers Gradueting from Shock Incarceration, Journal of Criminal Justice 1992, nr 20, s. 91.
34 Tak: D. MacKenzie, D. Parent, Shock Incarceration and Prison Crowding in Luisiana,
Journal of Criminal Justice 1991, nr 19, s. 191.
35 G. Flowers, T. Carr, R. Ruback, Special Alternative Incarceration Evaluation, Georgia
Department of Corrections, Atlanta 1992, s. 101.
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 CPEP) oraz za³o¿eñ Zalecenia nr R(92)16 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie regu³ dotycz¹cych sankcji i rodków alternatywnych z dnia
19 padziernika 1992 r.36 Podkrelono tam, ¿e probacja ma w pierwszej
kolejnoci zapewniæ równowagê miêdzy ochron¹ spo³eczeñstwa, realizacj¹
celów restytucyjnych i racjonaln¹ resocjalizacj¹. W miejsce pe³nej izolacji
sprawcy przestêpstwa od spo³eczeñstwa zaleca siê stosowanie form jedynie
ograniczania jego wolnoci  poprzez m.in. na³o¿enie okrelonych zobowi¹zañ
oraz ich egzekwowanie przez organy za to odpowiedzialne. Nie mog¹ to byæ
jednak rodki o nieograniczonym czasie stosowania. Regu³a 90 Zalecenia
k³adzie nacisk na funkcjonalnoæ i efektywnoæ rodków alternatywnych
wzglêdem kar izolacyjnych. Otó¿ maj¹ one przyczyniaæ siê do obni¿ania inprizonizacji wraz z jej negatywnymi nastêpstwami (trwa³e piêtno i marginalizacja spo³eczna skazanych), a przez to ograniczaæ koszty (tak¿e bud¿etowe,
ale de facto ponoszone przez cale spo³eczeñstwo) systemu karania przy jednoczesnym skutecznym ograniczaniu przestêpczoci. Warto równie¿  w odwo³aniu do polskiej praktyki  podkreliæ przekaz Regu³y 10 Zalecenia: otó¿
wyklucza ona istnienie mechanizmów automatycznej zamiany rodków probacyjnych na sankcjê penitencjarn¹. Jest to szczególnie istotne w wietle
szerokiego stosowania przez polskie s¹dy art. 75 § 1 k.k., jak te¿ ci¹g³ego
rozbudowywania wachlarza instytucji mu pokrewnych, bazuj¹cych na elementach obligatoryjnoci dzia³añ organów orzeczniczych (¿eby wspomnieæ
art. 75 § 1a k.k.), co jest wszak przejawem stosowania sankcji37.
W tych warunkach za jedyny dopuszczalny mechanizm eskalacji sankcji
w postêpowaniu wykonawczym nale¿a³oby uznaæ art. 75 § 2 k.k., który daje
mo¿liwoæ ponownej diagnozy kryminologicznej skazanego (zgodn¹ z Regu³¹ 82). Jako przes³anka odst¹pienia od probacji powinna ona jednak wystêpowaæ jedynie w przypadku powa¿nego pogwa³cenia warunków i zobowi¹zañ.
Jest to, jak siê wydaje, odpowiednik polskiego ra¿¹cego naruszenia rygorów
próby, przy czym mo¿e budziæ w¹tpliwoæ, czy wpisuje siê w tê kategoriê
pojêciow¹ tak¿e nieprzestrzeganie upomnieñ kuratora. W systemach, gdzie
kurator jest samodzielnym podmiotem koordynuj¹cym probacjê, tak z pewnoci¹ by by³o. Obligatoryjne zarz¹dzenie wykonania kary w warunkach
opisanych w art. 75 § 2a k.k. powoduje, ¿e to de facto kurator przejmuje od
s¹du czêæ ciê¿aru oceny naruszeñ okresu próby (gdy wystosowuje do dozorowanego upomnienie). Ostateczny g³os pozostawiony s¹dowi jest elementem
niezbêdnym zachowania s¹dowej kontroli nad tym  jak rzeczono  procesem
36 Nie by³ to pierwszy akt kompleksowo zwracaj¹cy uwagê na problematykê zapobiegania
inprizonizacji sprawców przestêpstw. Mo¿na tak¿e wskazaæ na wczeniejsz¹ Rezolucjê (76)10
Komitetu Ministrów z dnia 9 marca 1976 r. o niektórych rodkach alternatywnych dla pozbawienia wolnoci.
37 Zob.: wyrok TK z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. P 6/10, OTK-A 2011, nr 3, poz. 19
(Dz.U. 2011, nr 81, poz. 450).
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stosowania sankcji. Tak¿e bowiem Zalecenie wyranie formu³uje postulat, ¿e
rodki zastêpuj¹ce probacjê w przypadku jej nieskutecznoci maj¹ pozostawaæ do decyzji i pod kontrol¹ s¹du (to wy³¹cznie on ma oceniaæ potrzebê
i stosowaæ dalsze rygory  Regu³y 8283 i 8586). Zalecenie przewiduje tak¿e
mo¿liwoæ, by kontroli przebiegu okresu próby dokonywa³ organ w³adzy
wykonawczej, a nie jedynie podmioty spo³eczne  co z kolei wspó³gra
z polskim systemem kurateli s¹dowej, maj¹cej dwustopniow¹ instytucjonalno-spo³eczn¹ strukturê.
Jak zatem widaæ, planuj¹c sanacjê i zwiêkszenie efektywnoci polskiego
systemu probacji, mo¿na skorzystaæ z bardzo zró¿nicowanych dowiadczeñ
i kierunków rozwoju zwi¹zanych z tym instytucji. Dwa ogólne za³o¿enia
wydaj¹ siê jednak mieæ znaczenie zasadnicze: uspo³ecznienie probacji  stoj¹ce
w opozycji do postêpuj¹cych w Polsce dzia³añ zmierzaj¹cych do centralizacji
i upañstwowienia wymiaru sprawiedliwoci na wszelkich jego p³aszczyznach38, a tak¿e realizowanie wszelkich rodków wolnociowych w warunkach wolnoci dozorowanej. Tym samym to model warunkowego zawieszenie
po³¹czonego z dozorem kuratora powinien byæ norm¹, za zawieszenie proste  w przeciwieñstwie do sytuacji obecnej  jedynie wyj¹tkiem.
Jako bardzo obiecuj¹ce, a aktualnie zupe³nie nieeksploatowane narzêdzie
probacyjne nale¿y równie¿ wskazaæ (przewidziany wszak w art. 73 § 1 k.k.)
dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia albo organizacji spo³ecznej. Tu
w³anie przejawia siê  bliska systemowi anglosaskiemu  idea aktywizacji
spo³eczeñstwa w promocji zachowañ praworz¹dnych, tak¿e poprzez partycypowanie w egzekwowaniu sankcji, co ma znaczenie ogólnoprewencyjne.
Funkcjonuje w Polsce ca³y system podmiotów (choæby orodki Monar) gotowych wykonywaæ podobne zadania, co daje pewnoæ, ¿e nawet radykalna
zmiana filozofii probacyjnej nie spowoduje parali¿u systemu kurateli s¹dowej
i s¹dów wykonawczych. Postulaty te s¹ jak najbardziej mo¿liwe do zrealizowania tak¿e w wietle zamiarów ujawnionych przez Komisjê Kodyfikacyjna
Prawa Karnego, której celem jest istotne ograniczenie w nieodleg³ej przysz³oci liczby kar pozbawienia wolnoci orzekanych z warunkowym zawieszeniem wykonania.

38 Jedynie pust¹ deklaracj¹ jest obecnie tytu³ rozdzia³u VII k.k.w., skoro po noweli z dnia
12 lutego 2010 r. (Dz.U. nr 40, poz. 227) wyrugowano organizacje spo³eczne z procesu wykonywania rodków karnych o znaczeniu spo³eczno-kompensacyjnym.
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Summary
Supervision as a part of probation according to historical
and comparative prerequesites
Key words: Polish model of probation, probation institutions, probation supervisions.

Author diagnoses problems connected with using in Poland probation
institutions and tries to localize among them a supervision, as a factor of
convicted persons controlling through the period of probation. Basing on
statistic data author finds out present tendencies in courts jurisdiction at
mentioned sphere and comments directions of its evolution recent years also
referring to consecutive modifications of tenor of Penal codes and Penal
enactment codes regulations. Next such described Polish model of probation
author compares to its guidelines worked out in foreign countries and so
within international cooperation. Trying to point at desirable changes in
Polish system, author postulates radical popularization of probation supervisions.

188

Studia Prawnoustrojowe 23

UWM

189

2014

Artyku³y
Krzysztof Krassowski
Katedra Kryminalistyki i Medycyny S¹dowej
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM

Identyfikacja biometryczna
 nasz przyjaciel czy wróg?
Wprowadzenie
Automatyczne systemy identyfikacji biometrycznej s¹ jednym z najlepszych przyk³adów udanego wdro¿enia osi¹gniêæ rozwoju technologicznego dla
potrzeb szeroko rozumianych organów ochrony prawnej. Stanowi¹ tak¿e jednoznaczne potwierdzenie faktycznego w³¹czenia zagadnienia technologii informacyjnych, w tym ich wykorzystywania przez organy cigania, do obszaru
i przedmiotu zainteresowania kryminalistyki XXI wieku1. Oceniaj¹c ogólnie
rozwój oraz aktualne zaawansowanie technologiczne biometrycznych systemów kontroli granicznej, a tak¿e baz danych o znaczeniu kryminalistycznym
(np. AFIS) stosowanych obecnie ju¿ w kilkudziesiêciu krajach na ca³ym wiecie, wypada skonstatowaæ, ¿e sta³y siê one w istotnym zakresie efektywnym
narzêdziem pozwalaj¹cym upowa¿nionym organom pañstwa na dalece skuteczne prewencyjne przeciwdzia³anie ewoluuj¹cemu zagro¿eniu zjawiskiem
globalnego terroryzmu, a tak¿e zwi¹zanymi z nim aktami przestêpczymi
poci¹gaj¹cymi za sob¹ potencjalnie du¿¹ liczbê ofiar ludzkich2 .
Jednoczenie od pocz¹tku wdra¿ania systemów identyfikacji biometrycznej, przede wszystkim dla potrzeb przeciwdzia³ania przestêpczoci oraz identyfikacji cz³owieka, podnoszone s¹ wa¿kie kwestie zwi¹zane z wp³ywem takiej aplikacji na spo³eczeñstwo w ogólnoci, a tak¿e na podstawowe
i niezbywalne prawa cz³owieka, w tym przede wszystkim na prawo do prywatnoci.
1 V. Shepitko, Subject, System and Tasks of Criminalistics of XXI Century, Criminalistics
and Forensic Examination IX, t. II, Vilnius 2013, s. 35.
2 K. Krassowski, The Challenge of Information  Application of Modern Technologies for
Crime Prevention and Maintenance of Public Safety, Criminalistics and Forensic Examination IX,
t. II, Vilnius 2013, s. 251.

190

Krzysztof Krassowski

Zwa¿ywszy, ¿e wiêkszoæ praktycznie zbieranych i wykorzystywanych
danych biometrycznych mieci siê w zakresie przedmiotowym definicji danych osobowych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE,
bêd¹c informacjami dotycz¹cymi zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której to¿samoæ mo¿na ustaliæ porednio lub bezporednio przez powo³anie siê na numer identyfikacyjny lub jeden b¹d kilka
szczególnych czynników okrelaj¹cych jej fizyczn¹, fizjologiczn¹, umys³ow¹,
ekonomiczn¹, kulturow¹ lub spo³eczn¹ to¿samoæ, za ze wszech miar uzasadnione nale¿y uznaæ istotne zainteresowanie mo¿liwymi negatywnymi, a co
najmniej kontrowersyjnymi oddzia³ywaniami systemów identyfikacji biometrycznej tak na jednostki, jak i ca³e spo³ecznoci.
Wartym odnotowania przyk³adem podstawowych rozwa¿añ w tym zakresie na poziomie Wspólnoty Europejskiej jest czêsto i zasadnie przywo³ywany
raport Komisji Europejskiej pt. Biometria na granicach: ocena wp³ywu na
spo³eczeñstwo (2005)3. Problematyka ta jest równie¿ sta³ym przedmiotem
zainteresowania i monitorowania ze strony wielu organizacji pozarz¹dowych
 nie tylko w Europie  a tak¿e interdyscyplinarnej refleksji naukowej. Wobec
pewnego rozproszenia i wielow¹tkowoci dysputy w przedmiotowym zakresie, warto dokonaæ pog³êbionej refleksji w zakresie róde³, przyczyn i realnego wymiaru kontrowersji naros³ych wokó³ biometrii, w tym wyzwañ stoj¹cych przed t¹ dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê metod¹ identyfikacji cz³owieka
i zwi¹zanym z ni¹ ogromnym przemys³em technologicznym.

Identyfikacja biometryczna  gdzie le¿¹ ród³a problemu?
W obliczu istniej¹cych kontrowersji dotycz¹cych stosowania identyfikacji
biometrycznej nale¿y na wstêpie rozwa¿yæ kilka kwestii o znaczeniu ogólnym, niezbêdnych dla mo¿liwie szerokiego ujêcia podstaw problemu. W kontekcie zak³adanego mo¿liwego konfliktu potrzeb pañstwa i praw jednostki,
wyra¿aj¹cego siê w skrajnych przypadkach sprzeciwem wobec stosowania
biometrii w ogóle, warto oszacowaæ ca³e zagadnienie z punktu widzenia rozpowszechnionych wspó³czenie postaw filozoficznych i etycznych:
1) liberalizmu  jakkolwiek libera³owie, a tak¿e libertarianie uwa¿aj¹,
¿e jedynie jednostka mo¿e decydowaæ o tym, czy chce, czy te¿ nie chce
u¿ywaæ technologii (np. biometrycznej) i pañstwo nie mo¿e w ¿aden sposób
naruszaæ takich indywidualnych preferencji, jednak¿e decyzja jednej osoby
o jej u¿ywaniu (np. w celu zapewnienia bezpieczeñstwa) mo¿e wp³yn¹æ na
3 I. So³tyszewski, K. Krassowski, Wybrane aspekty zastosowania identyfikacji biometrycznej, [w:] E. Gruza (red.), Oblicza wspó³czesnej kryminalistyki. Ksiêga jubileuszowa Profesora
Huberta Ko³eckiego, Warszawa 2013, s. 247248.
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sferê prywatnoci innej, a zadaniem pañstwa jest stanie na stra¿y praw
ka¿dego obywatela; prowadzi to do swoistego paradoksu, gdzie pañstwo
w celu zapewnienia przestrzegania praw cz³owieka mo¿e doprowadziæ do ich
faktycznego ograniczenia (np. przez szerokie stosowanie biometrii i ograniczenie prywatnoci w wojnie z terroryzmem);
2) utylitaryzmu  wychodz¹c od podstawowej zasady u¿ytecznoci, utylitaryci twierdz¹, ¿e w ka¿dym dzia³aniu (a wiêc np. w stosowaniu systemów
identyfikacji biometrycznej) istotne jest to, aby spowodowa³o ono wiêcej efektów korzystnych ni¿ szkodliwych, czyli wa¿ne jest uzyskanie po¿ytku dla
jednostki i spo³eczeñstwa przy minimalizacji niedogodnoci  w omawianym
kontekcie za po¿ytek taki mo¿na bezsprzecznie uznaæ skuteczne zapewnienie bezpieczeñstwa i zwalczenie realnej przestêpczoci za cenê pewnego ograniczenia sfery prywatnoci (do dyskusji pozostaje wywa¿enie korzyci i ceny);
3) komunitaryzmu  gdzie podkrelana jest wartoæ dobra wspólnego
(argumentacja zbli¿ona do utylitaryzmu), a zatem zapewnienie bezpieczeñstwa spo³eczeñstwu przez stosowanie identyfikacji biometrycznej, traktowanej jako narzêdzie obrony dobra wspólnego, uzasadnia w tym kontekcie
ograniczenie w jakim zakresie praw jednostek4.
Wydaje siê, ¿e w¹tpliwoci zwi¹zane z wykorzystywaniem biometrii nie
siêgaj¹ fundamentów natury filozoficzno-etycznej, gdy¿  jak wynika z powy¿szego przegl¹du  jakkolwiek w ich ramach mog¹ wystêpowaæ elementy
wymagaj¹ce dyskusji, to w ¿adnym razie nie mo¿na uznaæ na ich gruncie
identyfikacji biometrycznej za niemoraln¹ czy nieetyczn¹ i z tego powodu
w ogóle niedopuszczaln¹ we wspó³czesnych spo³eczeñstwach demokratycznych. Kontrowersje dotycz¹ce wykorzystywania biometrii wydaj¹ siê byæ
przy tym emanacj¹ znacznie szerszej kwestii  wp³ywu rozwoju technologicznego oraz wartoci informacji i mo¿liwoci w zakresie jej pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania w sposób zautomatyzowany na prawa jednostki we wspó³czesnym wiecie. Rodzi to pytania o powód rozwijania technologii
informacyjnych oraz ich aplikacji, w tym zastosowañ identyfikacyjnych
w przypadku biometrii.
Niew¹tpliwie podstawow¹ przyczyn¹ rozwoju technologii biometrycznych
by³a potrzeba identyfikacji osób na gruncie kryminalistyki, historycznie rzecz
ujmuj¹c dokonywana wczeniej w sposób niezautomatyzowany przez ekspertów (bieg³ych) a¿ do momentu pojawienia siê rozwi¹zañ technologicznych
umo¿liwiaj¹cych w du¿ej czêci automatyzacjê procesu identyfikacyjnego5.
Stosowanie w tym kontekcie biometrii jest uzasadnione nastêpuj¹cymi przes³ankami:
4 K. Weber, The Next Step: Privacy Invasions by Biometrics and ICT Implants, Ubiquity.
An ACM IT Magazine and Forum 2006, t. 7, nr 45, s. 913.
5 J. Roberts, S. Patel, Biometrics: Does Convenience Ooutweigh Privacy?, [w:] Convenient
or Invasive  The Information Age, Ethica Publishing 2007, s. 62 i n.
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 cz³owiek zawsze posiada swoj¹ charakterystykê biometryczn¹ niejako przy
sobie  nie mo¿e jej zapomnieæ czy zostawiæ w innym miejscu (brak ryzyka
niemo¿noci identyfikacji),
 cechy biometryczne nie mog¹ byæ dyskretnie przekazane innej osobie (brak
ryzyka b³êdnej identyfikacji);
 technologie biometryczne s¹ wolne od b³êdów w ustalaniu to¿samoci wynikaj¹cych z czynnika ludzkiego (np. nieuwagi, zmêczenia czy b³êdnych
za³o¿eñ eksperta)6.
Trzeba przy tym zauwa¿yæ, ¿e bardzo szybko dostrze¿ono i wykorzystano
inne mo¿liwoci stosowania aplikacji biometrycznych  w celach komercyjnych, a tak¿e dla potrzeb pañstwa nie zwi¹zanych wprost ze zwalczaniem
przestêpczoci. Najbardziej rozpowszechnione z nich obrazuje tabela 1.
Podstawowe obszary zastosowañ identyfikacji biometrycznej
Zastosowania komercyjne
karty kredytowe
dostêp do sieci
kontrola dostêpu
rekordy medyczne
handel elektroniczny

Zastosowania pañstwowe
dokumenty to¿samoci
dokumenty potwierdzaj¹ce
uprawnienia

Tabela 1

Zastosowania kryminalistyczne
identyfikacja ofiar oraz
sprawców
wsparcie procesu wykrywczego
zapobieganie przestêpstwom

ród³o: na podstawie A. Taneja, A. Wang, M. K. Raja, Assessing the Impact of Concern for Privacy
and Innovation Characteristics in the Adoption of Biometric Technologies, SWDSI 2006 Proceedings, s. 135.

W praktyce zatem mo¿na skonstatowaæ, ¿e obok tradycyjnego powodu
korzystania z mo¿liwoci identyfikacyjnych oferowanych przez cechy biometryczne dla potrzeb organów cigania, istnieje te¿ aktualnie potrzeba dostêpnej, wygodnej i wiarygodnej identyfikacji u¿ytkownika czy klienta w realiach
wspó³czesnej gospodarki opartej na elektronicznych kana³ach komunikacji7.
Jako ¿e s¹ to zastosowania czysto komercyjne, logicznym wnioskiem wydaje
siê byæ przyjêcie, i¿ gwa³townie rosn¹cy rynek biometrii komercyjnej w wydaniu zarówno korporacyjnym (np. kontrola dostêpu), jak i klienta czy u¿ytkownika masowego (np. biometryczne czytniki odcisków palców zabezpieczaj¹ce laptopy) jest wynikiem zapotrzebowania i najzwyklejszego zaspokajania
popytu rynkowego. Co interesuj¹ce, g³ównym argumentem przemawiaj¹cym
na korzyæ biometrii komercyjnej okazuje siê byæ wygoda  wed³ug badañ
przeprowadzonych w USA (US Banker), trzy razy wiêcej respondentów
wskaza³o skan odcisku palca jako preferowan¹ metodê identyfikacji ni¿ tradycyjne has³o komputerowe8. Przy tej okazji ujawnia siê podstawowy para6 J. Grijpink, Privacy Law: Biometrics and Privacy, Computer Law & Security Review
2001, nr 17(3), s. 157.
7 S. Cimato, R. Sassi, F. Scotti, Biometrics and Privacy, Recent Patents on Computer
Science 2008, t. 1, nr 2, s. 98.
8 J. Roberts, S. Patel, op.cit., s. 65.
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doks dotycz¹cy automatycznej identyfikacji biometrycznej  z jednej strony
jest ona dosyæ czêsto postrzegana jako zagro¿enie podstawowych praw, o ile
jest stosowana w stosunkach pañstwojednostka, z drugiej za jako jak najbardziej po¿¹dane i wygodne narzêdzie poprawnej identyfikacji oraz zapewniania bezpieczeñstwa, o ile stosujemy j¹ w kontekcie komercyjnym czy
prywatnym.
Niektórzy autorzy zwracaj¹ tak¿e uwagê na kwestiê stereotypów. Jedna
z najpopularniejszych wykorzystywanych np. w dokumentach paszportowych
cech biometrycznych, czyli odcisk palca, mo¿e budziæ skojarzenia z przestêpstwami, podejrzeniami o bycie ich sprawc¹ oraz wynikaj¹c¹ z tego utrat¹
godnoci w kontekcie pobierania i przetwarzania tej cechy, do której dostêp
maj¹ (a w ka¿dym razie stereotypowo  mog¹ mieæ) bli¿ej nieokrelone agendy w³adzy pañstwowej9. wiadczy to o znaczeniu bezrefleksyjnej percepcji,
tak indywidualnej, jak i spo³ecznej, w odbiorze ró¿nych aspektów tego samego specyficznego zastosowania dostêpnych technologii  co mo¿e byæ w istocie
jednym ze róde³ kontrowersji istniej¹cych wokó³ biometrii.
Mo¿na wiêc zaryzykowaæ hipotezê, ¿e przynajmniej w jakiej czêci istota problemu nie le¿y w rozwi¹zaniach technologicznych ani nawet w ich
mniej lub bardziej kontrowersyjnych zastosowaniach, ale w samych jednostkach, które nie posiadaj¹c minimalnej wiedzy niezbêdnej do racjonalnej oceny przedmiotowego zagadnienia, kieruj¹ siê w swych ocenach biometrii medialnie nonym i chêtnie rozpowszechnianym has³em pañstwa wielkiego
brata10. Nie s¹ one przy tym zdolne do refleksji, i¿ w du¿ej czêci dobrowolnie i bez zastanowienia pozbawiaj¹ siê same dla w³asnej wygody praw,
o których przestrzeganie apeluj¹, np. korzystaj¹c z komercyjnych zastosowañ
biometrii. W takim przypadku istotna by³aby przemylana dzia³alnoæ edukacyjna dotykaj¹ca zarówno korzyci, jak i potencjalnych negatywnych
aspektów korzystania z systemów identyfikacji biometrycznej. Nie oznacza to
niedostrzegania uzasadnionych wiedz¹ i praktyk¹ w¹tpliwoci czy racjonalnych obaw formu³owanych wobec stosowania, g³ównie przez organy cigania,
biometrii do celów identyfikacyjnych, w szczególnoci zwi¹zanych z mo¿liwoci¹ naruszania prawa do prywatnoci.

Identyfikacja biometryczna a prawo do prywatnoci
Najczêciej podnoszon¹ negatywn¹ konsekwencj¹ spo³eczn¹ stosowania
przez upowa¿nione organy pañstwa systemów identyfikacji biometrycznej
jest potencjalne lub rzeczywiste naruszanie jednego z podstawowych praw
9
10

s. 23.

A. Cavuokian, Privacy and Biometrics, Toronto 1999, s. 2.
E. Lerner, B. Brother, Biometric Identification, The Industrial Physicist 2000, nr 6(1),
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cz³owieka  prawa do prywatnoci, co najogólniej rzecz ujmuj¹c, przejawia
siê w utracie na skutek funkcjonowania tych systemów poczucia wolnoci
oraz anonimowoci11. Jest to ugruntowane dobro chronione na gruncie prawa krajowego  bezporednio w art. 47 Konstytucji RP, jak równie¿ miêdzynarodowego  w postanowieniach w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
ONZ (art. 12) oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci (art. 8). Jak siê wskazuje, sfera prywatnoci jest
ujêta w Konwencji w sposób otwarty, nie przes¹dzaj¹cy na przysz³oæ o jej
granicach, co pozwala na ochronê ca³oci prywatnoci. Prawo to nie ma jednak¿e charakteru absolutnego i mo¿liwa jest ingerencja organów w³adzy
w prywatnoæ jednostki pod warunkiem spe³nienia okrelonych warunków przewidzianych przez ustawê, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeñstwa pañstwowego, publicznego, ochrony porz¹dku oraz zapobiegania przestêpstwom12.
Rozwa¿enia wymaga samo pojêcie prywatnoci jednostki. Z psychologicznego punktu widzenia sk³adaj¹ siê nañ cztery stany (d¹¿enia) umys³u: samotnoæ, intymnoæ, anonimowoæ oraz zachowanie rezerwy. W ramach tych
stanów potrzeby jednostki ulegaj¹ ci¹g³ym zmianom  dla przyk³adu od
po¿¹danej samotnoci w jednym momencie do potrzeby towarzystwa w innym. Takie ci¹gle zmieniaj¹ce siê osobiste potrzeby i towarzysz¹ce im decyzje czyni¹ prywatnoæ jednostki stanem bardzo kompleksowym, a jednoczenie kwesti¹ indywidualnego wyboru  przy czym w demokratycznym
spo³eczeñstwie najistotniejsze jest zapewnienie, aby istnia³a w ogóle mo¿liwoæ dokonywania wyboru13.
Dodatkowym czynnikiem zwiêkszaj¹cym komplikacjê w relacjach biometrii z prywatnoci¹ jest demografia. Okazuje siê bowiem, ¿e obecna m³odzie¿,
funkcjonuj¹ca w realiach globalnej sieci, a przede wszystkim mediów spo³ecznociowych, nie postrzega jako problemu przekazywania (np. w celu uzyskania dostêpu do us³ug internetowych) informacji umo¿liwiaj¹cych ich identyfikacjê, które starsze pokolenia uznaj¹ za wra¿liwe i wymagaj¹ce
bezwzglêdnej ochrony. Jedn¹ z mo¿liwych przyczyn takiego stanu rzeczy jest
to, i¿ m³ode pokolenie uwa¿a zbieranie informacji o sobie za stan ca³kowicie
naturalny i powszechny, a tak¿e swego rodzaju formê zap³aty za dostêp do
us³ug oferowanych g³ównie w sieci14. Nie mo¿na te¿ pomin¹æ w omawianym
zagadnieniu roli czynników kulturowych, które wyra¿aj¹ siê m.in. w ró¿nym
postrzeganiu praw i istotnych wartoci jednostki, co ma znaczenie w dobie
globalizacji oraz stosowania identyfikacji biometrycznej w ochronie granic
11
12

I. So³tyszewski, K. Krassowski, op. cit., s. 248.
E. £êtowska, Prawo do prywatnoci w Europie. Materia³y edukacyjne przygotowane
w ramach programu Socrates Grundtvig Action 1, Law Through Experience 2004, s. 56.
13 A.F. Westin, Social and Political Dimensions of Privacy, Journal of Social Issues 2003,
t. 59, nr 2, s. 6.
14 S. van den Hoogen, Perceptions of Privacy and the Consequences of Apathy: Biometrics
in the 21st Century, Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management 2009, nr 5(1), s. 67.
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pañstwowych (aktualnie ju¿ przez kilkadziesi¹t krajów na wszystkich kontynentach).
Niezale¿nie od niezwykle skomplikowanego i  jak wynika z powy¿szego
przegl¹du  bardzo subiektywnego postrzegania pól potencjalnego konfliktu
biometrii i prawa do prywatnoci, mo¿na wskazaæ kilka wybranych obszarów, na które nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê w perspektywie dalszego
rozwoju akceptowalnej spo³ecznie identyfikacji biometrycznej. Pierwszym
z nich jest sama natura biometryków, zawieraj¹cych dwa rodzaje zasobów
informacji  przydatnych dla identyfikacji oraz nie maj¹cych dla niej znaczenia. Problem polega wiêc na tym, ¿e niektóre pobierane cechy biometryczne
zawieraj¹ informacje o znacznie szerszym zakresie ni¿ jest to niezbêdne
w aspekcie identyfikacyjnym. Innymi s³owy, istnieje dysproporcja pomiêdzy
uzasadnionymi potrzebami organów pañstwa a zasobem informacyjnym, jaki
otrzymuj¹ one do realizacji celu identyfikacyjnego wraz z przekazaniem cechy biometrycznej. Oprócz oczywistego przyk³adu zakresu informacji mo¿liwych do uzyskania z profilu DNA, uwagê zwraca biometryk powszechnie
pobierany do celów paszportowych  odcisk palca. Istniej¹ badania naukowe
wskazuj¹ce na korelacjê specyficznych wzorów linii papilarnych z ustalonymi
jednostkami chorobowymi15.
Kolejn¹ sporn¹ kwesti¹ jest przechowywanie pobranych danych biometrycznych. Odbywa siê to w czterech modelach: na serwerach (bazy danych),
w kartach chipowych, w stacjach roboczych sieci lub bezporednio w czytnikach biometrycznych, przy czym dwie ostatnie opcje nie s¹ popularne ze
wzglêdu na to, ¿e ograniczaj¹ mo¿liwoæ identyfikacji u¿ytkownika do okrelonej, jednej lokalizacji16. Formu³owany powszechnie zakres w¹tpliwoci
zwi¹zanych z przechowywaniem biometryków dotyczy:
 w³asnoci danych,
 ochrony danych,
 komodyfikacji danych,
 bezpieczeñstwa danych i ich odpornoci na atak,
 dostêpu do danych przez nieokrelone podmioty oraz osoby indywidualne,
 zautomatyzowanej wymiany danych,
 procesów zarz¹dzania danymi,
 korelacji danych,
 zapewnienia prywatnoci danych,
 outsourcingu danych,
 wiarygodnoci danych17.
15 Y. Liu, Identifying Legal Concerns in the Biometric Context, Journal of International
Commercial Law and Technology 2008, nr 3, s. 46.
16 Ibidem, s. 49.
17 J. Lodge, Biometrics: A Challenge for Privacy or Public Policy-Certified Identity and
Uncertainties, Minority, Politics, Society 2007, nr 1, s. 197198.
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G³ówne obawy dotycz¹ w praktyce baz danych biometrycznych, które s¹
w istocie naturalnym celem dla przestêpców mog¹cych naruszyæ integralnoæ
danych w samej bazie, dokonuj¹c udanego w³amania do niej, jak równie¿
pozyskaæ dane biometryczne, przechwytuj¹c je w procesie transmisji z albo
do bazy. Istnieje zatem mo¿liwoæ tzw. kradzie¿y to¿samoci, czyli pos³ugiwania siê przez przestêpców oraz osoby maj¹ce na celu ukrycie swojej to¿samoci (kontekst zagro¿enia globalnym terroryzmem) zestawem danych biometrycznych prawdziwych, ale nale¿¹cych do osoby trzeciej18.
Trzeci wreszcie i ostatni obszar to kwestia kontekstu, w ramach którego
tradycyjnie przedstawia siê stosowanie biometrii jako cenê, któr¹ spo³eczeñstwo p³aci za skuteczne zapewnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Niew¹tpliwie to wydarzenia 11 wrzenia 2011 r. sta³y siê katalizatorem rozwoju i zastosowañ identyfikacji biometrycznej dla potrzeb pañstwa, ale tak¿e
narzuci³y swoisty, powszechnie odbierany w spo³eczeñstwie ton dyskusji,
przeciwstawiaj¹c sobie dychotomicznie bezpieczeñstwo oraz prawa jednostki,
w tym przede wszystkim prawo do prywatnoci, na zasadzie nieomal handlu
wymiennego (ang. trade-off). Takie podejcie znalaz³o swoje odzwierciedlenie
równie¿ w du¿ej czêci refleksji naukowej19. Jakkolwiek atrakcyjne retorycznie, równie¿ poprzez prosty i zrozumia³y komunikat o potrzebie pewnego
powiêcenia dla dobra wspólnego, podejcie takie wydaje siê byæ nadto
uproszczone i bêd¹ce de facto bardziej czêci¹ problemu ni¿ satysfakcjonuj¹cego rozwi¹zania w ramach relacji prawa do prywatnoci i biometrii. Ogranicza ono bowiem racjonaln¹ debatê o rzeczywistych i uzasadnionych obawach
zwi¹zanych z zagro¿eniami praw jednostki, powoduj¹c niepotrzebnie narastanie stanowisk skrajnych i przenosz¹c rzecz ca³¹ z poziomu dyskursu opartego
na rzetelnej wiedzy na sferê emocji spo³ecznych. Tymczasem, jak wynika
z dostêpnych badañ, akceptacja dla stosowania identyfikacji biometrycznej
jest najwiêksza tam, gdzie obywatele posiadaj¹ najlepsz¹ wiedzê w jej zakresie20. Podejcie typu trade-off do przedmiotowego problemu nie wydaje siê
zatem w³aciwe, a przede wszystkim skuteczne z perspektywy zabezpieczenia interesów oraz maksymalizacji korzyci tak rozwijaj¹cych siê gwa³townie
technologii biometrycznych, jak i s³usznych interesów jednostki, wyra¿anych
m.in. we w³aciwej ochronie prawa do prywatnoci.
Drogê wyjcia z tego impasu wskazuj¹ byæ mo¿e przeprowadzone badania dotycz¹ce zaufania jednostek do instytucji odpowiedzialnych za rozwój
technologii oraz zarz¹dzanie systemami identyfikacji biometrycznej jako niezwykle istotnego elementu wp³ywaj¹cego na akceptacjê biometrii w zastoso18 M.L. Johnson, Biometrics and the Threat to Civil Liberties, Computer 2004, nr 37(4),
s. 9091.
19 D.W. Davis, B.D. Silver, Civil Liberties vs. Security: Public Opinion in the Context of the
Terrorist Attacks on America, American Journal of Political Science 2004, nr 48(1), s. 28 i n.
20 C. Riley, K. Buckner, G. Johnson, D. Benyon, Culture and Biometrics: Regional Differences
in the Perception of Biometric Authentication Technologies, AI & Society 2009, nr 24(3), s. 296.
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waniach pañstwowych. W grupie badawczej nast¹pi³ podzia³ na obywateli
maj¹cych zaufanie oraz obywateli zaniepokojonych. Pierwsza grupa uzna³a,
i¿ istotn¹ wartoci¹ jest zapewnienie bezpieczeñstwa, co przy zaufaniu do
instytucji odpowiedzialnych za wykonanie tego zadania przenios³o siê na
akceptacjê stosowania biometrii w niezbêdnym zakresie. Druga za, nie posiadaj¹c zaufania do wskazanych powy¿ej instytucji, skoncentrowa³a siê na
ochronie w³asnej prywatnoci w obliczu zagro¿enia jej naruszenia przez instytucje pañstwa korzystaj¹cego z narzêdzi identyfikacji biometrycznej21. Zasadne wydaje siê zatem rozwa¿enie wyjcia z paradygmatu przeciwstawiaj¹cego sobie biometriê i prawa jednostki na rzecz budowania relacji zaufania
miêdzy pañstwem a obywatelem, skutkuj¹cej tak¿e akceptacj¹ mo¿liwie
ma³o w takim ujêciu dolegliwych metod zapewniania bezpieczeñstwa publicznego i indywidualnego.

Badania w zakresie wiedzy i akceptacji biometrii
wród studentów UWM
W celu uzyskania punktu odniesienia dla rozwa¿añ teoretycznych zawartych w niniejszym opracowaniu, w styczniu 2013 r. przeprowadzono badania ankietowe na populacji 204 studentów Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w zakresie aktualnego poziomu wiedzy o biometrii, a tak¿e oceny, czy jej zastosowania naruszaj¹ prawa i wolnoci obywatelskie w odczuciu samych zainteresowanych. Ankieta mia³a charakter anonimowy. Skupia³a siê na zupe³nie podstawowych pojêciach
z zakresu biometrii, a tak¿e na problematyce potencjalnego konfliktu interesów organów pañstwa i jednostki w kontekcie identyfikacji biometrycznej,
w dominuj¹cym w powszechnej wiadomoci ujêciu trade-off. Wyniki ankiety
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Czy przedstawiona definicja (podano popularn¹ definicjê biometrii) to
prawid³owe okrelenie wspó³czesnej biometrii?

21 F. Pavone, S.D. Esposti, Public Assessment of New Surveillance-Oriented Security Technologies: Beyond the Trade-off between Privacy and Security, Public Understanding of Science
2010, nr 21(5), s. 567568.
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2. Czy cechy biometryczne podlegaj¹ ochronie jako dane osobowe?

3. Czy twoim zdaniem pobranie odcisków palców dla celów paszportowych ingeruje w Twoje prawa i/lub wolnoci obywatelskie?

4. Czy dla ochrony bezpieczeñstwa publicznego jeste gotowa(y) powiêciæ czêæ prawa do prywatnoci w kontekcie pobierania, przetwarzania i
wykorzystywania danych biometrycznych?

5. Czy potrafisz wymieniæ cechy biometryczne oraz obszary, w których
ma zastosowanie biometria?
Znajomoæ cech
biometrycznych

Znajomoæ obszarów
zastosowania biometrii

Liczba poprawnych
okreleñ
(cecha lub obszar)

liczba

%

liczba

%

0

72

35

66

33

1

15

7

81

40

2

69

34

48

24

3

39

19

6

3

4

9

5

0

0
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Ze wzglêdu na niewielk¹ próbê badawcz¹ (ok. 200 osób), a tak¿e jej specyficzn¹ charakterystykê (studenci, wydzia³ prawa) trudno wyci¹gn¹æ z niniejszej ankiety zbyt daleko id¹ce wnioski, niemniej uprawniony jest z pewnoci¹ komentarz w zakresie pewnych trendów, które obrazuj¹ jej wyniki.
Przede wszystkim istnieje najwyraniej nadal du¿e zapotrzebowanie na
kompleksow¹ dzia³alnoæ edukacyjn¹ w zakresie biometrii, postulowan¹ na
gruncie krajowym nie tylko w niniejszym opracowaniu22  oko³o 1/3 respondentów ankiety nie by³o bowiem w stanie wymieniæ choæby jednej cechy
biometrycznej czy jakiegokolwiek obszaru zastosowania biometrii, a nieco
ponad 20% nie potrafi³o oceniæ poprawnie definicji tej dziedziny. Nieco zaskakuj¹cy jest przy tym brak wydawa³oby siê oczywistego skojarzenia danych
biometrycznych z danymi osobowymi  szczególnie w obliczu wielu nonych
medialnie ogólnospo³ecznych akcji edukacyjnych i popularyzatorskich z zakresu praw cz³owieka oraz praw i wolnoci obywatelskich. Rysuje siê tak¿e
wyrany trend wysokiej akceptacji powiêcenia czêci prawa do prywatnoci
w celu zapewnienia wy¿szego poziomu bezpieczeñstwa (a¿ 90%) oraz generalna aprobata dla stosowania biometrii w dokumentach podró¿y (ok. 75%).
Maj¹c na uwadze wagê i aktualnoæ problemu badawczego, nasuwa siê przy
tym wniosek, ¿e warto by³oby przeprowadziæ w przedmiotowym zakresie badania ankietowe w skali ogólnokrajowej i na zró¿nicowanej próbie badawczej.

Podsumowanie  wyzwania na przysz³oæ
Przysz³oæ i dalszy rozwój identyfikacji biometrycznej wydaje siê byæ
zapewniony w aspekcie technologicznym zagadnienia, jednak¿e mo¿e napotkaæ na istotne trudnoci zwi¹zane z istniej¹cym ca³y czas w spo³ecznej
percepcji konfliktem zastosowañ biometrii z podstawowymi prawami cz³owieka oraz wolnociami obywatelskimi. W ramach niniejszej pracy dokonano
analizy róde³ i przyczyn istnienia owego konfliktu, wskazuj¹c na jego istotne aspekty oraz mo¿liwe kierunki poszukiwania rozwi¹zañ, które je¿eli nie
zlikwiduj¹ naros³ych kontrowersji, to przynajmniej przyczyni¹ siê do ich
istotnego zmniejszenia. Podstawowym wyzwaniem, jakie stoi przed organami
pañstwa wykorzystuj¹cymi rozwi¹zania biometryczne dla zapewniania bezpieczeñstwa publicznego i indywidualnego obywateli, wydaje siê byæ w tym
kontekcie przyjêcie aktywnej roli na kilku podstawowych polach aktywnoci:
1) budowania relacji zaufania ze spo³eczeñstwem, której pochodn¹ powinna byæ akceptacja stosowanych metod zapewniania bezpieczeñstwa,
w tym identyfikacji biometrycznej;
22

J. Cichowicz, Biometria a prywatnoæ cz. I, Cz³owiek i Dokumenty 2009, nr 15, s. 38
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2) edukowania spo³eczeñstwa w zakresie biometrii, przedstawiaj¹c
uczciwie wszystkie, a nie wy³¹cznie pozytywne czy po¿¹dane skutki, jakie
niesie ona ze sob¹ dla jednostek oraz ca³ej spo³ecznoci;
3) wypracowywania i konsultowania ze spo³eczeñstwem rozwi¹zañ legislacyjnych oraz procedur postêpowania, które umo¿liwiaj¹c organom pañstwa skuteczn¹ realizacjê na³o¿onych na nie zadañ, zapewni¹ tak¿e odpowiednie standardy ochrony podstawowych praw cz³owieka  bezsporny fakt
istnienia wa¿kich i uzasadnionych potrzeb informacyjnych organów cigania
nie mo¿e przys³aniaæ potrzeby ustanawiania i przestrzegania cis³ych ograniczeñ w tym zakresie.
Rozbudowuj¹c nieco ostatni z powy¿szych postulatów, mo¿na skonstatowaæ, ¿e w³aciwe rozwi¹zania legislacyjne, na tyle uniwersalne, by mog³y
mieæ zastosowanie w d³u¿szym czasie w obliczu zmieniaj¹cych siê gwa³townie mo¿liwoci technologicznych, a tak¿e wdro¿enie i  co najistotniejsze
 bezkompromisowe egzekwowanie transparentnych procedur postêpowania
w organach pañstwa korzystaj¹cych w swych dzia³aniach z identyfikacji biometrycznej, jest ostatecznym gwarantem prawid³owego i korzystnego spo³ecznie rozwoju tej metody identyfikacji cz³owieka. Dobrym krokiem uczynionym w tym kierunku jest Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych
z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policjê,
która zawiera szereg szczegó³owych racjonalnych rozwi¹zañ w sferze bezporednio zwi¹zanej z przedmiotem niniejszego artyku³u. Nale¿y ledziæ praktykê stosowania zapisów tego aktu prawnego i w razie potrzeby dokonaæ na
tej podstawie analiz w celu wypracowania postulatów s³u¿¹cych dalszemu
rozwojowi identyfikacji cz³owieka za pomoc¹ technologii biometrycznych.

Summary
Biometric identification  our friend or foe?
Key words: biometrics, forensic identification, biometric identification, privacy rights.

The present paper discusses basic issues concerning controversies and
doubts surrounding utilization of automated systems of biometric identification, especially for the law enforcement needs and generally by the State
institutions. Since introduction of State run biometric systems  mostly for
border control purposes, associated with the global war on terror  vocal
concerns were raised as to the existence of fundamental conflict between the
needs to provide security for society as a whole and basic undisputable
human rights, namely the right to privacy. The paper provides insight into
the basic grounds of the alleged conflict, evaluates its naure and points to
the areas where special attention needs to be paid in order to provide satis-
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factory solution to the existing controversies. The research is provided concerning knowledge and attitude of group of 204 students towards biometrics
and preliminary observations are presented. Finaly, conclusions provide reqirements for law enforcement and State in order to secure successful further
development of biometric identification systems while observing the basic
rights of individuals.
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O pojêciu polityki wewnêtrznego
bezpieczeñstwa pañstwa
Zdobywanie i utrzymywanie okrelonego poziomu bezpieczeñstwa to jeden ze strategicznych celów racjonalnie rz¹dzonych pañstw. Staraj¹ siê one
osi¹gaæ ten cel w ramach polityki bezpieczeñstwa. Nale¿y podkreliæ, ¿e
o kszta³cie i zakresie tej polityki decyduje w du¿ej mierze sposób pojmowania
bezpieczeñstwa1. Dla potrzeb prowadzonych rozwa¿añ mo¿na za Ryszardem
Ziêb¹ ogólnie uj¹æ bezpieczeñstwo jako pewnoæ istnienia i przetrwania,
stanu posiadania oraz funkcjonowania rozwoju podmiotu. Pewnoæ jest wynikiem nie tylko braku zagro¿eñ (ich niewystêpowania lub eliminowania), lecz
powstaje tak¿e wskutek kreatywnej dzia³alnoci danego podmiotu i jest
zmienna w czasie, czyli ma naturê procesu spo³ecznego2. Polityka bezpieczeñstwa stanowi¹ca wa¿ny sk³adnik ogólnej polityki pañstwa realizowana
jest w wymiarze tak miêdzynarodowym, jak wewnêtrznym.
D¹¿¹c do poprawnego scharakteryzowania istoty polityki bezpieczeñstwa
wewnêtrznego pañstwa, nale¿y najpierw okreliæ, czym jest bezpieczeñstwo
wewnêtrzne. Adekwatne przedstawienie zakresu pojêciowego tego terminu
jest zadaniem stosunkowo trudnym. Wymaga bowiem umiejêtnego rozdzielenia zewnêtrznych i wewnêtrznych aspektów bezpieczeñstwa. Warto zatem
przypomnieæ, ¿e wewnêtrzny oznacza znajduj¹cy siê, umieszczony we wnêtrzu, w rodku czego, od rodka czego3. Inna wa¿na uwaga wi¹¿e siê
z faktem, ¿e nadal centralnym podmiotem w procesie kreowaniu zasadniczych uwarunkowañ bezpieczeñstwa wewnêtrznego jest pañstwo i to na poziomie pañstwowym przebiega szereg wa¿nych dzia³añ dotycz¹cych tego bez1 Zob. P.D. Williams, Badania bezpieczeñstwa. Wprowadzenie, [w:] idem (red.), Studia
bezpieczeñstwa, Kraków 2012, s. 9.
2 R. Ziêba, Bezpieczeñstwo w polityce zagranicznej RP rz¹du koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stosunki Miêdzynarodowe 2013, nr 1, s. 10.
3 M. Szymczak (red.), S³ownik jêzyka polskiego, PWN, Warszawa 1981, s. 682.
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pieczeñstwa. Akceptuj¹c istniej¹cy stan, w którym istnieje wiele zagro¿eñ
i wyzwañ wymuszaj¹cych koniecznoæ uzewnêtrzniania dzia³añ i miêdzynarodowej wspó³pracy na rzecz odpowiedniego kszta³towania bezpieczeñstwa
wewnêtrznego, nale¿y podkreliæ, ¿e wci¹¿ niezbêdne jest dostrzeganie, klasyfikowanie i analizowanie dwóch wzajemnie warunkuj¹cych siê stron bezpieczeñstwa pañstwa: miêdzynarodowej i wewnêtrznej.
Podejmuj¹c wysi³ek sprecyzowania pojêcia bezpieczeñstwo wewnêtrzne
warto odwo³aæ siê do ustaleñ zawartych w Bia³ej Ksiêdze Bezpieczeñstwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie jest ono definiowane jako transsektorowy obszar bezpieczeñstwa, którego treæ (cele, warunki, sposoby
i rodki) odnosi siê do rodowiska wewnêtrznego (otoczenia) pañstwa4. Wed³ug S³awomira Zalewskiego, bezpieczeñstwo wewnêtrzne nale¿y uto¿samiaæ
ze stabilnym i harmonijnym funkcjonowaniem struktur pañstwa, sk³adaj¹
siê nañ struktury w³adzy oraz procedury decyzyjne w ramach tych struktur,
relacje pomiêdzy w³adz¹ a obywatelami5. Z kolei inny badacz analizowanej
problematyki, Micha³ Brzeziñski, zaznaczaj¹c, i¿ bezpieczeñstwo wewnêtrzne
jest pojêciem z³o¿onym, zwraca uwagê na konkretne jego sk³adowe elementy,
m.in. bezpieczeñstwo publiczne, porz¹dek publiczny, bezpieczeñstwo ustrojowe6. Wed³ug Kariny P. Marczuk jest to proces gwarantowania ochrony wnêtrzu pañstwa, organom i w³adzom, jego demokratycznym strukturom, lecz
tak¿e spo³eczeñstwu w warunkach poszanowania prawa i wolnoci obywatelskich oraz przy zachowaniu mo¿liwoci rozwoju tego pañstwa, tak¿e jako
zdolnoæ pañstwa do zachowania stabilnoci ustrojowo-politycznej oraz zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego i porz¹dku publicznego7.
Korzystaj¹c z ww. ustaleñ, mo¿na przyj¹æ autorsk¹ definicjê, zgodnie
z któr¹ bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa to zakotwiczony w porz¹dku
ustrojowym stan stosunków wewnêtrznych i tocz¹cych siê w ich ramach
procesów, zapewniaj¹cy skuteczn¹ i harmonijn¹ realizacjê interesów pañstwa oraz jego obywateli, a jednoczenie tworz¹cy potencja³ zdolnoci do
sprawnego diagnozowania i reagowania w przypadkach pojawiaj¹cych siê
zagro¿eñ godz¹cych w te interesy. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e konkretne
treci zwi¹zane z ustalaniem i osi¹ganiem okrelonych parametrów bezpieczeñstwa wewnêtrznego generowane s¹ indywidualnie przez poszczególne
pañstwa  stosownie do za³o¿eñ doktrynalnych panuj¹cych w nich re¿imów
politycznych i uwarunkowañ zwi¹zanych ze stanem otoczenia zarówno ze4
5

Bia³a Ksiêga Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 248.
S. Zalewski, Bezpieczeñstwo wewnêtrzne RP w dobie cz³onkostwa w NATO. Aspekt spo³eczny i instytucjonalny, [w:] W. Fehler, J. Tymanowski (red.), Miêdzynarodowe i wewnêtrzne
aspekty cz³onkostwa Polski w NATO, Toruñ 1999, s. 70.
6 Zob. M. Brzeziñski, Rodzaje bezpieczeñstwa pañstwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziñski
(red.), Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 40.
7 K.P. Marczuk, Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej: od
bezpieczeñstwa pañstwa do bezpieczeñstwa ludzi, Warszawa 2012, s. 50.
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wnêtrznego, jak i wewnêtrznego8. Obserwacja i analiza funkcjonowania
wspó³czesnych pañstw do najwa¿niejszych obszarów tworz¹cych podstawy
bezpieczeñstwa wewnêtrznego pozwala zaliczyæ:
 bezpieczeñstwo ustrojowe,
 pokój spo³eczny,
 bezpieczeñstwo personalne,
 bezpieczeñstwo publiczne,
 porz¹dek publiczny.
Ze wzglêdu na to, ¿e w ramach opisu powy¿ej przywo³anych elementów
sk³adowych bezpieczeñstwa wewnêtrznego stosuje siê doæ czêsto niejasne sformu³owania, równie¿ one wymagaj¹ sprecyzowania ich zakresu treciowego.
Niektórzy badacze zastêpuj¹ pojêcie bezpieczeñstwo ustrojowe terminem ochrona porz¹dku konstytucyjnego. Wydaje siê jednak, ¿e jest to okrelenie niepoprawne, gdy¿ nie sprawdza siê w sytuacjach, kiedy praktyczne
formy sprawowania rz¹dów i dzia³ania w³adzy pañstwowej s¹ w ostrej niezgodzie z fasadowo traktowan¹ konstytucj¹9. Poniewa¿ ka¿de pañstwo
w ramach swej dzia³alnoci na rzecz bezpieczeñstwa wewnêtrznego stara siê
chroniæ realnie panuj¹cy ustrój, nale¿y uznaæ, i¿ o wiele bardziej w³aciwe
by³oby stosowanie pojêcia bezpieczeñstwo ustrojowe. Nale¿y je rozumieæ
jako okrelony stan stosunków polityczno-spo³ecznych w danym pañstwie,
w ramach którego zapewnione jest respektowanie i skuteczna ochrona istniej¹cego systemu politycznego oraz przypisanych mu wartoci i praw. Do najwa¿niejszych elementów tworz¹cych podstawy bezpieczeñstwa ustrojowego
w pañstwach demokratycznych nale¿y ochrona zasad ustrojowych zawartych
w konstytucji, w szczególnoci za tzw. naczelnych zasad ustrojowych (suwerennoci narodu, przedstawicielstwa, konstytucjonalizmu, demokratycznego
pañstwa prawnego, pluralizmu politycznego, pluralizmu wyznaniowego, podzia³u w³adz, pomocniczoci, ochrony w³asnoci).
Z kolei pokój spo³eczny to termin o charakterze polisemantycznym
i najczêciej bywa kojarzony z porz¹dkiem, równowag¹ spo³eczn¹, zabezpieczeniem materialnym egzystencji spo³eczeñstwa. Jak zauwa¿a Aldona Trzpil,
na kwestiê pokoju spo³ecznego mo¿na spogl¹daæ z ró¿nych perspektyw:
w szerszym ujêciu dotyczy spo³ecznoci i stosunków miêdzy nimi w ramach
du¿ych zbiorowoci miêdzynarodowych, w wê¿szym  struktury spo³ecznej,
konfliktów, procesów integracji i dezintegracji spo³ecznej wywieraj¹cych
wp³yw na ³ad spo³eczny i relacje miêdzyludzkie10. Tak rozumiany pokój spo8 Ogólnym wyrazem d¹¿eñ pañstwa w zakresie wspomnianych powy¿ej treci i parametrów jest polityka bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
9 Dotyczy to przede wszystkim pañstw niedemokratycznych, które czêsto przyjmuj¹ maj¹ce fasadowy charakter konstytucje o demokratycznym obliczu.
10 Zob. A Trzpil, Pokój spo³eczny jako podstawa twórczego ³adu spo³ecznego, [w:] W. Le¿añska, T. Ja³mu¿na (red.), Pokój jako przedmiot badañ spo³ecznych i pedagogicznych, £ód 2006,
s. 3940.
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³eczny w odniesieniu do konkretnego pañstwa wi¹¿e siê z g³ównymi celami
polityki spo³ecznej obejmuj¹cymi:
1) wyrównywanie warunków ¿ycia i pracy poprzez zaspokajanie potrzeb
ludnoci w ró¿nym wieku;
2) tworzenie równych mo¿liwoci w zakresie korzystania z praw obywatelskich;
3) usuwanie nierównoci spo³ecznych;
4) asekurowanie przed ryzykami ¿yciowymi11.
Je¿eli chodzi o generaln¹ ocenê przywo³ywanego powy¿ej sk³adnika bezpieczeñstwa wewnêtrznego, to mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to bardzo czu³y
obszar, w którym umocowana jest nie tylko kwestia poziomu legitymizacji
ustroju, ale tak¿e jakoci ¿ycia obywateli i wielu mierników rozwojowych
pañstwa. Niski poziom pokoju spo³ecznego mo¿e tworzyæ dogodne warunki
do rozkwitu zjawisk destabilizuj¹cych bezpieczeñstwo wewnêtrzne (podatnoæ na populistyczne has³a, wzrost radykalnych nastrojów, brak zaufania do
pañstwa, rozwój patologii spo³ecznych).
Kolejne sk³adowe bezpieczeñstwa wewnêtrznego to bezpieczeñstwo publiczne i porz¹dek publiczny. Terminy te bardzo czêsto s¹ b³êdnie ³¹czone
w jedno pojêcie: bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny. Pamiêtaj¹c, ¿e porz¹dek publiczny w niektórych sytuacjach jest wpisany w ramy bezpieczeñstwa
publicznego, nale¿y zdecydowanie podkreliæ, ¿e stosowanie przywo³anego
powy¿ej zbiorczego sformu³owania, ze wzglêdu na wyranie wyodrêbnione
desygnaty obu terminów, jest nieuprawnione12. Wa¿nym argumentem s¹ tu
tak¿e zró¿nicowane wymagania zwi¹zane ze sprawnym dzia³aniem na rzecz
kszta³towania i utrzymywania w³aciwego poziomu bezpieczeñstwa publicznego oraz porz¹dku publicznego (inny charakter instrumentów prawnych,
instytucjonalnych oraz sposobów ich stosowania).
Syntetycznie rzecz ujmuj¹c, bezpieczeñstwo publiczne mo¿na zdefiniowaæ jako oparty na normach prawnych stan wewn¹trz pañstwa, w którym
zapewnione s¹ warunki do sprawnego funkcjonowania organizacji pañstwowej realizuj¹cej wspólne ponadjednostkowe cele, skutecznie egzekwuje siê
obowi¹zki i chroni prawa jednostek ¿yj¹cych w tej organizacji (ze szczególnym uwzglêdnieniem ¿ycia, zdrowia i mienia) oraz istniej¹ zasoby i mechanizmy wykonawcze umo¿liwiaj¹ce skuteczne reagowanie na sytuacje narusza11 Zob. J. Auleytner, K. G³¹bicka, Polityka spo³eczna  pomiêdzy opiekuñczoci¹ a pomocniczoci¹, Warszawa 2000, s. 1718.
12 Istnieje p³aszczyzna, na której zakresy obu pojêæ nak³adaj¹ siê na siebie, np. je¿eli
podmiot zobowi¹zany nie oczyci jezdni podczas go³oledzi, to naruszy nie tylko porz¹dek publiczny, lecz tak¿e spowoduje zagro¿enie dla bezpieczeñstwa publicznego. S¹ te¿ sytuacje, kiedy
te dwa pojêcia siê nie nak³adaj¹, np. gdy podmiot zobowi¹zany nie oznacza posesji tabliczk¹
z jej numerem. Narusza wówczas porz¹dek publiczny, lecz trudno uznaæ w tym przypadku, i¿
narusza bezpieczeñstwo publiczne. Podobna sytuacja wystêpuje w przypadku zak³ócenia ciszy
nocnej.
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j¹ce ten stan. Nale¿y stwierdziæ, ¿e z ró¿nych powodów, przede wszystkim
za ze wzglêdu na ró¿norodnoæ i dynamiczny charakter materii sk³adaj¹cej
siê na bezpieczeñstwo publiczne, nie mo¿na stworzyæ legalnej (ustawowej)
powszechnie obowi¹zuj¹cej jego definicji. Istnieje jednak mo¿liwoæ przedstawienia tego pojêcia w sposób ogólnie zarysowuj¹cy jego granice za pomoc¹
sprecyzowania zakresu treciowego poszczególnych jego sfer13. Nale¿y dodaæ
i¿ ze wzglêdu na dynamiczny charakter procesów wype³niaj¹cych treci¹
przestrzeñ bezpieczeñstwa publicznego niezbêdna jest systematycznie dokonywana refleksja uwzglêdniaj¹ca zarówno dorobek teoretyczny, jak i wnioski
p³yn¹ce z konkretnych sytuacji faktycznych i prawnych z nimi zwi¹zanych.
Je¿eli chodzi o porz¹dek publiczny, to mo¿na przyj¹æ, i¿ jest to uznany za
po¿¹dany i zgodny zarówno z normami prawnymi, jak i pozaprawnymi stan
przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, wysoka jakoæ przestrzeni publicznej oraz funkcjonowania obiektów, urz¹dzeñ i infrastruktury przeznaczonej do wspólnego u¿ytkowania, umo¿liwiaj¹cy bezpieczne funkcjonowanie
i realizowanie potrzeb jednostek i zbiorowoci spo³ecznych.
Kolejn¹ kategoriê wyznaczaj¹c¹ obszar pojêciowy bezpieczeñstwa wewnêtrznego, czyli bezpieczeñstwo personalne, mo¿na lapidarnie uj¹æ jako
stan wolny od zagro¿eñ dla istotnych wartoci, takich jak ¿ycie, zdrowie,
wolnoæ, nietykalnoæ osoby i mienia, swoboda przekonañ i g³oszenia pogl¹dów, prawo do pracy.
Dokonane powy¿ej uporz¹dkowanie i sprecyzowanie zasadniczych dla
bezpieczeñstwa wewnêtrznego pojêæ pozwala przejæ do kwestii okrelenia
istoty terminu polityka bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Na wstêpie nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e choæ jest on od dawna stosowany, to trudno w literaturze
przedmiotu odnaleæ przyk³ady g³êbszych refleksji odnosz¹cych siê do jego
istoty. D¹¿¹c do ukazania tego, czym jest polityka bezpieczeñstwa wewnêtrznego, nale¿y stwierdziæ, ¿e mieci siê ona i jest realizowana w ramach polityki bezpieczeñstwa pañstwa. Z kolei ta polityka to sk³adnik ogólnej polityki
pañstwa. Taki stan rzeczy jest konsekwencj¹ ca³ociowego podejcia do
kwestii bezpieczeñstwa, w ramach którego musi byæ uwzglêdniane: sprawowanie kontroli nad impulsami pochodz¹cymi ze strony innych pañstw
i szeroko rozumianego rodowiska miêdzynarodowego oraz zapewnienie
stabilnoci i harmonii wewnêtrznej, m.in. poprzez ochronê i zapewnienie
dostêpu do dóbr uznawanych za najbardziej wartociowe dla danego pañstwa i jego obywateli.
Fundamentalne znaczenie polityki bezpieczeñstwa dla pañstwa wynika
z faktu ³¹czenia dwóch zasadniczych dla jego istnienia zagadnieñ polityki
i bezpieczeñstwa. Jak to trafnie ujmuje Jacek Czaputowicz, kwestie zwi¹za13 Zob. W. Fehler, Bezpieczeñstwo wewnêtrzne wspó³czesnej Polski. Aspekty teoretyczne
i praktyczne, Warszawa 2012, s. 4345.
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ne z bezpieczeñstwem posiadaj¹ bardzo du¿y potencja³ mobilizacyjny14. Nale¿y podkreliæ, ¿e polityka bezpieczeñstwa pañstwa, aby mog³a zas³ugiwaæ
na to miano, musi uwzglêdniaæ zarówno aspekty wewnêtrzne, jak i zewnêtrzne (trudno bowiem efektywnie dzia³aæ na rzecz bezpieczeñstwa, pomijaj¹c
lub lekcewa¿¹c jeden z tych aspektów), za podmiotem wiod¹cym w kreowaniu i prowadzeniu polityki bezpieczeñstwa jest pañstwo15.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze konstatacje, mo¿na przyj¹æ, ¿e polityka bezpieczeñstwa pañstwa to celowa, planowa i zorganizowana w ramach pañstwa
oraz pod kierownictwem organów pañstwowych dzia³alnoæ podmiotów pañstwowych, spo³ecznych i prywatnych, ukierunkowana na uzyskanie i utrzymanie optymalnego w danych warunkach poziomu bezpieczeñstwa, po³¹czona
z tworzeniem rozwi¹zañ zapewniaj¹cych zdolnoæ do sprawnej i skutecznej
reakcji w odpowiedzi na pojawiaj¹ce siê wyzwania i materializuj¹ce siê zagro¿enia. Polityka bezpieczeñstwa realizowana jest przez pañstwo, które
funkcjonuje w okrelonych warunkach miêdzynarodowych i wewnêtrznych.
Szerokie spektrum uwarunkowañ polityki bezpieczeñstwa spowodowa³o,
¿e do ich ujmowania zaczêto stosowaæ pojêcie rodowisko bezpieczeñstwa,
na które wed³ug przywo³ywanej ju¿ wczeniej Bia³ej Ksiêgi Bezpieczeñstwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej sk³adaj¹ siê zewnêtrzne i wewnêtrzne,
militarne i niemilitarne (cywilne) warunki bezpieczeñstwa (warunki realizacji
interesów danego podmiotu w dziedzinie bezpieczeñstwa i osi¹gania ustalonych przezeñ celów w tym zakresie), charakteryzowane przy pomocy czterech
podstawowych kategorii, jakimi s¹ szanse, wyzwania, ryzyka i zagro¿enia16.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e rodowisko bezpieczeñstwa to wszystkie czynniki
warunkuj¹ce realizacjê interesów i osi¹ganie celów danego podmiotu w sferze bezpieczeñstwa. Rosn¹ca z³o¿onoæ uwarunkowañ, w tym szczególnie
skomplikowana natura wielu wyzwañ i zagro¿eñ pojawiaj¹cych siê zarówno
w globalnym rodowisku bezpieczeñstwa, jak i w jego regionalnych lokalnych
i krajowych wycinkach powoduje, ¿e nawet najpotê¿niejsze pañstwa nie maj¹
pe³nej zdolnoci do nieskrêpowanego formu³owania i skutecznego realizowania swoich interesów w ramach polityki bezpieczeñstwa. W zwi¹zku z tym
ka¿da racjonalnie konceptualizowana i prowadzona polityka bezpieczeñstwa
zawiera zestaw dzia³añ podejmowanych samodzielnie oraz we wspó³pracy
14 Zob. J. Czaputowicz, Bezpieczeñstwo miêdzynarodowe. Wspó³czesne koncepcje, Warszawa 2012, s. 25.
15 Warto w tym miejscu odwo³aæ siê do podmiotowego ujêcia polityki przedstawionego
przez Marka Pietrasia: Poniewa¿ najbardziej powszechn¹ instytucj¹ publiczn¹ jest pañstwo,
polityka mo¿e byæ okrelana jako dziedzina dzia³alnoci pañstwa wyra¿aj¹ca siê w zinstytucjonalizowanym sprawowaniu w³adzy i administrowaniu ¿yciem publicznym. W ujêciu podmiotowym polityka zwi¹zana jest wiêc z dzia³alnoci¹ pañstwa, skierowan¹ do jego wnêtrza, ale i do
poliarchicznego rodowiska miêdzynarodowego. M. Pietra, Istota i ewolucja miêdzynarodowych stosunków politycznych, [w:] idem (red.), Miêdzynarodowe stosunki polityczne, Lublin
2007, s. 23.
16 Bia³a Ksiêga Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 247.
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z innymi podmiotami pañstwowymi i pozapañstwowymi. Wymaga to nie tylko zdolnoci do zawierania kompromisów i równowa¿enia interesów, ale tak¿e d³ugofalowej kooperacji.
Na ca³ociowy kszta³t polityki bezpieczeñstwa pañstwa sk³adaj¹ siê dwa
nurty dzia³añ. Jeden ukierunkowany jest na obszar wewnêtrzny, drugi na
otoczenie miêdzynarodowe. Wi¹¿e siê to z istnieniem dwóch wyodrêbnionych
(aczkolwiek wzajemnie siê warunkuj¹cych i uzupe³niaj¹cych) wymiarów bezpieczeñstwa  wymiaru wewnêtrznego i wymiaru zewnêtrznego. W zwi¹zku
z tym w ramach bardziej szczegó³owego opisu teoretycznego i praktyki politycznej stosowane s¹ pojêcia polityka bezpieczeñstwa wewnêtrznego oraz
polityka bezpieczeñstwa miêdzynarodowego.
Odnosz¹c siê do polityki bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, mo¿na bardzo ogólnie stwierdziæ, ¿e podstawowym jej celem jest budowanie jak najlepszych relacji danego pañstwa ze rodowiskiem miêdzynarodowym. Te pozytywne relacje obejmuj¹ nie tylko zapewnienie pokoju i niedopuszczanie do
powstawania sytuacji konfliktowych, ale tak¿e budowanie skutecznych mechanizmów wspó³pracy na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeñstwa i przezwyciê¿ania pojawiaj¹cych siê wyzwañ i zagro¿eñ. Mo¿na zatem tak rozumian¹ politykê bezpieczeñstwa miêdzynarodowego zdefiniowaæ jako celow¹
i zorganizowan¹ dzia³alnoæ pañstwa prowadzon¹ w ramach ogólnej polityki
bezpieczeñstwa, ukierunkowan¹ na nawi¹zywanie i utrzymywanie korzystnych i bezkonfliktowych stosunków z innymi podmiotami stosunków miêdzynarodowych.
Je¿eli chodzi o politykê bezpieczeñstwa wewnêtrznego, to jest ona atrybutem nadal aktualnej, chocia¿ systematycznie ograniczanej przez procesy
integracji i internacjonalizacji suwerennoci wewnêtrznej pañstwa. W jej
ramach pañstwo sprawuj¹ce w³adzê na swoim narodowym terytorium za
pomoc¹ dzia³añ koncepcyjnych i w³adczych zawiaduje bezpieczeñstwem wewnêtrznym. W syntetycznym ujêciu polityka bezpieczeñstwa wewnêtrznego
to element sk³adowy polityki bezpieczeñstwa pañstwa ukierunkowany na
tworzenie bezpiecznych warunków egzystencji i rozwoju dziêki dzia³aniom
koncentruj¹cym siê na stabilizowaniu i harmonizowaniu wewnêtrznych procesów i mechanizmów decyduj¹cych o sprawnym funkcjonowania danego
pañstwa i zamieszkuj¹cych go obywateli. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e dynamiczny charakter zmian zachodz¹cych w pañstwie i jego rodowisku bezpieczeñstwa wymusza koniecznoæ odpowiedniego reagowania poprzez konfigurowanie tak bie¿¹cych, jak dalekosiê¿nych priorytetów polityki bezpieczeñstwa
wewnêtrznego, a w przypadkach g³êbszych (systemowych) przeobra¿eñ tak¿e
redefiniowania kszta³tu ca³oci lub czêci tej polityki. Rodzi to wymóg w³¹czania w proces tworzenia za³o¿eñ polityki bezpieczeñstwa wewnêtrznego
odpowiednich struktur analityczno-eksperckich, bêd¹cych w stanie dostarczaæ miarodajnych analiz umo¿liwiaj¹cych wytyczanie celów, podejmowanie
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kroków strategicznych i modyfikowanie bie¿¹cych decyzji. Formu³owanie
przemylanej, spójnej i  co najwa¿niejsze  skutecznej polityki wewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa wymaga stosowania okrelonych regu³ postêpowania. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y zaliczyæ:
1) wybór i przyjêcie sposobu definiowania i interpretowania istoty bezpieczeñstwa pañstwa z uwzglêdnieniem jego wewnêtrznego i miêdzynarodowego wymiaru;
2) okrelenie determinant bezpieczeñstwa wewnêtrznego i relacji pomiêdzy nimi oraz uporz¹dkowanie tych relacji w ujêciu hierarchicznym;
3) przyjêcie norm dotycz¹cych zak³adanego (po¿¹danego) stanu bezpieczeñstwa wewnêtrznego;
4) ustalenie miar (oraz metod ich stosowania) s³u¿¹cych do diagnozowania poziomu wewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa;
5) okrelenie metod badawczych w zakresie prognozowania rozwoju sytuacji w dziedzinie bezpieczeñstwa wewnêtrznego;
6) wskazanie dostêpnych i mo¿liwych do zastosowania rodków realizacyjnych;
7) ustalenie regu³ i instrumentów kontrolnych s³u¿¹cych do oceny tempa
wdra¿ania i efektywnoci polityki bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
Determinanty szczegó³owe polityki bezpieczeñstwa wewnêtrznego to
przede wszystkim:
 poziom stabilnoci systemu politycznego;
 ogólna sprawnoæ zarz¹dzania pañstwem;
 sprawnoæ wyspecjalizowanych instytucji pañstwowych dzia³aj¹cych w ró¿nych obszarach bezpieczeñstwa wewnêtrznego;
 zakres i efektywnoæ wspó³pracy miêdzynarodowej w sferze bezpieczeñstwa wewnêtrznego;
 posiadany i po¿¹dany poziom jakoci ¿ycia;
 stan bezpieczeñstwa publicznego;
 jakoæ porz¹dku publicznego;
 stan pokoju spo³ecznego;
 zakres udzia³u i aktywnoci obywateli w kszta³towaniu bezpieczeñstwa
wewnêtrznego.
Aby dana polityka bezpieczeñstwa wewnêtrznego nie pozosta³a tylko
koncepcj¹ teoretyczn¹, niezbêdne jest posiadanie odpowiednich rodków, które umo¿liwi¹ podejmowanie dzia³añ praktycznych (realizacyjnych). Warto
w tym miejscu ukazaæ zasadnicze ró¿nice pomiêdzy rodkami, instrumentami i metodami polityki bezpieczeñstwa wewnêtrznego. rodki to ca³okszta³t
zasobów materialnych i niematerialnych, które ma do dyspozycji i z których
mo¿e korzystaæ pañstwo. Instrumenty za to konkretne wyodrêbnione sporód rodków zbiory dzia³añ (np. kontrola ruchu drogowego, stosowanie rodków przymusu bezporedniego, system zakazów i nakazów dotycz¹cych bez-
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piecznego postêpowania i zachowania), instytucje (s³u¿by policyjne, s¹downictwo, administracja specjalna, stra¿e ochronne itp.) i procedury (m.in. tryb
odbywania kary pozbawienia wolnoci czy wprowadzania stanów nadzwyczajnych, sposoby egzekwowania mandatów i grzywien, itp.) wraz z posiadanymi przez nie cechami u¿ytecznoci. Metody polityki bezpieczeñstwa obejmuj¹ sposoby pos³ugiwania siê rodkami.
W oparciu o kryterium przedmiotowe mo¿emy wyodrêbniæ:
1) rodki prawne, tj. akty prawne ró¿nej rangi od aktów prawa miêdzynarodowego po akty prawa miejscowego, reguluj¹ce kwestie zasadnicze dla
bezpieczeñstwa wewnêtrznego, normy techniczne, architektoniczne i inne
rodzaje norm okrelaj¹cych bezpieczne standardy materialnego rodowiska
¿ycia spo³eczeñstwa;
2) rodki organizacyjne, czyli systemy i subsystemy bezpieczeñstwa,
sztaby, centra, komitety, zespo³y integruj¹ce dzia³ania i sprawuj¹ce zarz¹dzanie w sferze bezpieczeñstwa wewnêtrznego, powo³ywanie instytucji bezpieczeñstwa wewnêtrznego;
3) rodki koncepcyjno-planistyczne, w tym strategie dzia³ania w ró¿nych
sferach bezpieczeñstwa wewnêtrznego, programy dotycz¹ce zwalczania konkretnych zjawisk (np. narkomanii czy przestêpczoci), plany dzia³añ w sytuacjach zagro¿eñ;
4) rodki informacyjne (edukacja, alarmowanie i ostrzeganie, monitoring, wskazywanie zagro¿eñ, piêtnowanie sprawców itp.);
5) rodki materialne, m.in. budowle ochronne (np. wa³y przeciwpowodziowe), infrastruktura wa¿na dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego (np. nowoczesne drogi i inne szlaki komunikacyjne).
Kryterium sposobu oddzia³ywania pozwala na wyró¿nienie rodków prewencyjnych (zapobiegawczych) oraz rodków reakcyjnych (np. kary za nieprzestrzeganie przepisów prawnych). Kryterium zasiêgu umo¿liwia z kolei
wskazanie rodków o charakterze ogólnopañstwowym, regionalnym i lokalnym. Korzystaj¹c z kryterium czasu oddzia³ywania mo¿na wyodrêbniæ rodki: krótkotrwa³e (dorane), redniotrwa³e, d³ugotrwa³e.
Je¿eli chodzi o rodki polityki bezpieczeñstwa wewnêtrznego, to nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ mog¹ byæ one stosowane zarówno do realizacji funkcji wewnêtrznej pañstwa (podnoszenie sprawnoci instytucji sektora bezpieczeñstwa wewnêtrznego, umacnianie pokoju spo³ecznego, doskonalenie dzia³añ
prewencyjnych, rozwijanie systemów dzia³aj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa
wewnêtrznego itp.), jak i funkcji zewnêtrznej (aktywny udzia³ w dwustronnych i wielostronnych przedsiêwziêciach miêdzynarodowych maj¹cych wp³yw
na bezpieczeñstwo wewnêtrzne danego pañstwa, np. cz³onkostwo w miêdzynarodowych organizacjach policyjnych czy przystêpowanie do konwencji miêdzynarodowych maj¹cych na celu wspólne zwalczanie ró¿nych rodzajów zagro¿eñ
dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego). Nale¿y w tym kontekcie podkreliæ, i¿
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wspó³czenie bardzo wyranie zaznacza siê tendencja do prywatyzacji zadañ
z zakresu polityki bezpieczeñstwa wewnêtrznego17. Wytworem i zarazem
narzêdziem polityki bezpieczeñstwa jest system dedykowany temu wymiarowi bezpieczeñstwa. Jest on elementem sk³adowym systemu bezpieczeñstwa
pañstwa.
W ogólnym ujêciu system wewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa to uporz¹dkowany zbiór rozwi¹zañ prawnych, organizacyjnych i materialnych, których celem jest osi¹ganie i utrzymywanie optymalnego w danych okolicznociach poziomu bezpieczeñstwa wewnêtrznego oraz realizowanie zadañ
zwi¹zanych z prowadzon¹ przez pañstwo polityk¹ w tym obszarze. Kszta³t
systemu okrelaj¹ przyjmowane na podstawie oceny stanu rodowiska bezpieczeñstwa strategiczne kierunki polityki wewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa, istniej¹ce unormowania prawne oraz dostêpnoæ zasobów, które mog¹
byæ u¿yte do realizacji zadañ w dziedzinie bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
Na system bezpieczeñstwa wewnêtrznego sk³adaj¹ siê organy oraz instytucje nale¿¹ce do w³adz ustawodawczych, wykonawczych i s¹downiczych.
Szczególne miejsce zajmuj¹ tu instytucje policyjne, s³u¿by specjalne, s³u¿by
ratownicze, stra¿e ochronne oraz inne rz¹dowe i samorz¹dowe podmioty
zobowi¹zane do zapobiegania i przeciwdzia³ania zagro¿eniom wewnêtrznym,
zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego, prowadzenia dzia³añ prewencyjnych oraz ochrony ludnoci i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych.
System bezpieczeñstwa wewnêtrznego sk³ada siê z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych. Podsystem kierowania tworz¹ organy
w³adzy publicznej: parlament, g³owa pañstwa, szef rz¹du, ministrowie, centralne organy administracji pañstwowej, terenowe organy administracji rz¹dowej, samorz¹dy terytorialne, elementy dowodzenia si³ami zbrojnymi, szefowie
jednostek organizacyjnych, które wykonuj¹ zadania zwi¹zane z wewnêtrznym
bezpieczeñstwem pañstwa. Naczelnym zadaniem tego podsystemu jest zapewnienie ci¹g³oci podejmowania decyzji oraz dzia³añ w³adczych maj¹cych
na celu zapewnienie bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Podsystem kierowania
cile wspó³pracuje oraz jest powi¹zany informacyjnie i personalnie z podsystemami wykonawczymi, co stwarza warunki do:
a) sta³ego nadzoru nad tymi podsystemami, w tym tak¿e politycznej
kontroli instytucji sektora bezpieczeñstwa wewnêtrznego;
b) skutecznego prowadzenia dzia³añ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo wewnêtrzne zarówno w okresach wzglêdnej stabilizacji, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych zagro¿eñ.
W celu zapewnienia sprawnego przep³ywu i wymiany informacji pomiêdzy podmiotami realizuj¹cymi zadania w zakresie kierowania tworzona
17 Szerzej na ten temat zobacz. J. Bry³a, Bezpieczeñstwo pañstwa w wietle teorii dóbr
publicznych, Przegl¹d Strategiczny 2013, nr 1, s. 2529.
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jest tak¿e siatka powi¹zañ koordynacyjno-informacyjnych w postaci ró¿nego
rodzaju komitetów, centrów i sztabów. Obok subsystemu kierowania nale¿y
wyró¿niæ nastêpuj¹ce zasadnicze subsystemy wykonawcze systemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego:
 bezpieczeñstwa ustrojowego,
 bezpieczeñstwa publicznego,
 porz¹dku publicznego,
 bezpieczeñstwa informacyjnego,
 ochrony granic,
 ratowniczy,
 sanitarno-epidemiologiczny,
 zarz¹dzania kryzysowego.
Struktura i zasoby ww. subsystemów s¹ sukcesywnie dostosowywane do
zagro¿eñ i wyzwañ wp³ywaj¹cych na swobodny rozwój kraju we wszystkich
dziedzinach aktywnoci spo³ecznej.
Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e podstaw¹ poprawnego podejcia do
tworzenia za³o¿eñ programowych oraz realizacji polityki bezpieczeñstwa wewnêtrznego powinno byæ uwzglêdnianie obiektywnych i subiektywnych
aspektów bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Obiektywne s¹ wyzwania i zagro¿enia, natomiast subiektywna jest percepcja oraz koncepcje ich rozwi¹zywania,
neutralizacji i oddalania. Tym, co ³¹czy obydwa te aspekty, jest polityka
bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Polityka ta mo¿e mieæ dwie podstawowe wersje: defensywn¹ i ofensywn¹. Pierwsza opiera siê na negatywnym rozumieniu bezpieczeñstwa i koncentruje siê na dzia³aniach maj¹cych zapewniæ
ochronê przed zagro¿eniami. Druga nawi¹zuje do pozytywnego rozumienia
bezpieczeñstwa i dominuj¹ w niej dzia³ania ukierunkowane na tworzenie
warunków sprzyjaj¹cych kszta³towaniu i utrzymaniu wysokiego poziomu
bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
Generalnie rzecz ujmuj¹c, polityka bezpieczeñstwa wewnêtrznego realizowana jest w stosunku do wnêtrza pañstwa, ale musi uwzglêdniaæ tak¿e
stan jego otoczenia zewnêtrznego oraz relacje ze rodowiskiem miêdzynarodowym, gdy¿ s¹ one czêci¹ ogólnej polityki bezpieczeñstwa pañstwa. Jakoæ
i skutki polityki bezpieczeñstwa wewnêtrznego oddzia³uj¹ nie tylko na wewnêtrzn¹ sferê funkcjonowania pañstwa, lecz tworz¹ tak¿e wa¿ne konteksty
wp³ywaj¹ce na jego postrzeganie i relacje w przestrzeni miêdzynarodowej.
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Summary
The meaning of internal security policy
Key words: national security, internal security, security policy, internal security policy.

The issue of this article is explain the term internal security policy. In
the first part of the articles there is a characteristic of understanding the
term internal security policy. The main part of the consideration is focused
on the meaning of internal security policy, and this includes for example:
the definition of this term, definition of determinants of internal security
policy and the characteristics of the resources and tools of this policy. At the
end of the articles there are some remarks about characteristic of internal
security policy as a one of the tools the internal dimension of national
security policy.
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Glosy
Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 11 wrzenia 2012 r., sygn. III K 147/11,
LEX nr 1237532
wiadek, który rozpoznaje osobê musi w trakcie zeznañ tak opisywaæ przebieg zdarzeñ, proces zapamiêtywania osoby, jej wizerunek, aby taki dowód dla s¹du by³ przekonuj¹cy i logiczny.
Glosowany wyrok odnosi siê do warunków w³aciwych, a wrêcz koniecznych w odniesieniu do rozpoznania przez wiadka okrelonej osoby (bêd¹cej
sprawc¹ przestêpstwa). Niew¹tpliwie s³uszna teza zmusza jednak do szerszego zastanowienia siê nad warunkami formalnymi oraz proceduralnymi zwi¹zanymi z realizacj¹ niezmiernie trudnej, a przy tym wielokrotnie kwestionowanej przez obroñców czynnoci okazania. W trakcie jej realizacji nale¿y
bowiem godziæ sprzeczne regu³y narzucone przez normy procedury karnej,
taktyki kryminalistycznej i psychologii. W niniejszej glosie nie mo¿e zabrakn¹æ odniesienia do pamiêci ludzkiej (jej w³aciwoci) oraz spostrzegania, które w sposób zdecydowany wp³ywaj¹ na finalny efekt okazania.
Okazanie jest czynnoci¹ procesow¹ szeroko stosowan¹ na etapie postêpowania przygotowawczego. Koniecznoæ jej przeprowadzenia wyst¹pi zawsze, gdy dalsze czynnoci zmierzaj¹ do ustalenia personaliów sprawcy (rozpoznania go), identyfikacji g³osu np. zapamiêtanego przez pokrzywdzonego
oraz przypisania go do wytypowanego osobnika, ujawnienia miejsca ukrycia
zw³ok, ustalenia ladów ich transportowania itp., jak te¿ stwierdzenia, czy
okrelone przedmioty pochodzi³y z przestêpstwa lub te¿ czy nie pos³u¿y³y do
jego pope³nienia.
Sam termin okazanie stosowany bywa zarówno w kryminalistyce, jak
i prawie karnym procesowym. Jest to czynnoæ polegaj¹ca na jednoczesnym
przedstawieniu jakiej osobie (wiadkowi lub podejrzanemu) grupy przedmiotów w celu stwierdzenia przez tê osobê, czy w tej grupie znajduje siê taki
przedmiot, z którym siê wczeniej zetknê³a1. W odniesieniu do okazania
w doktrynie u¿ywa siê pojêæ: rozpoznanie, rekognicja, przedstawienie
w celu rozpoznania. Zdaj¹ siê one wprowadzaæ w b³¹d, albowiem sugeruj¹,
¿e nie chodzi w³aciwie o rozpoznanie okrelonego obiektu lub osoby, co
1

M. Ciarka, Okazanie g³osu, Prokuratura i Prawo 2010, nr 78, s. 133.
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wynika³oby g³ównie z niezrozumienia istoty tej czynnoci. Wynikiem okazania
mo¿e byæ rozpoznanie, nierozpoznanie lub stwierdzenie, ¿e obiekt nie zosta³
zapamiêtany przez rozpoznaj¹cego, przy czym w ka¿dym z tych przypadków
otrzymujemy okrelony wynik czynnoci o ró¿nym znaczeniu dla tocz¹cego siê
postêpowania. Dlatego aby nie myliæ jednego z mo¿liwych wyników czynnoci
z jej istot¹, najbardziej prawid³ow¹ dla niej nazw¹ bêdzie okazanie2.
G³ównym celem okazania bêdzie identyfikacja osoby, jej wizerunku albo
rzeczy. Nie nale¿y zapominaæ, i¿ czynnoæ ta stanowi szczególn¹ formê przes³uchania ze wszystkimi konsekwencjami procesowymi. Katalog osób i rzeczy
nie zosta³ w tym przypadku ustawowo ograniczony, a zatem okazaæ mo¿na
ka¿d¹ osobê i rzecz, ich wizerunki, je¿eli tylko wynik okazania stanowi okolicznoæ istotn¹ w sprawie3. Celem ubocznym bêdzie spodziewany efekt psychologiczny w postaci wra¿enia, jakie wywrzeæ mo¿e na okazywanym jego
rozpoznanie  identyfikacja przez osobê rozpoznaj¹c¹4.
Czynnoæ okazania mo¿e pe³niæ funkcje: samoistnej czynnoci dowodowej, rodka ustalania róde³ dowodowych lub informacyjnych, ród³a sprawdzania dowodów lub innych informacji, rodka taktyki i weryfikacji wersji
dochodzeniowo-ledczych, rodka taktyki przes³uchania5.
Podstawê prawn¹ okazania stanowi¹ przepisy procedury karnej (art. 74
§ 2 pkt 1, art. 74 § 2 pkt 3, art. 173, art. 308 § 1 k.p.k.), ale jest o nim mowa
tak¿e w kodeksie postêpowania w sprawach o wykroczenia, który w art. 39
§ 2 czyni odwo³anie do art. 173 k.p.k. Nie sposób pomin¹æ treci rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków
technicznych przeprowadzenia okazania6, zarz¹dzenia Komendanta G³ównego Policji nr 323 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania
przez Policjê czynnoci administracyjno-porz¹dkowych w zakresie wykrywania wykroczeñ oraz cigania ich sprawców7 (§ 40 i 43) ani archiwalnej ju¿
treci zarz¹dzenia Komendanta G³ównego Policji nr 1426 z dnia 23 grudnia
2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynnoci dochodzeniowo-ledczych
przez s³u¿by policyjne wyznaczone do wykrywania przestêpstw i cigania ich
sprawców8 (w szczególnoci § 114 i 115). Mimo i¿ to ostatnie zarz¹dzenie
2 E. Gruza, M. Goc, J. Moszyñski, Kryminalistyka  czyli rzecz o metodach ledczych,
Warszawa 2009, s. 143.
3 L. Grajewski, K. Paprzycki, S. Steinborn, Komentarz aktualizowany do art. 1424 Kodeksu postêpowania karnego, LEX/el, 2012 [stan prawny: 1.12.2012].
4 T. Hanusek, Kryminalistyczna taktyka w zakresie szczególnych form przes³uchania
wiadka, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 1970, nr 4, s. 493; K. Pi¹tkowski, Okazanie osoby i cel
okazania oraz podstawy prawne, S³u¿ba MO 1970, nr 6, s. 841.
5 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, wyd. 5, Warszawa 2003, s. 492.
6 Dz.U. z 2003 r., nr 104, poz. 981 ze zm.
7 Dz.Urz. KGP z 2008 r., nr 9, poz. 48 ze zm.
8 Dz.Urz. KGP 2005, nr 1, poz. 1, które utraci³o sw¹ moc na podstawie § 59 zarz¹dzenia
nr 109 Komendanta G³ównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form
organizacji i ewidencji czynnoci dochodzeniowo-ledczych Policji oraz przechowywania przez
Policjê dowodów rzeczowych uzyskanych w postêpowaniu karnym (Dz. Urz. KGP, poz. 6).
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utraci³o moc obowi¹zuj¹c¹, dla organów procesowych stanowi nadal wzór do
naladowania i wielokrotnie zgodnie z nim postêpuj¹, realizuj¹c swe czynnoci.
Jednak¿e to taktyka kryminalistyczna wypracowa³a metody przydatne
do skutecznej realizacji czynnoci okazania. Niew¹tpliwie wymaga ona szczegó³owego, wnikliwego i bardzo dok³adnego zaplanowania (zw³aszcza gdy
przeprowadzana bêdzie kilkakrotnie z kilkoma ró¿nymi osobami lub przedmiotami). Na etapie planowania winny zostaæ bardzo dok³adnie okrelone,
a przy tym przemylane za³o¿one cele, sposób i miejsce realizacji czynnoci,
wykaz osób (podejrzani, wiadkowie, dobrane do czynnoci osoby) maj¹cych
wzi¹æ w niej udzia³ (tak bierny, jak czynny), zestawienie rzeczy oraz przedmiotów, które maj¹ stanowiæ przedmiot okazania.
Celem czynnoci jest rozpoznanie osoby albo rzeczy, dlatego te¿ musz¹
one zostaæ przedstawione w grupie podobnych osób lub przedmiotów. Okazanie jednej osoby lub jednego egzemplarza rzeczy jest sprzeczne z za³o¿eniami
taktyki kryminalistycznej, gdy¿ nie pozwala na zorientowanie siê w stopniu
pewnoci rozpoznania. Podejrzany w toku okazania powinien w miarê mo¿liwoci wygl¹daæ tak, jak wówczas, gdy zosta³ zauwa¿ony przez wiadka
w czasie przestêpstwa9. Przedmiot okazania stanowiæ mog¹: osoby ¿ywe,
zw³oki, przedmioty, zwierzêta, miejsca, specyficzne cechy i w³aciwoci
(w tym cechy dynamiczne osoby, jej wizerunek, g³os)10.
W literaturze trafnie dokonuje siê podzia³u na okazania bezporednie
(w których osobie rozpoznaj¹cej okazuje siê osoby lub rzeczy) oraz porednie
(realizowane za pomoc¹ fotografii lub obrazu telewizyjnego). Niekwestionowane wytyczne w zakresie prowadzenia okazania daje art. 173 k.p.k. oraz
rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków technicznych przeprowadzenia okazania, zgodnie z którym:
1) do absolutnie wyj¹tkowych wypadków winno siê sprowadzaæ okazanie
poza siedzib¹ organu, który dokonuje tej czynnoci procesowej; powinno ono
mieæ miejsce w pomieszczeniu specjalnie przystosowanym lub przy u¿yciu
urz¹dzeñ technicznych umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie tej czynnoci na
odleg³oæ (§ 1 i 2);
2) wymagane jest stworzenie osobie rozpoznaj¹cej dobrych warunków
obserwacji rozpoznawanego obiektu (§ 11);
3) niedopuszczalne jest, by przed czynnoci¹ okazania osoba przes³uchiwana zobaczy³a obiekty, które maj¹ byæ jej okazane, a po dokonaniu tej
czynnoci, aby kontaktowa³a siê z osobami, które jeszcze nie uczestniczy³y
w czynnoci rozpoznania (§ 3 i 4 ust. 2);
4) wygl¹d osób rozpoznawanych musi byæ zbli¿ony, a wród osób przybranych nie mo¿e wystêpowaæ funkcjonariuszy organu dokonuj¹cego okazania ani osoby znane przes³uchiwanym (§ 5 i 6);
9
10

B. Ho³yst, Kryminalistyka, wyd. 10, Warszawa 2004, s. 1126.
E. Gruza, M. Goc, J. Moszyñski, Kryminalistyka..., s. 144.
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5) osoba okazywana ma prawo wybraæ miejsce w grupie osób przybranych (§ 8);
6) nale¿y umo¿liwiæ osobie przes³uchiwanej zapoznanie siê ze znakami
szczególnymi osoby okazywanej, a tak¿e jej zachowaniem w ruchu, je¿eli jest
to konieczne do dokonania rozpoznania (§ 9 i 10).
Maj¹c na uwadze przebieg, taktykê oraz sam¹ czynnoæ okazania, nie
sposób pomin¹æ zagadnieñ zwi¹zanych z bezporednim okazaniem zw³ok11.
Jest to szczególnie istotne, albowiem próba udzielenie odpowiedzi na pytanie
o personalia osoby zmar³ej (bêd¹cej zamierzon¹ lub te¿ przypadkow¹ ofiar¹
np. zabójstwa) nastrêcza niejednokrotnie szeregu problemów w odniesieniu
do procedury karnej oraz podejmowanych czynnoci kryminalistycznych.
Uzyskanie informacji maj¹cej odzwierciedlenie w faktach u³atwia wielokrotnie realizacjê zadañ ledztwa, w tym wykrycie sprawcy zbrodni. Zidentyfikowanie ofiary stanowi warunek uregulowania wielu ¿yciowo wa¿nych spraw
z zakresu akt prawa stanu cywilnego, spadkowego czy ubezpieczeniowego.
Nie bez znaczenia pozostaj¹ tak¿e aspekty natury czysto ludzkiej czy sfery
psychicznej dotykaj¹ce bliskich ofiary.
Nie jest mo¿liwe wskazanie innej czynnoci, która by w tak dok³adny
sposób obna¿a³a w³aciwoæ ludzkiej psychiki, jak¹ jest pamiêæ. Ratio legis
okazania w ujêciu psychologii polega na porównywaniu bodców aktualnie
dzia³aj¹cych z tymi, które dzia³a³y poprzednio i zosta³y zapamiêtane przez
osobê uczestnicz¹c¹ w czynnoci okazania. Opiera siê na pamiêci rozpoznawczej, bêd¹cej jedn¹ z metod identyfikacji kryminalistycznej na podstawie
ladów pamiêciowych, której celem jest ustalenie, czy dany obiekt by³
uprzednio widziany w zwi¹zku ze zdarzeniem. Klasyczne przes³uchanie s³u¿y odtworzeniu zapamiêtanego materia³u zwi¹zanego ze zdarzeniem. Najistotniejszymi czynnikami, które wp³ywaj¹ na wynik póniejszej czynnoci,
s¹ warunki dokonywania obserwacji, jej czas i wielokrotnoæ w odniesieniu
do obiektu okazywanego; widocznoæ i odleg³oæ; stan psychiczny, emocjonalny i fizyczny osoby obserwuj¹cej; zainteresowanie zdarzeniem; rodzaj uwagi
skoncentrowanej na obiekcie; rodzaj pamiêci; charakterystyczne cechy obserwowanego obiektu; up³yw czasu od obserwacji do okazania oraz sposób przeprowadzenia okazania.
¯adne przestêpstwo nie odbywa siê w warunkach idealnych, nie jest
tak¿e poprzedzone komunikatem, z którego wynika³oby, i¿ to w³anie zdarzenie nale¿y zapamiêtaæ, albowiem bêdzie ono istotne w przysz³oci. Dlatego
jedni bardziej nadaj¹ siê do pe³nienia funkcji wiadków, za inni nie posiadaj¹ w ogóle do tego predyspozycji. Dzia³aniom przestêpczym towarzyszy zaskoczenie, strach, szybka i dynamiczna akcja, do czego nikt nie jest przygoto11 Por: D. Jagie³³o, Okazanie zw³ok  aspekty karnoprocesowe i kryminalistyczne, Medyczna Wokanda 2012, nr 4, s. 6373.
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wany. Nawet je¿eli zewnêtrzne warunki obserwacji i cechy fizyczne osoby
spostrzegaj¹cej nie budz¹ ¿adnych zastrze¿eñ, to nasza psychika, zasady
czynienia spostrze¿eñ, ograniczona podzielnoæ uwagi, patrzenie ca³ociowe,
a nie na detale determinuj¹ to, co widzimy i zapamiêtujemy12. Sprawca
czynu jest bowiem obserwowany zazwyczaj przez krótk¹ chwilê, wielokrotnie
w niekorzystnych warunkach, dynamicznej akcji, której towarzysz¹ emocje
i bardzo czêsto strach.
Decyzjê o realizacji okazania nale¿y poprzedziæ szczegó³ow¹ analiz¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego. Prowadz¹cy postêpowanie winien
wywnioskowaæ, czy w ogóle jest ona celowa, czy wiadek cokolwiek widzia³,
a je¿eli tak, to czy poczynione spostrze¿enia umo¿liwi¹ wykorzystanie tej
wiedzy w identyfikacji sprawcy. Dopiero te ustalenia powinny zmusiæ do
zastanowienia, która z form okazania bêdzie najbardziej po¿¹dana, czy wiadek bêdzie np. na tyle odporny psychicznie, by uczestniczyæ w okazaniu
bezporednim, jawnym, czy bardziej wskazane jest okazanie dyskretne,
z u¿yciem lustra weneckiego, czy te¿ okazanie porednie za pomoc¹ zdjêæ
sygnalitycznych. Podjêcie decyzji w odniesieniu do realizacji okazania obliguje do przygotowania planu czynnoci uwzglêdniaj¹cego: datê, miejsce i kolejnoæ przeprowadzania czynnoci; wytypowanie osób rozpoznaj¹cych i odpowiednio dobranych obiektów rozpoznawanych w paradzie identyfikacyjnej;
okrelenie ró¿nic w zakresie sposobów okazania w zale¿noci od osób w nim
uczestnicz¹cych; wskazanie rodków technicznych potrzebnych do wykonania czynnoci i jej udokumentowania oraz wskazanie osób odpowiedzialnych
za przeprowadzenie czynnoci13.
Okazanie przebiega w trzech etapach. Pierwszy polega na przes³uchaniu
osoby rozpoznaj¹cej. Czynnoæ ta ukierunkowana bywa na uzyskanie jak
najwiêkszej iloci danych dotycz¹cych wygl¹du okazywanego obiektu. Wypytuje siê uczestnika czynnoci o:
 mo¿liwoæ fizycznego rozpoznania sprawcy, napastnika czy denata;
 aktualny stan emocjonalny osoby, która ma w czynnoci uczestniczyæ (jest
to szczególnie istotne podczas okazania zw³ok);
 cechy, które umo¿liwi¹ rozpoznanie (lady zabiegów lekarskich, tatua¿e,
blizny, sznyty itd.);
 czas oraz okolicznoci ostatniego kontaktu z rozpoznawan¹ osob¹;
 inne osoby mog¹ce potwierdziæ cechy, lady, zachowania, po których
w g³ównej mierze rozpoznaje siê osobnika;
 chêæ rozpoznawania bezporedniego lub poredniego (za pomoc¹ fotografii);
 bliskoæ relacji, jakie ³¹cz¹ go z okazywanym  w tym miejscu szczególnie
istotne bêdzie ustalenie, czy nie wystêpuje faktyczny interes, by kogo
12
13

H.E. Burtt, Psychologia stosowana, Warszawa 1965, s. 229.
E. Gruza, Okazanie, problematyka kryminalistyczna, Toruñ 1995, s. 104106.
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pogr¹¿yæ swymi zeznaniami albo te¿ uznaæ za zmar³ego (np. oczekiwanie
na spadek czy chêæ zwi¹zania siê z jego ma³¿onk¹).
Wszystkie udzielone odpowiedzi nale¿y zawrzeæ w protokole przes³uchania. Podczas okazania trzeba umo¿liwiæ osobie rozpoznaj¹cej swobodne przyjrzenie siê okazywanym przedmiotom, osobom, a zw³aszcza tym czêciom
cia³a, które szczególnie umo¿liwi¹ ich identyfikacjê. Owiadczenie o rozpoznaniu nale¿y odnotowaæ, uwzglêdniaj¹c te cechy, które je umo¿liwi³y. Je¿eli
osoba rozpoznaj¹ca nie dokona³a rozpoznania lub mia³a w¹tpliwoci co do
rozpoznania, nale¿y to odnotowaæ w protokole14.
Wypytuje siê wiadka o szczegó³owy wygl¹d twarzy, zapamiêtane charakterystyczne elementy zwi¹zane tak¿e z cechami dynamicznymi czy g³osem. Na podstawie tego rysopisu poszukuje siê sprawcy, a nastêpnie dobiera
siê osoby przybrane do czynnoci, które musz¹ odpowiadaæ opisowi uzyskanemu w trakcie tego ukierunkowanego przes³uchania. Konieczne jest wyjanienie okolicznoci i warunków, w jakich osobê spostrzegano, staraæ siê
ustaliæ, jak d³ugo to trwa³o i z zaanga¿owaniem jakiego typu uwagi. Warto
skupiæ siê na poznaniu cech psychofizycznych wiadka, jego motywacji do
sk³adania zeznañ, ewentualnych wad fizycznych utrudniaj¹cych lub uniemo¿liwiaj¹cych czynienie spostrze¿eñ (np. wady wzroku). Powinno siê odebraæ owiadczenie, czy rozpoznaj¹cy bêdzie w stanie dokonaæ rozpoznania,
czy te¿ nie. Przes³uchanie to podlega oczywicie wszystkim procesowym
i kryminalistycznym regu³om przypisanym tej czynnoci.
Drugi etap polega na okazaniu w³aciwym, czyli prezentacji parady identyfikacyjnej. Jest to najwa¿niejszy etap czynnoci. Rozpoznawany obiekt
musi wystêpowaæ w grupie co najmniej czterech innych, ale zaleca siê, by
by³a to liczba parzysta, albowiem tylko taki zabieg eliminuje sugestiê. Prawid³owo wykonane okazanie zawczasu jej zapobiegnie. Konieczne jest spe³nienie warunków zwi¹zanych z doborem osób do parady identyfikacyjnej, które
musz¹ odpowiadaæ wygl¹dowi lub cechom wiadka. Nie jest dopuszczalne
umieszczanie w paradzie identyfikacyjnej funkcjonariuszy organu dokonuj¹cego okazania oraz osób znanych rozpoznaj¹cemu. W polskich warunkach
prezentuje siê osoby ustawione w jednym szeregu, wszystkie równoczenie.
Psychologowie podkrelaj¹, ¿e kiedy wiadkom przedstawia siê w jednej
chwili grupê ludzi lub zbiór zdjêæ, nasila siê ich tendencja do wyboru osoby
najbardziej przypominaj¹cej przestêpcê. Efekt ten mo¿e zostaæ zniwelowany,
je¿eli wiadkom okazuje siê ka¿d¹ z osób oddzielnie. Mniejsze ryzyko pomy³ki zachodzi, kiedy jednego podejrzanego umieci siê w szeregu pomiêdzy
innymi osobami, których niewinnoæ nie budzi w¹tpliwoci, nie s¹ zatem
w ¿aden sposób zwi¹zane ze spraw¹, ni¿ wtedy, gdy prezentuje siê kilku
podejrzanych w jednej paradzie15.
14
15

W. Cielecki, T. Grochowski, Okazanie jako czynnoæ procesowa, Legionowo 2003, s. 3839.
D.G. Myers, Psychologia spo³eczna, Poznañ 2003, s. 410.
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Najwiêkszym b³êdem jest z³y dobór osób przybranych do parady identyfikacyjnej. Osoby te czasami wygl¹dem tak skrajnie siê od siebie ró¿ni¹, ¿e
fakt ten bardzo silnie oddzia³uje na wiadka, sugeruj¹c mu, który z okazywanych powinien zostaæ rozpoznany16. Niedozwolone jest wywieranie wp³ywu
na osobê dokonuj¹c¹ rozpoznania. Jednak w praktyce zdarza siê, i¿ funkcjonariusz policji, chc¹c mieæ ca³kowit¹ pewnoæ, ¿e wiadek rozpozna domniemanego sprawcê, wskazuje mu go lub poucza, który z okazanych jest sprawc¹.
Czasem przeprowadza na próbê wczeniejszego okazanie, a w przypadku
otrzymania pozytywnego rezultatu, powtórnie wykonuje tê czynnoæ, która
dopiero wtedy jest protoko³owana. Mo¿e wyst¹piæ te¿ ukryta sugestia, nacisk
psychiczny czy dyskretna podpowied. Z protoko³ów mo¿e wynikaæ, ¿e wiadek dokona³ pewnego, kategorycznego rozpoznania, a wynik czynnoci stanowi³ podstawê do wniesienia aktu oskar¿enia, podczas gdy na rozprawie bardzo wnikliwe postêpowanie s¹du ujawnia pope³nione b³êdy, dyskwalifikuj¹c
czasami ca³y proces dowodzenia. Nie mo¿na uznaæ za wiarygodne rozpoznania oskar¿onego, gdy wiadek ujawnia, i¿ od pocz¹tku mia³ w¹tpliwoci, ale
gdy powiedzia³ o tym funkcjonariuszowi Policji, ten kaza³ odpowiedzieæ konkretnie, czy to ta osoba, czy nie, a wtedy wiadek wskaza³ na oskar¿onego
jako najbardziej podobnego do sprawcy.
Ostatni etap okazania stanowi uzasadnienie jego wyników, umo¿liwiaj¹ce ocenê prawid³owoci rozpoznania. Po obserwacji parady identyfikacyjnej
przes³uchanie wiadka nale¿y tak ukierunkowaæ, aby otrzymaæ wystarczaj¹c¹ iloæ szczegó³owych danych, które mog¹ stanowiæ realn¹ podstawê kontroli identyfikacji, przeprowadzenia konfrontacji pomiêdzy pierwszym przes³uchaniem opisuj¹cym wygl¹d a opisem cech stanowi¹cych podstawê
rozpoznania. wiadkowie spostrzegaj¹ obiekty ca³ociowo, nie maj¹ zdolnoci
do widzenia pojedynczych cech, prowadzenia obserwacji analitycznej, co
oczywicie utrudnia szczegó³ow¹ rekonstrukcjê wygl¹du osoby, ale nie uniemo¿liwia w miarê dok³adnego opisu obiektu, który ma byæ rozpoznawany.
Zeznaj¹cy powinien wskazaæ ró¿nice miêdzy aktualnym wygl¹dem obiektu
a tym zapamiêtanym podczas zdarzenia bêd¹cego przedmiotem postêpowania. Prowadz¹cy przes³uchanie winien zwróciæ szczególn¹ uwagê na ró¿nice
miêdzy opisem wstêpnym a uzasadnieniem okazania, je¿eli takie wystêpuj¹,
i d¹¿yæ do wyjanienie ich przyczyn. Zaznaczenie tych ró¿niæ mo¿e mieæ du¿e
znaczenie dla oceny wiarygodnoci rozpoznania i rzutowaæ na dalsze postêpowanie w sprawie.
Z punktu widzenia prawid³owoci wyników istotne jest, aby osoba rozpoznaj¹ca nie widzia³a przed czynnoci¹ okazania prezentowanych jej osób
w sytuacji wskazuj¹cej na ich rolê lub znaczenie procesowe (np. prowadzo16 M. Lisiecki, Skutecznoæ wykrywcza i wartoæ dowodowa okazania w wietle nowej
procedury karnej i zasad kryminalistyki, Problemy Wspó³czesnej Kryminalistyki, t. III, Warszawa 2000, s. 239.
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nych w kajdankach). Powtórne okazywanie tego samego podejrzanego jest
niecelowe, albowiem przy pierwszym kontakcie rozpoznaj¹cy faktycznie porównuje swoje spostrze¿enia pierwotne, poczynione w trakcie zdarzenia,
z obecnym obrazem. Ponowne okazanie mo¿e byæ zdominowane zachowanym
w pamiêci ladem pierwszego okazania. wiadek mo¿e pamiêtaæ tê osobê,
któr¹ wczeniej widzia³ w paradzie identyfikacyjnej, a nie tê, która ma zwi¹zek ze zdarzeniem, dlatego te¿ okazanie przeprowadza siê raz.
Reasumuj¹c: wyrok S¹du Apelacyjnego w Poznaniu nale¿y w pe³ni zaaprobowaæ. wiadek, który rozpoznaje osobê, musi w trakcie zeznañ tak
opisywaæ przebieg zdarzeñ, proces zapamiêtywania osoby i jej wizerunek,
aby taki dowód dla s¹du by³ przekonywaj¹cy i logiczny. Jest to szczególnie
istotne w sytuacji, gdy bêdzie to jedyny wiadek w ledztwie wskazuj¹cy na
oskar¿onego. Rozpoznanie osoby polega na dopasowaniu wizerunku pamiêciowego do widoku osoby rozpoznawanej  nie tylko jej twarzy, ale tak¿e
sylwetki, mimiki i gestów, mowy, które to elementy s¹ indywidualne w zasadzie co do ka¿dego cz³owieka  i to rozpoznanie wiadka nie jest jednolite.
Natomiast zapamiêtane imiê, miejsce pracy nale¿¹ do elementów generalnych, które mo¿na przypisaæ szerszej grupie osób, co do których istnieje
mo¿liwoæ generalizowania i braku indywidualnoci.
Dariusz Jagie³³o
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Glosa do orzeczenia Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia
2012 r., sygn. APO/1/12, niepubl.
1. Czyn zabroniony jest pojêciem szerszym ni¿ przestêpstwo.
Brak przestêpstwa wy³¹cza odpowiedzialnoæ karn¹ za ten czyn. Nie
oznacza to jednak, ¿e czyn którego dopuci³ siê sprawca, traci znamiona przestêpstwa. Prokurator dopatrzy³ siê bowiem w czynie obwinionego przewinienia dyscyplinarnego, które jednoczenie nosi
znamiona czynu zabronionego.
2. Regulacje prawne odnonie do terminu przedawnienia ukarania dyscyplinarnego zawiera art. 22 ust 1 ustawy o dyscyplinie wojskowej, który stanowi, i¿ ukaranie dyscyplinarne mo¿e nast¹piæ
w ci¹gu 1 roku od dnia pope³nienia przewinienia dyscyplinarnego.
Jest to norma generalna. Od tej regu³y s¹ odstêpstwa i s¹ one opisane m.in. w art. 22 ust. 3, który stanowi  je¿eli czyn jest przewinieniem dyscyplinarnym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2  ¿e
przedawnienie ukarania dyscyplinarnego nastêpuje z up³ywem
okrelonego w odrêbnych przepisach terminu przedawnienia karalnoci tego czynu.
Je¿eli stanowisko zaprezentowane przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jako organu odwo³awczego w wojskowym postêpowaniu dyscyplinarnym, zostanie potraktowane jako wyraz interpretacji formalnoprawnego pojêcia przestêpstwa, a w szczególnoci jego wieloaspektowej struktury
bez uwzglêdnienia stopnia spo³ecznej szkodliwoci, to nale¿y oceniæ je zdecydowanie krytycznie.
Przedstawiony pogl¹d prawny organu odwo³awczego w wojskowym postêpowaniu dyscyplinarnym jest wynikiem nastêpuj¹cego stanu faktycznego.
Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w O. umorzy³ dochodzenie
w sprawie przeciwko obwinionemu ¿o³nierzowi o czyn z art. 341 § 2 k.k. na
podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 kk., uznaj¹c, ¿e czyn
podejrzanego nie stanowi³ przestêpstwa z uwagi na jego znikom¹ spo³eczn¹
szkodliwoæ. Tym samym zachowanie sprawcy, zdaniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej, winno byæ rozpatrywane w kategoriach przewinienia
dyscyplinarnego, które znamion przestêpstwo nie wype³nia.
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Orzeczeniem z dnia 12 czerwca 2012 r. (sygn. akt APZ 1/12) Szef Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych, jako organ I instancji postêpowania dyscyplinarnego, orzek³ o ukaraniu ¿o³nierza na podstawie art. 61 pkt 4 ustawy
z 9 padziernika 2009 r. o dyscyplinie wojskowej, uznaj¹c go za winnego
pope³nienia czynu zabronionego z art. 341 § 2 k.k. i wymierzaj¹c mu karê
dyscyplinarn¹ nagany.
Nastêpnie glosowanym orzeczeniem z dnia 29 sierpnia 2012 r. (sygn.
APO/1/12) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jako organ odwo³awczy, na podstawie art. 67 ustawy z 9 padziernika 2009 r. o dyscyplinie
wojskowej uzna³ obwinionego za winnego pope³nienia przewinienia dyscyplinarnego i utrzyma³ w mocy orzeczenie organu I instancji.

I
Nie mo¿na zgodziæ siê przede wszystkim ze stanowiskiem, ¿e czyn, który
cechuje siê znikomym stopniem spo³ecznej szkodliwoci nadal wype³nia znamiona przestêpstwa. Organ odwo³awczy niejednokrotnie zamiennie w tezowanym uzasadnieniu orzeczenia u¿ywa sformu³owania znamiona przestêpstwa oraz znamiona czynu zabronionego.
Po pierwsze, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ polski ustawodawca w kodeksie karnym pos³uguje siê jedynie zwrotem czyn o znamionach czynu zabronionego,
nigdy za czyn o znamionach przestêpstwa. Termin czyn o znamionach
przestêpstwa zosta³ jednak wprowadzony do ustawy o dyscyplinie wojskowej z dnia 9 padziernika 2009 r. Nie s¹ to, wbrew stanowisku Szefa Sztabu
Generalnego WP, pojêcia to¿same.
Po drugie, nale¿y wskazaæ na relacje pomiêdzy przestêpstwem a czynem
zabronionym. Wed³ug Andrzeja Marka, przestêpstwem jest czyn zabroniony
pod grob¹ kary przez obowi¹zuj¹c¹ ustawê, zawiniony i szkodliwy spo³ecznie w stopniu wiêkszym ni¿ znikomy1. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 115
§ 1 k.k., czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach okrelonych
w ustawie karnej. Pojêcie czynu wywo³uje w doktrynie liczne dyskusje, jednak¿e na potrzeby niniejszej glosy wystarczy przyj¹æ, ¿e czynem jest sterowane wiadomoci¹ i wol¹ zachowanie siê cz³owieka, które ma okrelone
znaczenie w uk³adzie spo³ecznym, tj. podlega wartociowaniu i ocenie. Podobnie Andrzej Zoll wskazuje, ¿e przy okreleniu przestêpstwa istotn¹ rolê
odgrywa czynnik materialny. Przestêpstwem jest bowiem czyn zabroniony
i zawiniony, którego stopieñ spo³ecznej szkodliwoci jest wiêkszy od znikomego2.
1
2

A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer 2006, s. 17.
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Czêæ ogólna, Kraków 2010, s. 28.
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Istotne w glosowanym orzeczeniu staje siê zatem odró¿nienie przestêpstwa od czynu zabronionego. Nale¿y przyznaæ racjê pogl¹dowi organu odwo³awczego w pierwszym zdaniu tezy nr 1, ¿e czyn zabroniony jest pojêciem
szerszym ani¿eli przestêpstwo. Przede wszystkim z uwagi na fakt, i¿ czynem
zabronionym jest ka¿de zachowanie, które zgodnie z przyjêt¹ w uk³adzie
spo³ecznym ocen¹ jest zachowaniem pejoratywnym i powinno byæ sankcjonowane. Niemniej jednak z wnioskami, które wyci¹ga organ, zgodziæ siê ju¿ nie
mo¿na.
Przestêpstwo mieci siê w denotacji pojêcia czyn zabroniony, przy czym
istniej¹ pewne przypadki, które pomimo negatywnej oceny zachowania nie
klasyfikuj¹ go jako przestêpstwa, a tym samym wy³¹czaj¹ jego odpowiedzialnoæ karn¹. Nale¿y tu wspomnieæ o obronie koniecznej, niepoczytalnoci czy
stanie wy¿szej koniecznoci, jak równie¿ wskazaæ na znikom¹ spo³eczn¹
szkodliwoæ, której wyst¹pienie powoduje, ¿e na podstawie art. 1 § 2 k.k.
czyn nie stanowi przestêpstwa.
Na gruncie kodeksu karnego mo¿na wyodrêbniæ trzy pojêcia: czyn,
czyn zabroniony, przestêpstwo. Najszersze zakresowo jest pojêcie czyn,
a najwê¿sze przestêpstwo3. Czynem jest zachowanie cz³owieka (zarówno
dzia³anie, jak i zaniechanie) postrzegalne zewnêtrznie, ukierunkowane na
pewien cel i donios³e spo³ecznie. Czynem zabronionym jest tylko takie zachowanie, którego cechy (znamiona) zosta³y okrelone w ustawie i którego pope³nienie jest zabronione pod grob¹ kary. Przestêpstwem jest czyn zabroniony bezprawny, zawiniony i spo³ecznie szkodliwy w stopniu wy¿szym ni¿
znikomy.
Przy ocenie stopnia spo³ecznej szkodliwoci czynu nale¿y siê oprzeæ na
przepisie art. 115 § 2 k.k., który stanowi, i¿ s¹d powinien wzi¹æ pod uwagê
rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrz¹dzonej lub gro¿¹cej
szkody, sposób i okolicznoci pope³nienia czynu, wagê naruszonych przez
sprawcê obowi¹zków, jak te¿ postaæ zamiaru, motywacjê sprawcy, rodzaj
naruszonych regu³ ostro¿noci i stopieñ ich naruszenia.
Spo³eczna szkodliwoæ czynu to karnoprawna cecha pope³nionego czynu zabronionego, odnosz¹ca siê do realnego i obiektywnego zjawiska spo³ecznego. Jest ona stwierdzana w drodze indywidualnej oceny karnoprocesowej,
sprowadzaj¹cej siê do odtworzenia rzeczywistej negacji wartoci stanowi¹cych podstawê funkcjonowania stosunków spo³ecznych, wywo³anej pope³nionym czynem zabronionym4. Dlatego te¿ nie mo¿na siê zgodziæ z finalnym
wnioskiem dyscyplinarnego organu odwo³awczego, i¿ mimo znikomego stopnia szkodliwoci, a wiêc braku warunku karygodnoci, czyn sprawcy nie traci
znamion przestêpstwa. Ten niefortunny pogl¹d wynikaæ mo¿e z niezrozumie3 J. Giezek (red.), N. K³¹czyñska, G. £abuda, Kodeks karny. Czêæ ogólna. Komentarz,
LEX 2012.
4 R. Zaw³ocki, Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2011.
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nia, i¿ przewinienia dyscyplinarne s¹ czynami zabronionymi, które nie musz¹ wype³niaæ znamion przestêpstwa. W odró¿nieniu od przestêpstw i wykroczeñ przewinienia dyscyplinarne nie zosta³y bowiem i nie mog¹ byæ ustawowo okrelone, tak jak nie da siê wyczerpuj¹co opisaæ zasad, szczególnie
etycznych, obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu okrelonego zawodu. Miêdzy
przewinieniami dyscyplinarnymi a przestêpstwami i wykroczeniami nie zachodzi stosunek wykluczania. Ukaranie za przestêpstwo nie wy³¹cza mo¿liwoci poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci dyscyplinarnej, a wrêcz mo¿e tak¹
odpowiedzialnoæ uzasadniaæ. Z kolei brak ukarania za przestêpstwo, w tym
nawet wyrok uniewinniaj¹cy nie wy³¹cza odpowiedzialnoci dyscyplinarnej.
Brak stwierdzenia przestêpstwa nie wyklucza ustalenia, ¿e zachowanie danej osoby narusza³o godnoæ s³u¿by np. wojskowej5.
Polskie prawo karne opiera siê zatem na kompleksowej definicji przestêpstwa, któr¹ organ odwo³awczy interpretuje niew³aciwie. Musz¹ zatem
wyst¹piæ wszystkie przes³anki (znamiona), takie jak: zabronienie czynu przez
obowi¹zuj¹c¹ ustawê karn¹ okrelaj¹c¹ znamiona przestêpstwa, ujemna spo³eczna treæ czynu oraz jego spo³eczna szkodliwoæ, aby dane zachowanie
mo¿na by³o kwalifikowaæ jako przestêpstwo6. Powy¿sze za³o¿enie rzutuje
równie¿ na inne instytucje prawa karnego z t¹ definicj¹ zwi¹zane, o czym
szerzej w pkt II niniejszej glosy.
Ta niekonsekwencja uzasadnia podjêcie polemiki. Tym bardziej i¿ wnioski, które dotycz¹ omawianej materii, maj¹ znaczenie przy okrelaniu terminu przedawnienia karalnoci przewinienia dyscyplinarnego, o którym mówi
teza nr 2 glosowanego orzeczenia.

II
Organ odwo³awczy w uzasadnieniu nr 2 glosowanej tezy s³usznie wskazuje, i¿ przewinienia dyscyplinarne ulegaj¹ przedawnieniu ukarania przy
zastosowaniu regu³ z art. 20 ustawy o dyscyplinie wojskowej z dnia 9 padziernika 2009 r., albowiem zgodnie z ust. 1 przywo³anego artyku³u nie
mo¿na ukaraæ dyscyplinarnie ¿o³nierza po up³ywie roku od dnia pope³nienia
przewinienia dyscyplinarnego, z zastrze¿eniem ust. 24. Podaje jednak enumeratywne wyj¹tki, m.in. z art. 20 ust. 3. Je¿eli przewinieniem dyscyplinarnym jest czyn, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2, przedawnienie ukarania dyscyplinarnego nastêpuje z up³ywem okrelonego w odrêbnych
przepisach terminu przedawnienia karalnoci tego czynu. Z kolei zgodnie
z przepisem art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, ¿o³nierz ponosi odpowiedzialnoæ
5
6

W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Czêæ ogólna, Kraków 2010, s. 31.
A. Marek, op. cit., s. 20.
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dyscyplinarn¹ za czyny o znamionach przestêpstwa lub wykroczenia albo
przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
Organ odwo³awczy w glosowanym orzeczeniu bezwzglêdnie zatem uznaje, ¿e przy wype³nieniu przez zachowanie sprawcy znamion ustawowych
przestêpstwa do czynu zabronionego nale¿y stosowaæ terminy zawarte
w kodeksie karnym, nie za termin roczny przewidziany dla przewinieñ
dyscyplinarnych.
Pozornie nale¿a³oby siê zgodziæ z tak postawion¹ tez¹. Niemniej jednak,
jak wskazuje doktryna, w przypadku gdy rozpatruje siê czyn o znikomej
spo³ecznej szkodliwoci, nie mo¿e on stanowiæ przestêpstwa, a tym samym
wype³niaæ jego znamion, chocia¿ mo¿e byæ uznany za zabroniony. Nie mo¿na
tego¿ czynu traktowaæ jako zachowania karanego przez obowi¹zuj¹ ustawê
karn¹. Tym samym zachowanie obwinionego ¿o³nierza winno byæ rozpatrywane w kategoriach przewinienia dyscyplinarnego, które znamion przestêpstwa nie wype³nia.
Na obronê krytykowanego stanowiska zawartego w orzeczeniu organu
odwo³awczego nale¿y podnieæ, i¿ treæ przepisu art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy
o dyscyplinie wojskowej sformu³owana jest nieprecyzyjnie. Stosuj¹c jednak¿e
wyk³adniê jêzykow¹ zwrotu czyn o znamionach przestêpstwa lub wykroczenia albo przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, przepis ów
zdaniem glosatora winien mieæ zastosowanie wy³¹cznie w sytuacji, gdy nast¹pi³o ukaranie za wskazane przestêpstwo lub wykroczenie. Odmienn¹ wyk³adniê uzasadnia³oby jedynie sformu³owanie: czyn o znamionach czynu zabronionego, a nastêpnie odes³anie do stosownych przestêpstw czy wykroczeñ.
Odmiennego zapatrywania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
jako organu odwo³awczego w wojskowym postêpowaniu dyscyplinarnym, wyra¿onego w glosowanej tezie nie sposób podzieliæ. Reprezentowany w niej
pogl¹d, i¿ do czynu zabronionego sprawcy, który nie stanowi przestêpstwa
z uwagi na znikomy stopieñ spo³ecznej szkodliwoci, stosuje siê terminy
przedawnienia karalnoci odnosz¹ce siê do przestêpstw, nie za terminy
przedawnienia ukarania przewinieñ dyscyplinarnych, narusza funkcjê gwarancyjn¹ prawa karnego.
Kamil Fr¹ckowiak
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Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego  S¹du Dyscyplinarnego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie
SNO 2/2012
W glosowanym wyroku S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny (dalej SNSD) po rozpoznaniu sprawy dyscyplinarnej sêdziego S¹du Rejonowego w O.,
w zwi¹zku z odwo³aniami Ministra Sprawiedliwoci1 i Krajowej Rady S¹downictwa2 od wyroku S¹du Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego w K. z dnia
26 wrzenia 2011 r.3, uchyli³ zaskar¿ony wyrok w czêci dotycz¹cej orzeczenia o karze i w tym zakresie przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania
S¹dowi Apelacyjnemu  S¹dowi Dyscyplinarnemu w K.
W uzasadnieniu tego wyroku S¹d, choæ uzna³, ¿e odwo³ania Ministra
Sprawiedliwoci i Krajowej Rady S¹downictwa zas³uguj¹ na uwzglêdnienie
w przedmiocie kwestionowania niewspó³miernoci orzeczonej kary, to nie
orzek³ wnioskowanej przez te podmioty kary z³o¿enia sêdziego z urzêdu, lecz
przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania. SN-SD uzna³ bowiem, i¿ orzekaj¹c w postêpowaniu dyscyplinarnym jako s¹d drugiej instancji (s¹d odwo³awczy), nie jest w³adny do zaostrzenia wymiaru kary poprzez wymierzenie
1 Minister Sprawiedliwoci zaskar¿y³ orzeczenie na niekorzyæ obwinionego w czêci dotycz¹cej orzeczenia o karze, zarzucaj¹c ra¿¹c¹ niewspó³miernoæ orzeczonej kary dyscyplinarnej
przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe i wniós³ o zmianê wyroku w zaskar¿onej czêci przez
wymierzenie obwinionemu na postawie art. 109 § 1 pkt 5 u.s.p. kary dyscyplinarnej z³o¿enia
sêdziego z urzêdu.
2 Krajowa Rada S¹downictwa zaskar¿y³a orzeczenie na niekorzyæ obwinionego w czêci
dotycz¹cej orzeczenia o karze, zarzucaj¹c w tej czêci rozstrzygniêcia ra¿¹c¹ niewspó³miernoæ
wymierzonej kary dyscyplinarnej i wnios³a o zmianê zaskar¿onego wyroku przez orzeczenie
wobec obwinionego kary dyscyplinarnej z³o¿enia z urzêdu.
3 W wyroku tym S¹d Apelacyjny  S¹d Dyscyplinarny w K. uznaj¹c obwinionego  sêdziego S¹du Rejonowego w O.  za winnego tego, ¿e w dniu 27 padziernika 2004 roku w miejscowoci W. woj. [...], kieruj¹c samochodem marki Fiat Brava o numerze rejestracyjnym [...],
umylnie naruszy³ zasady bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym i doprowadzi³ do zderzenia czo³owego z prawid³owo poruszaj¹cym siê innym pojazdem, w nastêpstwie czego jego pasa¿er Zygmunt G. dozna³ obra¿eñ cia³a skutkuj¹cych jego zgonem, kieruj¹ca pojazdem Monika J. dozna³a
obra¿eñ cia³a skutkuj¹cych ciê¿kim uszczerbkiem na jej zdrowiu w postaci ciê¿kiej choroby
d³ugotrwa³ej, a nadto pasa¿er pojazdu Dawid J. dozna³ obra¿eñ cia³a z zaburzeniami emocjonalnymi o charakterze zespo³u stresu pourazowego, powoduj¹cego rozstrój jego zdrowia trwaj¹cy
d³u¿ej ni¿ siedem dni, tj. przewinienia s³u¿bowego z art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
 Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, na podstawie art. 109 § 1 pkt 4 powo³anej ustawy
wymierzy³ obwinionemu sêdziemu karê dyscyplinarn¹ przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe
w okrêgu S¹du Apelacyjnego w K.
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kary najsurowszej w katalogu kar przewidzianym dla postêpowania dyscyplinarnego, to jest kary z³o¿enia sêdziego z urzêdu4.
Swoje stanowisko SN-SD uzasadni³ odwo³aniem siê do art. 128 u.s.p.5,
zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych w rozdziale 3: Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna sêdziów stosuje siê odpowiednio przepisy k.p.k.
i w konsekwencji przyj¹³, ¿e do postêpowania dyscyplinarnego prowadzonego
wobec sêdziów znajduje zastosowanie przepis art. 454 k.p.k., statuuj¹cy zakaz orzekania przez s¹d odwo³awczy na niekorzyæ oskar¿onego (zakaz reformationis in peius). W tym zakresie s¹d przywo³a³ w glosowanym wyroku
orzeczenie SN-SD z dnia 27 sierpnia 2007 r.6, w którym ten sformu³owa³
tezê: W postêpowaniu dyscyplinarnym sêdziów, tocz¹cym siê na podstawie
przepisów rozdzia³u 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych [...], w którym stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania karnego, przy orzekaniu przez organ ad quem obowi¹zuj¹
wszystkie te regu³y ne peius, które mog¹ znaleæ zastosowanie w tym typie
postêpowania. Dla postêpowania tocz¹cego siê na podstawie przepisów prawa o ustroju s¹dów powszechnych jest to nie tylko regu³a, zgodnie z któr¹
s¹d dyscyplinarny drugiej instancji nie mo¿e skazaæ obwinionego, który zosta³ uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono postêpowanie (art. 454 § 1 k.p.k. w zw. z art. 128 u.s.p.), ale
tak¿e regu³a, zgodnie z któr¹ s¹d dyscyplinarny drugiej instancji nie mo¿e
zaostrzyæ wymiaru kary przez wymierzenie bezporednio w instancji odwo³awczej kary najsurowszej w katalogu kar przewidzianych dla tego postêpowania, to jest kary z³o¿enia sêdziego z urzêdu (art. 454 § 3 k.p.k. w zw. z art.
128 u.s.p.).
Stanowisko zajête przez SN-SD  uznaj¹ce, i¿ w postêpowaniu dyscyplinarnym wobec sêdziów s¹dów powszechnych, tocz¹cym siê w myl przepisów
u.s.p., odpowiednio stosuje siê art. 454 § 3 k.p.k.7  glosatorka co do zasady
podziela.
Zauwa¿yæ przede wszystkim nale¿y, ¿e w zakresie mo¿liwoci odpowiedniego stosowania w postêpowaniu dyscyplinarnym wobec sêdziów s¹dów powszechnych przepisu art. 454 § 3 k.p.k. w orzecznictwie SN-SD istnia³y
rozbie¿noci. Kwestia odpowiedniego stosowania w postêpowaniu dyscyplinarnym wobec sêdziów regu³y ne peius wynikaj¹cej z art. 454 § 3 k.p.k. nie
by³a rozstrzygana jednolicie. Dominowa³y wprawdzie orzeczenia, w których
SN-SD orzekaj¹cy jako s¹d odwo³awczy wymierza³ obwinionym sêdziom karê
4

two>.

Treæ orzeczenia dostêpna online na stronie S¹du Najwy¿szego <www.sn.pl/orzecznic-

5 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych. (Dz.U. nr 98, poz.
1070 ze zm.).
6 SNO 47/2007, OSNKW 2007, nr 11, poz. 83.
7 Art. 454 § 3 k.p.k.: S¹d odwo³awczy nie mo¿e zaostrzyæ kary przez wymierzenie kary
do¿ywotniego pozbawienia wolnoci.
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z³o¿enia z urzêdu, mimo ¿e kary takiej nie orzeczono w pierwszej instancji.
Tak uczyniono np. w wyrokach z dnia: 3 marca 2004 r8., 15 wrzenia 2004
r.9, 9 czerwca 2005 r.10, 21 kwietnia 2006 r.11 i 24 sierpnia 2006 r.12. Zdarza³y siê te¿ rozstrzygniêcia odmienne. SN-SD w wyroku z dnia 27 sierpnia
2007 r.13, w którym zawar³ obszern¹ analizê omawianego zagadnienia, uzna³
bowiem, i¿ przepis art. 454 § 3 k.p.k. ma odpowiednie zastosowanie w sêdziowskim postêpowaniu dyscyplinarnym.
Wydawa³o siê, ¿e kres owej niejednolitoci orzeczniczej przyniesie
uchwa³a Sk³adu Siedmiu Sêdziów S¹du Najwy¿szego  Izby Karnej z dnia
30 czerwca 2008 r.14, rozstrzygaj¹ca przedmiotowe zagadnienie prawne. Poszerzony sk³ad SN, odpowiadaj¹c na pytanie prawne15 dotycz¹ce rozwa¿anej
kwestii, stwierdzi³: w postêpowaniu dyscyplinarnym, tocz¹cym siê na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych [...], nie stosuje siê art. 454 § 3 k.p.k..
Powy¿sze stanowisko poszerzonego sk³adu SN nie spotka³o siê jednak
z powszechn¹ akceptacj¹ sêdziów. W glosowanym orzeczeniu sêdziowie odeszli bowiem od podjêtej w 2008 r. uchwa³y. I choæ przedmiotowego zagadnienia nie poddali szerszej analizie, a jak ju¿ wy¿ej zasygnalizowano, przywo³ali
jedynie wyrok SN-SD z dnia 27 sierpnia 2007 r.16, orzeczenie to jest znamienne. St¹d poni¿ej podjêto próbê odpowiedzi na pytanie, czy przepis
art. 454 § 3 k.p.k. ma odpowiednie zastosowanie w sêdziowskim postêpowaniu dyscyplinarnym.
W tym celu odwo³ano siê do argumentów przywo³anych zarówno w wyroku opowiadaj¹cym siê za odpowiednim stosowaniem wskazanej regu³y
ne peius, jak i argumentów przywo³anych w uchwale siedmiu sêdziów SN,
która uprawnienia do odpowiedniego stosowania tej regule odmawia17.
Na wstêpie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e nie ma ¿adnych w¹tpliwoci, i¿ przedmiotowa kwestia nie jest uregulowana w rozdziale 3 u.s.p. Odpowiedzial8
9
10
11
12
13
14
15

SNO 5/2004.
SNO 34/2004.
SNO 28/2005.
SNO 12/2006.
SNO 54/2006.
SNO 47/2007, OSNKW 2007/11, poz. 83.
I KZP 11/2008.
Pytanie to brzmia³o nastêpuj¹co: Czy z uwagi na wynikaj¹cy z art. 128 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych nakaz odpowiedniego jedynie stosowania, w postêpowaniu dyscyplinarnym przewidzianym w rozdziale 3 dzia³u II tej ustawy
w kwestiach tam nieuregulowanych, przepisów kodeksu postêpowania karnego oznacza, ¿e
niedopuszczalne jest, ze wzglêdu na wymóg odpowiedniego stosowania unormowania zawartego
w art. 454 § 3 k.p.k., orzekanie dopiero w instancji odwo³awczej najsurowszej kary dyscyplinarnej przewidzianej w art. 109 § 1 pkt 5 u.s.p., czyli usuniêcia sêdziego z urzêdu  postanowienie
SN-SD w sk³adzie trzech sêdziów z dnia 13 marca 2008 r., SNO 12/2008.
16 SNO 47/2007.
17 I KZP 11/2008.
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noæ dyscyplinarna sêdziów i w zwi¹zku z tym nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoæ
odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k., tj. w omawianym przypadku
przepisu art. 454 § 3 k.p.k. Rozbie¿noci rodzi dopiero wynik przeprowadzonej egzegezy. Ferowane w jej toku odpowiedzi zasadniczo opieraj¹ siê na
odwo³aniu do tego samego rodzaju argumentów, których ocena jest ju¿ odmienna. Mo¿na je sprowadziæ do:
 argumentów odnosz¹cych siê do charakteru prawnego kary dyscyplinarnej z³o¿enia sêdziego z urzêdu;
 argumentów gwarancyjnych;
 argumentów natury pragmatycznej.
Najistotniejsza rozbie¿noæ stanowisk dotyczy pierwszej grupy argumentów. Rozwa¿aj¹c bowiem charakter prawny kary z³o¿enia z urzêdu i porównuj¹c z kar¹ do¿ywotniego pozbawienia wolnoci, s¹dy dochodzi³y do odmiennych wniosków. Mo¿na je w³aciwie sprowadziæ do ró¿nicy w zakresie
uznania, czy kara z³o¿enia z urzêdu jest odpowiednikiem kary do¿ywotniego
pozbawienia wolnoci, tj. kary okrelonej nie jako najsurowsza w kodeksie
karnym, ale okrelonej rodzajowo.
Co do zasady zgadzam siê ze stanowiskiem, i¿ ratio legis regulacji art.
454 § 3 k.p.k. [na gruncie k.p.k.  A.K.-L.] nie opiera siê na zakazie orzekania kary najsurowszej w danym systemie represyjnym, ale na zakazie orzekania kary okrelonego rodzaju, czyli kary do¿ywotniego pozbawienia wolnoci  z uwagi na jej szczególny charakter18. Powstaje jednak pytanie, czy
w³anie z³o¿enie z urzêdu nie jest kar¹ szczególn¹ na gruncie omawianego
systemu represyjnego, jakim jest system odpowiedzialnoci dyscyplinarnej
sêdziów i nie mo¿na tutaj zastosowaæ klauzuli odpowiednioci. Jeli zastosujemy odwo³anie siê li tylko do dyrektyw wyk³adni jêzykowych, odpowied
bêdzie oczywicie przecz¹ca. Jednak¿e, czy dyrektywy jêzykowe s¹ w tym
przypadku wystarczaj¹ce? Z samej istoty odpowiedniego stosowania przepisów wynika niejako nakaz stosowania równie¿ dyrektyw wyk³adni systemowej i funkcjonalnej19. Jeli bowiem poprzestaniemy jedynie na wyk³adni
jêzykowej, to odpowiednie stosowanie przepisów zostanie ograniczone tylko
do mo¿liwoci zastosowania ich wprost, wykluczaj¹c mo¿liwoæ ich stosowania po okrelonych modyfikacjach przepisu implementowanego do innego
zakresu odniesienia. St¹d te¿, w mojej ocenie, konieczne jest w przedmiotowej kwestii zastosowanie wyk³adni systemowej i rozwa¿enie mo¿liwoci stosowania przepisu art. 454 § 3 k.p.k. w kontekcie przepisu art. 122 u.s.p.,
pozbawiaj¹cego ukaranego sêdziego mo¿liwoci z³o¿enia kasacji od wyroku
s¹du dyscyplinarnego drugiej instancji. Nie bez znaczenia winien byæ te¿
18 K. Papke-Olszauskas, Glosa do uchwa³y SN z dnia 30 czerwca 2008 r., I KZP 11/08,
Gdañskie Studia Prawnicze  Przegl¹d Orzecznictwa 2009 nr 4, s. 125130.
19 Por. L. Morawski, Wyk³adnia w orzecznictwie s¹dów. Komentarz, Toruñ 2002, s. 299300.
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przepis art. 109 § 4 u.s.p., w myl którego wymierzenie kary z³o¿enia sêdziego z urzêdu poci¹ga za sob¹ utratê mo¿liwoci ponownego powo³ania ukaranego do pe³nienia urzêdu na stanowisku sêdziowskim. Przepisy te niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na charakter prawny omawianej kary. Przes¹dzaj¹ bowiem
o jej eliminacyjnym i ostatecznym charakterze. Pozbawienie ukaranego sêdziego jakiegokolwiek rodka zaskar¿enia, i to w sytuacji, gdy orzeczona kara
jest do¿ywotnia (a nawet skazany na karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoci mo¿e ubiegaæ siê o warunkowe przedterminowe zwolnienie), pozostaje
w kolizji z podstawowymi zasadami rzetelnoci postêpowania okrelonymi
w II rozdziale Konstytucji, które maj¹ odpowiednie zastosowanie do postêpowañ dyscyplinarnych.
Te w³anie wzglêdy gwarancyjne, stanowi¹ce drug¹ grupê przywo³ywanych w judykatach argumentów, s¹ w mojej ocenie bardzo istotne. Coraz
czêciej zwraca te¿ na nie uwagê Trybuna³ Konstytucyjny20, który konsekwentnie podkrela represyjny charakter postêpowania dyscyplinarnego i na
tej podstawie wywodzi, i¿ postêpowania dyscyplinarne winny spe³niaæ wypracowane w orzecznictwie dla postêpowañ represyjnych standardy ochrony
jednostki, a szczególnie gwarancje ustanowione w rozdziale II Konstytucji.
St¹d nie podzielam stanowiska, ¿e wyk³adnia systemowa omawianego zagadnienia daje wynik jednoznaczny i w zwi¹zku z tym argumenty gwarancyjne
maj¹ charakter jedynie subsydiarny. Argumenty gwarancyjne s¹ tu istotne,
a na pewno wa¿niejsze ni¿ podnoszone wzglêdy pragmatyczne, stanowi¹ce
trzeci¹ grupê wskazanych wy¿ej argumentów.
Podnoszony w judykatach aspekt pragmatyczny, sprowadzaj¹cy siê
w zasadzie do kwestii przedawnienia karalnoci, winien oczywicie byæ
uwzglêdniany, ale nie mo¿e byæ przes¹dzaj¹cy. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e kara z³o¿enia z urzêdu jest z regu³y orzekana za szczególnie ra¿¹ce przewinienia dyscyplinarne, zasadniczo takie, które s¹ jednoczenie przestêpstwem i to umylnym21, a wówczas okres przedawnienia ulega wyd³u¿eniu (art. 108 u.s.p.22).
Poza tym, jak trafnie zauwa¿y³a ju¿ Katarzyna Papke-Olszauskas, postêpowanie dyscyplinarne jest znacznie bardziej uproszczone w porównaniu do
postêpowania karnego, a rozpoznawanych spraw zdecydowanie mniej, a to
sprawia, ¿e argument przedawnienia trudno uznaæ za istotny23. Mo¿na te¿
stworzyæ inne mechanizmy zabezpieczaj¹ce przed przedawnieniem, np. rozwi¹zania organizacyjne w zakresie pracy s¹dów dyscyplinarnych, które po20
21

Patrz np. wyrok TK z dnia 6 listopada 2012 r., K 21/11, OTK ZU 2012, nr 10A, poz. 119.
Takie stanowisko s¹dy wyra¿a³y wielokrotnie, zob. np. wyroki SN z: 5 lutego 2008 r.,
SNO 2/08; 27 sierpnia 2007 r., SNO 47/07; 27 marca 2007 r., SNO 13/07. Por. te¿. A. Korzeniewska-Lasota, Kara z³o¿enia sêdziego z urzêdu, Studia Prawnoustrojowe 2012 nr 18, s. 5977.
22 Art. 108 § 4 u.s.p.: Je¿eli jednak przewinienie dyscyplinarne zawiera znamiona przestêpstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie mo¿e nast¹piæ wczeniej ni¿ przedawnienie przewidziane w przepisach kodeksu karnego.
23 K. Papke-Olszauskas, dz. cyt.
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zwol¹ na unikanie przedawnienia. Nie mo¿na bowiem w mojej ocenie kwestii
przedawnienia wynosiæ ponad podstawowe gwarancje rzetelnego postêpowania oraz prawa do obrony obwinionego. Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e mo¿liwoæ zmiany kary dyscyplinarnej mo¿e nast¹piæ nieograniczenie, nawet
z kary naj³agodniejszej na najsurowsz¹  eliminacyjn¹. Ustawodawca nie
wskaza³ bowiem ¿adnych dyrektyw orzekania kar i s¹d dyscyplinarny ma
w tym wzglêdzie du¿y margines decyzyjny, z którego, jak dowodz¹ judykaty
dyscyplinarne, korzysta. Mo¿na bowiem wskazaæ nawet przyk³ady wyroków,
w których s¹d dyscyplinarny, uznaj¹c orzeczon¹ w pierwszej instancji karê
nagany za ra¿¹co niewspó³miern¹, orzeka³ bezporednio w drugiej instancji
karê z³o¿enia z urzêdu24. Wówczas mo¿liwoæ obrony obwinionego jest zerowa. Je¿eli w pierwszej instancji orzeczono karê przeniesienia na inne miejsce
s³u¿bowe i z³o¿ono odwo³anie na niekorzyæ obwinionego, to móg³ on jeszcze
przewidzieæ, czy wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoæ orzeczenia kary najsurowszej
i broniæ siê przed s¹dem drugiej instancji. Jednak¿e w sytuacji niejako zaostrzenia orzeczonej kary z nagany a¿ do kary najsurowszej, obwiniony móg³
tego nie przewidzieæ i w tym aspekcie nie przedstawiaæ ¿adnych argumentów
obronnych.
Podnoszony przez SN-SD w omawianej uchwale i przez niektórych
przedstawicieli doktryny25 argument w postaci realnej groby pozostawienia
na urzêdzie  i to jako niekaranego  sêdziego, który z uwagi na szczególnie
ra¿¹ce przewinienie nie powinien jednak byæ sêdzi¹, te¿ mo¿e byæ ³atwo
wyeliminowany. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych zna bowiem instrument w postaci zarówno fakultatywnego, jak i obligatoryjnego zawieszenia
sêdziego w czynnociach s³u¿bowych. S¹d dyscyplinarny mo¿e przecie¿ zawiesiæ w czynnociach s³u¿bowych sêdziego, przeciwko któremu wszczêto postêpowanie dyscyplinarne, a w sytuacji, kiedy wydaje uchwa³ê zezwalaj¹c¹
na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoci karnej za przestêpstwo umylne cigane z oskar¿enia publicznego, z urzêdu zawiesza sêdziego w czynnociach s³u¿bowych26.
Reasumuj¹c, zgadzam siê ze stanowiskiem SN-SD wyra¿onym w przywo³ywanej uchwale, ¿e nie sposób przyj¹æ, ¿e ustawodawca, w³anie w sprawach o najciê¿sze przewinienia dyscyplinarne, zamierza³ ukszta³towaæ procedurê odwo³awcz¹ w taki sposób, by wykreowaæ relatywnie wysokie ryzyko
pozostawienia na urzêdzie sêdziego. Ale równie¿ nie sposób przyj¹æ, ¿e ustawodawca pragmatykê procesow¹ przed³o¿y³ nad rzetelnoæ postêpowania,
w tym prawo obwinionego do obrony.
24
25

Np. wyroki SN: z 14 lutego 2007 r., SNO 77/06; z 21 kwietnia 2006 r., SNO 12/06.
Zob. F. Prusak, Wybrane problemy procesowe w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, Prokuratura i Prawo 2010 nr 10, s. 14.
26 Zob. art. 129 § 1 i § 2 u.s.p.
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W mojej ocenie, dokonuj¹c w omawianym aspekcie wyk³adni przepisu
art. 128 u.s.p. w zwi¹zku z art. 454 § 3 k.p.k., nale¿y wzi¹æ pod uwagê
ca³okszta³t uregulowañ materialnoprawnych u.s.p. Przepisom tym, jako przepisom podstawowym, daæ pierwszeñstwo przed przepisami k.p.k., które
w toku wyk³adni przepisów zawieraj¹cych odes³anie z zastrze¿eniem odpowiednioci s¹ przepisami odniesienia i w zwi¹zku z tym, w razie jakichkolwiek w¹tpliwoci (a takie w omawianym przypadku wystêpuj¹), wybraæ rozwi¹zanie bli¿sze naturze stosunków podstawowych (dyscyplinarnych) oraz
specyfice i celom regulacji podstawowej, tj. dyscyplinarnej27. Mo¿na te¿ zmodyfikowaæ sens przepisu odniesienia, odejæ od jego dos³ownego brzmienia
i zinterpretowaæ go w kontekcie zgodnym z norm¹ odsy³aj¹c¹.
Tymczasem egzegeza s¹dów odmawiaj¹cych mo¿liwoci odpowiedniego
stosowania rzeczonej regu³y ne peius da³a pierwszeñstwo celowi regulacji
karnej, a nie dyscyplinarnej. Podkrelano bowiem ratio legis normy wyra¿onej w art. 454 § 3 k.p.k., koncentruj¹c siê na jej wyk³adni literalnej, podczas
gdy, jak s³usznie zauwa¿a Maria Hauser, w przypadku odpowiedniego stosowania przepisów interpretator ma do czynienia z odes³aniem porednim,
w którym prym nad wyk³adni¹ dos³own¹ winny wieæ wyk³adnie funkcjonalna, celowociowa i aksjologiczna28, a te pozwalaj¹ spojrzeæ na przedmiotowe
zagadnienie znacznie szerzej i uznaæ, i¿ regu³a ne peius wyra¿ona w art. 454
§ 3 k.p.k. ma odpowiednie zastosowanie w sêdziowskim postêpowaniu dyscyplinarnym.
Anna Korzeniewska-Lasota

27 Tak m.in. J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966, s. 146; Z. Siwik, Odpowiednie
stosowanie przepisów kodeksu karnego w prawie karnym skarbowym, Przegl¹d Prawa i Administracji 1987, t. 23, s. 121123 oraz M. Hauser, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa
 uwagi porz¹dkuj¹ce, Acta Universitatis Wratislaviensis 2005, nr LXV, s. 162.
28 M. Hauser, op. cit., s. 159.
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Krystyna Bronowska, Dariusz Czekan i El¿bieta
¯ywucka-Koz³owska, Rodzina  od hordy ludzkiej
po rodzinê XXI wieku, Wydawnictwo Volumina.pl.,
Szczecin 2013
Przedmiotowa monografia powiêcona zosta³a rodzinie na przestrzeni jej
dziejów. Autorzy do³o¿yli starañ, by zaprezentowaæ historiê cz³owieka w kontekcie formowania siê tej grupy spo³ecznej.
W rozdziale pierwszym znalaz³y siê opisy rodziny ludzkiej od hordy prehistorycznej po rodzinê postindustrialn¹. Interesuj¹ce s¹ w szczególnoci
fragmenty powiêcone pierwiastkom natury prawnej, choæby greckiej polis
czy rzymskiej patria potestas, a tak¿e wspó³czesne formom zawarcia ma³¿eñstwa oraz jego ustania.
Autorzy zwrócili uwagê na zakres terminu rodzina, albowiem  jak
wynika z analizy literatury przedmiotu  definicje te s¹ bardzo ró¿ne. Kryteria definiowania oparte zosta³y na ró¿nych determinantach, co z kolei powoduje znaczna odmiennoæ w rozumieniu przedmiotowego pojêcia. Wspó³czesne rozumienie pojêcia rodzina sprowadza siê do systemu, a ten termin jest
wieloznaczny i wieloaspektowy.
Rodzina jako system spo³eczny oraz rodzina jako grupa spo³eczna to dwa
najczêciej spotykane w literaturze odniesienia do ludzi spokrewnionych
i powinowatych. Autorzy analizowali te dwa aspekty, odwo³uj¹c siê do polskiej i obcej literatury przedmiotu, w dwóch rozdzia³ach monografii (trzecim
i czwartym). Cennym uzupe³nieniem rozwa¿añ jest duchowy element rodziny
jako systemu czy grupy spo³ecznej. Duchowoæ to nie tylko rodzaj wiêzi, ale
tak¿e te pierwiastki, które maj¹ swoje ród³o w wierzeniach, religii. Relacje
takie kszta³tuj¹ rodzinê, jej pogl¹dy, ¿yciow¹ drogê.
W dalszej czêci monografii skupiono siê na funkcjach rodziny. Autorzy
wykazali siê ostro¿noci¹, pisz¹c o kluczowych funkcjach rodziny, która jest
przecie¿ grup¹ spo³eczn¹ o szczególnych cechach i niepowtarzalnym charakterze. Funkcje te mog¹ byæ rozpatrywane na ró¿nych polach eksploracji naukowej: od teologii, socjologii, pedagogiki, psychologii, do medycyny i prawa.
W obszarze ka¿dej z tych nauk funkcje rodziny formu³owane s¹ ró¿ne. Przyk³adowo na gruncie prawa istotna jest sta³oæ prawnie zawartego zwi¹zku
ma³¿eñskiego, a rodzina ma g³ównie zapewniæ egzystencjê jej cz³onków.
W polu pedagogiki rodzina winna gwarantowaæ prawid³owe wychowanie
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dzieci, w obszarze psychologii  wsparcie w trudnych ¿yciowych momentach.
Autorzy oddzielili funkcje rodziny od jej zadañ, choæ pozornie oba te terminy
wydaj¹ siê byæ to¿same. Szczególny akcent po³o¿yli na takie elementy, które
stanowi¹ o socjalizacji jednostki, odwo³uj¹c siê m.in. do prac M. Ziemskiej,
Z. Kwieciñskiego czy A. Ba³andynowicza. Wskazali te¿ na ró¿ne typy rodziny,
które  jak siê okazuje  s¹ liczne. Obok rodziny patriarchalnej czy matriarchalnej jest tak¿e rodzina ma³a i wielka, demokratyczna, niepe³na, pe³na,
nuklearna, ch³opska, inteligencka, omnilinearna, poligamiczna czy monogamiczna. Ró¿norodnoæ ta jest imponuj¹ca. W sposób interesuj¹cy zaprezentowano kryteria przyporz¹dkowania oraz regiony wiata, w których poszczególne typy rodzin s¹ dominuj¹ce.
Rozdzia³ ósmy monografii powiêcony zosta³ rodzinie w innych krêgach
kulturowych, co w moim przekonaniu jest doskona³ym wiadectwem zarówno niejednorodnoci opisywanej grupy spo³ecznej, jak i dobrego warsztatu
naukowego autorów monografii. W tej czêci opracowania znalaz³y siê opisy
rodziny muzu³mañskiej z ma³¿eñstwem czasowym, jak i rodziny hinduskiej
oraz romskiej. Autorzy wskazali nie tylko na prawo zwyczajowe, które wywar³o niema³y wp³yw na kszta³towanie siê struktury rodziny kastowej
w Indiach, ale tak¿e na elementy prawa religijnego, które z kolei do dzi
oddzia³uje na rodziny krêgu islamskiego. Osobne rozwa¿ania powiecono rodzinie romskiej oraz jej wewnêtrznym wiêziom, które  co niezwyk³e w XXI
wieku  s¹ bardzo silne i trwa³e. Autorzy wskazali, i¿ zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ romsk¹ nie jest mo¿liwe, by senior rodu (bez wzglêdu na p³eæ)
zosta³ pozbawiony opieki ze strony krewnych i w koñcowym etapie ¿ycia
oddany do hospicjum czy domu pomocy spo³ecznej.
Wiele miejsca w recenzowanej monografii zajmuj¹ dywagacje na temat
rodziny dysfunkcyjnej. Kontrowersje wokó³ tego, jaka rodzinê mo¿na nazwaæ
dysfunkcyjn¹, nie ustaj¹ od lat. Rzeczywicie trudno wskazaæ, która rodzina
jest dysfunkcyjna: czy taka, która nie jest pe³na (?), a mo¿e taka, której
cz³onkowie s¹ uzale¿nieni od alkoholu (?), a mo¿e taka, której cz³onkowie s¹
chorzy (?) lub odbywaj¹ karê pozbawienia wolnoci (?). Czy dysfunkcjonalne
rodziny to rodziny patologiczne (?), a mo¿e wyró¿nia je co zupe³nie innego (?).
In fine rozwa¿añ w tej czêci monografii, autorzy wskazuj¹, ¿e dysfunkcyjna
rodzina to taka, która nie zapewnia swoim cz³onkom spokoju wewnêtrznego.
Trudno nie zgodziæ siê z tak¹ konkluzj¹, szczególnie w dobie niepokojów na
wszystkich polach poznania i egzystencji. Spokój to przecie¿ najcenniejsze
dobro, które tak trudno znaleæ we wspó³czesnym wiecie.
Ostatnia czêæ opracowania powiêcona zosta³a problemowi wiêzi emocjonalnych w rodzinie, z uwzglêdnieniem ró¿nych aspektów. Autorzy wskazali na typy wiêzi ³¹cz¹cych krewnych wstêpnych i zstêpnych, na relacje pomiêdzy dzieæmi tych samych rodziców i pomiêdzy pasierbami. Nie zabrak³o
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tak¿e rozwa¿añ o relacjach post mortem, czuli takich, które istniej¹ miêdzy
¿yj¹cymi i zmar³ymi cz³onkami tej samej rodziny (zwyczaje funeralne).
W czêci koñcowej zamieszczono bogat¹ bibliografiê polsko- i obcojêzyczn¹, która stanowi³a podstawê rozwa¿añ.
Monografia Rodzina  od hordy ludzkiej po rodzinê XXI wieku stanowi
cenne kompendium wiedzy, mo¿e byæ wietnym przewodnikiem tak dla
prawnika, pedagoga, socjologa, jak i kulturoznawcy. Jest napisana przejrzystym jêzykiem i czyta siê dobrze. Moim zdaniem jest to opracowanie nowatorskie nie tylko dlatego, ¿e stanowi kompendium wiedzy, ale przede wszystkim dlatego, ¿e powsta³o w zespole, którego cz³onkami s¹ tak¿e prawnicy.
Jestem przekonany, ¿e lektura tej ksi¹¿ki pozwala na pog³êbienie dotychczasowej wiedzy z perspektywy wiatowej.
Jaros³aw Szczechowicz
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Jaros³aw Szczechowicz, Prawne aspekty odpowiedzialnoci cywilnej posiadacza mechanicznego
rodka komunikacji za szkody wyrz¹dzane w ruchu l¹dowym, Pracownia Wydawnicza ElSet,
Olsztyn 2012, ss. 260.
Monografia autorstwa Jaros³awa Szczechowicza dotyczy interesuj¹cej
kwestii z zakresu prawa cywilnego i powiêcona jest problematyce rekompensaty szkód na osobie i mieniu powsta³ych w zwi¹zku z ruchem komunikacyjnym. Praca stanowi próbê wyjanienia i rozwi¹zania wielu z³o¿onych problemów wymagaj¹cych znacznej i wszechstronnej wiedzy prawniczej.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w ostatnim czasie problematyce odpowiedzialnoci cywilnej i kompensacji szkód wynik³ych wskutek ruchu mechanicznego pojazdu powiêcono w pimiennictwie uwagê, tym niemniej przedmiotowa monografia uzupe³nia braki publikacyjne w tej interesuj¹cej dziedzinie i stanowi
syntezê pog³êbionych badañ oraz refleksji.
Autor przeanalizowa³ ca³oæ orzecznictwa s¹dów polskich na temat odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrz¹dzone w ruchu l¹dowym przez posiadaczy mechanicznych rodków komunikacji, czêstokroæ bardzo ze sob¹
sprzecznego oraz podlegaj¹cego ci¹g³ej ewolucji. Uczyni³ to w sposób precyzyjny i w³aciwy, zajmuj¹c w wielu kwestiach w³asne stanowisko. Zawarte
w pracy rozwa¿ania maj¹ charakter nie tylko teoretyczny, a przede wszystkim praktyczny, co pozwala na uwypuklenie wielu podstawowych, a nie zawsze dostrzeganych z perspektywy naukowej kwestii.
Praca autorstwa Jaros³awa Szczechowicza stanowi syntezê aktualnego
stanu wiedzy jurydycznej i jest cenn¹ pozycj¹ w literaturze przedmiotu.
Podzielona zosta³a na szeæ stosunkowo samodzielnych rozdzia³ów i opatrzona s³owem wstêpnym.
Rozwa¿ania otwiera rozdzia³ powiêcony zagadnieniom wprowadzaj¹cym do
problematyki odpowiedzialnoci cywilnej. Autor wyjania pojêcia: mechaniczny
rodek komunikacji, ruch mechaniczny rodka komunikacji, prezentuj¹c przy
tym ró¿norodne definicje przedstawicieli nauki, jak i te przyjête w judykaturze.
Wbrew pozorom pojêcia te, a w szczególnoci ich zakres mo¿e wywo³ywaæ
trudnoci nie tylko teoretycznej natury. Pewne w¹tpliwoci w tym kontekcie
pojawiaj¹ siê w pimiennictwie i wystêpuj¹ tu niekiedy doæ istotne ró¿nice.
Z kolei w judykaturze tworzone s¹ doæ precyzyjne definicje tych pojêæ.
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Rozdzia³ drugi autor powiêci³ prezentacji zasad odpowiedzialnoci na
zasadzie ryzyka, okolicznociom wy³¹czaj¹cym tê odpowiedzialnoæ, odpowiedzialnoci na zasadzie winy, zakazom ograniczenia lub wy³¹czania odpowiedzialnoci oraz konsekwencjom przyczynienia siê poszkodowanego do powstania szkody. Rozwa¿ania dotycz¹, z jednej strony, poszukiwania konkretnych
rozwi¹zañ, a z drugiej, co szczególnie istotne z praktycznego punktu widzenia, wskazania sytuacji, w których zosta³y przyjête w aktualnym orzecznictwie s¹dów.
Ogólna charakterystyka szkody, w tym jej rodzajów, pojawia w rozdziale
trzecim. Natomiast rozdzia³ czwarty dotyczy szkody na mieniu. Wprawdzie
w polskim prawie cywilnym obowi¹zuje zasada pe³nego odszkodowania za
wyrz¹dzon¹ szkodê, jednak w praktyce czêsto konieczne jest wyznaczenie jej
treci i granic w drodze regulacji przez s¹d. W judykaturze wypracowano
wa¿ne, warte przybli¿enia zasady przy ustalaniu odszkodowania w razie
zniszczenia oraz uszkodzenia pojazdu mechanicznego, które autor przetacza
w oparciu o aktualny dorobek orzecznictwa.
Szkodê maj¹tkow¹ na osobie wyrz¹dzon¹ ruchem mechanicznych rodków komunikacji, a w szczególnoci przes³anki, zakres oraz ukszta³towanie
w judykaturze generalnych regu³ jej naprawienia autor nawietli³ w rozdziale pi¹tym. Przedstawi³ uszczerbki wynikaj¹ce z uszkodzenia cia³a, rozstroju
zdrowia oraz pozbawienia ¿ycia.
Ostatni, szósty rozdzia³ powiêcony zosta³ problemom szkody niemaj¹tkowej na osobie, wynik³ej z uszkodzenia cia³a lub wywo³ania rozstroju zdrowia. Jest to problematyka niezwykle trudna. Zarówno w pimiennictwie, jak
i judykaturze poszukiwane s¹ uniwersalne kryteria, których celem jest przyznanie poszkodowanemu odpowiedniej sumy z tytu³u zadoæuczynienia za
doznan¹ krzywdê. Autor s³usznie zauwa¿a, ¿e s¹dy, rozstrzygaj¹c o wysokoci zadoæuczynienia, kieruj¹ siê ca³okszta³tem okolicznoci konkretnej sprawy i formu³uj¹ przy tym pogl¹dy teoretyczne, zawieraj¹ce ogóln¹ ocenê analizowanej instytucji prawnej. Dostrzegaj¹c trudnoci zwi¹zane z okreleniem
wysokoci zadoæuczynienia za pomoc¹ jednego prostego schematu, autor na
podstawie konkretnych rozstrzygniêæ s¹dowych podejmuje próbê zrekonstruowania stanowiska judykatury oraz ocen i pogl¹dów tam wypowiadanych.
Nastêpnie omawia problematykê dziedziczenia i przedawnienia roszczeñ odszkodowawczych.
Lektura recenzowanej monografii pozwala wyraziæ przekonanie, ¿e
przedstawiona w niej problematyka odpowiedzialnoci cywilnej za szkody
wyrz¹dzone pojazdami mechanicznymi przybli¿y czytelnikowi szersze spojrzenie na te zagadnienia. To wielka wartoæ tego opracowania.
El¿bieta ¯ywucka-Koz³owska
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Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu karnego  w 80-lecie
pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej, Kraków, 1618 czerwca 2013 r.
W dniach 1618 czerwca 2013 r. w Krakowie odby³a siê konferencja
naukowa zorganizowana przez Wydzia³ Prawa, Administracji i Stosunków
Miêdzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Udzia³ w niej wziêli przedstawiciele niemal wszystkich orodków
naukowych w Polsce. Pierwszego dnia w celu integracji rodowisk naukowych organizatorzy zaplanowali zwiedzanie podziemi krakowskiego rynku
 ladem europejskiej to¿samoci Krakowa oraz uroczyst¹ kolacjê po³¹czon¹ z koncertem muzyki ¿ydowskiej. Oficjalne otwarcie konferencji nast¹pi³o
w poniedzia³ek 17 czerwca w godzinach porannych. Dokona³ tego rektor
Krakowskiej Akademii  Jego Magnificencja prof. dr hab. Jerzy Malec przy
udziale dziekana Wydzia³u Prawa, Administracji i Stosunków Miêdzynarodowych Krakowskiej Akademii  prof. zw. dr. hab. Jana Widackiego, przewodnicz¹cego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego  prof. zw. dr. hab. Andrzeja Zolla oraz kierownika Katedry Prawa Karnego Krakowskiej Akademii
 prof. dr. hab. Marka Lubelskiego. Organizatorzy, powo³uj¹c siê na genius
loci krakowskiego rodowiska naukowego, jego to¿samoæ i wymiar historyczny, a w szczególnoci wskazuj¹c autorytety Krzymuskiego, Woltera
i Makarewicza, ¿yczyli uczestnikom konferencji owocnych i twórczych obrad.
Jako ich zapowied prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll zaprezentowa³ g³ówne
kierunki planowanych zmian prawa karnego, wyjaniaj¹c w szczególnoci
potrzebê nowelizacji w zakresie granic kontratypu obrony koniecznej, sposobu wykonania kary ograniczenia wolnoci, zasad wymiaru kary pozbawienia
wolnoci, przes³anek formalnych zawieszenia jej wykonania oraz przes³anek
stosowania kary ³¹cznej.
Sesja I, zatytu³owana Podstawy i zasady odpowiedzialnoci karnej
i prowadzona przez prof. dr. hab. Leszka Kubickiego, podzielona zosta³a na
dwie czêci. W czêci A g³os zabrali prof. dr hab. W³odzimierz Wróbel oraz
prof. dr hab. Piotr Kardas, którzy omówili planowane zmiany dotycz¹ce
wymiaru kary w aspekcie modelowym i praktycznym. Profesor Wróbel zwróci³ uwagê przede wszystkim na znaczenie debaty o zakres konsensualizmu
i oportunizmu, odnosz¹c siê do projektowanej zmiany w zakresie definiowa-
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nia zwi¹zku przyczynowo-skutkowego i przyjêcia koncepcji odpowiedzialnoci
za obiektywnie mo¿liwy do przypisania skutek. Profesor Kardas skupi³ siê
natomiast na zagadnieniach czynu ci¹g³ego i ci¹gu przestêpstw, odwo³uj¹c
siê przy tym do koniecznoci przeanalizowania orzecznictwa okresu miêdzywojennego, z którego mo¿na czerpaæ aktualnie konstruktywne wnioski.
Po tych wyst¹pieniach przewodnicz¹cy otworzy³ dyskusjê, potwierdzaj¹c,
¿e nale¿y dostrzec kunszt i neutralnoæ doktrynaln¹ Komisji Kodyfikacyjnej
II Rzeczypospolitej, która dzia³a³a w trudnych warunkach, a mia³a zadanie
scaliæ trzy systemy prawne i doktrynalne obowi¹zuj¹ce pod zaborami.
W dyskusji udzia³ wziêli kolejno: prof. zw. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska, prof. dr hab. Robert Zaw³ocki, prof. dr hab. Monika P³atek oraz prof.
dr hab. Marek Lubelski. Profesor Kunicka-Michalska spostrzeg³a zbyt du¿¹
rolê przypisywan¹ orzecznictwu, które nie mo¿e zast¹piæ kodyfikacji. Profesor Zaw³ocki zauwa¿y³ w projekcie wielkie zalety, zastrzegaj¹c jednak, ¿e
koncepcja zwi¹zku przyczynowo skutkowego jest ekstremalnie trudna, co
rodzi koniecznoæ jasnego jej uzasadnienia przez ustawodawcê. Profesor P³atek wyrazi³a w¹tpliwoæ, czy sêdziowie podejm¹ trud nauczenia siê i zrozumienia roli, do jakiej projektowana ustawa mia³aby ich zobowi¹zaæ oraz
zada³a pytanie: co mia³aby oznaczaæ obiektywnoæ w perspektywie przemocy
domowej? Profesor Lubelski skonstatowa³, ¿e projektowane przepisy s¹ na
tyle zagmatwane, i¿ rodz¹ w¹tpliwoci u dowiadczonych prawników i naukowców, a powinny byæ zrozumia³e dla adresatów ustawy, czyli co najmniej
na poziomie szko³y redniej. Koñcz¹c dyskusjê, profesor Kubicki powiedzia³,
¿e Komisja Kodyfikacyjna powinna jasno przedstawiæ, czy projektowane
zmiany stanowi¹ zwyk³¹ nowelizacjê, rekodyfikacjê, a byæ mo¿e restauracjê
tego, co w kodeksie zniszczono licznymi nowelizacjami  w wiêkszoci
o populistycznym znaczeniu. Takie okrelenie jest istotne z powodu realnie
istniej¹cego zagro¿enia konstrukcj¹ wprawdzie wysoce wyrafinowan¹, jednak niezrozumia³¹ dla przeciêtnego absolwenta studiów prawniczych.
Czêæ B sk³ada³a siê z wyst¹pienia dr Anny Golonki, która przedstawi³a podstawy odpowiedzialnoci karnej za przestêpstwo pope³nione w stanie
odurzenia w wietle proponowanych zmian i przeprowadzonych nowelizacji
oraz referatu dr Anny Walczak-¯ochowskiej na temat wieku odpowiedzialnoci karnej. Udzia³ w dyskusji wziê³y prof. Kunicka-Michalska oraz prof. P³atek, które zgodnie wyrazi³y aprobatê dla propozycji, by poza szczególnymi
przypadkami przewidzianymi w ustawie wiek odpowiedzialnoci karnej podwy¿szyæ do 18 lat.
Sesja II nt. rodki reakcji prawnokarnej, prowadzona przez prof.
dr hab. Miros³awê Melezini, przewidywa³a wyst¹pienie dr Ma³gorzaty Trybus
o karze grzywny w kodeksie karnym z 1932 r. oraz dr Katarzyny Banasik
o mo¿liwoci przedawnienia rodków zabezpieczaj¹cych. W sesji tej wzi¹³
udzia³ równie¿ prof. dr hab. Marek Mozgawa, który zaprezentowa³ referat
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przygotowany wspólnie z dr Katarzyn¹ Nazar-Gutowsk¹ na temat przestêpstw przeciwko wolnoci w polskich kodeksach karnych, ewolucji ich ujmowania oraz proponowanych zmian. Szczególne zainteresowanie wzbudzi³a
problematyka tzw. stalkingu. G³os w przedmiocie tej regulacji zabra³y prof.
P³atek oraz dr Marta Romañczuk-Gr¹cka.
Sesja III, zatytu³owana Zmiany w czêci szczególnej  kryminalizacja
i dekryminalizacja, prowadzona przez prof. dr. hab. Roberta Zaw³ockiego,
obejmowa³a siedem wyst¹pieñ: prof. dr hab. Stanis³aw Hoc zastanawia³ siê,
czy konieczna jest ochrona Prezydenta RP w ujêciu art. 135 § 2 k.k.; prof.
dr hab. Monika P³atek zwróci³a uwagê na nieobyczajnoæ prawnokarnego
ujêcia obyczajnoci; dr Damian Gil przedstawi³ problematykê znies³awienia
w polskich kodyfikacjach karnych w ujêciu historycznym, de lege lata i de
lege ferenda; dr Dorota Habrat omówi³a zakres ochrony wolnoci zgromadzeñ
w kodeksie karnym; dr Jan Kulesza przedstawi³ wybrane aspekty przestêpstw seksualnych w kontekcie teorii kryminalizacji; dr Ma³gorzata Skórzewska-Amberg zaprezentowa³a swoje uwagi na gruncie nowelizacji kodeksu karnego w kontekcie wyzwañ spo³eczeñstwa informacyjnego, za
dr Marta Romañczuk-Gr¹cka  problematykê przestêpstwa korzystania
z cudzych dowodów to¿samoci w odniesieniu do zjawiska kradzie¿y to¿samoci, dokonuj¹c przegl¹du aktów normatywnych od rozporz¹dzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. po aktualne rozwi¹zania prawne.
Dyskusja, w której wziê³y m.in. prof. P³atek oraz prof. Kunicka-Michalska,
toczy³a siê g³ównie wokó³ problemów przestêpstw oko³opedofilskich oraz
przestêpczoci teleinformatycznej.
W ostatnim dniu konferencji odby³y siê dwie sesje. Sesja I Aktualne
kierunki badañ m³odej kadry naukowej, prowadzona przez prof. dr. Jana
Widackiego i dr Renatê Pawlik, obejmowa³a komunikaty z badañ prowadzonych przez mgr Dorotê Mieczkowsk¹ (Uniwersytet w Bia³ymstoku),
mgr Ma³gorzatê Sas (Uniwersytet Jagielloñski), mgr Beatê Marciniak (Uniwersytet £ódzki), mgr. Cezarego Winiewskiego (Uniwersytet w Bia³ymstoku), mgr Dorotê Polak Hawranek (Krakowska Akademia im. A. Frycza
Modrzewskiego), mgr Magdalenê Wardas (Uniwersytet Jagielloñski), mgr. £ukasza Zubrzyckiego (Uniwersytet w Bia³ymstoku), mgr. Andrzeja Kisiela
(Uniwersytet w Bia³ymstoku) oraz mgr. £ukasza Chechelskiego (Krakowska
Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego). Sesja II na temat Interkulturowy
wymiar badañ nad prawem karnym  mo¿liwoci, kierunki, dowiadczenia,
prowadzona przez prof. dr. hab. Marka Lubelskiego, obejmowa³a wyst¹pienia
dr Agnieszki Gutkowskiej (Uniwersytet Warszawski), dr Celiny Nowak (Akademia Leona Komiñskiego), mgr Dominiki Lorek (Uniwersytet l¹ski),
mgr Katarzyny Litwin (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego)
oraz mgr. Mieszka Nowickiego (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego).
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Konferencja Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu karnego  w 80-lecie
pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem.
Organizatorom nale¿¹ siê s³owa podziêkowania za inicjatywê w kierunku
poszukiwania to¿samoci doktrynalnej polskiego prawa karnego. Pomys³ odniesienia aktualnych nowelizacji kodeksu karnego do ustaleñ ustawodawcy
II Rzeczypospolitej nale¿y uznaæ za niezwykle trafny i potrzebny. Opublikowane materia³y konferencyjne z pewnoci¹ wnios¹ znacz¹cy wk³ad do nauki
prawa karnego.
Marta Romañczuk-Gr¹cka
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Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych  10 lat dowiadczeñ pod rz¹dami ustawy o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i wolontariatu, Olsztyn, 2122 czerwca 2013 r.
Okr¹g³a rocznica obowi¹zywania ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie sk³oni³a olsztyñskie rodowisko organizacji pozarz¹dowych do zorganizowania ogólnopolskiej konfernecji powiêconej tematyce
funkcjonowania i dzia³alnoci NGO-osów. Wród organizatorów znaleli siê
przedstawiciele nauki z Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego (dalej: WPiA UWM) w Olsztynie oraz Wydzia³u Prawa
Uniwersytetu Mateja Bela w Bañskiej Bystrzycy na S³owacji, organizacje
pozarz¹dowe: Zwi¹zek Stowarzyszeñ Razem w Olsztynie, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych oraz portal organizacji pozarz¹dowych Ngo.pl, przy
wsparciu pana Krzysztofa Liska, pos³a do Parlamentu Europejskiego, a tak¿e Gminy Olsztyn. W pracach organizacyjnych aktywnie uczestniczyli tak¿e
studenci z Ko³a Naukowego Nauk Penalnych Nemezis. Patronat nad konferencja objely: TVP Olsztyn, Radio Olsztyn oraz portal Ngo.pl. Na miejsce
konferencji wybrano Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, gdzie odby³y siê sesje naukowe (21 czerwca) i tzw. spotkanie otwarte (22 czerwca).
Celem konferencji by³a wymiana doswiadczen w zakresie funkcjonowania ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariatu, a takze podsumowanie wyników wdrozenia oraz popularyzacji wiedzy z obszaru przepisów
prawnych regulujacych dzialalnosc i wspólprace organizacji pozarzadowych
oraz instytucji samorzadowych i wolontariatu.
Otwarcia konferencji dokona³ prodziekan ds. nauki WPiA UWM prof.
dr hab. Piotr Majer, który przedstawi³ problematykê konferencji i nakreli³
jej planowany przebieg. Nastêpnie g³os zabra³ prorektor ds. nauki, prof.
dr hab. Jerzy Jaroszewski. Konferencja zosta³a podzielona na kilka paneli
oraz tzw. spotkanie otwarte. W sesji pierwszej, której przewodniczy³a dr
Urszula Szymañska, uczestniczy³o omiu prelegentów. Jako pierwszy z referatem pt. Rola organizacji pozarz¹dowych w identyfikowaniu zagro¿eñ i przeciwdzia³aniu przestêpczoci wymierzonej w chronione gatunki fauny i flory
wyst¹pi³ prof. Wies³aw P³ywaczewski (WPiA UWM). Nastêpnie dr Stanis³aw
Bu³ajewski (WPiA UWM) przybli¿y³ temat Konsultowanie z organizacjami
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pozarz¹dowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotycz¹cych ich dzia³alnoci statutowej. Kolejnym prelegentem
by³ prof. doc. JUDr Igor Palú CSc. (Wydzia³ Administracji Publicznej Uniwersytetu w Koszycach), który mówi³ o wspó³pracy samorz¹du terytorialnego
z organizacjami pozarz¹dowymi w Republice S³owackiej. Wspó³pracê II RP
z organizacjami miêdzynarodowymi dzia³aj¹cymi na rzecz po¿ytku publicznego przedstawi³ natomiast dr hab. Piotr Majer, prof. UWM. Jako kolejna
prelegentka wyst¹pi³a mgr Monika Falej (SWPiD w Gdyni) z referatem Zlecanie przez samorz¹d terytorialny zadañ w³asnych organizacjom pozarz¹dowych na mocy ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie. Dr
Agata Barczewska-Dziobek (WPiA URz) zaprezentowa³a interesuj¹cy temat:
Umowy partnerstwa jako forma wspó³dzia³ania administracji z organizacjami na Podkarpaciu. Na zakoñczenie I sesji wyst¹pi³ dr Wojciech Goszczyñski
(IS UMK) z referatem Organizacje pozarz¹dowe w ma³ych miastach i na
obszarach wiejskich: regionalne formy aktywnoci obywatelskiej? W obradach
wziêli udzia³ gocie z Wydzialu Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Bañskiej
Bystrzycy (S³owacja): JUDr Jozef Beòo, JUDr Milo Levrinc oraz JUDr Marián Ïurana. Nastêpnie organizatorzy zaprosili goci i prelegentów na obiad.
Podczas drugiej sesji, której obrady prowadzi³ dr Tomasz Majer, swoje
wyst¹pienia zaprezentowa³o omiu prelegentów. Jako pierwsza wyst¹pi³a
mgr Izabela Ewa Zawadzka (WNS UWM) z referatem Spo³eczeñstwo obywatelskie na przyk³adzie organizacji pozarz¹dowych w powiecie olsztyñskim. Kolejne wyst¹pienie pt. Rola organizacji po¿ytku publicznego w realizacji zadañ
ochrony zdrowia psychicznego nale¿a³o do mgr Moniki Paczyñskiej (WPiA
U£). Nastêpnym mówc¹ by³ mgr Pawe³ Klonowski (WPiA UW), który wyst¹pi³ z referatem pt. Partnerstwo publiczno-spo³eczne jako pozabud¿etowe ród³o finansowania zadañ samorz¹dowych. Przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie, mgr Marcin Galibarczyk mówi³ o roli trzeciego
sektora w wype³nianiu zadañ samorz¹du województwa warmiñsko-mazurskiego. Dr Beata Pachuca-Smulska (WPiA UWM) przybli¿y³a s³uchaczom
problematykê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez stowarzyszenia
i fundacje. Nastêpnie dr Justyna Krzywkowska (WPiA UWM) podjê³a temat
Caritas Polska w s³u¿bie rodzinie. Z kolei dr Pawe³ Polaczuk (WPiA UWM)
zaprezentowa³ referat Polityka a racjonalnoæ. Na zakoñczenie tej sesji wyst¹pi³ mgr Bartosz Majewski (WSPiD Gdynia) z prelekcj¹ pt. NGO a prawo
zamówieñ publicznych. Na koniec organizatorzy podsumowali obie sesje
i otworzyli dyskusjê. Po dyskusji zaproszono zgromadzonych na przerwê
kawow¹.
Trzecia sesja, której przewodniczy³a mgr Magda Pieñkowska, skupi³a
³¹cznie siedmiu prelegentów. Przedstawiciel WNS UWM mgr Pawe³ Str¹czek
rozpocz¹³ sesjê referatem pt. Wykorzystywanie funduszy unijnych przez organizacje pozarz¹dowe w województwie warmiñsko-mazurskim. Jako druga za-

Sprawozdania

249

prezentowa³a siê mgr Anna Franusz (WPiA UWM) z wyst¹pieniem pt.
Udzia³ organizacji pozarz¹dowych w procesie cywilnym. Kolejn¹ prelegentk¹
by³a mgr Martyna Seroka (WPiA UWM) z prelekcj¹ pt. Dzia³alnoæ Gminnej
Rady Po¿ytku Publicznego na przyk³adzie Olsztyna. Przedstawiciele WPiA
UMCS Pawe³ Szczêniak i Sebastian Wijas przybli¿yli Prawnopodatkowe
aspekty dzia³alnoci organizacji po¿ytku publicznego  zagadnienia wybrane
na gruncie ustawy o podatku od towaru i us³ug. Wyst¹pienie mgr. Jerzego
Kawy (WPiA UWM) dotyczy³o Roli i znaczenia organizacji pozarz¹dowych w
rozwi¹zywaniu problemu niskiego poziomu aktywnoci zawodowej osób niepe³nosprawnych. Nastêpnie dr Lech Grochowski (WPiA UWM) zaprezentowa³ temat Ochrona osób i mienia a organizacje pozarz¹dowe. Ostatni¹ prelegentk¹ w tej sesji by³a dr Ma³gorzata Augustyniak (WPiA UWM)
z wyst¹pieniem pt. Organizacje pozarz¹dowe jako fundament spo³eczeñstwa
obywatelskiego  ujêcie doktrynalne. Nastêpnie organizatorzy podsumowali
obrady i rozpoczêli dyskusjê.
Obrady czwartej sesji, odbywaj¹cej siê w tym samym czasie w innej auli,
prowadzili studenci pod przewodnictwem mgr. Adama Poszewieckiego. Referaty przedstawili: Julita Sikorska (WPiA UWM) Organizacje pozarz¹dowe
jako watch dog przestrzegania praw cz³owieka i obywatela, Katarzyna Nowak
(WPiA UWM) Wolontariat jako forma aktywnoci spo³ecznej, Dominika £¹tkowska (WPiA UWM) Organizacje spo³eczne zajmuj¹ce siê dzia³alnoci¹ na
rzecz poprawy bezpieczeñstwa, Mateusz Rytelewski (WPiA UWM) Studencka
Poradnia Prawna jako instytucja wchodz¹ca w sk³ad Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, bêd¹cej organizacj¹ po¿ytku publicznego, która
zwiêksza wiadomoæ prawn¹ obywateli, Iwona Malczyk i Marta Bomba
(WPiA UWM) Dzia³alnoæ Amnesty International na rzecz mniejszoci seksualnych w Polsce, Pawe³ Rojczyk (WPiA UWM) Organizacje pozarz¹dowe
wspieraj¹ce ofiary przestêpstw, Karolina Bobusia (WPiA KUL) Prawne uregulowanie wiadczeñ wykonywanych przez wolontariuszy oraz Karolina Rusak
i Marta Izdebska (WPiA UWM) Greenpeace  ochrona rodowiska naturalnego.
Pierwszy dzieñ konferencji zakoñczy³ siê uroczyst¹ kolacj¹ w restauracji
Villa Pallas w Olsztynie.
Drugiego dnia mia³o miejsce tzw. spotkanie otwarte, które rozpoczêli
dziekan WPiA prof. dr hab. Bronis³aw Sitek, prezydent miasta Olsztyna
dr in¿. Piotr Grzymowicz oraz pose³ do Parlamentu Europejskiego Krzysztof
Lisek. Podczas spotkania zaprezentowane zosta³y trzy wyk³ady. Dr Przemys³aw Rajchel (WPiA UWM) omówi³ Spó³dzielnie socjalne jako organizacje
pozarz¹dowe, dr Marek Salamonowicz (adiunkt WPiA UWM) Podejmowanie
i prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej przez stowarzyszenia rejestrowe, za
dr Piotr Starzyñski (adiunkt WPiA UWM) Rozwi¹zanie organizacji pozarz¹dowej dzia³aj¹cej w formie stowarzyszenia. Po wyk³adach organizatorzy zaprosili zgromadzonych na przerwê kawow¹. Potem rozpocz¹³ siê panel dys-
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kusyjny pt. Dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych  wyzwania, szanse, zagro¿enia. Moderatork¹ dyskusji by³a mgr Monika Falej. Do panelu zaproszono pe³nomocnika Prezydenta Miasta ds. Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi w Olsztynie Monikê Michniewicz, przewodnicz¹c¹ Gminnej Rady
Po¿ytku Publicznego w Olsztynie Teresê Antczak oraz przedstawiciela organizacji pozarz¹dowych w Olsztynie Adama Poszewieckiego.
Konferencjê zakoñczono postulatami zarówno przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych, jak i rodowiska naukowego. Zaprezentowane podczas konferencji referaty uka¿¹ siê wkrótce drukiem. Organizatorzy przewidzieli kolejn¹ edycjê konferencji na 2324 padziernika 2014 r., a jej tytu³ to Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarz¹dowych.
Martyna Seroka
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologia w prawie karnym. Postêp technologiczny w dzia³aniach wykrywczych, Olsztyn, 10
maja 2013 r.
W dniu 10 maja 2013 r. w Olsztynie odby³a siê Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Technologia w prawie karnym. Postêp technologiczny w dzia³aniach wykrywczych, zorganizowana przez Ko³o Nauk Penalnych Nemezis
wraz z Katedr¹ Prawa Karnego Materialnego Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko Mazurskiego w Olsztynie.
Celem postêpowania karnego jest, by sprawca przestêpstwa zosta³ wykryty i poci¹gniêty do odpowiedzialnoci karnej. Same uregulowania prawne
nie s¹ wystarczaj¹ce by ten cel osi¹gn¹æ. Niezbêdne s¹ do tego tak¿e inne
instrumenty, a najwa¿niejsze z nich to wiedza i osi¹gniêcia nauki, w tym
kryminalistyki, in¿ynierii chemicznej, medycyny s¹dowej, radiologii, fizykochemii, teleinformatyki. Konferencja mia³a na celu ukazanie osi¹gniêæ tych
dziedzin nauki i ich wp³ywu na dzia³ania wykrywcze organów cigania.
Z uwagi na szerok¹ problematykê oraz zainteresowanie konferencj¹ obrady
podzielono na cztery panele.
Konferencjê uroczycie otworzy³ prof. zw. dr hab. Stanis³aw Pikulski.
Nastêpnie zabrali g³os zaproszeni gocie, przedstawiciele praktyki: naczelnik
V Wydzia³u ledczego Prokuratury Okrêgowej w Olsztynie Piotr Miszczak,
zastêpca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podinspektor Piotr Kowalewicz, adwokat Ryszard
Afeltowicz oraz prezes S¹du Okrêgowego w Olsztynie Wac³aw Bry¿ys. Gocie
wyrazili swoje uznanie dla wyboru tematu konferencji oraz przedstawili, jaki
wp³yw na ich pracê ma rozwój technologii.
Panel I prowadzi³ dr Robert Dziembowski. Jako pierwszy wyst¹pi³ mgr
Szymon Buczyñski, który w referacie Miêdzy technik¹ a technologi¹, profil
nieznanego sprawcy poruszy³ problematykê profilowania kryminalnego, techniki analizy ³¹cz¹cej osi¹gniêcia psychologii, psychiatrii, kryminologii, kryminalistyki, socjologii, medycyny s¹dowej, genetyki, antropologii, seksuologii
oraz statystyki. Kolejnym mówc¹ by³ mgr Adam Poszewiecki, który omówi³
zagadnienia zwi¹zane z tajemnic¹ adwokack¹ i radcowska, w tym z jej ochron¹ oraz z zagro¿eniami w wiecie nowych technologii. Dr Miros³aw Lisiecki
zaprezentowa³ referat Dowód z dokumentacji czynnoci zakupu kontrolowa-
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nego i prowokacji policyjnej w postêpowaniu karnym. Zwróci³ uwagê, ¿e
w pracy operacyjnej Policji i innych organów nagrania obrazu i dwiêku
s³u¿¹ zarówno do utrwalania przebiegu czynnoci operacyjnych, jak i technicznego zabezpieczania dowodów w toku dzia³añ wykrywczych. Jedn¹
z takich operacji specjalnych jest zakup kontrolowany i kontrolowane wrêczenie korzyci maj¹tkowej, prowadzone z wykorzystaniem tzw. prowokacji
policyjnej. Istotne przy tego rodzaju dzia³aniach jest w³aciwe zabezpieczenie
dowodów dla przysz³ego postêpowania karnego. Nastêpnie wyst¹pi³a
mgr Magdalena Baranowska z referatem System dozoru elektronicznego jako
teleinformacyjny stra¿nik wykrywaj¹cy rzeczywiste miejsce przebywania osoby
skazanej na karê pozbawienia wolnoci. Zainteresowanie uczestników swoim
wyst¹pieniem wzbudzi³ Tadeusz Pasternak, g³ówny inspektor Stra¿y Lenej
Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych, który przedstawi³ zagadnienia
zwi¹zane z wykorzystaniem analizy drewna metod¹ DNA w walce z przestêpstwami i wykroczeniami lenymi. Kolejnym prelegentem by³a dr Urszula
Szymañska. Temat jej wyst¹pienia to Znaczenie postêpu technologicznego
w ochronie zasobów wodnych przed degradacj¹.
Interesuj¹cym przerywnikiem pomiêdzy panelem I i II by³o wyst¹pienie
przedstawicieli olsztyñskiej Izby Celnej: Ryszarda Chudego i Annay Hentrich. Uczestnicy konferencji obejrzeli prezentacjê o szkoleniu psów s³u¿bowych w celu ich wykorzystania do kontroli celnych, któr¹ przedstawi³a Beata
Lachowska, koordynator ds. przewodników psów s³u¿bowych. Na zakoñczenie Grzegorz Mucha, funkcjonariusz grupy mobilnej z Grzechotek, zaprezentowa³ praktyczny pokaz pracy psa, który mia³ za zadanie wskazaæ miejsce
ukrycia papierosów.
Panel II prowadzony by³ przez dr Krystynê Szczechowicz. Wród wyg³oszonych referatów du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê zaprezentowany
przez ¯anetê Kostyk Telefon  twoje alibi. Autorka zwróci³a uwagê na fakt, ¿e
telefon w obecnej dobie jest urz¹dzeniem, które towarzyszy u¿ytkownikom
dos³ownie wszêdzie. W dobie wspó³czesnej techniki istnieje mo¿liwoæ odtworzenia tego, z kim siê kontaktowalimy, gdzie logowalimy siê na portalach
spo³ecznociowych, czy smartfon znajdowa³ siê w nieruchomej pozycji, czy te¿
poruszalimy siê z nim. Na podstawie rejestrowanych przez niego danych
istnieje mo¿liwoæ odtworzenia i to doæ dok³adnie po³o¿enia u¿ytkownika
w czasie i przestrzeni geograficznej, a nawet jego zachowania. Okaza³o siê,
¿e nawet bez wiedzy u¿ytkownika telefonu po zainstalowaniu odpowiedniej
aplikacji mo¿liwe jest rejestrowanie na stronie internetowej zdjêæ i dwiêków
miejsc, w których znajduje siê urz¹dzenie z ró¿nym ustawieniem czasowym.
Ocenê uregulowañ prawa polskiego w aspekcie ochrony przed phishingiem
przedstawi³a mgr Katarzyna Cygan. Wskaza³a na przyk³adowe metody dzia³ania phisherów, których celem jest podstêpne sk³onienie u¿ytkowników
komputerów do wyjawienia danych osobistych. Henryk Julian Filipiak
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i dr Marcin Adamczyk przedstawili praktyczne mo¿liwoci wykorzystania
rejestru broni wprowadzonego w ¿ycie w zwi¹zku z art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Pozosta³e wyg³oszone referaty by³y
równie ciekawe, o czym wiadczy³a o¿ywiona dyskusja, która wywi¹za³a siê
na zakoñczenie panelu.
W panelach III i IV, prowadzonych przez dr. Roberta Dziembowskiego
i mgr. Adama Poszewieckiego, referaty wyg³osili: Daniel Kumierczuk (Odmowa podania has³a do zaszyfrowanego komputera lub innego nonika danych przez podejrzanego), Konrad Mazur (System dozoru elektronicznego
w Polsce), Anna Stañko, Magdalena Sarabacha (Badania pisma rêcznego),
Micha³ Marszelewski (Skaner 3D jako nowoczesne narzêdzie pomocy przy
oglêdzinach i dokumentowaniu miejsca zdarzenia), Ilona Woliñska (Niejawne
pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych i ich wykorzystywanie w postêpowaniu karnym), Wojciech Kupper, Marcin Lewandowski (Zwalczanie procederu prania brudnych pieniêdzy), Ewa £achacz, Natalia £aszcz (System Bankowy Rejestr jako narzêdzie zmniejszania ryzyka kredytowego przez banki),
Marlena Maækowska (Wykrywanie i zabezpieczanie ladów przestêpstwa groomingu), Katarzyna Karwowska (Monitoring wizyjny jako narzêdzie do identyfikacji przestêpców), Inga Dudek (Problematyka badañ genetycznych w s³u¿bie prawa karnego), Emilia Chmielowska (Zastosowanie nowoczesnych
technik neurobiologicznych w prawie karnym  obrazowanie funkcjonalne
mózgu przy pomocy MRI), Joanna Zió³kowska (Jak cia³o zdradza nasz¹ to¿samoæ), Marta Górecka, Daria Jarzembska (Rekonstrukcja wygl¹du w dzia³aniach wykrywczych), Mateusz Rytelewski, Julita Sikorska (Dozór elektroniczny
jako nowa forma odbywania kary pozbawienia wolnoci), Paulina Gauden,
Edyta Kuniewska (Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej
w praktyce organów cigania), Mateusz Ostrowski (Dozór elektroniczny
 idea, któr¹ trzeba udoskonaliæ), Dominika £¹tkowska (Metody identyfikacji
zw³ok przy wykorzystaniu badañ DNA), Kinga Jankowska, Martyna Jankowska (Identyfikacja rozkawa³kowanych zw³ok), Aleksandra £elewicz (Wykorzystanie telefonii komórkowej w wykrywaniu przestêpstw), Tomasz B¹kowski,
Ma³gorzata Kowalewska (Postêp technologiczny w dzia³aniach wykrywczych
dotycz¹cych przestêpczoci samochodowej), Marta Bomba, Iwona Malczyk
(Technologia jako narzêdzie walki z przestêpstwem skimmingu), Piotr Andryczuk (Dowody elektroniczne), Ewelina Deptu³a, Katarzyna Omilian (Zatrzymaæ
przemyt  wspó³czesne sposoby wykrywania sprawców przestêpstw dokonywanych na granicy), Magdalena Prusik, Monika Skowroñska (Badania otoskopijne, cheiloskopijne oraz odontoskopijne w procesie wykrywczym sprawców
przestêpstw), Paulina Pragacz, Aleksandra Rychter (Wariograf  wykrywacz
k³amstw? Wykorzystanie wariografu w procesie karnym), Mateusz Adamiak,
Daniel Dzwonkowski (Wspó³praca policji z agencjami detektywistycznymi,
jako sposób wspomagania procesu wykrywczego), Malwina Treder (Hipnoza
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w postêpowaniu przygotowawczym), Marta Czerownik (Profilowanie jako
technika rozpoznawczo-wykrywcza na przyk³adzie Zdzis³awa Marchwickiego
i Bogdana Arnolda), Pawe³ Kardasz, Adrianna Szczechowicz (Biometria jako
identyfikacji sprawców przestêpstw i wykroczeñ).
Konferencja, jak widaæ,cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem studentów, co nale¿y oceniæ wielce pozytywnie. Da³a mo¿liwoæ poszerzania wiedzy
z zakresu prawa oraz innych dziedzin nauki. Wyranie widoczne by³o na tle
wyg³oszonych referatów, ¿e poruszana problematyka obejmuje szereg dyscyplin naukowych. Powy¿sze wymusza³o zastosowanie podejcia interdyscyplinarnego w ocenie i rozwi¹zywaniu prezentowanych problemów.
Krystyna Szczechowicz
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Wyzwania wspó³czesnego prawa wyborczego  Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu, 15 marca 2013 r.
Wyzwania wspó³czesnego prawa wyborczego  taki temat przewodni
przywieca³ I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która w dniu 15 marca 2013 r. odby³a siê na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Idea zorganizowania niniejszego przedsiêwziêcia zrodzi³a siê w szeregach cz³onków Studenckiego Ko³a
Naukowego Elektor, a jej urzeczywistnienie nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie
pomoc i wsparcie udzielone ze strony pracowników naukowych oraz doktorantów Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu. Konferencjê obj¹³
patronatem honorowym Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego prof. Barbara Kudrycka oraz w³adze
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu w osobach prorektora ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzeja Sokali i dziekana WPiA UMK
w Toruniu prof. Tomasza Juszyñskiego. Konferencjê wsparli, obejmuj¹c j¹
równie¿ swoim patronatem honorowym, marsza³ek województwa kujawskopomorskiego Piotr Ca³becki i prezydent miasta Torunia Micha³ Zaleski.
Wród zaproszonych do udzia³u w konferencji goci znalaz³y siê m.in. osoby
piastuj¹ce najwa¿niejsze funkcje w polskich organach wyborczych, na czele
z przewodnicz¹cym Pañstwowej Komisji Wyborczej sêdzi¹ Stefanem Janem
Jaworskim i szefem Krajowego Biura Wyborczego, pe³ni¹cym zarazem funkcjê sekretarza Pañstwowej Komisji Wyborczej Kazimierzem Wojciechem Czaplickim, a tak¿e przedstawiciele administracji wyborczej, eksperci Instytutu
Spraw Publicznych oraz obserwatorzy wyborów z ramienia szeregu organizacji krajowych i miêdzynarodowych.
Zaproponowany przez organizatorów motyw przewodni konferencji wyra¿a³ siê w interdyscyplinarnym spojrzeniu na problemy oraz wyzwania,
z którymi przychodzi zmierzyæ siê polskiemu ustawodawcy, jak równie¿ pracownikom administracji wyborczej oraz innym osobom na co dzieñ stykaj¹cym siê z prawem wyborczym. W zakrelonych ramach tematycznych, poza
rozwa¿aniami natury prawnej, znalaz³o siê równie¿ miejsce do podjêcia dyskusji na temat zagadnieñ stanowi¹cych przedmiot zainteresowania politolo-

256

Sprawozdania

gii, socjologii, czy filozofii. Pok³osiem nadania niniejszemu przedsiêwziêciu
interdyscyplinarnego wymiaru by³a pokana liczba zg³oszeñ, które nap³ynê³y
od studentów i doktorantów z orodków akademickich z ca³ej Polski. Na ich
podstawie organizatorzy dokonali wyboru 39 referatów, które zosta³y umieszczone w omiu równolegle prowadzonych panelach tematycznych podejmuj¹cych szerokie i ró¿norodne obszary zagadnieñ. Wymienione sesje naukowe
poprzedza³ panel ekspercki, w ramach którego zabrali g³os zaproszeni przez
organizatorów gocie.
Obrady rozpoczê³y siê o godz. 9.00 od uroczystego przywitania zgromadzonej w Sali Posiedzeñ Rady Wydzia³u Prawa i Administracji UMK w Toruniu publicznoci przez prezes Studenckiego Ko³a Naukowego Prawa Wyborczego Elektor Agatê Pyrzyñsk¹ oraz mgr Annê Frydrych, pe³ni¹c¹ funkcjê
asystenta w Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu. W przemówieniu inauguracyjnym przedstawicielki organizatorów zwraca³y uwagê na motywy, jakie leg³y u podstaw zorganizowania niniejszej konferencji, którymi
by³y m.in. istotne z perspektywy polskiego prawa wyborczego wydarzenia w
postaci uchwalenia Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. oraz dostrzegalna na przestrzeni ostatniego okresu aktywna rola Trybuna³u Konstytucyjnego, wyra¿aj¹ca siê w wydawaniu orzeczeñ dotycz¹cych newralgicznych problemów prawa wyborczego.
Po uroczystym otwarciu konferencji ok. godziny 9.30 rozpocz¹³ siê tzw.
panel ekspercki, bêd¹cy niekwestionowanie najwa¿niejsz¹ i najciekawsz¹ jej
czêci¹. W jego ramach zgromadzeni s³uchacze mieli mo¿liwoæ zapoznania
siê z problemami i wyzwaniami polskiego prawa wyborczego widzianymi
oczami zaproszonych goci w osobach wspomnianych ju¿ wczeniej: sêdziego
Stefana Jana Jaworskiego, przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Wyborczej
oraz Kazimierza Wojciecha Czaplickiego, szefa Krajowego Biura Wyborczego
i sekretarza Pañstwowej Komisji Wyborczej, a tak¿e Miros³awa Wróblewskiego pe³ni¹cego funkcjê Dyrektora Zespo³u Prawa Konstytucyjnego i Miêdzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Jaros³awa Zbieranka reprezentuj¹cego Instytut Spraw Publicznych, prof. dr. hab. Andrzeja
Sokali prorektora ds. studenckich i polityki kadrowej UMK w Toruniu
i kierownika Centrum Studiów Wyborczych, a tak¿e Alexandra Shlyka miêdzynarodowego obserwatora wyborów z ramienia OBWE.
Pierwszy z goci, sêdzia Stefan Jan Jaworski, do g³ównych wyzwañ stoj¹cych przed organami oraz instytucjami prawa wyborczego zaliczy³ potrzebê
krzewienia wród przedstawicieli polskiego spo³eczeñstwa wiedzy na temat
alternatywnych metod g³osowania oraz wyjanianie w¹tpliwoci, jakie naros³y wokó³ tych nowych instytucji prawa wyborczego. Powo³uj¹c siê na Wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 r., wskazywa³, i¿ przepisy traktuj¹ce o g³osowaniu korespondencyjnym oraz g³osowaniu przez pe³nomocnika
s¹ zgodne z Konstytucj¹ RP z 2 kwietnia 1997 r., co implikuje fakt, i¿ polscy
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wyborcy nie powinni ¿ywiæ ¿adnych obaw przed korzystaniem z dobrodziejstwa tych instytucji. W wyst¹pieniu poruszony zosta³ równie¿ inny niezwykle
wa¿ki problem, wyra¿aj¹cy siê w potrzebie opracowania przez polskiego prawodawcê instrumentów prawnych daj¹cych Pañstwowej Komisji Wyborczej
mo¿liwoæ kszta³towania oraz realnego oddzia³ywania na proces wyborczy.
W chwili obecnej, wobec braku mocy wi¹¿¹cej aktów prawnych wydawanych
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹, wiêkszoæ dzia³añ legislacyjnych w tym
zakresie zmuszony jest podejmowaæ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji, który w praktyce de facto wyrêcza Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹.
Recept¹ na rozwi¹zanie istniej¹cego problemu, zdaniem przemawiaj¹cego
gocia, mog³aby byæ konstytucjonalizacja Pañstwowej Komisji Wyborczej oraz
przyznanie jej przez polskiego ustrojodawcê, wzorem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, uprawnieñ do wydawania rozporz¹dzeñ.
Kolejny z goci, który zabra³ g³os w ramach panelu eksperckiego, Kazimierz Wojciech Czaplicki, nawi¹zuj¹c do tematu przewodniego konferencji,
poruszy³ problem niedoskona³oci przepisów prawa reguluj¹cych funkcjonowanie organów oraz instytucji prawa wyborczego. Tytu³em przyk³adu odwo³a³ siê do jednej z ostatnich nowelizacji prawa wyborczego, moc¹ której
ustawodawca na³o¿y³ na Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ obowi¹zek podejmowania dzia³añ informacyjnych w toku procesu wyborczego, ale nie przyzna³
jej w tym wzglêdzie ¿adnych instrumentów prawnych, czym niew¹tpliwie
uniemo¿liwi³ wywi¹zanie siê tak na³o¿onego obowi¹zku. Zdaniem przemawiaj¹cego gocia, do miana wyzwania wspó³czesnego prawa wyborczego
urasta równie¿ kwestia praktycznej realizacji zasady równoci wyborów.
W tym te¿ wzglêdzie prelegent eksponowa³ problem zapewnienia wszystkim
startuj¹cym w wyborach podmiotom równych szans w zakresie dostêpu
do rodków masowego komunikowania (przede wszystkim Internetu) oraz
akcentowa³ problem wykorzystania wskazanych rodków z uwzglêdnieniem zasad bezpieczeñstwa oraz z poszanowaniem przepisów obowi¹zuj¹cego
prawa.
Jako trzeci w kolejnoci g³os zabra³ Miros³aw Wróblewski, reprezentuj¹cy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, który do grona istotnych wyzwañ
stoj¹cych przed polskim prawem wyborczym zaliczy³ potrzebê zagwarantowania i stworzenia wszystkim wyborcom warunków do nieskrêpowanego korzystania z przys³uguj¹cego im prawa do g³osowania. Akcentuj¹c wskazany
problem, odwo³ywa³ siê do sytuacji wyborców niepe³nosprawnych i braku
wystarczaj¹cej liczby lokali wyborczych, w których osoby te mog³yby osobicie oddaæ g³os w wyborach. Dziel¹c siê ze s³uchaczami przeprowadzonymi
przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich badaniami, prelegent zwraca³
uwagê na fakt, i¿ tradycyjna forma g³osowania, jak¹ jest mo¿liwoæ osobistego oddania g³osu w lokalu wyborczym, cieszy siê wród tej grupy wyborców
nies³abn¹c¹ popularnoci¹, w zwi¹zku z czym nale¿y robiæ wszystko, aby
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wyborcy ci nie byli zdani tylko i wy³¹cznie na korzystanie z alternatywnych
metod g³osowania.
Kolejny zaproszony przez organizatorów goæ, Alexander Shlyk, przybli¿y³ s³uchaczom tajniki pracy miêdzynarodowego obserwatora wyborów oraz
w sposób szczegó³owy opisa³ standardy, którymi kieruje siê Organizacja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie, monitoruj¹c ich przebieg. W swoim
wyst¹pieniu podkreli³ równie¿ rolê, jak¹ w kontekcie ca³ego procesu wyborczego odgrywa proces monitorowania przebiegu wyborów.
Z kolei dr Jaros³aw Zbieranek, reprezentuj¹cy Instytut Spraw Publicznych, zwróci³ uwagê na znaczenie zawartych w Kodeksie wyborczym instytucji w kontekcie realizacji zasady powszechnoci wyborów. Akcentuj¹c powy¿szy aspekt, wskazywa³ na wyp³ywaj¹ce z niego dla ustawodawcy oraz
organów wyborczych dalsze wyzwania, wyra¿aj¹ce siê w podejmowaniu szeregu ró¿nego rodzaju dzia³añ informacyjnych. Zdaniem zaproszonego gocia
realizacja tego zadania powinna odbywaæ siê przede wszystkim za porednictwem Internetu, który jest dla wielu wyborców (zw³aszcza m³odych) jednym
z podstawowych róde³ informacji.
Jako ostatni w panelu g³os zabra³ prof. dr hab. Andrzej Sokala, prorektor
ds. studenckich i polityki kadrowej UMK i kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK, który odniós³ siê pokrótce do wyeksponowanych przez przedmówców problemów, dokonuj¹c tym samym syntetycznego podsumowania
obrad tej czêci konferencji.
Wraz z zakoñczeniem panelu eksperckiego obrady konferencji zmieni³y
swój charakter i przenios³y siê do dwóch równoleg³ych bloków naukowych,
w ramach których odby³y siê cztery równoleg³e panele tematyczne obejmuj¹ce
wyst¹pienia studentów i doktorantów z orodków akademickich z ca³ej Polski.
W ramach sesji naukowej G³osowanie  stan obecny i postulaty, której
przewodniczy³ sêdzia Stefan Jan Jaworski, przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Wyborczej, wyg³oszono piêæ referatów w du¿ej mierze powiêconych
alternatywnym metodom g³osowania. Do tej problematyki nawi¹zywa³y wyst¹pienia: mgr. Roberta Trzaskowskiego z Uniwersytetu £ódzkiego (Pe³nomocnictwo do g³osowania  analiza i ocena jednej z alternatywnych procedur
g³osowania unormowanej w Kodeksie wyborczym), Moniki Szumilas z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (Nowe prawo wyborcze dla
Polaków przebywaj¹cych za granic¹  g³osowanie korespondencyjne) oraz studentek z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu: Agaty Pyrzyñskiej
(None of the above  instytucja jutra czy wyborcza nonszalancja) oraz Joanny Lewandowskiej i Mileny Matusiak (Wady i zalety e-votingu jako alternatywnej metody g³osowania). W ramach tej samej sesji naukowej wyst¹pi³
jeszcze jeden prelegent  Piotr Zieliñski z Uniwersytetu Gdañskiego, który
wyg³osi³ referat zatytu³owany Pacjent jako wyborca  zagadnienia de lege
lata oraz de lege ferenda.
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Druga, równolegle prowadzona wzglêdem poprzedniego panelu sesja naukowa zatytu³owana Bezpieczeñstwo wyborów  sankcje i gwarancje, której moderatorem by³ Kazimierz Wojciech Czaplicki, szef Krajowego Biura
Wyborczego i sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej, skupi³a referaty
traktuj¹ce o problemie zagwarantowania nale¿ytej ochrony procesowi wyborczemu. W panelu tym czynnie uczestniczyli, wyg³aszaj¹c referaty oraz zabieraj¹c g³os w dyskusji, przedstawiciele nauki prawa karnego w osobach:
dr. Damiana W¹sika z Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie (Zakres penalizacji wybranych czynów zabronionych w polskim Kodeksie wyborczym  uwagi na tle prawnoporównawczym) i mgr. Marcina Berenta, asystenta w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydzia³u Prawa
i Administracji UMK w Toruniu. Dodatkowo zgromadzona publicznoæ mia³a
okazjê wys³uchaæ referatu pt. Instytucja mê¿ów zaufania w polskim prawie
wyborczym. Analiza prawna na przyk³adzie wyborów do Sejmu i Senatu RP
z 9 padziernika 2011 r., przygotowanego przez przedstawiciela nauki prawa
wyborczego mgr. Rados³awa Zycha, doktoranta z Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu, jak równie¿ uzyska³a mo¿liwoæ zapoznania siê
z problemami prawa wyborczego widzianymi oczami praktyka  mgr Dagmary Moskwy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która w 2010 r.
pe³ni³a funkcjê oficjalnego obserwatora miêdzynarodowego podczas II tury
wyborów prezydenckich na Ukrainie (Wybory prezydenckie na Ukrainie
w 2010 roku  analiza z perspektywy obserwatora miêdzynarodowego).
Kolejna sesja naukowa zosta³a powiêcona wyzwaniom oraz problemom
wystêpuj¹cym w systemach wyborczych wybranych pañstw wiata. W jej
ramach Adrian Piotr Karowski z Uniwersytetu Wroc³awskiego przybli¿y³ s³uchaczom zagadnienia dotycz¹ce systemu wyborczego Malty (System wyborczy
Republiki Malty), a Aleksandra Lisicka, reprezentuj¹ca Uniwersytet Warszawski, w przygotowanym przez siebie wyst¹pieniu dokona³a charakterystyki ustroju konstytucyjnego USA, staraj¹c siê przy tym odpowiedzieæ na
pytanie, czy pañstwo to spe³nia przymioty pañstwa demokratycznego (Czy
Stany Zjednoczone s¹ demokracj¹? Analiza systemu wyborczego USA w kontekcie ostatnich wyborów prezydenckich). W ramach tej sesji naukowej zosta³y wyg³oszone równie¿ referaty traktuj¹ce o problemach wystêpuj¹cych
w systemach wyborczych Ukrainy (Marcin Jêdrysiak z Uniwersytetu Wroc³awskiego, Gryczana kasza wyborcza  naruszenia regu³ finansowania kampanii
wyborczej na Ukrainie w 2012 roku) oraz Wêgier (Artur Grabowski z Uniwersytetu Jagielloñskiego, Standardy wyborcze w demokracjach europejskich
a Wêgry po reformie konstytucyjnej w 2011 roku).
W ramach równolegle prowadzonego panelu naukowego wystêpuj¹cy
w nim prelegenci pochylali siê nad problemami oraz wyzwaniami wy³aniaj¹cymi siê na tle szczególnego etapu procesu wyborczego, którym jest kampania wyborcza. W tym wzglêdzie Dominika Loll z Uniwersytetu Miko³aja
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Kopernika w Toruniu przedstawi³a problem wykorzystywania wizerunku polityka w kampanii wyborczej (Kampania wyborcza i co dalej?  wykorzystywanie wizerunku polityka w trakcie kampanii wyborczej i po niej), a mgr
Paulina G³owacka, aplikantka radcowska z Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, dokona³a charakterystyki zjawiska ghostwritingu (Ghostwriting w kampanii wyborczej na gruncie Kodeksu wyborczego oraz Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Kolejny prelegent, Mateusz Jasnosz reprezentuj¹cy Uniwersytet Jagielloñski, przybli¿y³ s³uchaczom zagadnienia dotycz¹ce agitacji wyborczej i wy³aniaj¹cych siê na jej tle problemów
(Problem granic kampanii informacyjnych w kontekcie instytucji agitacji wyborczej w Kodeksie wyborczym), a mgr Karol Kozie³, aplikant radcowski
z Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, wraz z mgr. Maciejem
Kaweckim, reprezentuj¹cym Uniwersytet Jagielloñski, ukazali zgromadzonym s³uchaczom, jak wygl¹da procedura ochrony dóbr osobistych w trybie
wyborczym w wietle przepisów Kodeksu wyborczego (Ochrona dóbr osobistych polityków w szczególnym trybie wyborczym). Z kolei wyst¹pienie El¿biety Kuchty z Uniwersytetu Jagielloñskiego traktowa³o o socjologicznych
i politologicznych aspektach kampanii wyborczej (Rola kampanii wyborczych
w podwy¿szaniu jakoci polskiego ¿ycia publicznego).
Osobn¹ sesjê naukow¹ stanowi³y zagadnienia powiêcone problemom
wy³aniaj¹cym siê na gruncie obowi¹zywania w polskim systemie zasady równoci wyborów. Pierwszy z zabieraj¹cych g³os w ramach tej czêci naukowej
konferencji prelegent Adrian Skoczylas, reprezentuj¹cy Uniwersytet £ódzki,
poruszy³ problem partycypacji kobiet w polskiej polityce (Próby zwiêkszenia
partycypacji kobiet w polskiej polityce na przyk³adzie wyborów parlamentarnych w 2011 roku i zastosowanych kwot wyborczych). Z kolei Aleksander
Dudek z Uniwersytetu Jagielloñskiego przedstawi³ referat pt. Wp³yw gerrymanderingu na demokracjê przedstawicielsk¹  niebezpieczeñstwo manipulacji, ale i mo¿liwoæ uzyskania pozytywnych efektów, a Maciej Banaszak
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wyst¹pienie nt. Zasada
konkurencyjnoci wyborów a polskie ustawy wyborcze. Analiza politologiczna.
Obrady merytoryczne tej czêci konferencji zakoñczy³ mgr Micha³ Piwnicki,
doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UMK w Toruniu, przedstawiaj¹c referat zatytu³owany Udzia³ mediów w kampanii wyborczej.
Panelem tematycznym o najbardziej interdyscyplinarnym charakterze
by³a bez w¹tpienia sesja naukowa zatytu³owana Prawo wyborcze wobec
potrzeb wspó³czesnych spo³eczeñstw. Tê czêæ konferencji rozpoczê³o wyst¹pienie mgr. Piotra Lewandowskiego, reprezentuj¹cego Uniwersytet Miko³aja
Kopernika w Toruniu, zatytu³owane Grecka agora  nowe postulaty i typy
demokracji. W dalszej kolejnoci zgromadzeni wys³uchali referatów: mgr
Rity Ró¿y Ramzy z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego (Nie
g³osowa³e  milcz! O ustanowieniu cenzusów wyborczych w XXI wieku) oraz
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mgr Marty Ga³¹zki, reprezentuj¹cej ten sam orodek akademicki (Likwidacja obowi¹zku meldunkowego a rejestr wyborców). Kolejny prelegent, Karol
Muszyñski z Uniwersytetu Warszawskiego, zaprezentowa³ wyst¹pienie nt.
Potrzeba uregulowania sonda¿u przedwyborczego. Perspektywa socjologiczno
 prawna. Ostatni referat w ramach tego bloku naukowego pt. Cisza wyborcza
 relewantny element wspó³czesnego prawa wyborczego czy fasadowy relikt
przesz³oci? wyg³osi³ Marek Friedrich, reprezentuj¹cy Uniwersytet Gdañski.
Z uwagi na spore zainteresowanie uczestników oraz nies³abn¹ce kontrowersje, jakie towarzysz¹ funkcjonowaniu jednomandatowych okrêgów wyborczych, organizatorzy postanowili powiêciæ tej problematyce osobny panel. Tê
czêæ obrad konferencji rozpoczê³o wyst¹pienie Projekt zmian w Kodeksie
wyborczym dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej mgr. Mariusza Wisa,
reprezentuj¹cego Fundacjê im. J. Madisona. Prelegent podzieli³ siê ze s³uchaczami uwagami dotycz¹cymi obecnie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego
oraz pokusi³ siê o wyartyku³owanie na jego tle licznych uwag de lege ferenda.
Dwa ostatnie wyst¹pienia tej czêci konferencji traktowa³y o problemach
praktycznej realizacji obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych jednomandatowych okrêgów wyborczych. Studentka Jagoda Wojciechowska z Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu wyg³osi³a referat Problem jednomandatowych
okrêgów wyborczych na przyk³adzie wyborów do Senatu z 2011 roku, a mgr
Maciej Jarota, reprezentuj¹cy Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie,
przedstawi³ wyst¹pienie zatytu³owane Okrêgi jednomandatowe w wyborach
samorz¹dowych  wybrane problemy prawne.
Kolejny równolegle prowadzony panel naukowy skupi³ cztery referaty
dotykaj¹ce ró¿nych zagadnieñ powiêconych szeroko rozumianemu prawu
wyborczemu. Pierwszy z prelegentów, mgr Tomasz Kowalczyk z Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika, w przygotowanym przez siebie wyst¹pieniu przedstawi³
problemy dotycz¹ce konstytucjonalizacji prawa wyborczego (Prawo wyborcze
w polskich konstytucjach), a wystêpuj¹cy po nim mgr Jacek Wojciechowski,
reprezentuj¹cy ten sam orodek akademicki, wyg³osi³ referat Korupcja wyborcza  nieod³¹czny element wyborów i wyzwanie dla polskiego ustawodawcy.
Garæ uwag na tle art. 250a k.k. W dalszej kolejnoci zgromadzona publicznoæ
wys³ucha³a referatu Realizacja zasady demokratycznego przeprowadzania wyborów w polskich zwi¹zkach sportowych na przyk³adzie Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej autorstwa Mi³osza Jamrochy z Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Obrady konferencji zakoñczy³o wyst¹pienie mgr. Paw³a Ranego zatytu³owane
Motywowanie partycypacji wyborczej w Polsce. Stan obecny i perspektywy.
Ambitnie zakrelone przez organizatorów za³o¿enia metodologiczne konferencji zosta³y w ca³oci spe³nione, o czym wiadczy poziom wyg³oszonych
w jej ramach referatów, jak równie¿ niezwykle interesuj¹ca i nies³abn¹ca
dyskusja, która zawi¹zywa³a siê na ich tle i towarzyszy³a obradom konferencji przez ca³y czas jej trwania. S³owa uznania i podziêkowania nale¿¹ siê
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zaproszonym gociom. Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ z nich, mimo licznych obowi¹zków s³u¿bowych oraz zaanga¿owania w wiele projektów, nie zakoñczy³a
swojego udzia³u w konferencji na zabraniu g³osu w ramach panelu eksperckiego, ale pozosta³a do samego koñca, aktywnie uczestnicz¹c w obradach
i dziel¹c siê z m³odymi naukowcami swoimi cennymi spostrze¿eniami, uwagami oraz bogatym dowiadczeniem. W tym te¿ wzglêdzie wypada ¿ywiæ
nadziejê, i¿ bêdzie to impulsem do organizacji kolejnych sesji naukowych
powiêconych tej problematyce, a wyg³oszone referaty i zawarte w nich tezy,
jak równie¿ wnioski wyp³ywaj¹ce z dyskusji stan¹ siê w niedalekiej przysz³oci przyczynkiem do dalszych badañ naukowych nad problematyk¹ prawa
wyborczego.
Jacek Wojciechowski
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Sprawozdanie z Seminarium Ko³a Naukowego Psychiatrii S¹dowej pt. Pedofilia  zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Olsztyn, 7 kwietnia 2013 r.
Seminarium zorganizowane przez Ko³o Naukowe Psychiatrii S¹dowej na
Wydziale Prawa i Administracji UWM mia³o na celu próbê odpowiedzi na
nurtuj¹ce zarówno przedstawicieli nauki, jak i opiniê publiczn¹ kontrowersyjne kwestie dotycz¹ce przestêpczoci seksualnej skierowanej wobec ma³oletnich poni¿ej 15 roku ¿ycia. Zagadnienie to nale¿y do stosunkowo szeroko
poruszanych w mediach, st¹d przekaz informacyjny na ten temat, nawet
mimowolnie, dociera³ i dociera do wielu osób. Treæ i sposób tego przekazu
z pewnoci¹ inspiruje do zastanowienia siê m.in. nad etiologi¹ pedofilii oraz
sposobami reakcji karnoprawnej na zjawisko zgwa³cenia czy te¿ seksualnego
wykorzystania dziecka. Czyny te bowiem bardzo brutalnie ingeruj¹ w psychikê ma³oletnich, czêsto te¿ w cia³o, rujnuj¹c dzieciñstwo.
Warto przypomnieæ, ¿e polskie rozwi¹zania prawne w tym zakresie stanowi³y przyczynek do debaty tocz¹cej siê w 2009 r. w innych pañstwach
Europy, np. we Francji, a doniesienia z Polski trafia³y na czo³ówki gazet.
Jeszcze bowiem niedawno przedstawiciele wiata polityki w blasku fleszy
inaugurowali otwarcie zak³adów zamkniêtych, w których mia³a byæ prowadzona m.in. terapia farmakologiczna (potocznie okrelana jako tzw. chemiczna kastracja) skazanych za przestêpstwa seksualne ze zdiagnozowan¹
parafili¹.
Otwieraj¹ca seminarium dr Ma³gorzata Szwejkowska, opiekun Ko³a Naukowego Psychiatrii S¹dowej, zwróci³a uwagê na koniecznoæ przeprowadzenia dystynkcji pomiêdzy pedofili¹ w znaczeniu medycznym a pedofili¹
w znaczeniu karnoprawnym. Pedofilia w wietle prawa jest bowiem znaczeniowo bardziej pojemna i obejmuje wszelkie zachowania seksualne podejmowane wobec osób ma³oletnich poni¿ej 15 roku ¿ycia, bez wzglêdu na fakt
wystêpowania parafilii u sprawcy czy te¿ jakiejkolwiek ró¿nicy wieku pomiêdzy nim a pokrzywdzonym. Tymczasem w znaczeniu medycznym pedofilia
nie oznacza jakiegokolwiek kontaktu o charakterze seksualnym z dzieckiem,
lecz tylko taki, który jest wynikiem m.in. utrzymuj¹cych siê d³ugotrwa³ych
intensywnych bodców, fantazji seksualnych ukierunkowanych na osoby poni¿ej 13 roku ¿ycia, gdy odczuwaj¹cy te fantazje czy bodce ukoñczy³ 16 lat
i jest o co najmniej 5 lat starszy ni¿ osoba ma³oletnia.
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Referat inicjuj¹cy spotkanie wyg³osi³a dr El¿bieta ¯ywucka-Koz³owska,
która przedstawi³a zagadnienia zwi¹zane z etiologi¹ przestêpczoci seksualnej wobec ma³oletnich, sposobami ich pope³niania oraz wykrywaniem tego
rodzaju czynów. Poruszane kwestie pobudzi³y s³uchaczy oraz prelegentów do
dyskusji  g³ównie w przedmiocie w³aciwego kszta³towania reakcji karnoprawnej wobec sprawców tego rodzaju przestêpstw. G³os zabra³a m.in.
dr Ma³gorzata Szwejkowska, wskazuj¹c, ¿e wiêkszoæ seksuologów uwa¿a, i¿
parafilie (w tym pedofilia) nie podlegaj¹ leczeniu, jako ¿e kszta³tuj¹ siê
w okresie pokwitania, maj¹ charakter trwa³y i utrzymuj¹ siê przez ca³e ¿ycie
osoby nimi dotkniêtej. St¹d te¿ zamiast o leczeniu nale¿a³oby raczej mówiæ
o oddzia³ywaniach terapeutycznych (terapii) tego rodzaju sprawców. W Polsce terapia taka prowadzona jest przede w zak³adach karnych. Powstaj¹
tak¿e zak³ady zamkniête przeznaczone s¹ dla skazanych z parafili¹, którzy
odbyli ju¿ karê pozbawienia wolnoci. Prelegentka podkreli³a, ¿e w ostatnich latach wymiar kar za tego rodzaju przestêpstwa istotnie wzrós³, a wymierzane sprawcom sankcje penalne s¹ bardziej dotkliwe. Co to zasady s¹ to
kary bezwzglêdne, tj. skazani trafiaj¹ do zak³adów karnych. Dzi ju¿ nie do
pomylenia s¹ przypadki, aby w zwi¹zku ze zgwa³ceniem ma³oletniego wymierzyæ sprawcy karê pozbawienia wolnoci w wymiarze jednego roku lub
dwóch z warunkowym zawieszeniem wykonania, co by³o jeszcze czêste
w latach 70. czy na pocz¹tku lat 80. ubieg³ego wieku.
W kolejnym referacie dr Robert Szostak zwróci³ uwagê na czynniki wp³ywaj¹ce na rewiktymizacjê ma³oletniego pokrzywdzonego, przy czym czêæ
wyst¹pienia powiêci³ na naszkicowanie sylwetek sprawców oraz ich modus
operandi. Podkreli³, i¿ mitem jest pogl¹d o koniecznoci przes³uchania osoby
ma³oletniej jak najszybciej po zdarzeniu, gdy¿ tego rodzaju praktyka mo¿e
pog³êbiaæ odczucie traumy.
Temat praw pokrzywdzonego by³ nastêpnie kontynuowany przez dr Krystynê Szczechowicz, sêdziê S¹du Okrêgowego w Olsztynie. Prelegentka podda³a wnikliwej analizie nowelizacjê kodeksu postêpowaniami karnego dotycz¹c¹ przes³uchania ma³oletnich wiadków, w szczególnoci pokrzywdzonych,
oceniaj¹c proponowane zmiany  co do zasady  jako korzystne, chocia¿
nasuwaj¹ce kilka w¹tpliwoci. Zaznaczy³a przy tym, i¿ pokrzywdzone przestêpstwem seksualnym dziecko (zazwyczaj dziewczynka), które nie ukoñczy³o
15 roku ¿ycia, bêdzie mog³o byæ przes³uchane w postêpowaniu karnym wy³¹cznie jeden raz. Przes³uchanie to powinno odbyæ siê w specjalnie przygotowanym
pomieszczeniu, zapewniaj¹cym bezporedni kontakt z osob¹ przes³uchiwan¹
wy³¹cznie sêdziemu prowadz¹cemu przes³uchanie oraz psychologowi. Pozosta³e osoby, w tym obroñca oskar¿onego, bêd¹ mog³y uczestniczyæ w przes³uchaniu w tej czêci pomieszczenia, która zostanie odizolowana tzw. lustrem
weneckim. W przypadku za ma³oletnich, którzy ukoñczyli 15 lat, nowelizacja przewiduje ich przes³uchanie przy u¿yciu rodków komunikowania siê na
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odleg³oæ (wideo konferencja), z wy³¹czeniem mo¿liwoci ukazania pokrzywdzonemu wizerunku sprawcy, co korzystnie powinno wp³yn¹æ na stan psychiczny przes³uchiwanego, obni¿aj¹c poziom stresu. Do w¹tpliwoci zwi¹zanych z nowelizacj¹ dr Krystyna Szczechowicz zaliczy³a przede wszystkim
brak ustaleñ odnonie p³ci sêdziego prowadz¹cego przes³uchanie ma³oletniego wiadka. W ocenie prelegentki przes³uchuj¹cy sêdzia powinien byæ tej
samej p³ci co pokrzywdzone dziecko, gdy¿ to u³atwi³oby nawi¹zanie z nim
dobrego kontaktu w trakcie przes³uchania.
Referat wskazuj¹cy na wystêpowanie zale¿noci pomiêdzy faktem
uprzedniego seksualnego wykorzystania w dzieciñstwie lub wczesnej m³odoci a póniejszym uprawianiem prostytucji wyg³osi³a dr Monika Kotowska.
Prelegentka ograniczy³a jednak swoje rozwa¿ania do genezy i charakterystyki prostytucji wród mê¿czyzn, konstatuj¹c, ¿e fakt bycia w przesz³oci ofiar¹
przestêpstwa seksualnego wykazuje korelacjê z uprawianiem prostytucji tak¿e wród mê¿czyzn.
Seminarium zamknê³y wyst¹pienia studentek zrzeszonych w Kole Naukowym Psychiatrii S¹dowej. Panie: Magdalena Pietrzykowska, Daria Radzikowska, Danuta Nidzgorska oraz Sylwia Matura podsumowa³y dotychczasow¹ wiedzê w zakresie charakterystyki przestêpczoci seksualnej
(w szczególnoci utrwalania, posiadania i rozpowszechniania tzw. pornografii
dzieciêcej), symptomów seksualnego wykorzystania ma³oletniego, nastêpstw
psychicznych i fizycznych seksualnego wykorzystania oraz zwróci³y uwagê
s³uchaczy na fakt, ¿e sprawcami przestêpstw seksualnych wobec ma³oletnich
mog¹ byæ (jakkolwiek rzadko ma to miejsce w praktyce) tak¿e kobiety.
W podsumowaniu seminarium dr Ma³gorzata Szwejkowska podziêkowa³a wszystkim prelegentom oraz s³uchaczom za aktywny udzia³ w tym wydarzeniu oraz wyrazi³a przekonanie, ¿e wyg³oszone referaty zostan¹ w przysz³oci opublikowane w postaci monografii powiêconej wybranym aspektom
karnoprawnym, procesowym i kryminologicznym zwi¹zanym ze zjawiskiem
seksualnego wykorzystania ma³oletnich.
Ma³gorzata Szwejkowska

