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Słowo wstępne

Słowo wstępne

Zamieszczone w niniejszej publikacji opracowania są rezultatem ogólno-
polskiej konferencji poświęconej zasadzie legalizmu, która odbyła się w dniach 
15–16 maja 2014 r. w Nałęczowie. Konferencja została zorganizowana przez 
Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie pod patronatem Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Na początku 2015 r. ukazał się pierwszy tom monografii, zawierający 
ponad dwadzieścia artykułów. Obecnie mam przyjemność przekazać Państwu 
drugi tom monografii, zawierający osiemnaście artykułów oraz nadesłane głosy 
w dyskusji, która miała miejsce podczas konferencji.

Mam nadzieję, że zarówno opracowania zawarte w tym tomie, jak i artykuły 
zamieszczone w opublikowanym już tomie pierwszym, będą przyczynkiem do 
szerszej dyskusji nad rolą zasady legalizmu w polskim prawie karnym proceso-
wym, zwłaszcza po nowelizacji , która będzie obowiązywała od 1 lipca 2015 r. 

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorga-
nizowania konferencji oraz wydania materiałów, a uczestnikom – za podjęcie 
trudu opracowania referatów, przybycie do Nałęczowa i aktywny udział w tym 
spotkaniu.

Ireneusz Nowikowski





Rossana Broniecka

Katedra Procesu Karnego 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Umorzenie absorpcyjne –  
wyjątek od zasady legalizmu

Podstawowym celem postępowania karnego jest wydanie orzeczenia 
o odpowiedzialności sprawcy przestępstwa. W społeczeństwie musi istnieć 
świadomość, iż „groźba w ustawie wyrażona zostanie urzeczywistniona, ilekroć 
zajdą okoliczności prawem przewidziane. Nieodzownym zaś warunkiem tej 
świadomości jest okoliczność, by kara faktycznie spotkała każdego, kto na nią 
zasłużył; czyli innymi słowy: by z konieczności następowała po przestępstwie, 
jako skutek po przyczynie. Z drugiej atoli strony jest nie mniej kategorycznym 
nakazem sprawiedliwości, by kara ominęła niewinnego, tj. tego, który na nią 
nie zasłużył”1.

Organ procesowy jest zobowiązany do wykrycia i pociągnięcia do odpowie-
dzialności karnej sprawcy przestępstwa. Wynika to nie tylko z celów procesu 
karnego (art. 2 § 1 k.p.k.), ale także z zasady legalizmu.

Zasada legalizmu nakłada na organ procesowy bezwzględny obowiązek 
wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a na oskarżyciela 
publicznego – wniesienia i popierania aktu oskarżenia o czyn ścigany z urzędu 
(art. 10 § 1 k.p.k.). Zasada ta dotyczy wszystkich; z wyjątkiem wypadków 
określonych w ustawie lub w prawie międzynarodowym nikt nie może być 
zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo (art. 10 § 2 k.p.k.). 

1 S. Glaser, Polski proces karny w zarysie wraz z prawem o ustroju sądów powszechnych, 
Kraków 1934, s. 4.
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Zasada legalizmu jest istotnym elementem zachowania demokratyzmu 
i praworządności wymiaru sprawiedliwości, zaś jej akcentowanie ma istotne 
znaczenie społeczne. Można oczekiwać równego traktowania wszystkich 
sprawców przestępstw, co wynika z powszechnego przekonania o równości 
wszystkich wobec prawa i nieuchronności kary. Legalizm ścigania przestępstw 
zaspokaja poczucie sprawiedliwości. Jednocześnie daje możliwość wyelimino-
wania dowolności i arbitralności z działalności prokuratury i innych organów 
ścigania2. Zasada ta, choć stanowi podstawę polskiego procesu karnego, nie 
ma jednak charakteru bezwzględnego, dopuszcza bowiem wyjątki na rzecz 
oportunizmu. 

Przeciwną zasadzie legalizmu jest zasada oportunizmu, w myśl której organ 
procesowy może zaniechać ścigania, mimo iż ściganie z urzędu jest prawnie do-
puszczalne i faktycznie zasadne. M. Cieślak wyodrębnił oportunizm procesowy 
w dwóch postaciach: jako oportunizm właściwy – prawo organu procesowego 
do zaniechania ścigania ze względu na jego niecelowość, i oportunizm niewła-
ściwy – odstąpienie od ścigania w sprawach drobnych. Zdaniem M. Cieślaka 
występują trzy motywy uzasadniające odstąpienie od ścigania w przypadku 
drobnych przestępstw: zasada ekonomii procesowej, angażowanie wymiaru 
sprawiedliwości w sprawy błahe obniżałoby jego powagę oraz stosowanie kar 
za przestępstwa błahe mijałoby się z celem kary3.

W procesie karnym brak jest jednomyślności co do kwalifikowania wy-
jątków od zasady legalizmu na rzecz oportunizmu. S. Waltoś i P. Hofmański 
zaliczają do nich: umorzenie absorpcyjne postępowania, instytucję świadka 
koronnego oraz umorzenie postępowania przeciwko nieletniemu4. T. Grze-
gorczyk akcentuje równość wszystkich wobec prawa, zastrzega jednocześnie, 
że tylko akt generalny (ustawa lub umowa międzynarodowa) może określać 
przypadki zwolnienia od odpowiedzialności karnej. Aktem takim jest ko-
deks karny określający przypadki nieodpowiedzialności za przestępstwo, jak 
również kodeks postępowania karnego (umorzenie absorpcyjne, instytucja 

2 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21.02.2001, sygn. P 12/00, s. 7; T. Grzegorczyk, 
J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009, s. 121. 

3 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1973, 
s. 269.

4 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 290–291. Tak 
samo: B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Kodeks postępowania 
karnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 72.
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świadka koronnego). Ustawą zwalniającą od odpowiedzialności może być 
również ustawa abolicyjna, a z umów międzynarodowych może wynikać np. 
immunitet zakrajowy5. W tym miejscu należy wspomnieć o art. 59a kodeksu 
karnego6, który ma wejść w życie 1 lipca 2015 r. Przepis ten stanowi całkowi-
te novum w prawie karnym, umożliwia bowiem bezwarunkowe umorzenie 
postępowania karnego w przypadku, gdy sprawca niekarany naprawił szkodę 
lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. 

Z zaprezentowanych wyjątków przedstawiciele doktryny, m.in. S. Waltoś, 
P. Hofmański, T. Grzegorczyk, bezspornie do wyjątków od zasady legalizmu 
zaliczają: umorzenie absorpcyjne, instytucję świadka koronnego oraz umo-
rzenie postępowania przeciwko nieletniemu. 

Jak wskazano wyżej, umorzenie absorpcyjne – art. 11 k.p.k., stanowi 
wyjątek od zasady legalizmu. Zastosowanie umorzenia absorpcyjnego uza-
leżnione jest od oczywistej niecelowości karania oskarżonego ze względu na 
karę orzeczoną za inne przestępstwo. Omawiana instytucja ma zastosowanie 
do spraw o występki zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat. „Można 
powiedzieć, że w jakimś stopniu przepis art. 11 § 1 k.p.k. premiuje uprzednią 
karalność sprawcy. Mamy tu więc do czynienia z czymś, co stanowi swoiste 
odwrócenie sytuacji, do jakiej zdążyliśmy się przyzwyczaić, to jest tego, że 
uprzednia karalność jest okolicznością wpływającą na zaostrzenie oceny czynu 
sprawcy, co wyraża się w unormowaniach dotyczących recydywy, wymiaru 
kary, wyłączenia możliwości stosowania instytucji probacyjnych itp.”7. 

Umorzenie absorpcyjne zostało wprowadzone do polskiego ustawodawstwa 
w 1997 r., było próbą usprawnienia postępowania karnego wobec przewlekło-
ści postępowania. Za pierwowzór umorzenia absorpcyjnego w polskim k.p.k. 
przyjmuje się § 154 niemieckiego StPO8. Zalążki tej instytucji znajdziemy już 
w kodeksie postępowania karnego z 1928 r.9, gdzie zgodnie z art. 4 sąd mógł, 

5 T. Grzegorczyk, Kodeks postepowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, 
Warszawa 2008, s. 78–79.

6 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. z 2013 r., poz. 1247.

7 Z. Gostyński, Umorzenie postępowania na podstawie art. 11 nowego kodeksu postępowania 
karnego – odstępstwo od zasady legalizmu, Prokuratura i Prawo 1997, nr 12, s. 29.

8 S. Waltoś, Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., Państwo i Prawo 
1997, nr 8, s. 35; J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego, 
t. 1: Komentarz do art. 1–424, Warszawa 2013, s. 79.

9 Dz.U. z 1932 r., nr 83, poz. 725.
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za zgodą oskarżyciela, umorzyć postępowanie, jeżeli najwyższa kara grożąca 
oskarżonemu nie przekraczała jednego roku pozbawienia wolności i musiałaby 
z mocy ustawy ulec pochłonięciu przez karę już prawomocnie wyrzeczoną.

U podstaw omawianej instytucji „(…) tkwi przekonanie, że idea sprawiedli-
wego ukarania za wszystkie czyny, jakich się oskarżony dopuścił, może zostać 
zastąpiona ideą sprawiedliwego ukarania quasi-ryczałtowego, mówiąc inaczej, 
wymierzenia kary właściwie odpowiadającej nie tylko jednemu czynowi, ile 
jego całemu zachowaniu, składającemu się nie z  jednego, lecz co najmniej 
dwóch ujawnionych przestępstw. Idea ta od dawna przebija w zadomowionym 
w polskim i nie tylko polskim prawie karnym systemie absorpcji stosowanym 
przy wymierzaniu kary łącznej. Jeżeli skazując za kilka przestępstw, wolno 
orzec karę łączną (…), to dlaczego nie można zadowolić się ściganiem tylko 
jednego z przestępstw i takim skazaniem za nie (…)”10. Z. Sobolewski uważał, 
że na podstawie art. 11 k.p.k. można zrezygnować ze ścigania, ponieważ 
ukaranie oskarżonego za drobny czyn w sytuacji dysproporcji kary miałoby 
charakter symboliczny11.

Przesłanki zastosowania umorzenia absorpcyjnego są następujące: 
• rodzaj popełnionego przestępstwa – występek zagrożony karą pozba-

wienia wolności do 5 lat;
• niecelowość ukarania ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie 

orzeczonej za inne przestępstwo;
• brak sprzeczności z interesem pokrzywdzonego.
Wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie. Łączne ich zaistnienie 

daje organowi procesowemu możliwość zastosowania umorzenia absorpcyj-
nego, co wynika z wykładni art. 11 § 1 k.p.k. stanowiącego, iż „postępowanie 
(…) można umorzyć”. Wskazane warunki umorzenia, oprócz pierwszej, mają 
charakter ocenny i należą do kompetencji organu procesowego prowadzącego 
postępowanie. 

Przepis art. 11 k.p.k. nie określa przedziału czasowego dla zastosowania 
instytucji umorzenia absorpcyjnego, dlatego zasadne będzie sięgnięcie do defi-
nicji oskarżonego wskazanej w art. 71 § 3 k.p.k., która zakłada, że w wypadkach 
używania określenia „oskarżony” odpowiednie przepisy mają zastosowanie 

10 S. Waltoś, op. cit., s. 35.
11 Z. Sobolewski, Zasada legalizmu w ograniczonym zakresie, (w:) Nowe prawo karne 

procesowe. Wybrane zagadnienia. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, 
Poznań 1999, s. 121.
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także do podejrzanego. Z tego należy wnioskować, że organ procesowy może 
zastosować omawianą instytucję w postępowaniu przygotowawczym (kiedy 
postępowanie znajdzie się już na etapie in personam) bądź już w postępowa-
niu jurysdykcyjnym, w każdym stadium, do momentu uprawomocnienia się 
orzeczenia kończącego postępowanie12. W literaturze przedmiotu13 postuluje 
się, aby umorzenie następowało w postępowaniu sądowym jak najwcześniej, 
żeby uniknąć dodatkowych kosztów i czasu. Z drugiej strony słuszny wy-
daje się postulat wyrażony przez M. Rogacką-Rzewnicką, która uważa, że 
zaniechanie ścigania jest celowe na etapie postępowania przygotowawczego, 
ponieważ wtedy powinny być rozstrzygane kwestie oportunistyczne14, co ściśle 
jest powiązane z celem wprowadzenia umorzenia absorpcyjnego do kodeksu 
postępowania karnego, jakim jest odciążenie organu procesowego i koszty, 
a te niewątpliwe będą mniejsze, jeżeli postępowanie zostanie zakończone na 
etapie postępowania przygotowawczego15. 

Ustawodawca nie określił również czasu, w którym przestępstwa powinny 
zostać popełnione, oraz liczby występków, które mogą podlegać postępowaniu 
umorzeniowemu. Nie ma także w ustawie zastrzeżenia, żeby przestępstwa 
były popełnione zanim zapadnie pierwszy wyrok. Dlatego w  doktrynie 
przyjmuje się, że przestępstwo podlegające umorzeniu absorpcyjnemu może 
być popełnione zarówno przed, jak i po popełnieniu innego przestępstwa, 
a nawet po uprawomocnieniu się wyroku skazującego za to inne przestępstwo. 
Każdorazowo sytuacja taka podlega ocenie przy celowości umorzenia16.

„Dla bytu instytucji umorzenia absorpcyjnego istotny jest sam fakt zaistnie-
nia dwóch czynów przestępnych, z których jeden jest prawomocnie osądzony, 
a nie czas, w którym te czyny zostały popełnione. (…) Nie można dokonywać 
wykładni przepisu art. 11 k.p.k., przyjmując, że każdy prawomocny wyrok 
«na koncie» danej osoby powoduje automatyczną niecelowość postępowania. 
W takiej sytuacji trzeba uznać, że zastosowanie instytucji umorzenia absorp-

12 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, t. 1: Komentarz 
do artykułów 1–296, Warszawa 2011, s. 127; R.A. Stefański, Umorzenie „absorpcyjne” 
postępowania odstępstwem od zasady legalizmu, (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań 
współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000, s. 506.

13 R.A. Stefański, op. cit., s. 506, zob. cyt. tam literatura.
14 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych 

przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007, s. 372–374.
15 Ibidem, s. 371 i n.
16 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, op. cit., s. 127–128; R.A. Stefański, op. cit., s. 502.
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cyjnego będzie nadużyciem prawa, prowadząc do faktycznego promowania 
sprawcy, który jednym wyrokiem «odsiadywałby» kary już na przyszłość, co 
jest logicznym absurdem. Takie podejście stałoby się faktycznym promowaniem 
sprawców recydywistów i sprawców wielokrotnych”17.

Jak zaznaczono wcześniej, brak jest w ustawie precyzyjnego określenia 
liczby występków, które mogą podlegać omawianej instytucji. R.A. Stefański 
stwierdza, że „użycie syngularystycznego [postępowanie w sprawie o występek 
– przyp. R. B.] zwrotu wcale nie przesądza, że chodzi tylko o jeden występek. 
Niejednokrotnie ustawodawca używa określeń w liczbie pojedynczej, mimo że są 
one realizowane także w razie wystąpienia więcej przypadków niż jeden (…)”18.

Dlatego tak samo, jak przy czasie popełnienia występków podlegających 
instytucji umorzenia absorpcyjnego, przy liczbie występków każdorazowo 
podlegają one ocenie na podstawie wszystkich przesłanek, których wypadkową 
jest oczywista niecelowość ukarania. Oczywista niecelowość jest oceniana 
przez organ procesowy dwuetapowo. Pierwszy etap polega na hipotetycznym 
wymierzeniu kary za występek, który jest przedmiotem postępowania19. Jest to 
rozważanie abstrakcyjne, ponieważ wydawanie wyroku należy do kompetencji 
sądu, a nie prokuratora, dlatego M. Rogacka-Rzewnicka postuluje stosowanie 
umorzenia absorpcyjnego w postępowaniu przygotowawczym tylko do oczy-
wistych przykładów „pełnej absorpcji”20. Drugi etap polega na porównaniu 
rodzaju i wymiaru kary już orzeczonej z karą hipotetyczną. Organ procesowy 
musi przeprowadzić analizę, czy orzeczenie kary za drugie przestępstwo będzie 
celowe. Jeżeli dojdzie do wniosku, że kara już orzeczona jest wystarczająca, 
może umorzyć postępowanie21.

Oczywista niecelowość może wynikać z dysproporcji pomiędzy karą już 
orzeczoną a karą spodziewaną za inne przestępstwo, wobec którego organ 
procesowy zamierza zastosować instytucję umorzenia absorpcyjnego. Należy 
zawsze pamiętać, że chodzi o niecelowość w wymierzeniu kary, a nie prowa-
dzenia postępowania.

17 A. Kołodziejczyk, Umorzenie absorpcyjne w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 111.
18 R.A. Stefański, op. cit., s. 501. Podobnie: S. Waltoś, op. cit., s. 36.
19 R.A. Stefański, op. cit., s. 503; M. Rogacka-Rzewnicka, op. cit., s. 371 i n.
20 M. Rogacka-Rzewnicka, op. cit., s. 379, 391.
21 R.A. Stefański, op. cit., s. 503.
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W literaturze przedmiotu istnieje pogląd, według którego umorzenie ab-
sorpcyjne odnosi się do czynów nienależących do najgroźniejszych22, „których 
stopień społecznej szkodliwości przekracza próg «znikomości»”23. Innego 
zdania jest T. Bojarski, który uważa, że przestępstwa „uboczne” nie istnieją, 
każde przestępstwo powinno zostać ocenione i osądzone24.

W ustawie brak jest kryterium oczywistej niecelowości, co pozostawia pewną 
swobodę w jej stosowaniu. Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym przez Z. So-
bolewskiego, który uważa, że wyjątki na rzecz oportunizmu muszą być określone 
w sposób konkretny, ponieważ samo odwołanie się do niecelowości ścigania bez 
podania konkretnych przyczyn unicestwia obowiązywanie zasady legalizmu25.

Inną przesłanką zastosowania umorzenia absorpcyjnego jest przyjęcie, że 
można je zastosować w stosunku do występków zagrożonych karą pozbawie-
nia wolności do lat 5. Jak wynika z cytowanego przepisu, zakres zastosowania 
omawianej instytucji jest bardzo szeroki – kara pozbawienia wolności nigdy 
nie może przekroczyć 5 lat, a więc może być co najwyżej równa bądź niższa. 
Przedstawiciele doktryny26 podkreślają, iż przepis ten ma także zastosowanie do 
czynów zagrożonych karą łagodniejszego rodzaju, np. karą ograniczenia wolności 
lub grzywny. W ustawie brak jest stwierdzenia ograniczającego zastosowanie 
umorzenia absorpcyjnego tylko do występków zagrożonych karą pozbawie-
nia wolności. Wobec powyższego, stosując argumentację a maiore ad minus,  
należy zgodzić się z doktryną, iż można zastosować umorzenie również w stosunku do 
czynów zagrożonych karą łagodniejszą. „Przyjęcie górnej granicy zagrożenia w wy-
sokości 5 lat pozbawienia wolności jako zakresu zastosowania umorzenia absorpcyj-
nego może budzić wątpliwości, ponieważ ustawodawca konkludentnie dał do zrozu-
mienia, że nie są to przestępstwa groźne. Taka sytuacja może oznaczać wprowadzenie 
«bocznymi drzwiami» relatywizacji odpowiedzialności prawnej oskarżonego”27.

22 Ibidem, s. 501.
23 P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 

2011, s. 390.
24 T. Bojarski, Nowe środki karne i formy załatwiania spraw karnych. Uwagi na tle nowego 

prawa karnego, (w:) Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci 
Profesora Wiesława Daszkiewicza, Poznań 1999, s. 145.

25 Z. Sobolewski, op. cit., s. 114.
26 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, op. cit., s. 79; J. Wojnar, Odstąpienie od zasady 

legalizmu – art. 11 k.p.k., Prokuratura i Prawo 1999, nr 6, s. 58; R.A. Stefański, op. cit., s. 506.
27 M. Kuźma, Instytucja umorzenia absorpcyjnego jako przejaw oportunizmu procesowego 

(art. 11 k.p.k.), LEX nr 109755, teza 3.
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Ostatnią, ale nie mniej ważną przesłanką zastosowania umorzenia absorp-
cyjnego jest okoliczność, iż nie sprzeciwia się temu interes pokrzywdzonego, 
jeżeli taki pokrzywdzony został w sprawie ujawniony28. Na tym tle pojawiają 
się kwestie sporne, ponieważ niektórzy przedstawiciele doktryny łączą tę 
przesłankę z „powinnością uzyskania stosownego oświadczenia pokrzywdzo-
nego”29. Inni są zdania odmiennego i uważają, że przesłankę tę zobligowany 
jest zbadać sam organ procesowy, który „nie ma obowiązku uzyskania zgody 
pokrzywdzonego”30.

Mimo iż jest to instytucja stosunkowo nowa, jej kształt uległ zmianie. 
W 2003 r.31 ustawodawca dodał do art. 11 k.p.k. § 3, według którego postę-
powanie można wznowić w sprawie umorzonej na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. 
w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany treści prawomocnego wyroku, który 
był podstawą zastosowania umorzenia absorpcyjnego. Jak stwierdzono w lite-
raturze, stanowiło to „(…) usunięcie istotnej luki prawnej polegającej na braku 
podstaw prawnych do wzruszenia prawomocnego postępowania o umorzeniu 
absorpcyjnym w przypadku uchylenia bądź zmiany wyroku orzekającego 
karę za przestępstwo absorbujące w wyniku uwzględniania nadzwyczajnego 
środka zaskarżenia. Powodowało to groźbę zapewnienia bezkarności sprawcy 
przestępstwa absorbowanego w sytuacji, gdy wcześniej kara za przestępstwo 
absorbujące została orzeczona niesłusznie”32. Nowelizację można uznać za 
realizację postulatu wyrażonego przez J. Wojnara33, który proponował, żeby 
najbliższa nowelizacja wprowadziła przepis umożliwiający wznowienie po-
stępowania w razie uchylenia lub istotnej zmiany prawomocnego wyroku, 
z powodu którego umorzono postępowanie. 

Jak zauważono wcześniej, warunkiem zastosowania omawianej instytucji 
jest łączne zaistnienie trzech przesłanek. Mianowicie, popełniony został wy-
stępek zagrożony karą do lat 5, orzeczenie kary wobec oskarżonego byłoby 
niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary orzeczonej prawomocnie za 

28 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, op. cit., s. 126.
29 S. Waltoś, op. cit., s. 36. Zob. także: J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, op. cit., 

s. 80–81 i podana tam literatura.
30 J. Wojnar, op. cit., s. 60. Tak samo: R.A. Stefański, op. cit., s. 506.
31 Dz.U. 2003.17.155.
32 J. Zarębski, Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego – art. 11 k.p.k. Wyjątek od 

zasady legalizmu, Warszawa 2012, s. 115–116.
33 J. Wojnar, op. cit., s. 65.
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inne przestępstwo oraz interes pokrzywdzonemu temu się nie sprzeciwi. Jak 
wskazano we wstępie, tylko pierwsza przesłanka jest dookreślona, pozostałe 
mają charakter oceny. Należałoby określić kryteria stosowania pozostałych 
przesłanek, aby uniknąć dowolności ich stosowania. Przede wszystkim trzeba 
ściśle określić termin „oczywista niecelowość”.

Termin ten jest nieostry; w literaturze przedmiotu znajdziemy określenie, 
iż owa „oczywista niecelowość” powinna wynikać z wyraźnej dysproporcji 
między wysokością kary orzeczonej za przestępstwo poważne i spodziewaną 
łagodną reakcją karną na przestępstwo, co do którego postępowanie zamierza 
się umorzyć. Taka sytuacja zachodzi w szczególności, gdy można przewidywać, 
że w razie orzeczenia kary za przestępstwo mniejszej wagi kara łączna nie 
byłaby wyższa niż wymierzona za przestępstwo poważne (absorpcja), a także 
wtedy, gdy wymierzona kara tylko nieznacznie przekraczałaby karę już prawo-
mocnie orzeczoną – można byłoby mówić o oczywistej niecelowości karania, 
uzasadniającej umorzenie postępowania34. Chcąc stworzyć definicję „oczywista 
niecelowość karania”, można uznać, iż chodzi tu o dysproporcję między karą za 
pierwsze przestępstwo i ewentualną karą za drugie, ale dysproporcja ta nie musi 
być drastyczna35, każdorazowo jednak to prokurator bądź sędzia (w zależności 
od tego, na jakim etapie postępowania karnego zapada decyzja o zastosowaniu 
instytucji umorzenia absorpcyjnego) musi hipotetycznie „orzec wyrok” za 
drugie przestępstwo na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. 
Dokonując takiej oceny, organ musi zastanowić się, czy ewentualne zastosowa-
nie § 1 art. 11 k.p.k. będzie zaspokajać poczucie sprawiedliwości36, a także czy 
kara za pierwsze przestępstwo będzie wystarczająca dla oskarżonego. Organ 
każdorazowo przy wymiarze kary musi wziąć pod uwagę art. 53 § 2, a więc 
„(…) motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa 
wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obo-
wiązków, rodzaj i  rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości 
i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa 

34 Zob. J. Bartoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R. Stefański, S. Zabłocki, 
Kodeks postępowania karnego, t. 1, Warszawa 1998, s. 184; P. Hofmański, E. Sadzik, 
K. Zgryzek, op. cit., s. 125; J. Grajewski, L. Paprzycki, S. Steinborn, op. cit., s. 79.

35 M. Kuźma, Instytucja umorzenia absorpcyjnego jako przejaw oportunizmu procesowego 
(art. 11 k.p.k.), (w:) L. Boguń (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 19, Wrocław 
2006, s. 233.

36 Z. Gostyński, op. cit., s. 32.
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i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody 
lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, 
a także zachowanie się pokrzywdzonego”.

Instytucja umorzenia absorpcyjnego nie może naruszać interesów po-
krzywdzonego, gdyby jednak taka sytuacja zaistniała, „Pokrzywdzony może 
(…) skutecznie kwestionować decyzje o umorzeniu [chodzi o umorzenie 
absorpcyjne – przyp. R. B.] w środku odwoławczym (na etapie postępowania 
przygotowawczego jako strona, a na etapie postepowania sądowego – w zależ-
ności od tego, ile praw posiada)”37. W przypadku umorzenia postępowania na 
podstawie art. 11 k.p.k. w fazie postępowania przygotowawczego możliwe jest 
uruchomienie postępowania kontrolnego w ramach art. 306 k.p.k.38 „ Przepis 
ten, przewidując zaskarżalność postanowienia o umorzeniu postępowania 
przygotowawczego, nie wskazuje przyczyn umorzenia, które doprowadziły do 
podjęcia takiej decyzji. Oznacza to, że pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie 
na postanowienie o umorzeniu postępowania bez względu na to, czy decyzja ta 
została podjęta w związku ze stwierdzeniem istnienia przeszkody procesowej 
w art. 17 § 1 k.p.k. lub art. 322 k.p.k., czy też w związku z ustaleniem istnienia 
warunków określonych w art. 11 k.p.k.”39.

S. Łagodziński uważa, że „W praktyce ścigania karnego instytucja umorze-
nia absorpcyjnego traktowana jest niejednokrotnie instrumentalnie, bowiem 
faktyczna decyzja o umorzeniu była warunkowana innymi okolicznościami 
niż wymienione w art. 11 k.p.k., chodziło tu zawsze o załatwienie spraw 
«długotrwających», (…), ukrycie własnych błędów popełnionych w pro-
wadzeniu postępowania przygotowawczego, czy wreszcie skazanie sprawcy 
na długotrwającą karę pozbawienia wolności, której nie mogło pogorszyć 
przestępstwo absorpcyjne”40.

Obecnie umorzenie absorpcyjne jest marginalnie wykorzystywanym in-
strumentem procesowym41 zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, 

37 B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, op. cit., s. 76.
38 Zob. J. Zagrodnik, Umorzenie absorpcyjne a  instytucja skargi subsydiarnej w polskim 

procesie karnym, Prawo i Prokuratura 2000, nr 2, s. 63–78; idem, Instytucja skargi 
subsydiarnej w procesie karnym, Warszawa 2005, s. 146–147.

39 J. Zagrodnik, Umorzenie absorpcyjne…, s. 69. 
40 S. Łagodziński, Umorzenie i zawieszenie postępowania karnego w trybie art. 11 k.p.k. 

(analiza dogmatyczna i praktyka ścigania), Warszawa 2004, s. 28–29.
41 M. Rogacka-Rzewnicka, op. cit., s. 368–369.
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jak i postępowania jurysdykcyjnego. Jak wynika z danych42 Prokuratora Gene-
ralnego, w 2013 r. przeprowadzono 429 919 postępowań przygotowawczych, 
z czego 55 w wyniku wydania postanowienia w oparciu o art. 11 § 1 k.p.k., 
co stanowi 0,01% ogółu zakończonych postępowań przygotowawczych. 
Najwięcej, bo aż około 0,07% ogółu spraw zostało umorzonych w apelacji 
poznańskiej i łódzkiej, znaczną liczbę umorzeń zanotowano również w zakresie 
właściwości Prokuratury Apelacyjnej Białostockiej (0,006%), Rzeszowskiej 
(0,06%), Krakowskiej (0,04%), Szczecińskiej (0,04%) i Wrocławskiej (0,02%). 
Dla porównania w 2012 r. wszczęto 415 433 postępowań przygotowawczych, 
z czego 99 umorzono na podstawie art. 11 § 1 k.p.k., co stanowi 0,02% ogółu 
prowadzonych spraw.

Według danych Wydziału Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości43 
w 2012 r. osądzono w sądach rejonowych w okręgach sądów okręgowych 
451 970 spraw, z czego 157 umorzono w trybie art. 11 § 1 k.p.k., co stanowi 
0,03% wszystkich osądzonych spraw. Jak wynika z powyższego zestawienia, 
instytucja umorzenia absorpcyjnego częściej, choć równie marginalnie, wyko-
rzystywana jest na etapie postępowania jurysdykcyjnego niż przygotowawczego. 

Z powyższych danych wynika, iż główny cel, czyli „racjonalne usprawnienie 
postępowania karnego, uczynienie go bardziej skutecznym oraz szybszym i tań-
szym sposobem zwalczania drobnej i średniej przestępczości, umożliwiając tym 
samym koncentrację sił i środków do zwalczania przestępstw najpoważniejszych, 
szczególnie niebezpiecznych dla porządku społecznego i bezpieczeństwa pań-
stwa”44, jaki przyświecał ustawodawcy, który w 1997 r. wprowadził do kodeksu 
postępowania karnego ową instytucję, nie został osiągnięty. Może to poniekąd 
wynikać z faktu, iż polski system prawa opiera się na zasadzie legalizmu i jest 
głęboko zakorzeniony w mentalności, bowiem kolejne przestępstwo powinno 
prowadzić do zaostrzenia kary, a nie premiowania przestępcy. 

42 www.pg.gov.pl, zestawienie statystyczne do sprawozdania Prokuratora Generalnego 
z 2013 r.

43 Dane przytoczone za: Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie 
w sądach powszechnych oraz o więziennictwie w 2012 r., Ministerstwo Sprawiedliwości 
– Departament Organizacyjny, www.ms.gov.pl.

44 Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu postępowania karnego: Kodeks Karny 
– Kodeks Postępowania Karnego – Kodeks Karny Wykonawczy – z uzasadnieniami, 
Warszawa 1997, s. 393.
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streszczenie

Przedmiotem opracowania jest instytucja umorzenia absorpcyjnego, która stanowi wy-
jątek od zasady legalizmu na rzecz oportunizmu. W artykule zostały omówione przesłanki 
zastosowania umorzenia absorpcyjnego: rodzaj popełnionego przestępstwa – występek 
zagrożony karą pozbawienia wolności do 5 lat, niecelowość ukarania ze względu na rodzaj 
i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo oraz brak sprzeczności 
z interesem pokrzywdzonego. Ponadto to, iż niecelowość prowadzenia postępowania może 
powstać w każdym stadium postępowania, dlatego instytucja ta ma zastosowanie zarówno 
na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. W opracowaniu przedstawiono 
również stopień wykorzystania instytucji umorzenia absorpcyjnego na etapie postępowania 
przygotowawczego i jurysdykcyjnego.

summary

The subject of the study is the institution of absorptional remand, which is an institu-
tion of an exception to the principle of legality for the opportunism. The article discusses 
the conditions for applying for absorptional remand: type of criminal trespass punishable 
by penalties of imprisonment for up to five years, inexpedience because of the nature and 
amount of the penalty imposed legally for another offense and lack of conflict with the in-
terests of the victim. As well as the fact that the inexpediency of the proceedings may occur 
at any stage of the proceedings, therefore the institution is applicable both at the stage of 
preparatory proceedings and of trial. The study further shows the degree of utilization of the 
institution of absorptional remand for stage of preparatory proceedings and proceedings.
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Realizacja zasady legalizmu w postępowaniu 
dyscyplinarnym… przeciwko nauczycielom akademickim

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym1 nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscypli-
narnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego 
lub godności zawodu nauczycielskiego. Art. 144 ust. 2 p.szk.wyż. wskazuje, że 
postępowanie wyjaśniające rzecznik dyscyplinarny wszczyna niezwłocznie, nie 
później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o popeł-
nieniu czynu skutkującego możliwością poniesienia odpowiedzialności dyscy-
plinarnej. Z kolei na podstawie art. 144 ust. 3 p.szk.wyż. rzecznik dyscyplinarny 
wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu, w szczególności w przypadku, gdy 
nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na:

• przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autor-
stwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;

• rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 
cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;

• rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 
cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu 
takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu 
lub nadania;

1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 572, zwana dalej: p.szk.wyż.
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• naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób;
• sfałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu 

innego oszustwa naukowego;
• przyjęciu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy 

w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w uczelni;
• powołaniu się na wpływy w uczelni, instytucji państwowej lub samorzą-

dowej albo wywoływaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej 
w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęciu się pośrednictwa 
w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo 
jej obietnicę;

• udzieleniu albo obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej 
w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w uczelni poprzez 
wywarcie wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej 
funkcję lub zajmującej stanowisko w uczelni, w związku z pełnieniem 
tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.

Wobec faktu, że art. 150 p.szk.wyż. nakazuje stosować do postępowania 
dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich w sprawach nieuregulowa-
nych w ustawie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania karnego, o czym 
będzie mowa poniżej, pojawia się pytanie, czy w postępowaniu dyscyplinarnym 
przeciwko nauczycielom akademickim obowiązuje zasada legalizmu, czy nie? 
Zasada ta w procesie karnym nakłada na organy ścigania prawny obowiązek 
wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego w każdym przypad-
ku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, 
zaś oskarżyciela publicznego obliguje do wniesienia i popierania przed sądem 
publicznego aktu oskarżenia w sprawach o te przestępstwa (art. 10 § 1 k.p.k.). 
Pytanie o obowiązywanie zasady legalizmu w postępowaniu dyscyplinarnym 
nie sprowadza się tylko do ustalenia, czy rzecznik dyscyplinarny jest zobowią-
zany do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia deliktu dyscyplinarnego, a następnie do wniesienia 
do komisji dyscyplinarnej wniosku o ukaranie. Zagadnienie to ma znacznie 
szerszy aspekt, jeśli się weźmie pod uwagę, że naczelne zasady procesu karnego, 
do których zalicza się zasadę legalizmu, wyznaczają model procesu karnego oraz 
kierunek stosowania i interpretacji innych norm prawnych2. Nadto skoro prawo 
materialne chroni określone wartości społeczne (dobra prawne), to ochrona ta 

2 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1998, s. 206.
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może być zagwarantowana tylko wtedy, gdy organy procesowe podejmą dzia-
łanie dla ich zabezpieczenia. Słusznie podnosi T. Bojarski, że „niezastosowanie 
się do zasady legalizmu oznaczałoby, że norma chroniąca formalnie wartość 
społeczną staje się martwa”3. Przyjęcie lub odrzucenie obowiązywania zasady 
legalizmu w postępowaniu dyscyplinarnym jest w gruncie rzeczy opowiedze-
niem się za takim lub innym modelem postępowania dyscyplinarnego wobec 
nauczycieli akademickich. 

Aksjologiczne uzasadnienie zasady legalizmu wywodzi się z konstytucyjnej 
równości wszystkich obywateli wobec prawa. Art. 32 ust. 1 Konstytucji RP 
stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne. Prawo do równego traktowania oznacza 
także równość (w sensie braku wyjątków) w zakresie pociągnięcia do odpo-
wiedzialności karnej, skoro obywatele oczekują, że każdy z nich w tej sferze 
będzie traktowany jednakowo. 

Udzielenie odpowiedzi na zarysowany powyżej problem możliwe jest po 
uwzględnieniu kilku ważnych czynników. 

W  pierwszym rzędzie konieczne jest uświadomienie sobie roli, jaką 
w szkolnictwie wyższym pełni odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 
akademickich4. Nie ulega wątpliwości, że głównym celem tej odpowiedzialno-
ści jest dbałość o wysokie standardy etyczne zawodu, a także, jak wskazywał 
M. Cieślak, ochrona wartości istotnych dla określonych, zorganizowanych 
grup społecznych5. Z kolei zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „wyod-
rębnienie procedur odpowiedzialności dyscyplinarnej i nadanie im pozasą-
dowego charakteru znajdować może podstawę w specyfice poszczególnych 
grup zawodowych oraz ochronie ich autonomii i  samorządności”, bowiem 
„podstawą odpowiedzialności są czyny godzące w dobro danej służby czy też 
godność związaną z wykonywaniem danej funkcji”6. „Klauzula, określająca 
delikt dyscyplinarny jako zachowanie uchybiające godności zawodu, wyraża 

3 T. Bojarski, Znaczenie zasady legalizmu dla zasady równości wobec prawa oraz w świetle 
ogólnych dyrektyw wymiaru kary, (w:) B. Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski (red.), 
Zasada legalizmu w procesie karnym, t. 1, Lublin 2015, s. 68.

4 Na marginesie tylko można zauważyć, że ta sama kwestia odnosi się do każdej grupy 
zawodowej, dla której ustawodawca przewidział odpowiedzialność dyscyplinarną, np. 
do odpowiedzialności dyscyplinarnej w prawniczych zawodach zaufania publicznego.

5 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990, s. 22.
6 Wyrok TK z 9 listopada 1993 r., K. 11/93, OTK w 1993 r., cz. II, s. 364.
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istotę odpowiedzialności dyscyplinarnej; stanowi jedynie możliwe ogólne 
określenie, które wypełnia się treścią adekwatną do wymagań i oczekiwań 
stawianych przedstawicielom danej profesji”7. Tylko członkowie danej grupy 
zawodowej, w ramach przysługującej im autonomii, mogą dokonać oceny, czy 
określone zachowanie godzi w dobra tej grupy, narusza wyznaczone przez nią 
standardy etyczne i dobro służby. 

Autonomia szkół wyższych została zagwarantowana w art. 70 ust. 5 
Konstytucji. Rozumie się przez nią konstytucyjnie chronioną sferę wolności 
prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia studentów w ramach obo-
wiązującego porządku prawnego8. Jest to uprawnienie m.in. do określania 
niektórych praw i obowiązków studentów oraz ich pozycji w uniwersytecie9. 
Ustawodawstwo zwykłe nie może znosić istoty tej autonomii poprzez „pełne 
i wyczerpujące unormowanie wszystkich spraw, które określają pozycję studenta 
w szkole wyższej”10. Te same reguły dotyczą nauczycieli akademickich, których 
prawa i obowiązki zostały wyznaczone nie tylko przez ustawy (np. Kodeks 
pracy), ale także przez zasady określone przez uczelnię. Oczywiste jest jednak, 
że państwo nie pozostawia społeczności akademickiej całkowitej swobody 
w zakresie rozstrzygania o odpowiedzialności dyscyplinarnej, lecz sprawuje 
nad tym kontrolę poprzez uregulowanie w ustawie katalogu możliwych do 
wymierzenia kar dyscyplinarnych, określenie procedury jej wymierzania, nakaz 
odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego w tym 
postępowaniu, a także zagwarantowanie prawa do odwołania się do sądu od 
orzeczenia wydanego przez komisję dyscyplinarną. 

Konieczność ochrony takich wartości, jak godność zawodu, dobro służby, 
autonomia korporacji zawodowej, a także fakt, że ustawodawca pozostawił 
w rękach członków społeczności akademickiej kwestię rozstrzygnięcia o od-
powiedzialności dyscyplinarnej członków tej społeczności, już na pierwszy 
rzut oka pozwala na przyjęcie, że zasada legalizmu ma zastosowanie również 
w postępowaniu dyscyplinarnym. Nie jest to jednak powód wystarczający do 
przyjęcia takiej konkluzji, muszą być wzięte pod uwagę jeszcze inne elementy, 

7 Wyrok TK z 11 września 2001 r., sygn. akt SK 17/00, Dz.U. 2001, nr 103, poz. 1129.
8 Wyrok TK z 8 listopada 2000, SK 18/99, OTK ZU nr 7, poz. 258, s. 1266.
9 L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 12. Por. P. Winczorek, 

Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 94–95; 
wyrok TK z 8 listopada 2000, SK 18/99, OTK ZU nr 7, poz. 258, s. 1266.

10 Wyrok TK z 8 listopada 2000, SK 18/99, OTK ZU nr 7, poz. 258, s. 1266.
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wśród których należy wymienić ocenę prawnego charakteru postępowania 
dyscyplinarnego oraz wyznaczenie zakresu pojęciowego odpowiedniego 
stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego w tym postępowaniu. 

Odnosząc się do kwestii charakteru postępowania dyscyplinarnego, warto 
wskazać, że już w dwudziestoleciu międzywojennym ta kwestia była przedmio-
tem analizy. J. Makarewicz twierdził, że odpowiedzialność dyscyplinarna to 
w istocie rodzaj odpowiedzialności karnej sensu largo, która jest dostosowana do 
potrzeb danej korporacji mającej swoje odrębne od innych standardy zawodowe 
i etyczne11. Także w późniejszym okresie ten pogląd znalazł zwolenników12. 
Dla przykładu W. Świda uznawał prawo dyscyplinarne za szczególną gałąź 
czy też rodzajową odmianę prawa karnego, która od państwowego prawa 
karnego różni się swoim partykularnym, a nie powszechnym charakterem13. 
Z kolei M. Cieślak akcentował ochronę wartości istotnych dla określonych, 
zorganizowanych grup społecznych jako zasadniczy cel postępowania dyscypli-
narnego14. Warto odnotować, jak się wydaje, oddający sedno problemu pogląd 
reprezentowany przez L. Gardockiego, zgodnie z którym odpowiedzialność 
dyscyplinarna należy do form odpowiedzialności represyjnej (zwanej też prawem 
represyjnym), obejmującej także odpowiedzialność karną, odpowiedzialność 
za wykroczenia, odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione oraz wła-
śnie odpowiedzialność dyscyplinarną. Prawo represyjne to dziedzina prawa, 
która polega na stosowaniu środków z istoty swej dolegliwych dla sprawcy oraz 
opiera odpowiedzialność na zasadzie winy15. Brak którejkolwiek z tych dwóch 
przesłanek wyklucza zaliczenie danej dziedziny prawa do prawa represyjnego 
(dotyczy to np. odpowiedzialności karno-administracyjnej opierającej się na 
odpowiedzialności obiektywnej). 

Niezależnie od wyraźnego powinowactwa pomiędzy prawem dyscyplinar-
nym i prawem karnym w szerokim znaczeniu, postępowanie dyscyplinarne nie 

11 J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy, t. 1, Lwów – Warszawa 1924, s. 4.
12 Z. Leoński, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznań 1959, 

s. 9; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, s. 6. Zob. wyrok TK 
z 8 grudnia 1998 r., K. 41/97, OTK ZU 1998, nr 7, s. 656.

13 W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1986, s. 17.
14 M. Cieślak, op. cit., s. 22.
15 Zob. L. Gardocki, Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, (w:) J. Gierek (red.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy 
tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin 
Profesora T. Kaczmarka, Wrocław 2006.
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jest postępowaniem karnym. Co więcej, jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, 
postępowanie dyscyplinarne nie tylko nie jest tożsame z postępowaniem kar-
nym, ale również nie stanowi wymiaru sprawiedliwości w rozumieniu art. 175 
ust. 1 Konstytucji16. Skoro więc nie przeradza się ono w postępowanie karne, 
oczywiste jest, że nie można domagać się w jego toku respektowania tych sa-
mych standardów proceduralnych, jakie obowiązują w procesie karnym, mimo 
że skutki niektórych kar dyscyplinarnych (pozbawienie prawa wykonywania 
zawodu nauczyciela akademickiego na stałe – art. 140 ust. 1 pkt 4 p.szk.wyż.) 
mogą być równie dotkliwe jak środki karne orzekane w toku procesu karnego17. 

Zdaniem Sądu Najwyższego, które w pełni podzielam, charakter postę-
powania dyscyplinarnego nie wymaga tak wysokich standardów, jakie zostały 
przewidziane w procesie karnym, stąd dopuszczalne są regulacje charaktery-
zujące się wysokim stopniem odformalizowania18. Jak już pisałam w innym 
miejscu, odpowiedzialność karna ma charakter wyjątkowy, czego przejawem 
jest chociażby obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege, niemającej 
swego odpowiednika na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdzie 
delikty dyscyplinarne zostały określone bardzo ogólnie, z reguły jako czyny 
godzące w godność zawodu i dobro służby19. Z tego względu nie ma potrzeby 
zagwarantowania obwinionemu w postępowaniu dyscyplinarnym identycznych 
praw jak te, które w procesie karnym posiada oskarżony, nie musi być także 
zachowany ten sam tryb procedowania ani taki sam formalizm czynności 
procesowych (poza tymi czynnościami, których forma została określona ex 
lege, jak np. elementy orzeczenia oraz wniosku o ukaranie). 

O ile represyjny charakter postępowania dyscyplinarnego i jego powino-
wactwo z prawem karnym uzasadniałyby konieczność respektowania w tym 
postępowaniu zasady legalizmu, o tyle jego odformalizowanie i brak tożsamości 
z postępowaniem karnym nieco ten pogląd osłabiają. Należy zatem odnieść 
się do jeszcze jednej kwestii, to jest do obowiązku odpowiedniego stosowania 
przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym 
wobec nauczycieli akademickich, wynikającego z art. 150 p.szk.wyż. 

16 Wyrok TK z 11 września 2001 r., SK 17/00, OTK ZU 2001, nr 6, poz. 165.
17 K. Dudka, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w sprawach 

dyscyplinarnych wobec notariuszy, Rejent 2010, nr specjalny, marzec, s. 192 i n.
18 Wyrok SN – SD z dnia 1 października 2004 r., SDI 33/04, niepubl. 
19 K. Dudka, op. cit., s. 192 i n.
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Zastosowanie techniki ustawodawczej polegającej na odesłaniu do innego 
aktu prawnego bywa uzasadnione, a w regulacjach ustaw normujących postę-
powania dyscyplinarne właściwie stało się standardem. Przepisy odsyłające 
„mogą być podporządkowane realizacji funkcji osiągania spójności regulowa-
nych instytucji w zgodzie z ogólną zasadą sprawiedliwości formalnej (…), by 
podobne pod jakimś istotnym względem sprawy regulowane były w podobny 
sposób”; realizują także postulat skrótowości aktu prawnego20.

Określenie, na czym polega odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu 
postępowania karnego wcale nie jest łatwe przede wszystkim z tego powodu, 
że czynność ta nie ma charakteru jednolitego i wbrew pozorom nie zawsze 
oznacza obowiązek zastosowania przepisu Kodeksu postępowania karnego 
wprost, bez żadnych modyfikacji. Można powiedzieć, że ta forma odpowied-
niego stosowania będzie występowała stosunkowo rzadko, w zasadzie odnosi 
się przede wszystkim do czynności dowodowych, takich jak przesłuchanie 
świadka. Nie powoduje też przekształcenia postępowania dyscyplinarnego 
w postępowanie karne, o czym już była mowa powyżej. 

M. Hauser określił, że odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postę-
powania karnego oznacza nakaz posłużenia się analogią z ustawy jako sposobem 
stosowania prawa w wypadkach wskazanych przez przepis odsyłający21. W tym 
miejscu wypada przypomnieć, że analogia jest niedopuszczalna w prawie 
karnym materialnym (i to w odniesieniu do przepisów mających charakter 
materialny), natomiast w procesie karnym dopuszcza się ją, o ile nie dotyczy 
czynności z istoty swej niekorzystnej dla oskarżonego (np. środki przymusu) 
oraz ingerujących w prawa człowieka (np. kontrola korespondencji). Nakaz 
odpowiedniego stosowania oznacza nie tylko możliwość, ale wręcz obowiązek 
zastosowania analogii w postępowaniu dyscyplinarnym.

Sąd Najwyższy orzekł, że odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu 
postępowania karnego oznacza respektowanie reguł wyrażonych w przepisach 
stanowiących zakres odniesienia, to znaczy tych, które normują konkretne 

20 Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2009 r. o rozstrzygnięcie 
przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa, 
w kwestii: „Czy w postępowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie 
sędziego do odpowiedzialności karnej odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu 
postępowania karnego?”, sygn. BSA 11- 4110 -1/09, niepubl.

21 M. Hauser, Przepisy odsyłające. Zagadnienia ogólne, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 4, 
s. 88–89. 
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zagadnienie22. Polega z reguły na zmianie dyspozycji przepisu odpowiednio 
stosowanego, z uwagi na odmienne ukształtowanie modelu postępowania 
w różnych procedurach: dyscyplinarnej i karnej23. Tak zdefiniowane pojęcie 
odpowiedniego stosowania prowadzi do wniosku, że może ono nastąpić 
w trzech skrajnie odmiennych formach, takich jak: 

• zastosowanie wprost konkretnego przepisu ustawy;
• zastosowanie z odpowiednimi modyfikacjami; 
• odmowa zastosowania przepisu ze względu na określone różnice24.
Często umyka fakt, że formą odpowiedniego stosowania jest także 

odmowa zastosowania przepisu, o czym organy dyscyplinarne zdają się nie 
pamiętać. Tymczasem już w latach 60. ubiegłego wieku J. Nowacki wska-
zywał, że możliwa jest niedopuszczalność adaptacji konkretnego przepisu 
do postępowania dyscyplinarnego, co wynika z  jego bezprzedmiotowości 
(np. postępowanie ze stosunków międzynarodowych) albo całkowitej 
sprzeczności z  przepisami przewidzianymi dla postępowania dyscypli-
narnego25. O odmowie zastosowania przepisu może przesądzać represyjny 
charakter normy prawnej ingerującej w prawa człowieka (np. kary porząd-
kowe), co wyklucza analogię, o czym wspomniano wyżej, a także zupełność 
regulacji jakiegoś zagadnienia w  ustawie regulującej odpowiedzialność  
dyscyplinarną. 

Trudność polega na tym, że mimo określenia (w doktrynie i judykaturze) 
metody stosowania norm Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu 
dyscyplinarnym (wprost, z modyfikacjami, odmowa), w rzeczywistości usta-
lenie, która z tych form będzie miała zastosowanie w konkretnym przypadku, 
w dużej mierze zależy od intuicji i doświadczenia osoby, która dokonuje czyn-
ności i nie da się wykluczyć, że w procesie wykładni inny organ dyscyplinarny 
może dojść do skrajnie odmiennych rezultatów, a jego rezultat odpowiedniego 
stosowania przepisów będzie zupełnie inny, co może rzutować na wynik całego 
postępowania dyscyplinarnego (np. wydanie orzeczenia o ukaraniu w miejsce 

22 Uchwała SN z 30 września 2003 r., I KZP 23/03.
23 Por. R. Kmiecik, Glosa do uchwały SN z 30 września 2003 r., I KZP 23/03, OSP 2004 

nr 3, poz. 40, s. 173.
24 Wyrok SN z 5 listopada 2003 r. w sprawie SNO 67/03, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 

– Sądu Dyscyplinarnego, z. II/2003, Warszawa 2004, s. 68.
25 J. Nowacki, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, Państwo i Prawo 1964, z. 3, 

s. 370–371.
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umorzenia postępowania dyscyplinarnego), prowadzić do obstrukcji procesowej 
i przewlekłości postępowania. 

Ze względu na to, że – jak słusznie wskazał W. Kozielewicz w odniesieniu 
do odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy, ale mającej w takiej samej 
mierze zastosowanie do postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli 
akademickich – przepisy Kodeksu postępowania karnego wraz z regulacjami 
zawartymi w ustawie normującej dany zawód tworzą jednolity system prawny 
określający odpowiedzialność dyscyplinarną, ich stosowanie jest obowiązkiem 
organów postępowania dyscyplinarnego, a nie ich uprawnieniem. W efekcie 
w każdym przypadku, gdy ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym nie re-
guluje wyczerpująco jakiegoś zagadnienia, obligatoryjne jest stosowanie norm 
zawartych w tym Kodeksie26.

Można podejmować próby wyodrębnienia jednolitych kryteriów oceny, 
czy konkretny przepis może być zastosowany w postępowaniu dyscyplinarnym 
wprost, po odpowiednich modyfikacjach, albo że jego zastosowanie jest w ogóle 
niedopuszczalne, ale podział taki również będzie nieostry. Najłatwiej, jak się 
wydaje, określić kryteria niedopuszczalności stosowania przepisów Kodeksu 
postępowania karnego, o czym wspominałam. Zastosowanie norm kodekso-
wych wprost będzie możliwe, gdy czynność postępowania dyscyplinarnego 
jest identyczna z czynnością unormowaną w Kodeksie postępowania karnego, 
np. przesłuchanie świadka, powołanie biegłego. W tym ostatnim przypadku 
można mieć wątpliwość, czy organy postępowania dyscyplinarnego są upraw-
nione do wydania postanowienia o powołaniu biegłych psychiatrów wobec 
odmiennego ukształtowania tej kwestii w art. 202 § 1 k.p.k. stanowiącego lex 
specialis w stosunku do art. 193 k.p.k. O ile bowiem art. 193 k.p.k. zezwala 
na powołanie biegłego każdemu z organów prowadzących postępowanie 
przygotowawcze i sądowi w postępowaniu jurysdykcyjnym, o tyle biegłych 
psychiatrów w postępowaniu przygotowawczym powołuje wyłącznie pro-
kurator (a nie inny organ, np. Policja), a w postępowaniu sądowym – sąd. 
W pozostałych przypadkach będziemy mieli do czynienia ze stosowaniem 
przepisów Kodeksu postępowania karnego w sposób zmodyfikowany (np. przez 
odniesienie przepisu regulującego prawo oskarżonego do odmowy odpowiedzi 
na pytania do obwinionego). 

26 W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy – problematyka materialno
prawna i procesowa, Rejent 2006, nr 9, s. 29.
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W postępowaniu dyscyplinarnym należy również odpowiednio stosować 
prawo karne materialne, a konkretnie przepisy części ogólnej Kodeksu karnego. 
Taki pogląd zaprezentował Sąd Najwyższy, wywodząc go z wyrażonej w art. 
2 § 1 pkt 1 k.p.k. zasady trafnej reakcji, która wymaga, by do odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej pociągnięto osobę, która dopuściła się przewinienia i aby 
trafnie orzeczono przewidziane prawem środki. Ponieważ funkcjonowanie 
tej zasady jest uzależnione od konieczności respektowania w postępowaniu 
dyscyplinarnym pewnych naczelnych reguł prawa karnego materialnego, 
wobec tego „w toku postępowania dyscyplinarnego należy sięgać – na zasadzie  
analogii iuris – do rozwiązań przewidzianych w kodeksie karnym”27. Za ko-
niecznością odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu karnego przemawia 
jeszcze inny argument, którym jest przynależność zarówno prawa karnego, jak 
i prawa dyscyplinarnego do zbioru określanego mianem prawa represyjnego, 
przez co niektóre reguły prawa karnego są wspólne dla wszystkich wchodzących 
w jego skład dziedzin, chociaż sformułowane tylko w prawie karnym material-
nym. Przemawia za tym, zdaniem M. Cieślaka, również wola ustawodawcy, 
który uregulował zagadnienia prawnomaterialne w postaci katalogu kar dys-
cyplinarnych, przez co gwarantuje przestrzeganie podstawowych gwarancji 
praw człowieka związanych z wyrażoną bezpośrednio tylko w prawie karnym 
zasadą nulla poena sine lege28. 

Przedstawiona powyżej analiza, choć nie rości sobie prawa do wyczerpania 
wszystkich aspektów tego zagadnienia, pozwala na wniosek, że w postępowaniu 
dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich obowiązuje zasada legali-
zmu, która obliguje rzecznika dyscyplinarnego do wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego w każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przewinienia dyscyplinarnego, a następnie do wniesienia wniosku o ukaranie 
do komisji dyscyplinarnej. Wniosek taki wspiera także treść art. 144 ust. 2 i 3 
p.szk.wyż., w których ustawodawca posłużył się czasownikiem „wszczyna” 
i sformułowaniem „wszczyna z urzędu”, które w procesie wykładni językowej 
oznaczają obowiązek dokonania określonej czynności. 

27 Wyrok SN w sprawie dyscyplinarnej z dnia 5 listopada 2003 r., SNO 67/03, niepubl.
28 Por. M. Cieślak, op. cit., s. 22.
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streszczenie

Artykuł udziela odpowiedzi na pytanie, czy w postępowaniu dyscyplinarnym przeci-
wko nauczycielom akademickim obowiązuje zasada legalizmu, co oznaczałoby obowiązek 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w każdym przypadku, gdy istnieje uzasadnione 
podejrzenie przewinienia dyscyplinarnego. W tekście została przeprowadzona analiza 
charakteru postępowania dyscyplinarnego w kontekście jego zbieżności z procesem kar-
nym, a także zasady odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego 
w postępowaniu dyscyplinarnym.

summary

The article answers the question, if legalism should be applied in disciplinary proceedings 
against university teachers, which would oblige everyone to initiate a disciplinary proceedings 
in all cases where there is justified suspicion of disciplinary tort. This text shows analysis of 
disciplinary proceedings and its similarity to criminal proceedings, as well as principles of 
suitable application of laws in the Code of criminal prosecution in disciplinary proceedings. 
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Ekstradycja i europejski nakaz aresztowania  
w świetle zasady legalizmu

I. 

W niniejszym artykule zostanie przeanalizowana problematyka obowią-
zywania zasady legalizmu w postępowaniu w sprawach karnych ze stosunków 
międzynarodowych na przykładzie instytucji ekstradycji i europejskiego nakazu 
aresztowania. Rozważania dotyczące powyższych instytucji są przedstawione 
w oddzielnych, wyodrębnionych częściach artykułu, ponieważ autorki inaczej 
postrzegają relację pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania1. 

M. Mozgawa-Saj uznaje ekstradycję za instytucję odmienną od ENA. Po-
parciem tego twierdzenia jest nie tylko kwestia terminologii, ale także całkowite 
oparcie współpracy na zaufaniu do organów sądowych państw członkowskich 
Unii Europejskiej, czego niewątpliwym skutkiem jest skrócenie czasu trwania 
procedury wydania w trybie europejskiego nakazu aresztowania. Ponadto 
ENA jest oparty na przepisach prawa europejskiego, natomiast ekstradycja 
jest co do zasady formą traktatowej współpracy międzynarodowej. Wobec 
powyższego europejski nakaz aresztowania można uznać za instytucję prawa 
wewnętrznego Unii Europejskiej, podczas gdy ekstradycja jest instrumentem 

1 Autorką rozważań dotyczących ekstradycji jest dr Marta Mozgawa-Saj (I, II i III część), 
zaś rozważań dotyczących ENA – dr Barbara Dudzik (I i IV część).
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prawa międzynarodowego, o czym świadczy m.in. fakt zaangażowania państw 
za pośrednictwem politycznych organów władzy. Ponadto wskazuje się, że 
ekstradycja jest formą współpracy międzynarodowej, zaś europejski nakaz 
aresztowania jest instrumentem pomagającym urzeczywistnić tę współpracę. 
Z istoty ekstradycji wynika, że ma ona charakter wydania ostatecznego, pod-
czas gdy europejski nakaz aresztowania dotyczy czasowego przekazania osoby, 
o którą wnioskuje państwo członkowskie Unii Europejskiej2.

Natomiast B. Dudzik prezentuje pogląd, że ENA jest rodzajem ekstradycji. 
Zdaniem autorki na akceptację zasługuje definicja sformułowana przez S. Wal-
tosia, zgodnie z którą pojęciem tym można posługiwać się w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów przymusowego wydawania za granicę lub sprowadzania 
z zagranicy oskarżonego w celu przeprowadzenia przeciwko niemu postępo-
wania karnego3. Za powyższym stanowiskiem przemawia art. 55 Konstytucji 
RP, w brzmieniu nadanym przez nowelę z dnia 8 września 2006 r., uchwaloną 
na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślić należy, że przed 
wydaniem powyższego wyroku TK wielokrotnie podejmowano w piśmien-
nictwie dyskusję na temat istoty ekstradycji i ENA, ich wzajemnej relacji oraz 
konstytucyjności ENA4. 

II.

Zasada legalizmu została sformułowana w art. 10 kodeksu postępowa-
nia karnego. Z § 1 tego artykułu wynika, że organ powołany do ścigania 

2 Szerzej na ten temat: J. Trzcińska, Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja w prawie 
polskim, Prokuratura i Prawo 2004, nr 6, s. 96; I. Oleksiewicz, (w:) H. Zięba-Załucka, 
M. Kijowski (red.), Instytucja europejskiego nakazu aresztowania i  ekstradycji jako 
instrumenty walki z przestępczością zorganizowaną w prawie polskim i wspólnotowym. 
Godność obywatela, urzędu i instytucji. Zmiany prawnoustrojowe prokuratury RP, Rzeszów 
2005, s. 102; M. Mozgawa, Ekstradycja i jej substytuty, Wojskowy Przegląd Prawniczy 
2008, nr 3, s. 41.

3 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 606–607.
4 B. Dudzik, Europejski nakaz aresztowania – nowa forma współpracy w sprawach karnych 

w Unii Europejskiej, (w:) W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona 
pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 719–726 i powołana tam literatura.
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przestępstw jest zobligowany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania 
przygotowawczego, natomiast oskarżyciel publiczny – także do wniesienia 
i popierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu5. Ponadto zakres omawianej 
zasady wyznacza przepis § 2, w świetle którego nikt nie może być zwolniony 
od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, z wyjątkiem wypadków 
określonych w ustawie lub w prawie międzynarodowym. Oznacza to, że 
dyrektywa legalizmu jest adresowana do wszystkich organów procesowych 
bez względu na stadium, w jakim znajduje się proces karny. Istotą omawianej 
zasady jest zatem realizacja norm prawa karnego materialnego wobec osoby 
winnej popełnienia przestępstwa. Należy zaakcentować, że poza działaniem 
zasady legalizmu pozostają czyny zabronione, których społeczna szkodliwość 
jest znikoma (tzw. oportunizm niewłaściwy)6. Stanowi to wyraz relacji oma-
wianej dyrektywy z obowiązującą w art. 1 § 2 kodeksu karnego materialną 
definicją przestępstwa7.

III. 

Mówiąc o zasadzie legalizmu w kontekście ekstradycji, należałoby zatem 
odpowiedzieć na pytanie, czy zgodnie z dyrektywą, o której stanowi art. 10 
k.p.k., uprawniony organ procesowy w sprawie o każde przestępstwo ma 
obowiązek wszcząć i przeprowadzić postępowanie ekstradycyjne? Czy może 
istnieją względy, które pozwalają organom procesowym decydować o tym, czy 
angażowanie polskiego systemu sprawiedliwości na przestrzeni międzynarodo-
wej jest zasadne i celowe, skłaniając się tym samym w kierunku ograniczenia 
zasady legalizmu?

5 M. Rogacka-Rzewnicka, Pojęcie, zakres oraz definicja zasady legalizmu i  zasady 
oportunizmu w znaczeniu opisowym, (w:) System prawa karnego procesowego. Zasady 
procesu karnego, t. 3, cz. 1, Warszawa 2014 , s. 446.

6 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, 
s. 236.

7 A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1984, s. 150.
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Próbując odpowiedzieć na powyższe pytania, przede wszystkim należy wska-
zać, że ekstradycja de lege lata nie ma ustawowej definicji8. Na gruncie polskiego 
kodeksu postępowania karnego można dokonać podziału na ekstradycję czynną 
(rozdział 64 k.p.k.) i ekstradycję bierną (rozdział 65 k.p.k.). Ekstradycja czynna 
jest określana jako aktywne zachowanie się – żądanie wydania – skierowane do 
państwa, w którym znajduje się osoba ścigana9. Żądanie to wiąże się z wystąpie-
niem uprawnionego organu Rzeczypospolitej Polskiej do właściwego organu 
obcego państwa. Ekstradycja bierna to z kolei postępowanie inicjowane przez 
organy obcego państwa, które występują z żądaniem wydania osoby ściganej 
w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary. 
Rozróżnienie to ma istotne znaczenie, gdyż o ile w postępowaniu biernym polski 
organ procesowy nie rozstrzyga o zasadności wszczęcia postępowania ekstrady-
cyjnego przez pryzmat zasady legalizmu (bowiem jest związany prawomocnym 
orzeczeniem państwa obcego i wniosek skierowany przez to państwo inicjuje 
postępowanie ekstradycyjne), o tyle w postępowaniu czynnym polski organ pro-
cesowy może realizować zasadę legalizmu przez wystąpienie (bądź zaniechanie 
takiej aktywności) do państwa obcego z wnioskiem o ekstradycję. Należy zatem 
przeanalizować, jaki jest zakres wniosków o ekstradycję czynną i czy w sprawie 
o każde przestępstwo uprawniony organ, zgodnie z dyrektywą, o której mowa 
w art. 10 k.p.k., ma obowiązek skierować wniosek o ekstradycję do państwa obcego.

Zakres wniosków ekstradycyjnych reguluje art. 593 k.p.k. Zgodnie z jego 
treścią wydanie może dotyczyć osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie 
karne, w celu przeprowadzenia postępowania sądowego lub w celu wykona-
nia orzeczonej kary pozbawienia wolności. Wniosek może również dotyczyć 
kwestii wyrażenia zgody na przewóz przez terytorium innego państwa osoby 
wydanej przez państwo trzecie oraz wydania z terytorium państwa obcego 
dowodów rzeczowych lub przedmiotów uzyskanych w wyniku przestępstwa 
przez podlegającego wydaniu sprawcę10. 

8 Instytucję tę można zdefiniować w oparciu o poglądy doktryny jako akt państwa 
o charakterze politycznym, polegający na przekazaniu podejrzanego lub skazanego, który 
znajduje się na obszarze zwierzchnictwa terytorialnego tego państwa, za przestępstwo 
lub przestępstwa popełnione na obszarze państwa żądającego wydania, które posiada 
jurysdykcję karną do ścigania i ukarania osoby ekstradowanej.

9 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 607.
10 R. Ponikowski, (w:) Z. Świda, J. Skorupka, R. Ponikowski, W. Posnow, Postępowanie 

karne. Część szczególna, Warszawa 2011, s. 395.
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Postępowanie o ekstradycję czynną dotyczy postępowania karnego (rozu-
mianego jako postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze), a zatem 
postępowania, które ma na celu ustalenie odpowiedzialności karnej lub wyko-
nanie prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Istotną przesłanką 
stanowiącą o możliwości przeprowadzenia postępowania ekstradycyjnego 
jest postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu, które załącza się do 
wniosku o wydanie. Zamiast postanowienia o tymczasowym aresztowaniu do 
wniosku można dołączyć odpis wyroku, jeżeli celem ekstradycji jest wydanie 
w celu wykonania wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności. 

W przypadku wniosku o wyrażenie zgody na przewóz przez terytorium 
innego państwa osoby wydanej przez państwo trzecie oraz wydanie z teryto-
rium państwa obcego dowodów rzeczowych lub przedmiotów uzyskanych 
przez sprawcę w wyniku przestępstwa, należy dołączyć do niego postanowie-
nie o tymczasowym aresztowaniu albo wyrok skazujący na karę pozbawienia 
wolności, co jest zależne od etapu postępowania karnego, na jakim zaistniała 
potrzeba wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję11. 

Mając na uwadze powyższą argumentację, należy stwierdzić, że na etapie 
postępowania przygotowawczego i  jurysdykcyjnego ekstradycja nie będzie 
możliwa w sprawach, w których brak jest podstaw do stosowania tymczaso-
wego aresztowania (określonych w art. 249 § 1 i art. 258 k.p.k.) lub gdy istnieją 
negatywne przesłanki dla zastosowania tego środka (art. 259 § 1–3 k.p.k.), 
nawet w sytuacji, gdy uprawniony organ ma zamiar wystąpić z wnioskiem 
o ekstradycję12. 

11 Zgodnie z art. 594 k.p.k. do wniosku o wydanie należy dołączyć postanowienie 
o  tymczasowym aresztowaniu (w  przypadku ekstradycji na etapie postępowania 
przygotowawczego i  jurysdykcyjnego) bądź zamiast tego postanowienia odpis 
prawomocnego wyroku sądu (na etapie postępowania wykonawczego).

12 Należy pamiętać, że tymczasowe aresztowanie jest możliwe w przypadku przestępstw, 
w których na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie 
w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania lub karę łagodniejszą, a  także jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku. W takich sytuacjach zastosowanie 
tego środka zapobiegawczego jest możliwe, o czym mowa w art. 259 § 4 k.p.k., gdy 
oskarżony ukrywa się, uporczywie nie stawia się na wezwania lub w inny bezprawny 
sposób utrudnia postępowanie albo gdy nie można ustalić jego tożsamości. Szerzej na 
ten temat: J. Izydorczyk, Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu 
karnym, Zakamycze 2002, s. 158.
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Z art. 249 § 2 k.p.k. wynika, że środki zapobiegawcze w postępowaniu 
przygotowawczym, w tym tymczasowe aresztowanie, stosuje się względem 
osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Na 
tym tle istnieją kontrowersje dotyczące tego, czy wystąpienie z wnioskiem 
o ekstradycję w postępowaniu przygotowawczym jest możliwe z momentem 
wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów wyłącznie w trybie art. 
313 k.p.k., czy także na podstawie art. 308 § 2 lub art. 325g § 2 k.p.k.

Należy przychylić się do poglądu, że złożenie wniosku o wydanie w ramach 
czynnego postępowania ekstradycyjnego może nastąpić wobec osoby, co do 
której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w trybie art. 313 
k.p.k., gdyż środek zapobiegawczy w postępowaniu przygotowawczym można 
zastosować tylko wobec takiej osoby. Wydanie postanowienia o przedstawieniu 
zarzutów jest czynnością złożoną, na którą składa się sporządzenie postano-
wienia o przedstawieniu zarzutów, ogłoszenie go niezwłocznie podejrzanemu 
i przesłuchanie go, a także pouczenie o prawie żądania podania ustnie podstaw 
zarzutów oraz sporządzenie ich uzasadnienia na piśmie, przytoczenie ustnie 
podstaw zarzutów, sporządzenie uzasadnienia na piśmie i doręczenie go, jeśli 
takie żądanie zostało zgłoszone13. Dla zastosowania tymczasowego aresztowania 
i możliwości wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję w postępowaniu przygo-
towawczym nie wystarczy samo przesłuchanie w charakterze podejrzanego 
w ramach dochodzenia w niezbędnym zakresie, o którym mowa w art. 308 
§ 2 k.p.k., czy też przesłuchanie w charakterze podejrzanego, któremu ustnie 
przedstawiono zarzuty w dochodzeniu na podstawie art. 325g § 2 k.p.k. Je-
żeli jednak po wykonaniu czynności w trybie art. 308 § 2 lub 325g § 2 k.p.k. 
okaże się, że w postępowaniu przygotowawczym mają być zastosowane środki 
zapobiegawcze, należy przesłuchać podejrzanego, a następnie obligatoryjnie 
wydać postanowienie o przedstawieniu zarzutów, co i  tak w konsekwencji 
nastąpi na podstawie art. 313 k.p.k. 

Nie jest wykluczone wystąpienie z wnioskiem o ekstradycję w postępowaniu 
przygotowawczym, jeżeli osoba ukrywa się i istnieje potrzeba poszukiwania jej 
listem gończym, co wynika z art. 279 § 2 k.p.k. Wówczas co prawda nie jest 
możliwe ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z przyczyn nie-

13 R.A. Stefański, (w:) J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, 
S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 1998, s. 77. 
Podobnie: S. Stachowiak, Przedstawienie zarzutów w kodeksie postępowania karnego, 
Prokuratura i Prawo 1999, nr 2, s. 29.
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zależnych od organu procesowego, ale w takiej sytuacji dopuszcza się skróconą 
formę tej czynności, ograniczoną do sporządzenia postanowienia, przy czym 
jego ogłoszenie powinno nastąpić najpóźniej po ustaniu przyczyny uniemoż-
liwiającej dokonanie tego niezwłocznie po jego sporządzeniu. Wymaganie, 
by w takiej sytuacji uznać, że przedstawienie zarzutów następuje dopiero po 
ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu po-
dejrzanego, doprowadziłoby do paraliżu postępowania przygotowawczego14. 

Jeżeli celem postępowania ekstradycyjnego jest wykonanie orzeczonej kary 
pozbawienia wolności, to oczywiste jest, że wniosek o wydanie dotyczy osoby, 
w stosunku do której zapadł prawomocny wyrok skazujący. 

Zgodnie z art. 594 § 2 k.p.k. do wniosku o wydanie należy dołączyć odpis 
prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności. W tym 
układzie, zgodnie z wykładnią językową, postępowanie może dotyczyć tylko 
bezwzględnej kary pozbawienia wolności15. Wniosek o ekstradycję nie może 
zatem obejmować prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności, której 
wykonanie warunkowo zawieszono, a następnie zarządzono jej wykonanie; 
nie może także dotyczyć orzeczonej zastępczej kary pozbawienia wolności16. 
Konkluzja taka wynika z faktu, że w powyższych sytuacjach sąd wydaje po-
stanowienie, a nie wyrok, którego dołączenie jest wymagane stosownie do art. 
594 § 2 k.p.k. Użycie wykładni językowej przepisu prowadzi do wniosku, że 
ustawodawca w znaczący sposób zawęził katalog przypadków podlegających 
ekstradycji według rodzaju orzeczonej kary.

Bez znaczenia dla możliwości wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję 
jest, czy osoba pozostawała na terytorium Polski po wszczęciu przeciwko niej 
postępowania przygotowawczego, czy też zbiegła z kraju już na dalszym etapie 
postępowania, np. już po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia lub po wydaniu 
wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności. 

14 R.A. Stefański, Glosa do postanowienia SN z dnia 22 czerwca 2001 r. III KKN 44/01, 
Prokuratura i Prawo 2002, nr 5, s. 88.

15 G. Jaworski, (w:) G. Jaworski, A. Sołtysińska, Postępowanie w  sprawach karnych ze 
stosunków międzynarodowych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 166; P. Hofmański, (w:) 
P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 3, 
Warszawa 2007, s. 564; S. Steinborn, (w:) J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2010, s. 708.

16 Dotyczy to zarówno kary pozbawienia wolności orzeczonej w zamian za grzywnę, od 
uiszczenia której sprawca się uchylał, jak i orzeczonej w zamian za karę ograniczenia 
wolności.



40 BaRBaRa DUDZik, MaRTa MoZGaWa-saJ

Reasumując, art. 594 k.p.k., stanowiący o wymogach, jakie musi spełniać 
wniosek o wydanie, może w określonym stanie faktycznym ograniczać zasadę 
legalizmu. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy sprawca popełnia prze-
stępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku i nie 
ma przy tym przesłanek dla zastosowania art. 259 § 3 in fine, a także § 4 k.p.k., 
albo gdy został wydany wyrok skazujący na karę grzywny. Wówczas z uwagi 
na zasadę współmierności reakcji procesowej do dokonanego naruszenia pra-
wa organ procesowy nie zastosuje środków ponad uzasadnioną potrzebę, co 
bezpośrednio będzie skutkować niewystępowaniem z wnioskiem o ekstradycję 
do państwa obcego. 

IV. 

Europejski nakaz aresztowania (ENA) ustanowiono na mocy decyzji ra-
mowej Rady UE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób pomiędzy państwami członkow-
skimi. Do polskiego porządku prawnego instytucja ta została wprowadzona 
nowelą do kodeksu postępowania karnego, na mocy której dodano dwa nowe 
rozdziały (65a i 65b)17. 

Rozważania dotyczące stosowania zasady legalizmu w odniesieniu do 
europejskiego nakazu aresztowania będą dotyczyły wyłącznie zagadnienia 
wydawania nakazów przez sądy polskie18. Fundamentalne znaczenie w tym 
względzie ma art. 607a k.p.k., w  myśl którego właściwy miejscowo sąd 
okręgowy, w razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlega-
jące jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może wydać europejski nakaz 
aresztowania. Brzmienie powyższego przepisu pozwala wysnuć wniosek, iż 

17 Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U., nr 69, poz. 626).

18 W odniesieniu do kwestii wykonania lub odmowy wykonania ENA, kierowanych do 
sądów polskich przez organy wymiaru sprawiedliwości państw obcych, decydujące 
znaczenie mają przesłanki odmowy wykonania nakazu zawarte w przepisach rozdziału 
65b k.p.k.
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w przypadku spełnienia określonej w nim przesłanki, sądy nie mają obo-
wiązku wydawania ENA, lecz mają jedynie taką możliwość. Dodatkowo 
uprawnienie sądu do wydania nakazu zostało ograniczone w art. 607b k.p.k. 
Nie jest zatem dopuszczalne wydanie nakazu w związku z prowadzonym 
przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagro-
żone karą pozbawienia wolności do roku, jak również w  celu wykonania 
kary pozbawienia wolności orzeczonej w  wymiarze do 4 miesięcy albo 
innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekra-
czający 4 miesięcy. Tym samym uprawniona wydaje się teza, iż w  odnie-
sieniu do ENA sądy polskie nie są związane zasadą legalizmu, ponieważ 
ustawodawca nie formułuje obowiązku wydania nakazu, tylko przewiduje  
taką możliwość. 

Dane statystyczne odnoszące się do wydawanych nakazów wskazują na 
całkowicie odmienną praktykę polskich sądów. Liczba europejskich nakazów 
aresztowania wydawanych przez polskie sądy okręgowe jest zdecydowanie 
wyższa niż liczba nakazów wydawanych w innych krajach członkowskich 
Unii Europejskiej19. Wśród przyczyn znacznej dysproporcji w  zakresie 
korzystania z przedmiotowej instytucji współpracy europejskiej wskazuje 
się przede wszystkim na mobilność polskiego społeczeństwa wynikającą 
z emigracji zarobkowej oraz na obowiązywanie w polskim procesie karnym 
zasady legalizmu20. W myśl art. 10 § 2 k.p.k. sądy i prokuratorzy mają obo-
wiązek podejmowania wszelkich dostępnych środków procesowych w celu 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa, jeżeli 
oczywiście zachodzą przesłanki do jej poniesienia. Tym samym nie budzi 
zastrzeżeń teza, iż w przypadku zaistnienia w postępowaniu przygotowaw-
czym przesłanek do wydania ENA, prokurator jako adresat zasady legali-
zmu jest zobligowany do wystąpienia z wnioskiem o wydanie nakazu, a sąd 
jest zobowiązany do uwzględnienia tego wniosku oraz do wydania nakazu 
z urzędu w postępowaniu sądowym i wykonawczym. Słusznie się wskazuje, 
że wydanie europejskiego nakazu aresztowania jest środkiem, który ma na 
celu przeprowadzenie postępowania i pociągnięcie do odpowiedzialności 

19 Zob. szerzej: T. Gardocka, Europejski nakaz aresztowania. Analiza polskiej praktyki 
występowania do innych państw Unii Europejskiej a wnioskiem o wydanie osoby trybem 
europejskiego nakazu aresztowania, Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 
Warszawa 2011.

20 S. Steinborn, op. cit., s. 806–807.
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karnej sprawcy przestępstwa21. Pewne wątpliwości mogą się nasunąć w od-
niesieniu do istnienia obowiązku wydawania ENA na etapie postępowania 
wykonawczego22. Wydaje się jednak, iż zasada legalizmu odnosi się także i do 
tego etapu postępowania, obligując organy procesowe postępowania wyko-
nawczego do czuwania nad wykonaniem wyroku23. Tym samym aktualne 
brzmienie przepisów kodeksu postępowania karnego nie pozostawia wąt-
pliwości co do obowiązku skorzystania przez organy procesowe z instytucji 
europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli zostały spełnione przesłanki do 
jego wydania zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądo-
wego, jak i wykonawczego. Zawarte w art. 607a k.p.k. sformułowanie, iż 
„sąd może wydać nakaz”, należy więc interpretować przez pryzmat zasady 
legalizmu. W konsekwencji prowadzi to do stwierdzenia, że sądy de lege lata 
nie mają uprawnienia do dokonywania oceny, czy w konkretnym przypad-
ku wydanie ENA jest celowe, czy też nie, gdyż byłby to nieprzewidziany 
przez prawo karne procesowe przejaw oportunizmu. Sądy mają jedynie 
obowiązek badania, czy istnieją podstawy faktyczne i  prawne konieczne  
do wydania nakazu.

Związanie polskich organów procesowych zasadą legalizmu w odniesieniu 
do wydawania ENA prowadzi w wielu przypadkach do wydawania nakazów 
w sprawach drobnych. Jeżeli dodatkowo dokona się analizy kosztów związanych 
z wykonaniem ENA, wówczas pojawi się pytanie o możliwość ekonomicznego 
uzasadnienia rezygnacji ze stosowania tej instytucji wobec sprawców drobnych 
przestępstw. W piśmiennictwie były podnoszone postulaty respektowania 
zasady proporcjonalności w zakresie korzystania z przedmiotowej instytucji, 
sugerujące możliwość rozważenia przez sądy przy wydawaniu ENA czynnika 
ekonomicznego oraz wagi sprawy24. Takie działanie, ze wszech miar racjo-

21 A. Górski, ENA – między zasadą proporcjonalności a zasadą legalizmu, (w:) B. Stańdo-
-Kawecka, K. Krajewski (red.), Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI 
stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011, s. 166 i n. 

22 Podkreślenia wymaga fakt, iż przeprowadzone przez T. Gardocką badania empiryczne 
wykazały, iż zdecydowana większość nakazów dotyczy przekazania osoby ściganej 
w celu wykonania prawomocnie orzeczonej kary, a więc są wydawane w postępowaniu 
wykonawczym. T. Gardocka, op. cit., s. 31.

23 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s. 134–135.
24 Ciekawe rozważania dotyczące kosztów stosowania ENA oraz relacji pomiędzy zasadą 

legalizmu i proporcjonalności: A. Górski, Między zasadami legalizmu a proporcjonalności, 
Rzeczpospolita 2010, nr 81, s. 166 i n.; T. Ostropolski, Zasada proporcjonalności a europejski 
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nalne, nie wydaje się jednak dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa. 
Odmiennie kwestia ta będzie się przedstawiała od 1 lipca 2015 r., czyli od 
dnia wejścia w życie noweli do k.p.k. z 27 września 2003 r. Ustawodawca, 
dostrzegając konieczność wprowadzenia zmian w zakresie wydawania ENA, 
rozszerzył katalog okoliczności, których wystąpienie powoduje niedopusz-
czalność wydania ENA. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 607b k.p.k. 
niedopuszczalne będzie wydanie nakazu również wtedy, gdy nie wymaga 
tego interes wymiaru sprawiedliwości. Tym samym sąd, orzekając w przed-
miocie europejskiego nakazu aresztowania, będzie mógł dokonać oceny, czy 
w konkretnym przypadku celowe jest wydanie ENA, biorąc pod uwagę także 
kwestie proporcjonalności co do wagi przestępstwa, przewidywanej kary oraz 
kosztów wykonania nakazu. Zmiana brzmienia art. 607b k.p.k. jest faktycznym 
rozszerzeniem wyjątków od zasady legalizmu na rzecz zasady oportunizmu  
w procesie karnym. 

streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dwóch instytucji z zakresu międzynarodowej 
współpracy w sprawach karnych w kontekście zasady legalizmu. W pierwszej części opra-
cowania przedstawiono instytucję ekstradycji. Natomiast druga część artykułu odnosi się 
do europejskiego nakazu aresztowania. Obowiązywanie zasady legalizmu w odniesieniu do 
wskazanych form współpracy międzynarodowej to zagadnienie niejednoznacznie postrzegane 
w literaturze i praktyce.

summary

The subject of the present article is an analysis of two institutions in the field of the 
international cooperation in the criminal cases in the context of a legalism principle. There 
is the intitution of the extradition in the first part of this article. On the other hand, the 
second part of that relates to the European Arrest Warrant. The validity of the legalism 
principle with reference to the indicated forms of the international cooperation is an issue 
ambiguously perceived in the literature and in practice.

nakaz aresztowania, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 3, s. 14–24; M. Postrzelski, 
Nie reformować ENA, Na Wokandzie 2012, nr 4.
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Interes pokrzywdzonego jako uzasadnienie 
współczesnego oportunizmu.  

Uwagi na tle art. 59a k.k.

Ustawa nowelizacyjna z 27 września 2013 r. wprowadziła nową podstawę 
zaniechania ścigania karnego, określoną w dodanym do przepisów Kodeksu 
karnego art. 59a. Instytucję tę, stanowiącą bez wątpienia ukłon w kierunku 
wzmocnienia pozycji ofiary przestępstwa i zapewnienia jej stosownej kompensa-
cji, mimo pewnych cech swoistych, należy zaliczyć do przejawów oportunizmu 
procesowego1. Odejście od zakreślonego dominującą zasadą legalizmu obowiązku 

1 Por. uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej – druk sejmowy nr 870, s. 133; C. Kulesza, 
Legalizm i oportunizm ścigania a prawa pokrzywdzonego w świetle nowelizacji polskiego 
ustawodawstwa karnego z 2013 roku, (w:) T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, 
D. Świecki, M. Zbrojewska (red.), Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle 
nowelizacji z  2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi 
Tylmanowi z okazji Jego 90. Urodzin, Warszawa 2014, s. 143; I. Sepioło, Pojednanie 
pokrzywdzonego ze sprawcą jako podstawa do umorzenia postępowania w świetle projektu 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 
2013, nr 2, s. 113; M. Królikowski, Wokół problematyki tzw. umorzenia restytucyjnego, 
(w:) A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Problemy 
wymiaru sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 
2013, s. 69–72. Autor zwraca uwagę, że regulacja ta w pierwotnych pracach Komisji 
Kodyfikacyjnej pojawiła się jako część nowelizacji kodeksu postępowania karnego. 
M. Rogacka-Rzewnicka trafnie zauważa jednak, że rozwiązanie z art. 59a nie stanowi 
typowego przykładu regulacji oportunistycznej, choć niewątpliwie statuuje wyjątek od 
zasady legalizmu ścigania. Nietypowość wyraża się tu przede wszystkim w lokalizacji – 
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podjęcia przez organy do tego powołane działań zmierzających ku pociągnięciu 
sprawcy przestępstwa publicznoskargowego do odpowiedzialności karnej, jest 
uzależnione – w myśl przywołanej noweli – od łącznego spełnienia dwóch za-
sadniczych warunków: pojednania się z pokrzywdzonym i naprawienia przez 
sprawcę, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem 
przemocy, wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę jeszcze przed 
rozpoczęciem przewodu sądowego oraz złożenia przez pokrzywdzonego stosow-
nego wniosku o umorzenie postępowania. Umorzenie takie jest dopuszczalne 
w odniesieniu do przestępstw zagrożonych karą nieprzekraczającą 3 lat pozba-
wienia wolności, w przypadku występków przeciwko mieniu – zagrożonych 
karą nieprzekraczającą lat 5 oraz czynu z art. 157 § 1 k.k. Ponadto § 2 przepisu – 
w razie wielości osób pokrzywdzonych – nakłada na sprawcę chcącego skorzystać 
z dobrodziejstwa umorzenia postępowania obowiązek pojednania się, napra-
wienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę w stosunku do każdej z nich. 

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, decydującą rolę od-
grywa tu wola pokrzywdzonego co do losów postępowania. Jego wniosek nie 
tylko pełni funkcję inicjującą postępowanie w przedmiocie ewentualnego 
umorzenia, ale jak wynika z użytych w treści przepisu art. 59a k.k. określeń 
imperatywnych, zasadniczo rodzi po stronie organu powinność wydania 
decyzji umarzającej postępowanie. Umorzenie postępowania karnego może 
więc nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawca nie tylko pojedna się z po-
krzywdzonym, ale również naprawi szkodę wyrządzoną przestępstwem lub 
zadośćuczyni wyrządzonej krzywdzie do rozpoczęcia przewodu sądowego, 
a ponadto sam pokrzywdzony uzna za stosowne skierowanie odpowiedniego 

w kodeksie karnym oraz w sposobie konstrukcji warunków umorzenia postępowania, bez 
zastrzeżenia właściwej oportunizmowi swobody decyzyjnej organu ścigania. Niemniej 
efekt zastosowania instytucji wiąże ją z oportunizmem, do którego – zdaniem autorki, 
niezależnie od swych celów materialno-prawnych – powinna być zakwalifikowana. 
M. Rogacka-Rzewnicka, (w:) P. Wiliński (red.), System prawa karnego procesowego. 
Zasady procesu karnego III, cz. 1, Warszawa 2014, s. 532; przeciwnie, twierdząc, że mamy 
w tym przypadku do czynienia nie z instytucją oportunistyczną, ale „swoistą postacią 
niekaralności sprawcy”: M. Kurowski, Umorzenie postępowania na podstawie art. 59a 
K.K., (w:) T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska 
(red.), Polski proces karny i materialne prawo karne…, s. 450. A. Lach pisze o rozwiązaniu 
hybrydowym umorzenia postępowania ze względu na brak interesu społecznego oraz 
wnioskowego trybu ścigania. Zob. A. Lach, Umorzenie postępowania na podstawie art. 
59a k.k., Prokuratura i Prawo 2015, nr 1–2, s. 147.
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wniosku do prokuratora lub sądu. Trzon tak ukształtowanej instytucji sta-
nowią zatem uprawnienia restytucyjne pokrzywdzonego. Daje to asumpt do 
bliższego przyjrzenia się sile opartych na powyższym kierunku argumentów 
we współczesnym dyskursie nad legalizmem postępowania karnego, także 
w  jego rozumieniu najszerszym jako oznaczenia prawnych granic zasięgu 
postępowania karnego. Jak się bowiem wydaje, uzasadnienie pojawiania się 
przypadków odstąpienia od potrzeby prowadzenia tego postępowania, i tym 
samym angażowania państwa w przywracanie naruszonego faktem przestęp-
stwa ładu społecznego, w coraz znaczniejszym stopniu będzie warunkowane 
potrzebą respektowania wpływu pokrzywdzonego nie tylko na przebieg, ale 
już na samą zasadność kontynuowania postępowania karnego i jego postać.

1. Kształtowanie się uzasadnienia oportunizmu procesowego

Mimo że do wejścia w życie nowej ustawy karnoprocesowej z 1997 r. pro-
ces polski nie znał zasadniczo wyjątków od zasady legalizmu2, w doktrynie 
kwestia ta była przedmiotem interesujących i niejednokrotnie zachowujących 

2 Wskazuje się, że za jedyne przejawy oportunizmu w systemie prawnym PRL mogłyby 
zostać uznane dwie instytucje: zarządzenie przez Prokuratora Generalnego ścigania 
za przestępstwo popełnione za granicą oraz możliwość umorzenia postępowania 
przeciwko nieletniemu przewidziana w art. 21 § 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (zob. S. Waltoś, Proces karny. Zarys 
systemu, Warszawa 2009, s. 298). Należy przy tym pamiętać, że wprowadzenie w 1949 r. 
klauzuli o społecznej szkodliwości czynu, przemianowanej następnie na społeczne 
niebezpieczeństwo, zmodyfikowało nieco sposób rozumienia zasady legalizmu jako 
tzw. legalizmu materialnego, nie zmieniając wszakże jej pozycji dominującej w modelu 
ścigania karnego. W szczególności powszechnie nie wiązano z przejawem oportunizmu 
materialnej cechy przestępstwa i umorzenia postępowania z uwagi na znikome społeczne 
niebezpieczeństwo czynu. Zachowano zatem zasadniczą jednolitość modelu legalistycznego 
z uwagi na brak instytucji o jednoznacznie oportunistycznym charakterze. Stanowiło 
to kontynuację umiejscowienia zasady legalizmu w procesie okresu międzywojennego 
(Kodeks postępowania karnego z 1928 r. wzorował się w tym zakresie bez reszty na 
rozwiązaniach niemieckich i  tamtejszym uzasadnieniu prymatu legalizmu). Szerzej 
por. S. Śliwiński, Polski proces, Warszawa 1948, s. 108 i n.; J. Tylman, Zasada legalizmu 
w procesie karnym, Warszawa 1965, s. 103; idem, Z problematyki zasady legalizmu w prawie 
karnym procesowym, Prokuratura i Prawo 1960, z. 3, s. 500 i n.; M. Rogacka-Rzewnicka, 
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do dziś aktualność wypowiedzi. Racjonalizacja rozwiązań oportunistycznych 
była wiązana przede wszystkim z różnorodnością społecznych uwarunkowań 
ścigania karnego. Przywołując w tym zakresie fundamentalne już stwierdzenia 
M. Cieślaka, oportunizm stanowił kwestię „społecznej opłacalności” postę-
powania karnego. Był zatem uzasadniony w przypadku błahości przestępstw, 
których ściganie wiązałoby się z  jednej strony z niepotrzebnym wiązaniem 
sił i  środków po stronie organów procesowych, z drugiej – obniżałoby ich 
prestiż w oczach społeczeństwa, a tym samym miałoby negatywny wpływ na 
ocenę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ponadto stosowanie represji 
karno-sądowej w sprawach drobnych mijałoby się z celami kary, co ponownie 
implikowałoby negatywny odbiór społeczny działań państwa3. Argumenty te, 
podzielone odpowiednio przez autora na procesowe, o charakterze mieszanym 
oraz materialnoprawne, zdecydowanie nawiązywały do klasycznego uzasad-
nienia wyjątków na rzecz oportunizmu, istniejących podówczas w  innych 
kodyfikacjach państw zachodnich (przy czym najistotniejszym wzorcem jest 
tu ustawodawstwo niemieckie, podobnie jak polskie – uznające dominującą 
pozycję zasady legalizmu4), a opartych na racjonalizacji pragmatycznej, tj. 
z jednej strony na potrzebie odciążenia wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej 
na pojęciu czynu bagatelnego, którego karalność nie musi w konkretnym 
przypadku łączyć się z jednoczesną karygodnością5. 

Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu 
karnego, Warszawa 2007, s. 49 i n.; eadem, (w:) P. Wiliński (red.), System…, s. 466 i n.

3 M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1973, s. 291–292. 
4 Zob. U. Kindhäuser, Strafprozessrecht, Baden–Baden 2013, s. 47; W. Beulke, 

Strafprozessrecht, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg 2012, 
s. 23; D. Klesczewski, Strafprozessrecht, München 2013, s. 10; V. Krey, Deutsches 
Strafverfahrensrecht. Band 1, Stuttgart 2006, s. 165. Mimo głosów, że liczba wyjątków 
oportunistycznych wprowadzonych w  StPO dość poważnie zachwiała proporcją 
pomiędzy koncepcją legalistyczną a oportunistyczną w niemieckim procesie karnym, 
przyjmuje się jednak, że zasada legalizmu pozostaje zasadą dominującą. Zob. też: 
M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm…, s. 91 i n.; T. Wigend, Problematyka 
zasad oportunizmu i legalizmu na tle współczesnych zjawisk społecznych w zjednoczonych 
Niemczech, (w:) A. Eser, A. Zoll (red.), Prawo karne a problem zmiany ustroju politycznego, 
Kraków 1998, s. 173; J. Schulenburg, Zasada legalizmu i oportunizmu w niemieckim 
kodeksie postepowania karnego – zależności i sprzeczności, Prokuratura i Prawo 2003, 
nr 5, s. 93.

5 Zob. M. Heghmanns, Strafverfahren. Strafrecht für alle Semester, Berlin, Heidelberg 
2014, s. 49.
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Pierwszą próbą przełamywania hegemonii legalizmu w tych procedurach, 
które nie uznały wzorem procesu francuskiego za dyrektywę nadrzędną 
uprawnienia organu procesowego do swobodnego decydowania o zasięgu, 
a  tym samym i zaniechaniu ścigania, był wzgląd na osobę sprawcy czynu 
zabronionego, a mianowicie próby łagodzenia procesowych konsekwencji 
wyłącznie formalnej definicji przestępstwa6. Otóż oportunizm pozwalał na 
zaniechanie ścigania w przypadkach, w których urzeczywistnieniu zespołu 
znamion ustawowych nie towarzyszyło równoczesne wystarczające natężenie 
winy lub stopnia szkodliwości zachowania. U podłoża tak wprowadzanego 
oportunizmu leżał zatem motyw ściśle humanitarny i konsekwencje wynikające 
z przyjęcia zasady ultima ratio prawa karnego, niemniej zwrócony w kierun-
ku nie tyle społeczeństwa czy samych organów ścigania – choć niewątpliwie 
w dalszej perspektywie realizujący cele odpowiadające tym grupom – ale 
w kierunku sprawcy. Można zatem w pewnym uproszczeniu stwierdzić, że 
punktem wyjścia dla pierwszych wyłomów w monolicie legalistycznej koncep-
cji ścigania karnego stał się interes sprawcy, nawet jeśli odpowiadający także 
ogólnospołecznej intuicji sprawiedliwościowej. Do dziś zresztą wzgląd na osobę 
sprawcy jest wymieniany jako jeden z najistotniejszych powodów stosowania 
rozwiązań oportunistycznych. Wśród typowych okoliczności przemawiających 
za zaniechaniem ścigania – w ramach oceny tzw. niewielkiej wagi czynu – wy-

6 Czyniąc mały ekskurs ku regulacji niemieckiej ustawy procesowej, z uwagi na wspomnianą 
już analogię jej ukształtowania w duchu legalizmu procesowego, należy wskazać, że 
pierwszym ustawowo przewidzianym wyjątkiem o charakterze oportunistycznym 
(poprzednikiem dzisiejszego unormowania § 153 StPO) były przepisy – zwłaszcza § 23 
 – tzw. Lex Emminger – rozporządzenia rządu Rzeszy z 4 stycznia 1924 r., wydanego 
w trybie wyjątkowym (nazwa Emminger Verordnung pochodzi od nazwiska ówczesnego 
ministra sprawiedliwości). Lex Emminger pozwalał na odstąpienie od wniesienia skargi 
publicznej w przypadku występków, zaś odnośnie wprowadzonej przez siebie kategorii 
przekroczeń (Übertretungen) zarządzał ich nieściganie. Te oportunistyczne przepisy 
stanowiły odpowiedź na szalejącą drobną przestępczość doby wielkiej inflacji, zwłaszcza 
przypadki tzw. Mundraub – kradzieży drobnych ilości żywności czy przedmiotów 
codziennego użytku powodowanej głodem i podstawowymi potrzebami życiowymi. 
Por. szerzej: T. Vormbaum, Die Lex Emminger vom 4. Januar 1924: Vorgesichte, Inhalt 
und Auswirungen, Berlin 1988, s. 44 i n.; S. Hüls, Polizeilische Und staatsanwaltliche 
Ermittlungstätigkeit, Berlin 2007, s. 186 i n.; J.S. Dettmar, Legalität und Opportunität 
im Strafprozess. Reformdiskussionund Gesetzgebung von 1977 bis 1933, Berlin 2008, 
s. 195 i n. O wprowadzeniu obecnie wystepujących regulacji oportunistycznych patrz: 
E.-W. Hanack, Das Legalitätsprinzip und die Strafrechtsreform, (w:) K. Lackner (Hrsg.), 
Festschrift für Wilhelm Gallas zum 70. Geburtstag am 22. Juli 1973, Berlin 1973, s. 339 i n.
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mienia się właśnie właściwości sprawcy warunkowane wiekiem lub cechami 
psychicznymi, umysłowymi lub osobowościowymi, a  także indywidualne 
okoliczności łagodzące, takie jak skrucha czy gotowość do zadośćuczynienia 
krzywdzie, czy nawet tak szczególne cechy podejrzanego, jak zacność lub  
szlachetność7.

Nasileniu zjawiska przestępczości, zwłaszcza jej najpoważniejszych form, 
takich jak terroryzm czy przestępczość zorganizowana, angażujących znaczne 
siły aparatu ścigania, oraz upadkowi etatystycznych wizji procesu karnego, ze 
wszechobecnością państwa jako jedynego gwaranta ładu i porządku publicz-
nego, towarzyszyła nowa fala odstępstw oportunistycznych. Dopuszczalność 
zaniechania wszczynania postępowania karnego w sprawach błahych, tj. nie-
stanowiących niedającego się tolerować zagrożenia dla interesu publicznego, 
uwolniła wymiar sprawiedliwości od nadmiernych obciążeń, pozwalając skie-
rować główne siły i środki tam, gdzie okazywało się to najbardziej potrzebne. 
W konsekwencji jeszcze dziewiętnastowieczna formuła legalizmu ścigania 
karnego okazała się dłużej nie do utrzymania w stanie „czystym”, zaś jej opor-
tunistyczne korekty uzyskały swoje najsilniejsze uzasadnienie – uzasadnienie 
pragmatyczne. Zgodnie z nim wartość oportunizmu leży w efektywniejszej 
i  szybszej realizacji celów postępowania karnego. Dzięki ekonomicznym 
i systemowym oszczędnościom umożliwia on zarezerwowanie kosztownych 
procedur sądowych dla spraw poważniejszych i skupienie na nich głównej uwagi 
wymiaru sprawiedliwości8. Wyżej wymienione racje zostały zaaprobowane 
także przez polskiego ustawodawcę i znalazły odzwierciedlenie w najpoważ-
niejszym z obecnie występujących wyjątków od zasady legalizmu, jakim jest 
umorzenie absorpcyjne9. Również w pozostałych obowiązujących regulacjach 
oportunistycznych, do których zgodnie zalicza się umorzenie postępowania 
wobec świadka koronnego, odmowę wszczęcia lub umorzenie postępowania 

7 Por. M. Rogacka-Rzewnicka, (w:) P. Wiliński, System…, s. 450 i cytowana tam literatura 
francuska.

8 Por. ibidem, s. 443.
9 Zob. A. Kołodziejczyk, Umorzenie absorpcyjne w polskim procesie karnym, Warszawa 

2013, s. 85 i n. oraz cyt. tam literatura; R.A. Stefański, Umorzenie „absorpcyjne” 
postępowania odstępstwem od zasady legalizmu, (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań 
współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000, s. 500–503; 
M. Rogacka-Rzewnicka, Instytucja umorzenia absorpcyjnego w polskim postępowaniu 
karnym – wybrane aspekty procesowe, (w:) G. Rejman (red.), Problemy prawa i procesu 
karnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kaftala, Warszawa 2008, s. 268–269. 



53 inTeRes PokRZYWDZoneGo Jako UZasaDnienie WsPÓŁcZesneGo oPoRTUniZMU...

wobec nieletniego na podstawie art. 21 § 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich, czy wreszcie art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na 
plan pierwszy wysuwają się wyżej wspomniane cele odwołujące się do uspraw-
nienia funkcjonowania praktyki wymiaru sprawiedliwości i uzasadnionego 
ograniczania kryminalizacji. Powszechnej aprobacie dla tak uzasadnionego 
oportunizmu towarzyszy jednak równocześnie i inna refleksja. Trafnie zwraca 
się bowiem uwagę, że „pragmatyczne tendencje w rozwoju polskiego procesu 
karnego, podyktowane przede wszystkim dążeniem do zwiększenia wąsko 
pojmowanej efektywności, doprowadziły zarówno do ograniczenia zasady 
legalizmu, jak i ograniczeń praw podmiotowych pokrzywdzonego”10.

Interes pokrzywdzonego jest wprawdzie uwzględniany przy umorzeniu 
absorpcyjnym. Ponadto prawem pokrzywdzonego jest wniesienie skargi 
subsydiarnej, jak i – gdy jest zawiadamiającym o przestępstwie – zażalenia na 
bezczynność z art. 306 § 3 k.p.k. Warto zauważyć, że są to zasadniczo jedyne 
odwołania do interesu pokrzywdzonego w odniesieniu do ewaluacji zasad-
ności objęcia czynów ściganiem karnym, co więcej – zmierzające w zupełnie 
przeciwstawnym kierunku, co unormowania oportunistyczne, bowiem służą 
zabezpieczeniu przestrzegania zasady legalizmu. Pokrzywdzonemu gwaran-
tuje się zatem, że wyrażona we wspomnianej zasadzie powinność organów 
procesowych będzie realizowana, ustanawiając instrumenty pozwalające na 
„wymuszenie” postępowania karnego w sytuacjach, w których organy ściga-
nia – bez względu na faktyczny lub prawny charakter motywów, którymi się 
kierowały – uznały je za niecelowe. W analizowanym przypadku umorzenia 
restytucyjnego chodzi jednak o dużo szerszy wpływ pokrzywdzonego na 
zasięg postępowania karnego, mianowicie o prawo do decydowania nie tylko 
o potrzebie i zasadności zaistnienia ścigania, ale i podjęcia decyzji przeciwnej – 
o braku powyższej potrzeby, a w związku z tym o nieuruchamianiu procedury 
karnej. Interes pokrzywdzonego przestaje być obszarem dowolnej ingerencji 
procesowej, zaś pokrzywdzony odzyskuje w pewnym stopniu utraconą samo-
dzielność decyzyjną nad reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Należy 
wobec tego zadać sobie pytanie – jak na tle zarysowanych powyżej kierunków 
uzasadnienia oportunizmu procesowego przedstawia się ratio legis nowo po-
wołanej instytucji umorzenia restytucyjnego? 

10 C. Kulesza, op. cit., s. 130.
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2. Oportunizm a idea sprawiedliwości naprawczej

W kontekście rozważań potrzeby wprowadzenia wyjątku od legalizmu 
ścigania przestępstw z art. 59a k.k. uwidacznia się wyraźnie wieloaspektowość 
zespolenia prawa karnego procesowego z prawem karnym materialnym. Zasada 
legalizmu pozostaje najściślej związana z funkcjami i celami prawa karnego 
materialnego. A. Murzynowski definiuje ją wręcz jako zasadę „ścigania zgod-
nego z dyrektywami prawa karnego materialnego”11, a to oznacza konieczność 
uwzględniania nie tylko zadań ochronnych. Tym samym dający się zaobser-
wować w ostatnich latach systematyczny wzrost znaczenia funkcji kompensa-
cyjnej prawa karnego musi znaleźć przełożenie na formowanie się stosownych 
instytucji procesowych, a w konsekwencji – na delimitację oddziaływania 
procesu karnego na tę sferę przestępczości, która odzwierciedla konflikt między 
jednostkami i uznania właściwych mu procedur oraz środków za odpowiedni 
instrument przywracania naruszonej złamaniem zakazu karnego równowagi 
społecznej. Realizacja, obok funkcji ochronnej i gwarancyjnej, również funkcji 
kompensacyjnej przez prawo karne ma zapewnić likwidację swoistego sporu 
pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym, a  tym samym zmniejszenie czy zni-
welowanie napięcia społecznego wywołanego czynem przestępnym. Prawo 
karne, zwracając się ku ofierze przestępstwa, uznaje za równoważną składową 
sprawiedliwej reakcji na czyn zabroniony nie tylko zapewnienie przez państwo 
w ramach przysługującego mu ius puniendi ukarania sprawcy, ale naprawienie 
szkody wyrządzonej drugiemu członkowi społeczeństwa12.

11 A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1976, s. 184.
12 Zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 45–46; 

Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2013, s. 33–34; W. Cieślak, 
Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010, s. 34; M. Królikowski, 
Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności, Warszawa 
2005, s.  72–77; A.  Muszyńska, Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, 
Warszawa 2010, s. 42 i n.; J. Skorupka, Wybrane zagadnienia z problematyki funkcji 
kompensacyjnej prawa karnego, (w:) Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne 
i procesowe aspekty naprawienia szkody, Warszawa 2010, s. 43; E. Bieńkowska, Funkcja 
kompensacyjna polskiego prawa karnego, Iuris Effectus. Kwartalnik Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury, zeszyt specjalny – Ofiary przestępstw. Seminarium z okazji 
Dnia Ofiar Przestępstw nt. „Naprawienie szkody pokrzywdzonemu”, Warszawa 23 II 
2009, s. 6 i n.; interesująco, analizując poglądy M. Cieślaka – W. Zalewski, R. Skarbek, 
Funkcja kompensacyjna prawa karnego oraz wybrane zagadnienia egzekucji roszczeń 



55 inTeRes PokRZYWDZoneGo Jako UZasaDnienie WsPÓŁcZesneGo oPoRTUniZMU...

Wyodrębnienie nowej funkcji prawa karnego, jaką stała się funkcja 
kompensacyjna, było uwarunkowane dojściem do głosu – na tle kryzysu 
tradycyjnego systemu wymiaru sprawiedliwości karnej – teoretyków pro-
mujących idee sprawiedliwości naprawczej, kładącej z jednej strony zarówno 
nacisk na konieczność zabezpieczenia interesów i potrzeb ofiary przestępstwa, 
jak i przywrócenia jej szerszych możliwości działania w procesie ustalania 
i wymierzania sankcji karnej, zaś z drugiej strony – oferującej podejrzanemu 
nowe środki zadośćuczynienia wyrządzonemu złu, również w drodze po-
rozumień, mediacji i dobrowolnego przyjęcia na siebie odpowiedzialności13. 
Choć obecnie zwraca się uwagę na konieczność współistnienia obok modelu 
sprawiedliwości państwowej form sprawiedliwości restytuującej, starając się 
raczej wkomponować jej instytucje w istniejący proces karny czy też oferując 
różne sposoby syntezy owych dwóch modeli14, sprawiedliwość naprawcza 

w postępowaniu karnym, (w:) W. Cieślak, S. Steinborn, Profesor Marian Cieślak – osoba, 
dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013, s. 545 i n..

13 Nie ma pewności, kto pierwszy posłużył się pojęciem sprawiedliwości naprawczej. 
Autorstwo terminu przypisywane jest Albertowi Eglashowi i wiązane z jego artykułem 
z 1977 r. Beyond Restitution: Creative Restitution, jak również Randy’emu Barnettowi, 
który w tym samym roku przedstawił swoje założenia reformy wymiaru sprawiedliwości 
w eseju Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice. Niemniej po raz pierwszy 
program sprawiedliwości naprawczej w sposób całościowy został zaprezentowany przez 
Howarda Zehra w opublikowanym w 1985 r. eseju Retributive Justice, Restorative Justice 
oraz późniejszej pracy Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, wydanej 
w 1990 r. Por. J. Różyńska, Koncepcja sprawiedliwości naprawczej, Jurysta 2005, nr 
1, s. 6; szerzej o nurcie sprawiedliwości naprawczej: M. Wright, Geneza i  rozwój 
sprawiedliwości, (w:) Przywracając szacunek sprawiedliwości, Warszawa 2005, s. 34 i n.; 
W. Zalewski, Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego?, 
Gdańsk 2006, s. 37 i n.; J. Consodine, Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu 
społecznego, Warszawa 2004 , s. 111 i n.; G. Johnstone, D.W. Van Ness, The meaning 
of restorative justice, (w:) G. Johnstone, D. W. Van Ness (eds.), Handbook of Restorative 
Justice, Cullompton 2007, s. 5; A. von Hirsch, C. Schearing, A. Ashworth, Specifying 
Aims and Limits for Restorative Justice: A Making Amends Model?, (w:) A. von Hirsch 
et al. (eds.), Restorative Justice and Criminal Justice, Oxford 2003, s. 21 i n.

14 H. Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Pensylwania 2002, s. 58; M. Płatek, 
Teoria sprawiedliwości naprawczej, (w:) M. Płatek, M. Fajsta (red.), Sprawiedliwość 
naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2005, s. 76–77; W. Zalewski, Przeciw 
mediacji w prawie karnym, czyli o rzeczywistych i urojonych granicach mediacji, (w:) 
J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Reforma prawa karnego, propozycje 
i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary KunickiejMichalskiej, Warszawa 
2008, s. 662 i n. oraz cyt. tam literatura; B.D. Meier, Sprawiedliwość naprawcza – zarys 
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w swej genezie stanowiła i nadal stanowi nurt opozycyjny względem sprawie-
dliwości retrybucyjnej oraz jej tradycyjnych form „upaństwowienia” konfliktu 
między sprawcą a ofiarą. Można zatem dostrzec pewną paralelność jej celów 
z oportunizmem rozumianym jako możliwość ograniczenia ingerencji procesu 
karnego w naruszenie bezpieczeństwa i porządku społecznego wywołanego 
przestępstwem. O ile bowiem legalizm, statuujący nie tylko prawo, ale wręcz 
obowiązek aparatu państwowego podjęcia sformalizowanej i  określonej 
normami procedury karnej reakcji na fakt popełnienia czynu zabronionego, 
jest odbiciem na płaszczyźnie procesowej państwowego monopolu karania, 
a tym samym implikuje szeroki zasięg zastosowania procedury karnej, o tyle 
wszelkie wyjątki od niego oznaczają uznanie wartości i sensu alternatywnych 
od prowadzenia postępowania przed i przez organy państwowe instrumentów 
kontroli i  rozwiązywania sporów. Wydają się przeto zmierzać w zbieżnym 
kierunku, co regulacje oportunistyczne15.

Genezy tak nakierowanego oportunizmu możemy również szukać w zmianie 
paradygmatu postrzegania istoty przestępstwa jako zachowania naruszającego 
normę sankcjonowaną, czyli wyrażoną w zakazie wolę prawodawcy, a tym sa-
mym wolę zbiorowości i państwa ku wysunięciu na plan pierwszy elementów 

koncepcji, (w:) B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Mediacja. Nieletni przestępcy i  ich 
ofiary, Warszawa 1999, s. 46.

15 Należy w tym miejscu od razu zaznaczyć, że tak jak w przypadku istnienia odstępstw 
na rzecz oportunizmu procesowego, tak i w przypadku funkcjonowania rozwiązań 
charakteryzujących sprawiedliwość naprawczą nie chodzi o zniesienie postępowania 
karnego czy wprowadzenie jakiegoś zastępczego modelu reakcji, ale o wyznaczenie 
racjonalnych i społecznie użytecznych granic tego postępowania, a tym samym także 
granic ingerencji właściwych mu mechanizmów i instrumentów w sytuację społeczną 
wywołaną realizacją znamion czynu zabronionego. W tym kontekście – rozróżniając 
między zastąpieniem czy pozbawieniem a ograniczeniem – należy odczytywać twierdzenia, 
że koncepcja sprawiedliwości naprawczej „nie oznacza zastępowania organów państwa 
w uprawnieniu do orzekania o konsekwencjach prawnych popełnionego przestępstwa 
(…). Alternatywne metody postępowania nie mają prowadzić do zastępowania organów 
państwa w wymierzeniu sprawiedliwości”. D. Szumiło-Kulczycka, Proces karny a idea 
sprawiedliwości naprawczej, (w:) P. Hofmański (red.), System prawa karnego procesowego. 
Zagadnienia ogólne, cz. 1, Warszawa 2013, s. 379. Natomiast opisując podstawowe 
funkcje oportunizmu wskazuje się właśnie, że preferuje on indywidualizację reakcji 
procesowej, zapewnia elastyczność i racjonalizm ścigania karnego, wyraża zaufanie do 
organów postępowania karnego czy zapobiega stygmatyzacji sprawcy przestępstwa. 
Tak: M. Rogacka-Rzewnicka, (w:) P. Wiliński (red.), Zasady…, s. 443 i 453.
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indywidualnej straty podmiotu poszkodowanego16. Stosownie do poglądów 
zwolenników nurtu sprawiedliwości naprawczej w przestępstwie uwidacznia 
się przede wszystkim indywidualistycznie odbierane pokrzywdzenie, zabu-
rzenie relacji między krzywdzącym a jego ofiarą, dopiero w dalszej kolejności 
element wystąpienia przeciwko prawu i państwu17. W powyższej koncepcji 
fakt popełnienia czynu zabronionego implikuje zaangażowanie trzech pod-
miotów: sprawcy, ofiary i wspólnoty. Ten rodzaj trójstronnej relacji znamionuje 
nowy model myślenia o przestępstwie. „Przestępstwo jest naruszeniem osób 
i związków między nimi. Tworzy zobowiązanie do przywrócenia porządku. 
Sprawiedliwość łączy pokrzywdzonego, sprawcę i wspólnotę”18. 

Uznanie roli w procesie przywracania porządku prawnego przynajmniej 
dwóch wspomnianych podmiotowych składowych zapoczątkowanego faktem 
przestępstwa układu propagowane jest nie tylko na gruncie sprawiedliwości 
naprawczej, ale też – i to z  identycznym uzasadnieniem – przy koncepcjach 
oportunistycznych. Powołując się na poglądy procesualistów francuskich, 

16 Jat trafnie zauważa M. Płatek, analizując teoretyczne podstawy sprawiedliwości 
naprawczej, „sprawiedliwość naprawcza rozumie przestępstwo przede wszystkim jako 
krzywdę, stratę, uszczerbek, jaki poniósł pokrzywdzony, a nie jako złamanie ustawy 
karnej (…) sprawiedliwość w ujęciu sprawiedliwości naprawczej wymaga i bierze swój 
początek w dostrzeżeniu ofiary i uwzględnieniu jej potrzeb”. M. Płatek, op. cit., s. 77; 
D.W. Van Ness, K.H. Strong podkreślają, że sprawiedliwość naprawcza skupia się właśnie 
na szkodzie wywołanej przestępstwem i redukcji prawdopodobieństwa dalszych szkód. 
D.W. Van Ness, K.H. Strong, Restoring Justice. An Introduction to Restorative Justice, 
Routledge 2010, s. 58. Szczególnie interesujące wydają się natomiast na tym tle uwagi 
M. Królikowskiego, wiążącego wizję przestępstwa nurtu restorative justice i uprawnienia 
pokrzywdzonego z niej wynikające z karnomaterialną instytucją zgody dysponenta 
dobrem prawnym – por. M. Królikowski, op. cit., s. 75.

17 J. Różyńska, op. cit., s. 7; D. Wójcik, (w:) A. Marek (red.), System Prawa Karnego, t. 1: 
Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010, s. 351.

18 H. Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottsdale 1990, s. 181; 
W. Zalewski, Naprawienie szkody w polskim procesie karnym a postulaty restorative justice, 
(w:) S. Waltoś, B. Nita, P. Trzaska, M. Żurek, Kompensacyjna funkcja prawa karnego. 
Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, Kraków 2002, s. 78–79. 
Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na niejednolitość nurtów sprawiedliwości naprawczej 
proporcje pomiędzy tymi trzema podmiotowymi składowymi bywają postrzegane 
różnie, tj. z większym lub zupełnie marginalizowanym udziałem społeczności. Por. 
C. Domenig, Restorative Justice. Vom marginalne Verfahrensmodell zum integralen 
Lebensentwurf, (w:) Restorative Justice – der Versuch, das Unübersetzbare in Worte zu 
fassen. DBHMaterialen, Köln 2013, s. 12 i n.
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M. Rogacka-Rzewnicka wymienia przykładowo następujące zalety oportunizmu: 
„możliwość uniknięcia publicznego napiętnowania oskarżonego, którego źródłem 
jest jawne postępowanie sądowe; indywidualizację podejścia do sprawcy, moż-
liwość zapewnienia z nim współpracy w związku z zaoferowaniem mu jakiegoś 
pozytywnego programu, połączoną z dopuszczalnością wszczęcia postępowania 
karnego w przypadku braku tej współpracy”19. Przestępstwo staje się tym samym 
czynem przeciwko jednostce, wkroczeniem w jej sferę praw podmiotowych, a nie 
czynem przeciwko państwu, co znajduje swoje bezpośrednie odbicie w przesunięciu 
uprawnień do decydowania o potrzebie i zakresie odpłaty. Tym samym dochodzi 
do przywrócenia pokrzywdzonemu jego konfliktu i roszczenia wynikającego 
z pokrzywdzenia przestępstwem, z którego – cytując N. Christie – został on 
„okradziony przez państwo”20. Jak podkreśla B.D. Meier, koncepcja sprawie-
dliwości naprawczej przeciwstawia się wyraźnie klasycznej wizji przestępstwa 
i kary, bazującej na przekonaniu o „wyrównawczej” funkcji sankcji państwowej, 
czyli przekonaniu, że krzywda wyrządzona jednostce powinna być wyrównana 
przez karę wymierzoną przez państwo21. M.S. Umbreit zwraca natomiast uwagę 
na potrzebę zmiany dysponenta władzy „karania”, czy też trafniej – stosowania 
środków reakcji na przestępstwo, z państwa na jednostki, uznając, że podstawowa 
zasada sprawiedliwości naprawczej wymaga fundamentalnego przesunięcia władzy 
kontrolowania i decydowania (posiadania) o przestępstwach w społeczeństwie22.  

19 M. Rogacka-Rzewnicka, (w:) P. Wiliński (red.), System…, s. 443.
20 N. Christie, Conflicts as property, British Journal of Criminology 1977, No. 17, s. 3. 

Zob. też: idem, Granice cierpienia, Warszawa 1991, s. 113–114. Pokrzywdzony nie tylko 
„utracił swoją sprawę na rzecz państwa”, lecz kradzież ta nie byłaby możliwa bez udziału 
„profesjonalnych złodziei”, czyli prawników.

21 B.D. Meier, op. cit., s. 40. Zwolennicy nurtu sprawiedliwości naprawczej słusznie wskazują, 
że w toku rozwoju historycznego nowożytne oświeceniowe państwo, rozdzielając sferę 
prawa prywatnego od publicznego, przejęło uprawnienia ofiary przestępstwa, zastępując 
dotychczasową sprawiedliwość restytucyjną sprawiedliwością państwową. Tym samym 
w miejsce dotychczasowej ofiary wprowadzono państwo, które zajęło jej miejsce w relacji 
sprawca – ofiara i ono też rozliczało za czyn skierowany przeciwko ustalonemu porządkowi 
prawnemu. Zob. szerzej: W. Zalewski, Historyczne przekształcenia idei kompensacji 
w ramach odpowiedzialności karnej, Palestra 2002, nr 3–4, s. 47 i n.; L. Mazowiecka, 
Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw, Warszawa 2012, s. 30 i n; D. Szumiło-
-Kulczycka, op. cit., s. 369–377; M. Królikowski, Sprawiedliwość retrybutywna wobec 
sprawiedliwości naprawczej, Ius et Lex 2006, nr 1, s. 113 i n.

22 M.S. Umbreit, Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation, 
Monsey, New York 1994, s. 164. W innej pracy autor podkreśla: „Zamiast postrzegania 
państwa jako pierwszej i głównej ofiary działania przestępnego i umieszczaniu ofiar, 
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Słusznie wiąże się23 zatem tę perspektywę z porzuceniem idei swoistego, przysłu-
gującego państwu wskutek popełnienia czynu zabronionego, roszczenia karnego 
(Staatsstrafanspruch)24 wraz z daleko idącymi konsekwencjami, jakie niosło ono 
dla ukształtowania postępowania karnego, w szczególności określenia jego 
przedmiotu, a tym samym także podporządkowania jego celów i rządzących 
nim zasad25.

3.  Interes pokrzywdzonego jako czynnik decydujący  
o umorzeniu postępowania w trybie art. 59a k.k.

Prześledziwszy, chociażby w przedstawionych powyżej zarysach, dotych-
czasowe uzasadnienie i funkcje wprowadzanych regulacji oportunistycznych 
oraz związek instytucji z art. 59a k.k. z zasadniczymi założeniami koncepcji 
sprawiedliwości restytucyjnej, wypada odnieść się do istoty roli pokrzyw-
dzonego w zaniechaniu prowadzenia postępowania karnego na podstawie 
analizowanego przepisu. Chodzi przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, 
na ile wola pokrzywdzonego rzeczywiście jest w stanie zaważyć na treści de-
cyzji procesowej o dalszym bycie postępowania karnego wobec sprawcy, który 
przyjął na siebie zobowiązania kompensacyjne, a tym samym czy uprawnione 

sprawców oraz wspólnoty w  rolach biernych, sprawiedliwość naprawcza uznaje 
przestępstwo za czyn skierowany ku konkretnym ludziom. Jest to zakorzenione w wierze, 
że większość dotkniętych przez przestępstwo powinno mieć szansę na bycie aktywnie 
włączonym w proces rozwiązywania konfliktu”. Idem, Restorative Justice in the Twenty
first Century: A Social Movement full of Opportunities and Pitfalls, Marquette Law Review 
2005, nr 89 (2), s. 255, www.cehd.umn.edu/ssw/rjp/resources/rj_dialogue_resources/
RJ_Principles (data dostępu: 18.03.2015). Tak też: M.S. Umbreit, M. Peterson Armour, 
Restorative Justice Dialogue, New York 2011, s. 4–5.

23 Zob. A. Marek, (w:) A. Marek (red.), System Prawa Karnego, t. 1: Zagadnienia ogólne, 
Warszawa 2010, s. 19.; idem, Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (Refleksje 
na tle projektu nowej kodyfikacji karnej), (w:) S. Waltoś (red.), Problemy kodyfikacji prawa 
karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków 1993, s. 205 i n.

24 Zob. V. Haas, Strafbegriff, Staatsverstündnis und Prozessstruktur, Tübingen 2007, s. 51.
25 Dlatego rację ma W. Zalewski, stwierdzając, że trudności z przywróceniem znaczenia 

pokrzywdzonego i kompensacji w prawie karnym wiążą się z faktem supremacji państwa 
w wymiarze sprawiedliwości karnej. W. Zalewski, Naprawienie szkody…, s. 91.
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będzie traktowanie jej jako właściwej i podstawowej determinanty odstąpienia 
od legalizmu ścigania karnego.

Treść normatywna art. 59a k.k. nie pozostawia wątpliwości co do wy-
łączności pokrzywdzonego jako jedynego podmiotu, któremu przyznano 
inicjatywę w przedmiocie umorzenia postępowania. Pokrzywdzony może 
skierować wniosek – zależnie od etapu postępowania – albo do prokuratora 
(w myśl art. 325e § 1b k.p.k., w postępowaniu przygotowawczym postanowie-
nie o umorzeniu restytucyjnym wydaje prokurator), albo do sądu, gdy składa 
go dopiero w postępowaniu jurysdykcyjnym, przy czym granicę temporalną 
stanowi tu wywiązanie się przez sprawcę z uzgodnień kompensacyjnych 
przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji. Wpłynięcie 
wskazanego żądania pokrzywdzonego obliguje organ procesowy do rozpa-
trzenia ewentualności umorzenia. Rzecz jednak w tym, że choć ostateczne 
rozstrzygnięcie należy do organu, ukształtowanie przesłanek z art. 59a nie 
pozostawia mu właściwie żadnej swobody decyzyjnej w zaaprobowaniu roz-
wiązania oportunistycznego26. Organ bada wprawdzie podstawę wniosku, 
a zatem brak uprzedniego skazania sprawcy za przestępstwo umyślne, fakt 
naprawienia przez niego szkody lub zadośćuczynienia krzywdzie, wreszcie 
przynależność czynu zarzucanego do kategorii przestępstw wskazanych 
w przepisie, lecz nie jest co do zasady władny rozsądzać o samej potrzebie 
umorzenia, zwłaszcza zaś – przy pozytywnym wyniku przeprowadzonej 
kontroli spełnienia wyżej wskazanych warunków – nie może wyrazić zgody 
na takie umorzenie. Wola pokrzywdzonego, jeżeli tylko została kategorycz-
nie uzewnętrzniona we wniosku, pozostaje w powyższym sensie dla organu 
wiążąca. Organ wszak „wydaje postanowienie o umorzeniu”, nie zaś jedynie 
„może je wydać”. Dlatego nie sposób zgodzić się z tymi poglądami w piśmien-
nictwie, które brak związania wnioskiem widzą w pozostawieniu organowi 
możliwości nieuwzględnienia żądania pokrzywdzonego w razie stwierdzenia 
niespełnienia pozostałych warunków pozytywnych, np. braku naprawienia  

26 Na tę cechę postępowania w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 59a 
k.k. zwraca uwagę M. Rogacka-Rzewnicka, stwierdzając, że umorzenie to nie opiera się 
na tak charakterystycznej dla oportunizmu procesowego wprost wyrażonej w przepisie 
swobodzie zachowania się organu procesowego, podkreślonej użyciem sformułowań 
językowych właściwych dla decyzji uznaniowych. Zob. M. Rogacka-Rzewnicka, (w:) 
P. Wiliński, System…, s. 532.
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szkody27. Wypada zastrzec, że czym innym jest fakultatywność rozstrzygnięcia 
ujęta w ramy pewnego przewidzianego w samej normie kompetencyjnej mar-
ginesu dyskrecjonalności, czym innym zaś obowiązek kontroli przez organy 
warunków jurydycznych, dopiero tworzących przestrzeń prawną, w której 
wolno mu dokonać określonej aktywności procesowej. W wypadku braku 
którejkolwiek z przywołanych przesłanek w ogóle nie dochodzi do zaktualizo-
wania się sytuacji umorzenia postępowania na podstawie art. 59a. Jest to zatem 
przypadek z góry odmienny od takiego układu, w którym wszelkie wstępne 
warunki dla zastosowania analizowanej instytucji wprawdzie istnieją, ale nie 
rodzi to po stronie organu obligatoryjności podjęcia decyzji o określonej treści. 
Od strony konstrukcyjnej przepis art. 59a jest zbudowany na zasadzie binarności: 
jeżeli przesłanki są spełnione, organ musi wydać decyzję pozytywną (1); jeżeli 
wszystkie przesłanki nie są spełnione, organ musi wydać decyzję negatywną 
(0). Należy jeszcze raz podkreślić, że organ pozostaje związany wnioskiem 
o umorzenie postępowania, o  ile tylko pokrzywdzony jest uprawniony do 
złożenia takiego wniosku. Jego uprawnienie powstaje w momencie spełnienia 
przesłanek dotyczących charakteru czynu, kompensacji i braku uprzedniego 
skazania oskarżonego. Ocena w tym zakresie jest zatem wyłącznie oceną 
kryteriów formalnych, tym samym tego, czy pokrzywdzony był uprawniony 
do złożenia wniosku, a nie oceną merytoryczną – tj. tego, czy mimo uprawnie-
nia po stronie pokrzywdzonego jego wniosek w świetle okoliczności sprawy 
zasługuje lub nie na uwzględnienie28.

Kolejnym elementem wskazującym na zasadniczą i  rozstrzygającą rolę 
interesu pokrzywdzonego w odstąpieniu od ścigania karnego jest fakt, że po-
krzywdzony pozostaje całkowicie samodzielny w swoim sądzie o zasadności 
umorzenia. Ani zdanie organu procesowego, ani wypełnienie przez sprawcę 
warunków umorzenia nie nakłada na pokrzywdzonego obowiązku zainicjo-
wania postępowania w tym zakresie29. Jak zasadnie podsumowuje R. Koper, 

27 Tak: R. Koper, Wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postępowania karnego w trybie 
art. 59a KK, MoP 2014, nr 10, s. 510–511.

28 Innymi słowy, organ jednie sprawdza, czy owo uprawnienie po stronie pokrzywdzonego 
istnieje, podobnie jak sprawdza, czy osoba składająca wniosek jest pokrzywdzonym 
w sprawie, co przecież nie może być uznane za element niezwiązania wnioskiem. 

29 Co istotne, w pierwotnej swej formie z 2010 r. unormowanie z art. 59a k.k. przewidywało 
jedynie konieczność uzyskania przez sąd lub prokuratora dostrzegającego celowość 
odstąpienia od ścigania stosownej zgody pokrzywdzonego. Por. D. Kużelewski, Mediacja 
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rozwiązanie to należy ocenić jako słuszne z uwagi na jego gwarancyjny charakter. 
W warunkach składania przez pokrzywdzonego odpowiedniego wniosku, a nie 
jedynie wyrażania zgody w już wszczętym postępowaniu, mniejsze są szanse 
wywarcia na nim presji w kierunku określonego rozwiązania postrzeganego 
jako pożądane przez organ procesowy. „Pokrzywdzony nie występuje wtedy 
w roli swoistego konsultanta organu procesowego, lecz jako samoistny inicjator 
zastosowania konkretnego rozwiązania proceduralnego. Nie jest wprawdzie 
podmiotem równorzędnym prokuratorowi lub sądowi, ale jego pozycja w za-
kresie możliwości zastosowania art. 59a jest znacząca i niebagatelna, a tym 
samym ogranicza naruszenie autonomii pokrzywdzonego”30.

W swojej decyzji pokrzywdzony nie jest związany działaniami czy też 
wnioskiem drugiej strony konfliktu, czyli oskarżonego. Oskarżony zarówno 
sam nie jest uprawniony do złożenia wniosku w przedmiocie umorzenia, jak 
i nie może skutecznie sprzeciwić się takiemu wnioskowi po stronie pokrzywdzo-
nego. Należy jednak od razu zaznaczyć, że ewentualność jego sprzeciwu wydaje 
się czysto hipotetyczna po tym, jak sam naprawił szkodę lub zadośćuczynił 
krzywdzie, a zatem nie tylko musiał dojść do porozumienia w tym zakresie 
z pokrzywdzonym, ale i porozumienia tego dotrzymać. Instytucja ta zasadza 
się na aktywnej i dobrowolnej współpracy obu stron31, choć z oczywistych 
względów z daniem prymatu uprawnieniom pokrzywdzonego.

Tak szerokie uprawnienia pokrzywdzonego w zakresie decydowania 
o biegu procesu karnego są hamowane jedynie przez wyłączenie z § 3 art. 59a, 
przywracające organowi wyjątkową możliwość nieuwzględnienia wniosku 
w razie uznania sprzeczności umorzenia z celami kary32. Treść przepisu wynika 
z niemożności utracenia z pola widzenia, przy dopuszczeniu oportunizmu 
procesowego, funkcji ochronnej prawa karnego. Jest to jednocześnie jedyny 
moment w całej regulacji umorzenia restytucyjnego, w którym następuje 
ważenie interesu pokrzywdzonego z  interesem społecznym, z możliwością 

między pokrzywdzonym i oskarżonym a umorzenie postępowania karnego, (w:) P. Hofmański 
(red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010, s. 779–780.

30 R. Koper, op. cit., s. 507–508.
31 Co zresztą wynika z postulatów sprawiedliwości naprawczej. Ponadto możliwość 

umorzenia restytucyjnego wzmacnia szansę na efektywne wykorzystywanie przez strony 
okazji do porozumienia, jaką daje mediacja. 

32 A. Pilch, Umorzenie postępowania w trybie projektowanego art. 59a k.k., Państwo i Prawo 
2013, nr 4, s. 94.
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uznania przewagi tego drugiego33. Nawet przy zachowaniu tej swoistej „klau-
zuli bezpieczeństwa” z § 3, uprawnienia pokrzywdzonego w ramach art. 59a 
są znaczne34. Na tej podstawie postrzeganie jego interesu i woli jako czynnika 
rozstrzygającego o zaniechaniu ścigania karnego i w zasadzie nieskrępowanej 
dopuszczalności narzucenia przez pokrzywdzonego swojej decyzji organom 
procesowym jawi się jako o tyle uzasadnione, co skłaniające do głębszego za-
stanowienia się nad kierunkiem, w jakim zmierza proces wzmacniania statusu 
i roli procesowej ofiary przestępstwa. 

4. Podsumowanie

Regulacja z art. 59a, mimo generalnej aprobaty dla zapewnienia dzięki niej 
skutecznego zrekompensowania indywidualnej straty ofierze przestępstwa, budzi 
szereg uwag zarówno na płaszczyźnie materialnoprawnej, jak i procesowych 
aspektów jej stosowania35. Pojawiają się także głosy zdecydowanie krytykujące 

33 Warto skądinąd dodać, że powyższe ograniczenie z dwóch względów nie przeczy tezie 
o uznaniu art. 59a za przejaw oportunizmu procesowego, tylko interesu pokrzywdzonego 
za rację jej zastosowania. Po pierwsze, swoboda rozstrzygnięcia organu o zasadności 
prowadzenia postępowania karnego w ramach kryterium niesprzeczności z celami 
kary dodatkowo wzmacnia oportunistyczny charakter instytucji (tak też M. Rogacka-
Rzewnicka, (w:) P. Wiliński, System…, s. 532). Po drugie, dopuszczalność nieuwzględnienia 
interesu pokrzywdzonego zawężona jest brzmieniem samego przepisu jedynie do 
wystąpienia „szczególnych okoliczności”.

34 „Uwzględnienie omawianego wniosku determinuje bowiem likwidację procesu, wyłączając 
możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Wprawdzie nie jest 
niczym nowym i szczególnym na gruncie przepisów KPK składanie przez uczestnika 
procesu (w tym pokrzywdzonego) wniosku o umorzenie postępowania z określonej 
przyczyny (chociażby na podstawie art. 9 § 2 KPK), niemniej jednak w analizowanej 
sytuacji pojawia się kontekst pozwalający na wyróżnienie tego wypadku na tle innych 
podstaw umorzenia. Wniosek pokrzywdzonego został expressis verbis potraktowany 
jako jeden z warunków zastosowania określonej regulacji jurydycznej, odznaczającej 
się relewantnością, wyraźną odrębnością i specyfiką”. R. Koper, op. cit., s. 508.

35 Por. A. Pilch, op. cit., s. 94 i n. i zarzuty odnoszące się do realizacji celów kary oraz 
R. Koper, op. cit., s. 508 i zawarte tam krytyczne, choć zasadne uwagi co do samej 
procedury stosowania umorzenia restytucyjnego. M. Budyn-Kulik wyraża natomiast, 
nie bez pewnej słuszności, obawę o nadmierne uprzywilejowanie sprawców majętnych 
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nadmierne uprzywilejowanie w  jej ramach pokrzywdzonego36. Jak starano 
się wykazać, analiza wprowadzanego unormowania może skłaniać do jeszcze 
innego rodzaju refleksji, a mianowicie nad zachodzeniem na siebie założeń 
oportunizmu oraz założeń sprawiedliwości naprawczej. W punkcie zetknięcia 
tych dwóch kierunków pojawia się pokrzywdzony jako nie tylko uczestnik 
toczonego – w zasadniczej mierze niejako „za niego” i obok niego – procesu 
karnego, ale aktywny decydent wyposażony we władzę zniesienia tego postępo-
wania. Warto zwrócić uwagę, że dotychczasowe rozwiązania oportunistyczne 
były oparte na przekonaniu o przeciwnej roli pokrzywdzonego. Z uznania dla 
praw ofiary przestępstwa wyprowadzano mechanizmy umożliwiające jej kontrolę 
wywiązywania się państwa z obowiązku ścigania karnego. Można było zatem 
mówić o pewnej jednokierunkowości uprawnień. Pokrzywdzony mógł przekazać 
swoją sprawę organom, a nawet w określonych przypadkach wymóc na nich jej 
przyjęcie, ale nie mógł wykonać kroku odwrotnego i sprawy skutecznie odebrać. 

Dopuszczalność umorzenia restytucyjnego stworzyła pierwszy wyłom 
w tym przekonaniu. Przedstawione uwagi nad uzasadnieniem oportunizmu 
procesowego wskazały na jego ewolucję od łagodzenia skutków nadmiernego 
punitywizmu, przez racje czysto pragmatyczne, aż do poszukiwania nowych 
argumentów rezygnacji z  państwowego ścigania. Bez wątpienia takiego 
argumentu dostarczył nurt kompensacyjny i restaurujący oraz dostrzeżenie 
w procesie – dotąd nieco zagubionej – figury ofiary. Pozostaje jednak pytanie, 
czy w ten sposób nie przekazuje się w ręce pokrzywdzonego samego bytu 
procesu karnego. Oportunizm i legalizm stanowią wszak dyrektywy służące 

i naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. M. Budyn-Kulik, Komentarz 
do art. 59a Kodeksu karnego, LEX/el. 2014. Zob. też podsumowanie zgłaszanych 
kontrowersji i polemikę z nimi – M. Królikowski, Wokół problematyki…, s. 72–73 i 78 i n.

36 A. Pilch wskazuje wręcz, że w  imię praw pokrzywdzonego poświęcono funkcję 
sprawiedliwościową, a „kształt tego przepisu pozwala kategorycznie stwierdzić, że 
faktycznie doszło do przeniesienia punktu ciężkości i zaczęto nadawać dominujące 
znaczenie funkcji kompensacyjnej prawa karanego, generalnie deprecjonując 
znaczenie pozostałych funkcji”. A. Pilch, op. cit., s. 95–96. Autorka podkreśla też 
niebezpieczeństwa płynące z odstępstw od zasady legalizmu. Nie wszyscy autorzy 
wskazujący na wątpliwości co do nadmiernego wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego 
są jednak aż tak kategoryczni, mimo iż dostrzegają generalne niebezpieczeństwo 
dla gwarantującej kontradyktoryjność równowagi stron sporu. Por. D. Kużelewski, 
K. Szczęsny, Konsensualizm a kontradyktoryjność procesu karnego. Uwagi na temat 
mediacji w świetle projektu nowelizacji k.p.k., (w:) P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność 
w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 414.
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w swej istocie wyznaczeniu w danym układzie stosunków prawno-społecznych 
granic funkcjonowania postępowania karnego. W tym znaczeniu wypadałoby 
uznać, że interes pokrzywdzonego może stanowić czynnik delimitujący w coraz 
większym stopniu – zdecydowanie niemieszczącym się już w „klasycznych” 
przykładach odstępstw od obowiązywania ścigania z urzędu w postaci nie-
licznych zastrzeżeń prywatnoskargowego lub wnioskowego trybu ścigania 
– usprawiedliwiony zasięg procesu. Spostrzeżenie to nie powinno prowadzić 
ani do dalszego bezrefleksyjnego przyznawania pokrzywdzonemu coraz now-
szych uprawnień procesowych jako swoistej „rekompensaty” lat zapomnienia 
oraz efektu nośności haseł szeroko rozumianych restaurujących koncepcji 
sprawiedliwości, ani do demonizowania oportunistycznych przemian procesu 
karnego37. Wszak z wielu względów słusznym postulatom dekryminalizacji 
i depenalizacji powinny towarzyszyć również postulaty „deprocesualizacji”38, 
a zaspokojenie potrzeby sprawiedliwości nie zawsze musi przybierać postać 
sformalizowanej ingerencji państwa i jego aparatu39. 

streszczenie

Dodany przez ustawę nowelizującą do przepisów Kodeksu karnego art. 59a określa nową 
podstawę zaniechania ścigania karnego. Umorzenie restytucyjne ma na celu wzmocnienie 
pozycji ofiary przestępstwa i realizacji funkcji kompensacyjnej prawa karnego. Równocześnie 
stanowi kolejny wyjątek na rzecz oportunizmu procesowego.  Warto zatem zadać pytanie, czy 
i na ile oba te kierunki – odstępowania od zasady legalizmu i obowiązku ingerencji państwa w 
konflikt społeczny wywołany przestępstwem oraz coraz większego wpływu pokrzywdzonego 
na proces karny – stają się zbieżnymi wyznacznikami aktualnego modelu procedowania. 

37 Dlatego należy się raczej zgodzić ze stwierdzeniem W. Buelke, że pewne wyjątki od 
obowiązku ścigania karnego powinny być postrzegane jako sensowne i racjonalne ogra-
niczenia zasady legalizmu, nie zaś jako obce systemowi wyjątki. Nawet przy poparciu 
obecnego kształtu ustawodawstwa pożądane byłoby rozwinięcie jakiegoś nowego sys-
temowego i kryminalno-politycznego konceptu całościowego, który pozwoli wyraźniej 
poznać i określić przesłanki odstąpienia od ścigania. Do tego jednak konieczne jest 
włączenie prawa karnego materialnego. W. Buelke, (w:) P. Rieß (Hrsg.), Löwe/Rosen
berg. Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz. Band 3.§§ 137–212b. 
Grosskommentare des Praxis, Berlin 2004, s. 405.

38 Zob. uwagi czynione wprawdzie na gruncie systemu amerykańskiego, ale mogące znaleźć 
odniesienie do poruszanych kwestii – E. Luna, Prosecutorial decriminalization, The 
Jurnal of Criminal Law & Criminology 2012, Vol. 102, nr 3, s. 785 i n.

39 Jak trafnie zauważa M. Królikowski, w sprawiedliwości naprawczej nacisk położony 
jest na obydwa człony nazwy. M. Królikowski, Sprawiedliwość karania…, s. 77.
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Artykuł jest poświęcony zagadnieniom uzasadnienia oportunizmu procesowego na tle 
postulatów sprawiedliwości naprawczej oraz wskazuje, że wbrew zgłaszanym wątpliwościom 
nie należy obawiać się nowej instytucji.

summary

Added by the Amending Act to the Penal Code Art. 59a defines a new basis for cancelling 
the prosecution of the crime. The so called “restitution discontinuance of proceedings” is to 
strengthen the position of victims and to realize the compensation function of criminal law. 
At the same time it represents  another exception for the principle of opportunity. There-
fore, we should ask, whether and to what extent these two directions – departing from the 
principle of legality as well as from the obligation of the state to interfere in social conflict 
caused by crime and the growing impact of the victim in the criminal proceedings – are 
converging determinants of the current model of criminal procedure. This paper examines 
justification questions of modern opportunism in criminal cases against the demands of the 
restorative justice, and points out that – contrary to the reported doubt – there’s no need to 
be afraid of the new institution.
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Zakład Postępowań Karnych Szczególnych 
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Aksjologiczne uzasadnienie obowiązywania  
zasady legalizmu w polskim procesie karnym

I. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami statuującymi zasadę lega-
lizmu (zob. art. 10 § 1–2 k.p.k.1) organ powołany do ścigania przestępstw jest 
obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, 
a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia o czyn 
ścigany z urzędu; z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub w prawie 
międzynarodowym nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za 
popełnione przestępstwo2.

W polskim prawie tradycyjnie króluje zasada legalizmu. Jak wiadomo, jej 
tzw. przeciw-zasadą (tj. dyrektywą przeciwstawną) jest zasada oportunizmu, 
która upoważnia organ procesowy do zaniechania ścigania w przypadku, gdy 
to ściganie jest prawnie dopuszczalne (nakazane) – z uwagi na „niecelowość 
ścigania”. Należy przy tym przypomnieć, że wybór jednej z tych przeciwstaw-
nych dyrektyw jest zawsze powiązany z regulacją prawa karnego materialnego, 
tzn. tam, gdzie obowiązuje legalizm procesowy, wprowadza się tzw. materialną 

1 Dz.U. z 1997 r., poz. 555, ze zm.
2 Zob. T. Grzegorczyk, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, wyd. 5, Warszawa 

2008, s. 78–79.
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definicję przestępstwa (w Polsce jest to zastrzeżenie, że nie stanowi przestęp-
stwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, zob. art. 
1 § 2 k.k.3); zaś tam, gdzie obowiązuje oportunizm procesowy wprowadza się 
tzw. formalną definicję przestępstwa.

Należy przy tym przypomnieć, że zasada legalizmu dotyczy ścigania spraw-
ców przestępstw oraz czynów karnoskarbowych (tzn. przestępstw skarbowych 
oraz wykroczeń skarbowych, zob. art. 10 § 1–2 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.4), 
nie obowiązuje zaś w sprawach dotyczących ścigania sprawców wykroczeń 
powszechnych, gdzie zamiast legalizmu obowiązuje tzw. obowiązek reakcji na 
popełnione wykroczenie (zob. art. 8 k.k.w.5 oraz art. 41 k.w.6). Jest to uzasad-
nione zróżnicowanymi celami wymienionych postępowań (tj. ich ratio legis).

Już w tym miejscu należy zdecydowanie opowiedzieć się za zasadą legali-
zmu jako dyrektywą słuszną z punktu widzenia teoretycznego oraz dyrektywą 
gwarancyjną z punktu widzenia praktycznego (jednak odmienny pogląd 
prezentuje tzw. praktyka wymiaru sprawiedliwości, która zapewne z zadowo-
leniem powitałaby oportunizm w polskim prawie)7. Należy mieć świadomość, 
że o  ile istnieje powszechna zgoda (nawet u zdeklarowanych zwolenników 
oportunizmu procesowego) co do tego, że zasada legalizmu chroni prawa 
obywateli, to przeciwstawny jej oportunizm dosłownie „służy” organom stosu-
jącym prawo, a interesy pokrzywdzonego w zasadzie nie mają tutaj znaczenia.

II. 

U podstaw każdej regulacji prawnej leżą określone założenia aksjologiczne 
i dopiero one stanowią rdzeń i uzasadnienie (ratio legis) ustawowego obowią-
zywania danej normy i ich zbioru. To one zakreślają nieprzekraczalne granice 
dla danego modelu (porządku) procedowania, stanowią jego istotę.

3 Dz.U. z 1997 r., poz. 553, ze zm.
4 Dz.U. z 2013 r., poz. 186, t.j., ze zm.
5 Dz.U. z 2013 r., poz. 395, t.j., ze zm.
6 Dz.U. z 2013 r., poz. 482, t.j., ze zm.
7 Oczywiście nie trudno wyobrazić sobie proces karny w naszym kraju jako podlegający 

zasadzie oportunizmu – tym bardziej należy opowiedzieć się za zasadą legalizmu. 



73 aksJoLoGicZne UZasaDnienie oBoWiĄZYWania ZasaDY LeGaLiZMU W PoLskiM PRocesie kaRnYM 

Jedną z podstawowych kwestii do rozstrzygnięcia przy tworzeniu modelu 
danej procedury karnej jest przyjęcie założenia (wyboru) co do obowiązywania 
tzw. naczelnych zasad postępowania, wśród których są przeciwstawne zasady 
legalizmu i oportunizmu. Wybór ustawodawcy może dotyczyć tylko jednej 
z nich w tym znaczeniu, że pewne wyjątki są wprawdzie dopuszczalne, jednak 
zawsze tylko do pewnego stopnia. Gdy ten próg zostaje przekroczony, zaczyna 
obowiązywać zasada przeciwstawna przez taki wyjątek – pomimo formalnie 
(oficjalnie) obowiązującej i nazwanej zasady pierwotnej.

Ważne jest w tym miejscu zaznaczenie faktu, często pomijanego w pi-
śmiennictwie karnoprocesowym, istotnego powiązania zasady prawdy z zasadą 
legalizmu. Obie dyrektywy należą do tzw. naczelnych zasad procesowych, 
a więc takich, które są istotne dla najważniejszych rozwiązań danego modelu 
procesowego. Inne dyrektywy mogą być modyfikowane lub nawet zmieniane 
(np. zasada ciągłości rozprawy, zasada niezmienności składu orzekającego itd.), 
a i tak nie wpłynie to na wyżej wskazaną istotę modelu procesu karnego. Po-
wiązanie omawianej zasady legalizmu z zasadą prawdy ma swe źródło właśnie 
w ich aksjologicznym uzasadnieniu.

Jak już powiedziano, zasada legalizmu nakazuje wszczynanie postępowa-
nia karnego, prowadzenie postępowania przygotowawczego oraz wnoszenie 
i popieranie oskarżenia przed sądami wszystkich instancji (tj. „zwyczaj-
nych” i  „nadzwyczajnych”). Chodzi o  to, aby nikt nie uniknął odpowie-
dzialności za popełnione (a  także usiłowane oraz nieraz przygotowywane) 
przestępstwo i poniósł sprawiedliwą karę. Jednak żeby to osiągnąć, organy 
procesowe muszą opierać się na prawdziwych ustaleniach faktycznych – i to 
właśnie zabezpiecza zasada prawdy (jej regulacja jest zawarta w przepisie  
art. 2 § 2 k.p.k.)8.

Już sama systematyka kodeksu postępowania karnego wskazuje, że zasada 
prawdy uzupełnia zasadę legalizmu. Jak wskazano, jest o niej mowa w § 2 art. 

8 Oczywistym jest przy tym, że prawda może być tylko jedna. Według tzw. klasycznej 
definicji prawda to zgodność (adekwatność) treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy, 
którego ten sąd dotyczy (veritas est adaequatio conformitas intellectus et rei). Pierwsze 
sformułowanie klasycznej definicji prawdy pochodzi od Arystotelesa (upowszechnione 
w wersji łacińskiej przez św. Tomasza z Akwinu w Summa contra gentiles). Zob. m.in. 
A. Tarski, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Warszawa 1933, s. 4 i n.; W. Ta-
tarkiewicz, Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, t. 1, Warszawa 2005, 
passim.
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2 k.p.k., zaś w § 1 tego artykułu ustawodawca zawarł główne cele polskiego 
postępowania karnego („Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie 
ukształtowanie postępowania karnego, aby: (...))”. Dwa zadania (cele) okre-
ślone w pkt. 1–2 odnoszą się niemal wprost do legalizmu procesowego, tj. po 
pierwsze – sprawca przestępstwa ma zostać wykryty i pociągnięty do odpo-
wiedzialności karnej, a osoba niewinna ma nie ponieść tej odpowiedzialności9, 
oraz po wtóre – przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie 
karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa 
mają zostać osiągnięte zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu 
przestępstw, ale również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania 
prawa i zasad współżycia społecznego10.

III. 

W tym miejscu należy wskazać na główne wartości leżące u podstaw 
legalizmu procesowego. W naszym kręgu kulturowym u źródeł systemu 
prawa leżą trzy fundamenty, tj. filozofia grecka, prawo rzymskie oraz religia 
chrześcijańska11. Nawet najzagorzalsi zwolennicy państwa laickiego (czy to 
w Polsce, czy za granicą) nie mogą przecież zaprzeczyć faktom znanym z hi-
storii powszechnej państwa i prawa.

Fundamenty te w sposób oczywisty nadały określoną wartość z góry przy-
jętym założeniom co do kształtu prawa, w tym prawa karnego procesowego. To 
dzięki nim uznano prymat prawdy, przyjęto założenie uczciwości obywatela 
(preasumptio boni viri) i domniemanie niewinności, nakazano obiektywnej 
i bezstronnej oceny dowodów, przyjęto, że strony postępowania muszą być 
równe, uznano za oczywiste prawo do obrony i jawność postępowania oraz – 

9 Z dniem 1 lipca 2015 r. art. 2 § 2 pkt 1 k.p.k. będzie miał nieco odmienne brzmienie 
(zob. Dz.U. z 2013 r., poz. 1247).

10 Kolejne pkt. 3–4 art. 2 § 2 k.p.k. stanowią o nakazie uwzględnienia prawnie chronionych 
interesów pokrzywdzonego oraz nakazie rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie.

11 Dawniej wskazywano, że to te fundamenty wyjaśniają co jest prawdziwe, co jest słuszne 
oraz co jest sprawiedliwe (grecka filozofia wprowadziła pojęcie prawdy, Rzym stworzył 
pojęcie prawa, zaś chrześcijaństwo – moralność).
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jako konsekwencję przyjęcia równych praw obywateli – nakazano jednakową 
reakcję prawną w jednakowych sytuacjach.

Powyżej wskazane fundamenty, poprzez wymienione wartości, w kon-
sekwencji nakazują określone procedowanie oparte na określonych zasadach 
(można je nazwać „wartościami drugiego stopnia”) i to one ostatecznie nakazują 
uznanie prymatu zasady legalizmu w procesie karnym.

Aktualnie będą to następujące dyrektywy/wartości, z tym zastrzeżeniem, 
że proces karny będziemy rozumieć szeroko, tzn. jako realizację prawa karnego 
materialnego w aspekcie procesowym i wykonawczym (zob. art. 9 § 1 k.k.w.12). 
Należy bowiem mieć świadomość, że procedura karna jest częścią systemu prawa  
karnego w ramach systemu prawa publicznego i w ogóle częścią systemu 
prawa w Polsce. Przepisy tego systemu muszą być spójne i oparte na tej samej  
aksjologii.

W systemie prawa karnego, w tym w systemie prawa karnego procesowego, 
bez wątpienia będą to następujące wartości:

• obowiązek równego traktowania obywateli, a więc zapewnienie rządów 
prawa;

• obowiązek przestrzegania gwarancji obywatelskich;
• obowiązek ustalenia w postępowaniu prawdy;
• obowiązek reakcji na przestępstwo, a więc wszczęcie postępowania 

karnego i wykrycie sprawcy;
• obowiązek ochrony niewinnego obywatela, w tym chronienie interesów 

pokrzywdzonego;
• obowiązek realizacji prewencji indywidualnej oraz generalnej, a więc i do-

minacja zasady jawności w postępowaniu, w tym jawności zewnętrznej;
• obowiązek realizacji sprawiedliwościowej funkcji prawa karnego, a więc 

adekwatne (tzn. sprawiedliwe) ukaranie sprawcy;
• obowiązek wykonania wyroku sądowego, a więc i ochrony społeczeństwa; 
• obowiązek zadośćuczynienia społecznemu poczuciu sprawiedliwości.
Wartości te – co charakterystyczne – leżą u podstaw legalizmu procesowego 

lub go dopełniają i z tego powodu winny zostać omówione razem. W związku 
z powyższym można w tym miejscu zaproponować wprowadzenie pojęcia 
zasady legalizmu sensu largo. Wskazany wcześniej art. 10 k.p.k. winien być 
rozumiany jako prawnie zdefiniowana procesowa zasada legalizmu sensu stricto.

12 Dz.U. z 1997 r., poz. 557, ze zm.
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Obowiązek równego traktowania obywateli, a więc zapewnienie rządów 
prawa. Obowiązek ten wynika z Konstytucji RP13, gdzie w art. 32 ust. 1 jest 
gwarantowane, iż wszyscy są wobec prawa równi oraz wszyscy mają prawo 
do równego traktowania przez władze publiczne. Jest to oczywiste założenie 
i jakiekolwiek wyjątki są tutaj niedopuszczalne. Pierwszym i charakterystycz-
nym przejawem kryzysu prawa i państwa jest właśnie zauważalne przez opinię 
publiczną naruszenie tej zasady (np. przez zbyt łagodne traktowanie określonych 
osób, a z drugiej strony konsekwentne i surowe traktowanie innych).

Obowiązek przestrzegania gwarancji obywatelskich. Oczywiście, taki 
obowiązek wynika nie tylko z prawa konstytucyjnego, ale i prawa między-
narodowego. Proces karny jako procedura najdalej wkraczająca w sferę praw 
obywatelskich winien respektować gwarancje procesowe uczestników, w tym 
stron procesowych, na czele z oskarżonym. Chodzi tutaj o respektowanie tych 
gwarancji w prawie i praktyce, a przy tym o całkowitą niedopuszczalność 
swego rodzaju nadzwyczajnych wyjątków (np. pomysły – także pojawiające 
się w Polsce [na wzór Stanów Zjednoczonych] – na różnego rodzaju regulacje 
tzw. prawa antyterrorystycznego).

Obowiązek ustalenia w postępowaniu prawdy. Z pewnością prawda jest war-
tością samą w sobie i odejście od niej może spowodować w konsekwencji tylko 
jedno: wydawanie niesprawiedliwych orzeczeń. Można dodać, że wprawdzie 
mogą one być „sprawiedliwe” z punktu widzenia formalnego, ale nie będą nigdy 
sprawiedliwe w rzeczywistości (tzn. „materialnie”). Jedynym dopuszczalnym 
moralnie wyjątkiem jest tutaj wydanie wyroku uniewinniającego wobec 
rzeczywistego sprawcy przestępstwa z powodu braku dowodów sprawstwa 
i winy takiego oskarżonego. I za taki stan rzeczy nie odpowiada (jak to często 
jest postrzegane na zewnątrz) obrońca lub sąd, ale prokuratura i policja. Jest 
to niestety jedna z tych oczywistych prawd tak mylnie pojmowanych przez 
niewyedukowaną część społeczeństwa.

Obowiązek reakcji na przestępstwo, a więc wszczęcie postępowania karnego 
i wykrycie sprawcy. Wskazany obowiązek w przypadku przestępstw oczywi-
ście należy rozumieć jako obowiązek wszczęcia i prowadzenia postępowania 
karnego. Powiedziano już, że inaczej jest w przypadku reakcji na wykroczenie 
powszechne, co jest uzasadnione przede wszystkim wagą tych czynów (ich 
społeczną szkodliwością) oraz przedmiotem tej regulacji. Uzupełnieniem 

13 Dz.U. z 1997 r., poz. 483, ze zm.
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tych założeń jest odrzucenie w Polsce francuskiej koncepcji trójpodziału 
przestępstw. Głównym zagrożeniem dla tej zasady jest oczywiście oportunizm 
faktyczny – stosowany (i niestety tolerowany) już od szeregu lat w Polsce; co 
szokujące – ten patologiczny stan powołuje się w dyskusjach dotyczących pro-
pozycji nowelizacji prawa jako uzasadnienie dla wprowadzenia w przyszłości 
oportunizmu prawnego (ustawowego).

Obowiązek ochrony niewinnego obywatela, w tym chronienie interesów po
krzywdzonego. Jest to oczywisty obowiązek nałożony na organy państwowe 
w każdym cywilizowanym państwie. Proces karny musi respektować prawa 
człowieka (nie tylko polskiego obywatela) oraz uwzględniać interesy pokrzyw-
dzonego. Oczywiście, prawo karne i proces karny z uwagi na swój przedmiot 
dotyczą sprawy publicznej, jednak interesy państwa i zapewnienie porządku 
publicznego nie mogą być w sprzeczności z tym ogólnym założeniem. Warto 
dodać, że ów obowiązek przejawia się gwarancjami procesowymi różnych 
podmiotów występujących w różnych postępowaniach; jest to przy tym 
wartość bardzo często i „silnie” odczytywana przez opinię publiczną przez 
utożsamianie się z organami państwa albo wręcz przeciwnie.

Obowiązek realizacji prewencji indywidualnej oraz generalnej, a więc i domi
nacja zasady jawności w postępowaniu, w tym jawności zewnętrznej. Na pierwszy 
rzut oka wydawać by się mogło, że obowiązek taki nie jest związany z zasadą 
legalizmu. Jest to jednak mylące, bowiem zarówno wskazany obowiązek, jak 
i  legalizm procesowy wzajemnie się dopełniają. Znanym i niezrozumiałym 
rozwiązaniem polskiego prawa (a raczej praktyki jego stosowania – sic!) jest 
powszechna praktyka utajniania danych osobowych oraz wizerunku podejrza-
nego/oskarżonego. Uprzedzając zarzut nierozumienia istoty zasady domnie-
mania niewinności (art. 5 § 1 k.p.k.), wypada wyjaśnić, iż ta zasada w każdym 
normalnym systemie obowiązuje w ujęciu obiektywistycznym, i tak jest też 
w Polsce. Oznacza to, że wbrew treści art. 5 § 1 k.p.k. oskarżonego nie „uważa 
się” za niewinnego (tj. ujęcie subiektywistyczne), ale należy go traktować w pro-
cesie jako człowieka chronionego przez szereg gwarancji procesowych, który 
po prostu ma prawo do uczciwego procesu. Nie oznacza to jednak, że prawo 
do anonimowości takiego człowieka przeważa nad celami sprawy publicznej, 
jakimi są proces karny i m.in. prewencja generalna14.

14 Osobnego omówienia wymagałaby tutaj kwestia regulacji prawa prasowego oraz prak-
tyki polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie nawet po ujęciu osoby ściganej listem 
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Obowiązek realizacji sprawiedliwościowej funkcji prawa karnego, a więc 
adekwatne ukaranie sprawcy. Również i ten obowiązek może wydawać się nie-
powiązany z zasadą legalizmu, ale przecież jest to istota dyrektywy legalizmu 
sensu largo. Przecież chodzi o jednakową i słuszną reakcję na/za popełnione 
przestępstwo. Chodzi o reakcję, która nie jest za surowa, ale i nie jest zbyt ła-
godna. Każde istotne wykroczenie poza te granice musi się spotkać z moralnym 
potępieniem przez społeczeństwo (tj. większą jego część), co w państwie takim, 
jak Polska nie jest przecież trudne do ustalenia (tzn. ustalenia, co większość 
obywateli uważa za słuszne). Równie poważny sprzeciw i zgorszenie może 
powodować wyrok zbyt łagodny lub zbyt surowy; i rzecz charakterystyczna 
– owo zgorszenie społeczeństwa z czasem może przerodzić się we wrogość 
wobec organów państwa.

Obowiązek wykonania wyroku sądowego, a więc i ochrony społeczeństwa. 
W literaturze podkreśla się, że zasada legalizmu dotyczy wszystkich organów 
procesowych, w tym sądów. Skoro należy wszczynać postępowania karne, 
prowadzić je, wnosić i  popierać akty oskarżenia, apelować od wyroków 
uniewinniających – to także należy w pełni honorować wyroki prawomocne 
skazujące, co oznacza ich szanowanie nie tylko przez obywateli, ale i organy 
państwa. Dlatego stosowanie prawa łaski (zob. art. 560–568 k.p.k.) winno 
być stanowczo ograniczone, zaś instytucje abolicji oraz amnestii winny zostać 
zakazane w Konstytucji RP. Wszystkie te instytucje naruszają bowiem zasadę 
trójpodziału władz; jedynie prawo łaski należałoby zachować z uwagi na jego 
historię (tradycyjna w państwie i prawie kompetencja głowy państwa w tym 
zakresie) oraz z powodu humanitarnej (i  swego rodzaju „interwencyjnej”) 
funkcji. Istotą legalizmu jest przecież jego „realizacja od początku do końca” 
i gdy ów koniec nie następuje, legalizm jest tylko pustym zapisem pseudo-prawa, 
czy wręcz oszukańczym komunikatem względem społeczeństwa.

Obowiązek zadośćuczynienia społecznemu poczuciu sprawiedliwości. W pierw-
szej chwili ten obowiązek może budzić negatywne skojarzenia. Jednak nie 
chodzi tutaj o prowadzenie postępowań karnych i wydawanie wyroków „pod 
publiczność”, tylko realizowanie celów prawa i procesu karnego. Inaczej mó-
wiąc, budzenie szacunku dla prawa i państwa oraz jego organów polega właśnie 
na stosowaniu tego prawa dla dobra jego obywateli. Chodzi o nic innego jak 

gończym, utajnia się na nowo jej wizerunek i dane osobowe. Jest to nie tylko absurd, 
ale i okoliczność wręcz ośmieszająca państwo i prawo.
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zapobieżenie powstaniu stanu anomii. Gdy działanie organów państwa jest 
postępowaniem wbrew poglądom społeczeństwa, albo co gorsza – jest przez 
nich odbierane jako sprzeczne z  ich dobrem, procedowanie takie musi się 
spotkać ze sprzeciwem (biernym, a czasem nawet z czynnym).

IV. 

Reasumując, można zauważyć, że ww. założenia/wartości poprzedzają, 
dopełniają lub uzupełniają procesową zasadę legalizmu (tzn. zasadę legalizmu 
sensu stricto określoną w art. 10 k.p.k.). Inaczej mówiąc, chodzi tutaj o pod-
stawy „słuszności” takiego modelu prawa karnego procesowego; ktoś mógłby 
powiedzieć – o  jego uzasadnienie moralne. Oczywiście, dla zwolenników 
oportunizmu procesowego nie będzie jednak występować wskazana słuszność 
regulacji albo będzie ona zaledwie wartością drugorzędną wobec nadrzędnych 
celów regulacji oportunistycznej, która z reguły jest uzasadniana sprawnością 
postępowania; prędzej czy później owa sprawność sprowadzi się do niczego 
innego, jak wygody organów i osób prowadzących takie postępowanie – wy-
gody popartej odpowiednimi przepisami prawa.

Powyższe rozważania można spuentować w ten sposób, że głównym 
uzasadnieniem aksjologicznym obowiązywania zasady legalizmu w polskim 
procesie karnym jest po prostu zapewnienie sprawiedliwości, a zatem – wsku-
tek obligatoryjnie przeprowadzonego postępowania karnego – zapewnienie 
wydania sprawiedliwego wyroku. Czym będzie wspomniany wyrok sprawie-
dliwy? Będzie to po prostu wydanie wyroku uniewinniającego wobec osoby 
niewinnej (faktycznie lub/i „prawnie niewinnej”) oraz skazanie i sprawiedliwe 
(adekwatne) ukaranie rzeczywistego sprawcy przestępstwa. Oczywiście, od razu 
może pojawić się zarzut co właściwie oznacza sprawiedliwe osądzenie i uka-
ranie, a co niesprawiedliwe (czy też inaczej nieadekwatne)? Należy przyjąć, że 
będzie to po prostu reakcja zgodna z dominującym poczuciem sprawiedliwości 
obywateli, tzn. ich zdecydowanej większości, co w realiach polskich (o czym 
była już wcześniej mowa) nie jest przecież aż tak trudne do ustalenia.
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streszczenie

Opracowanie dotyczy problemu wartości statuujących zasadę legalizmu procesowego. 
Jest to kwestia bardzo rzadko poruszana w pracach z zakresu prawa karnego, które z reguły 
skupiają się na omawianiu konkretnych instytucji prawa, a nawet konkretnych przepisów. 
Z drugiej strony opracowania z zakresu teorii i filozofii prawa często pomijają konkretne 
regulacje (np. kodeksowe).

summary

The article focuses on values which create the mandatory prosecution in Poland. This 
topic is almost absent in Polish scientific papers on criminal law. On the other hand, articles 
on theory and philosophy of law, very often describe only theoretical problems without any 
remarks on specific regulations of criminal law.
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I. Wstęp

Czeskie prawo karne procesowe kwalifikuje się jako prawo postępowania 
karnego typu europejskiego kontynentalnego. Cechą charakterystyczną sto-
sunków prawnych w Czechach jest to, że jak dotąd nie doszło do całkowitej 
rekodyfikacji prawa karnego po zmianach społecznych, które przyniósł rok 1989. 
Po długim czasie stworzono jedynie nową kodyfikację prawa karnego mate-
rialnego. W 2009 r. wydano zupełnie nowy kodeks karny (ustawa nr 40/2009 
Dz.U.), który zastąpił stary kodeks karny z 1961 r. (ustawa nr 140/1961 Dz.U.). 
Inne źródła prawa karnego to ustawa o sądownictwie w sprawach dotyczących 
nieletnich z 2003 r. (ustawa nr 218/2003 Dz.U.) ze skutkiem od 1 stycznia 
2004 r., regulująca specyficzne zagadnienia odpowiedzialności karnej i ścigania 
przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie, a także ustawa nr 418/2011 
Dz.U., ze skutkiem od 1 stycznia 2012 r., o odpowiedzialności karnej osób 
prawnych oraz postępowaniu przeciwko osobom prawnym, która wniosła do 
Czech nieznaną wcześniej odpowiedzialność karną korporacji.

Rekodyfikacja prawa karnego procesowego, która moim zdaniem powin-
na nastąpić wraz z rekodyfikacją prawa materialnego, jest tymczasem ciągle 
odsuwana. Źródłem prawa karnego procesowego pozostaje kodeks karny 
z 1961 r. (ustawa nr 141/1961 Dz.U.), który znowelizowano blisko stukrotnie, 



82 Jiří JeLínek

co oczywiście wpłynęło na spójność poszczególnych postanowień. Chociaż 
w przeszłości przygotowywano kilka merytorycznych projektów kodeksu kar-
nego, żaden z nich nie dotarł do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej. 
Aktualne i nieaktualne zmiany kodeksu karnego są regulowane przy pomocy 
fragmentarycznych nowelizacji. Jedną z nich była również wprowadzona do 
czeskiego procesu zgoda na dobrowolne poddanie się karze. 

Wiosną 2014 r. znów ożyły plany przeprowadzenia rekodyfikacji prawa 
karnego procesowego, co miałoby zaowocować zupełnie nowym kodeksem 
karnym. Powołano kolejną komisję do spraw rekodyfikacji nowego kodeksu 
karnego, prace nad nowym prawem karnym procesowym mają być dzięki temu 
szybsze. Instytucja zgody na dobrowolne poddanie się karze to jedna z instytucji, 
które z pewnością znajdą się w nowym, zrekodyfikowanym procesie karnym.

Niniejszy artykuł zawiera refleksje autora na temat instytucji zgody na 
dobrowolne poddanie się karze w czeskim prawie karnym oraz na temat postę-
powania negocjacyjnego, które zostało wprowadzone przez nowelizację kodeksu 
karnego na mocy ustawy nr 293/2012 Dz.U., ze skutkiem od 1 września 2012 r. 
jako najmłodsza forma odstępstwa w postępowaniu karnym i szczególny typ 
postępowania. Wspomniana nowelizacja kodeksu karnego wprowadziła do 
czeskiego postępowania karnego nową instytucję, tzw. zgodę na dobrowolne 
poddanie się karze (§ 175a i n. KK, § 314o i n. KK). 

II.  Zgoda na dobrowolne poddanie się karze  
– przesłanki, znaczenie, regulacje prawne

Zgoda na dobrowolne poddanie się karze, zgodnie z przyjętymi uregu-
lowaniami prawnymi, oznacza procedurę procesową polegającą na tym, że 
w przypadku postępowania karnego dla całego szeregu przestępstw, oskarżo-
ny, prokuratorzy, a także ewentualnie poszkodowany mogą w postępowaniu 
przygotowawczym zawrzeć porozumienie zawierające opis czynu, w którym 
oskarżony przyznaje się do jego popełnienia, wymiar kary lub innego środka 
karnego oraz odszkodowanie (za straty niemajątkowe w pieniądzach, wydanie 
bezpodstawnego wzbogacenia się), które prokurator przedstawi do zatwier-
dzenia przez sąd. Jeżeli sąd wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze, 
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przyjmuje ją na mocy wyroku skazującego na posiedzeniu jawnym. Wówczas 
sąd nie udowadnia winy, nie przeprowadza dowodu w trakcie głównej rozprawy. 
W czeskim prawie karnym nie można zawrzeć porozumienia w postępowa-
niu przed sądem, a jedynie w postępowaniu przygotowawczym. Oskarżony 
w trakcie negocjowania zgody w postępowaniu przygotowawczym musi być 
reprezentowany przez obrońcę. Możliwość wniesienia odwołania ograniczono 
do przypadków, kiedy orzeczenie przyjmujące zawartą zgodę na dobrowolne 
poddanie się karze jest niezgodne ze zgodą na dobrowolne poddanie się karze, 
o której zatwierdzenie wniósł prokurator. W pewnych okolicznościach od 
zgody na dobrowolne poddanie się karze może odwołać się poszkodowany.

Opierając się na najszerszej definicji odstępstwa jako odchylenia od 
typowego przebiegu postępowania karnego, co oznacza, że postępowanie 
karne nie zostanie doprowadzone do swego normalnego końca, a więc do 
wyroku skazującego, orzeczenia winy i nałożenia sankcji, należy uznać zgodę 
na dobrowolne poddanie się karze za najmłodszy typ odstępstwa w czeskim 
postępowaniu karnym1. Postępowanie przed sądem zatwierdzającym zawartą 
zgodę na dobrowolne poddanie się karze ustawodawca zakwalifikował do 
szczególnych trybów postępowania (§ 214o i n. KK).

Chociaż ustawodawca w uzasadnieniu do rządowego projektu nowelizacji 
kodeksu karnego stwierdza, że źródłem inspiracji dla nowych regulacji praw-
nych była zasada tzw. sprawiedliwości negocjowanej (tzw. plea bargaining), 
znana z anglo-amerykańskiego systemu common law, to jednak przyjęte czeskie 
regulacje prawne są odmienne od wspomnianej instytucji. Plea bargaining 
zakłada zawarcie porozumienia, w którym sprawca przyznaje się do winy, 
a prokurator za owo przyznanie się do winy proponuje sprawcy pewne ustęp-
stwa. Sąd ogranicza się jedynie do stwierdzenia prawdziwości przyznania się 
i nie przeprowadza skomplikowanego, pod względem formalnym, dowodu.

Czeska regulacja prawna wymaga, aby oskarżony oświadczył, iż popełnił 
czyn będący przedmiotem ścigania i zgodził się na dobrowolne poddanie się 
karze (§ 175a ust. 6 lit. e KK). Chodzi o sformułowanie przypominające do-
tychczasową instytucję ugody (§ 309 ust. 1 lit. a KK). Jednakże oświadczenia 

1 Brak jest jednolitej definicji odstępstwa, nie ma również precyzyjnej teoretycznej 
koncepcji odstępstwa. Więcej na temat pojęcia odstępstwa por. J. Jelínek a kol., Trestní 
právo procesní (tytuł w tłum. Prawo karne procesowe), wyd. 3, Praha 2013, s. 740–742; 
F. Ščerba, Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě (tytuł w tłum. Kary i środki 
alternatywne w nowych regulacjach prawnych), Praha 2011, s. 43 i n. oraz literatura.
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oskarżonego nie można utożsamiać z jego przyznaniem się, a więc z potwierdze-
niem winy. Według czeskich regulacji prawnych oskarżony nie musi obawiać 
się, że jego oświadczenie może zwrócić się przeciwko niemu samemu, jeżeli 
z jakiejś przyczyny nie dojdzie do zgody na dobrowolne poddanie się karze, 
bowiem w dalszym postępowaniu nie uwzględnia się przyznania się do winy 
przez oskarżonego (§ 175a ust. 7 KK). 

Co prawda w czeskich regulacjach prawnych sąd nie musi przeprowa-
dzać klasycznego dowodu, jednak w celu przyjęcia zgody na dobrowolne 
poddanie się karze przewidziano stosunkowo złożoną procedurę procesową, 
która umożliwia na przykład zarządzenie wstępnego rozpatrzenia wniosku 
o przyjęcie zgody na dobrowolne poddanie się karze (§ 314p KK), a  także 
w trakcie postępowania przed sądem umożliwia sądowi wystąpienie do stron 
o przedstawienie nowego brzmienia zgody na dobrowolne poddanie się karze, 
co odracza posiedzenie jawne (§ 314r ust. 3) i jest sprzeczne z deklarowanym 
dążeniem do przyspieszenia postępowania karnego, czemu ma służyć wła-
śnie ta nowa instytucja. Postępowania nie przyspiesza z pewnością również 
przystąpienie przez prokuratora do zawarcia zgody na dobrowolne poddanie 
się karze w tzw. skróconym postępowaniu przygotowawczym przewidzia-
nym przez ustawę (§ 179b ust. 5 KK). W postępowaniu przygotowawczym 
prokurator doprowadza do rozstrzygnięcia sprawy w trybie bardziej skom-
plikowanym pod względem procesowym i bardziej czasochłonnym, niż ma 
to miejsce w przypadku standardowego trybu w skróconym postępowaniu  
przygotowawczym.

Przyjęte czeskie regulacje prawne odbiegają także od najbliższych nam 
historycznie uregulowań prawnych na Słowacji, gdzie dobrowolne poddanie 
się karze jest uwzględnione w nowej kodyfikacji słowackiego kodeksu karne-
go od 2005 r. (§ 232 i n., § 331 i n. słowackiego kodeksu karnego). Zgodnie 
z dyspozycją § 232 ust. 1 słow. KK oskarżony musi przyznać się do popełnienia 
czynu i do winy. Przyznanie się do winy w słowackim procesie zostaje później 
zweryfikowane przed sądem przy pomocy dziesięciu pytań, których brzmienie 
określa kodeks karny (§ 333 ust. 3 słow. KK), a które oskarżonemu stawia 
przewodniczący składu sędziowskiego. Oskarżony musi odpowiedzieć na 
wszystkie stawiane mu pytania twierdząco. Sąd może przyjąć projekt zgody 
na dobrowolne poddanie się karze jedynie pod warunkiem, że oskarżony od-
powiedział na wszystkie pytania przewidziane przez słowacki kodeks karny 
„tak” (§ 334 ust. 1 słow. KK). 
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Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że sformułowanie stwierdzające, 
że oskarżony przyznaje się do winy jest tożsame co do treści ze sformułowa-
niem stwierdzającym, iż oskarżony oświadcza, że popełnił czyn, za który jest 
ścigany. Jednak moim zdaniem jest inaczej. Jeżeli wprowadzamy instytucję 
umożliwiającą rozstrzyganie w postępowaniu karnym nie o tym, co zaszło 
w sensie stwierdzenia prawdy materialnej, ale o tym, co do czego odnośne 
podmioty zawarły porozumienie w przypadku dobrowolnego poddania się 
karze, wówczas oskarżony powinien mieć przynajmniej obowiązek przyznać 
się do winy. Z oświadczenia oskarżonego, w którym przyznaje się do popeł-
nienia czynu będącego przedmiotem ścigania, zniknęły wszelkie aspekty 
etyczne i chodzi tu tylko o chłodną kalkulację, jakie korzyści przyniesie mu 
dane oświadczenie w postępowaniu karnym. De lege ferenda byłoby pożądane, 
aby odnośne sformułowanie zostało zmienione na przykład na podobieństwo 
słowackiej regulacji prawnej. 

Czeskie uregulowania prawne różnią się od słowackich jeszcze w innych 
aspektach. Zgoda na dobrowolne poddanie się karze możliwa jest według 
czeskich uregulowań prawnych w przypadku długiego katalogu przestępstw, 
niemniej ma zakres węższy niż według słowackich uregulowań prawnych. 
Ustawa wyklucza zgodę na dobrowolne poddanie się karze wyłącznie w po-
stępowaniu w sprawie szczególnie poważnej zbrodni oraz w postępowaniu 
przeciwko zbiegowi (§ 175a ust. 8 KK). Ponadto nie można zawrzeć zgody na 
dobrowolne poddanie się karze w postępowaniu w sprawie przeciwko nielet-
niemu, który nie osiągnął jeszcze 18. roku życia – § 63 kodeks dla nieletnich.

Oznacza to, że w przypadku wszystkich występków (przestępstwa nie-
dbalstwa lub umyślne przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do 
5 lat) i zbrodni (wszystkie przestępstwa, które według kodeksu karnego nie 
są występkami) zgodnie z czeskim kodeksem karnym dopuszcza się zgodę 
na dobrowolne poddanie się karze. Czeskie uregulowania prawne dotyczące 
dobrowolnego poddania się karze mają węższy zakres niż regulacje słowackie, 
które dopuszczają dobrowolne poddanie się karze w przypadku wszystkich 
przestępstw.

Inna istotna różnica na tle słowackich regulacji prawnych polega na tym, 
że w postępowaniu w sprawie zgody na dobrowolne poddanie się karze, za-
wieranej między oskarżonym, poszkodowanym i prokuratorem, oskarżony 
musi być reprezentowany przez obrońcę – § 36 ust. 1 lit. d KK, co zgodnie ze 
słowackimi uregulowaniami nie jest konieczne.
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Obowiązek reprezentacji oskarżonego przez obrońcę w trakcie zawierania 
zgody na dobrowolne poddanie się karze uważam za słuszny. Dobrowolne 
poddanie się karze koliduje z kilkoma podstawowymi zasadami postępo-
wania karnego naraz (których brzmienie pozostało niezmienione), stąd 
obowiązkowa obecność obrońcy będzie przynajmniej gwarancją tego, że 
skutki oświadczenia oskarżonego będzie mógł on wcześniej skonsultować 
z osobą biegłą w kwestiach prawnych i nie będzie zmuszony polegać wy-
łącznie na własnej wiedzy czy wątpliwościach. Jednakowoż nie uważam za 
słuszne tego, iż obowiązek reprezentacji przez obrońcę co prawda obowią-
zuje w przypadku negocjowania zgody na dobrowolne poddanie się karze 
w przedsądowym stadium postępowania karnego przed prokuratorem, ale nie 
obowiązuje już w trakcie postępowania w sprawie jej przyjęcia w postępowaniu  
przed sądem.

Walor dobrowolnego poddania się karze ma polegać przede wszystkim na 
przyspieszeniu postępowania karnego. Uzasadnienie do rządowego projektu 
ustawy stwierdza, że wspomniane zmiany w postępowaniu karnym powinny 
przyspieszyć postępowanie karne przed sądem, a jednocześnie uprościć i zwięk-
szyć efektywność postępowania karnego. Dzięki przyspieszeniu rozstrzygnięć 
w sprawach karnych sądy będą mogły bardziej skupić się na rozpatrywaniu 
poważnych przestępstw. Korzyść dobrowolnego poddania się karze w myśl 
uzasadnienia polega nie tylko na przyspieszeniu postępowania, ale również na 
ochronie ofiary przed wtórną wiktymizacją, ponieważ nie będzie musiała ona 
ponownie zeznawać w postępowaniu przed sądem, a tym samym nie będzie 
ponownie narażona na stres związany z  jawnym omawianiem wszystkich 
szczegółów przestępstwa, którego jest ofiarą2.

Z szybkością postępowania karnego łączy się niewyrażona, ale spodzie-
wana możliwość zaoszczędzenia finansów publicznych, ponieważ dobrowolne 
poddanie się karze powinno doprowadzić do szybszego skazania sprawcy na 
mocy wyroku, a tym samym do szybszego zamknięcia całej sprawy karnej. 
Niewątpliwie dobrowolne poddanie się karze skróci czas od oskarżenia danej 
osoby o popełnienie przestępstwa do jej ewentualnego skazania. Takie per-
spektywy poszkodowanego na odszkodowanie, rekompensatę finansową za 
szkody niemajątkowe lub zwrot bezpodstawnego wzbogacenia się mogą w tym 

2 Parlament Republiki Czeskiej, Izba Poselska, Sněmovní tisk (Gazeta Parlamentarna) 
2011, nr 510, s. 72.
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szczególnym trybie postępowania być bardziej optymistyczne niż w przypadku 
standardowego trybu postępowania karnego.

W stadium przedsądowym postępowania karnego prokurator zaoszczędzi 
dzięki dobrowolnemu poddaniu się karze czas, który będzie mógł poświęcić na 
przeprowadzanie dowodów w innych sprawach. Nie można również pominąć 
faktu, że przyjęcie dobrowolnego poddania się karze w zbiorowej sprawie karnej, 
nawet jeśli występuje w niej tylko jeden sprawca, stwarza dobry punkt wyjścia 
dla prokuratora, który wniesie pozew przeciwko tym, którzy nie wyrazili zgody 
na dobrowolne poddanie się karze3.

W postępowaniu przed sądem zalet szczególnego trybu postępowania 
upatruje się przede wszystkim w tym, że sąd nie będzie zmuszony do przepro-
wadzania skomplikowanego postępowania dowodowego podczas rozprawy 
głównej.

Dobrowolne poddanie się karze to niewątpliwie instytucja kontrowersyj-
na. W czeskiej nauce tę instytucję poddał krytyce przede wszystkim J. Musil, 
który również trafnie podsumował jej zalety i wady.

Musil przedstawia następujące argumenty przemawiające za wprowadze-
niem dobrowolnego poddania się karze:

• porozumienia te stanowią emanację współczesnego trendu w postępo-
waniu karnym określanego jako „społeczeństwo dialogu”;

• porozumienia łagodzą konfliktowy charakter postępowania karnego;
• porozumienia wzmacniają rolę stron procesowych w postępowaniu 

karnym;
• porozumienia upraszczają postępowanie karne, przede wszystkim zaś 

przeprowadzanie dowodów, co prowadzi do przyspieszenia i większej 
ekonomii postępowania karnego4.

Niemniej autor jest przeciwnikiem dobrowolnego poddania się karze 
i przedstawia następujące argumenty przeciw wprowadzeniu tego typu poro-
zumień karnoprocesowych do czeskiego postępowania karnego:

• dobrowolne poddanie się karze nie ma oparcia w materialnym prawie 
karnym;

3 J. Ivor a kol., Trestné právo procesné (tytuł w tłum. Prawo karne procesowe), wyd. 2, 
Bratislava 2010, s. 781.

4 J. Musil, Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení (tytuł w tłum. 
Dobrowolne poddanie się karze jako forma konsensualnego postępowania karnego), 
Kriminalistika 2008, nr 1, s. 24.
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• oskarżony i organy ścigania nie stanowią „stron umowy”, nie posiadają 
uprawnień do zawierania porozumienia w sprawie dobrowolnego pod-
dania się karze;

• celem procesu karnego jest materialna sprawiedliwość, nie zaś „spra-
wiedliwość proceduralna”;

• nierówność obywateli wobec prawa w wyniku dwóch różnych form 
postępowania karnego;

• problem wiarygodności przyznania się;
• w postępowaniu karnym nie obowiązuje zasada „temu, kto się zgadza, 

nie stanie się krzywda”;
• przyznanie się w praktyce zawierania porozumień nie ma wymiaru spo-

łeczno-etycznego (skrucha, żal), mamy tu do czynienia jedynie z zimną 
kalkulacją strat i zysków;

• porozumienia są sprzeczne z kilkoma podstawowymi zasadami postępo-
wania karnego (prawdy materialnej, swobodnej oceny dowodów, jawności 
postępowania, ustnego charakteru postępowania, jego bezpośredniości, 
oficjalności, domniemania niewinności);

• ryzyko niesprawiedliwości społecznej, pojawienie się „sprawiedliwości 
klasowej”;

• „handel sprawiedliwością” – utrata zaufania do systemu sprawiedliwości5.
Musil skrytykował instytucję dobrowolnego poddania się karze w wielu 

aspektach, szczegółowo i z odwołaniem do zagranicznego piśmiennictwa 
i praktyki6. W dotychczasowej czeskiej literaturze tematu brakuje merytorycznej 
krytyki dobrowolnego poddania się karze. Zasadność jego zastrzeżeń wobec 
przedmiotowej instytucji i jej ewentualnego wprowadzenia do czeskiego ko-
deksu karnego nie została nigdy w sposób niepodważalny obalona i zgadzam 
się z jego krytyką dobrowolnego poddania się karze.

Porządek prawny, z perspektywy historycznej najbardziej zbliżony do 
czeskiego porządku prawnego, czyli słowacki kodeks karny, zawiera instytucję 
dobrowolnego przyznania się do winy od 2005 r., kiedy dokonano nowej kody-
fikacji słowackiego prawa karnego (§ 232 i n., § 331 i n. słow. KK). Instytucja 

5 Ibidem.
6 Szczegóły por. ibidem, s. 4–26; idem, Dohody o vině a trestu – ano či ne? (tytuł w tłum. 

Dobrowolne poddanie się karze – za czy przeciw?), (w:) J. Záhora (ed.), Rekodifikácia 
trestného práva (tytuł w tłum. Nowa kodyfikacja prawa karnego), Bratislava 2008, 
s. 179–201.
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ta na Słowacji stanęła w ogniu krytyki ze strony środowisk naukowych7 oraz 
spotkała się z gorącym przyjęciem ze strony praktyków, którzy postrzegają ją 
głównie jako sposób na ułatwienie własnej pracy8. Podobnego efektu należy 
najprawdopodobniej spodziewać się również w Czechach.

Każda instytucja, czy też raczej przyjęcie każdej instytucji, ma swoje ko-
rzenie w danych kulturowo-duchowo-materialnych warunkach życia społecz-
nego i kieruje nią konkretny racjonalny interes. W przypadku dobrowolnego 
poddania się karze interes ten polega na przyspieszeniu postępowania karnego, 
co stanowi pewien trend ostatnich dekad. Praktycznie każde uzasadnienie 
wszystkich nowelizacji kodeksu karnego tłumaczy konieczność wprowadzenia 
nowej instytucji prawnej tym, że jej przyjęcie przyspieszy postępowanie karne 
i nie można wykluczyć, że niektóre z przyjętych nowelizacji kodeksu karnego 
rzeczywiście miały taki efekt.

Podobnie rzecz się ma w przypadku ustawy nr 193/2012 Dz.U., wpro-
wadzającej do czeskiego kodeksu karnego dobrowolne poddanie się karze. 
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy dosłownie zaklina się na ko-
nieczność przyspieszenia postępowania karnego. Stwierdza, że wspomniane 
zmiany w postępowaniu karnym powinny przyspieszyć postępowanie karne 
przed sądem, a jednocześnie uprościć i zwiększyć efektywność postępowania 
karnego. Dzięki przyspieszeniu rozstrzygnięć w sprawach karnych sądy będą 
mogły bardziej skupić się na rozpatrywaniu poważnych przestępstw. Korzyść 
z dobrowolnego poddania się karze w myśl uzasadnienia polega nie tylko na 
przyspieszeniu postępowania, ale również na ochronie ofiary przed wtórną 
wiktymizacją, ponieważ nie będzie musiała ona ponownie zeznawać w po-
stępowaniu przed sądem, a  tym samym nie będzie ponownie narażona na 
stres związany z jawnym omawianiem wszystkich szczegółów przestępstwa, 
którego jest ofiarą9.

7 J. Kolesár, Dohoda o vine a treste – strašiak spravedlivosti? (tytuł w tłum. Dobrowolne 
przyznanie się do winy – psotrach sprawiedliwości?), Bulletin Slovenskej Advokácie 2009, 
nr 1–2, s. 3–6; B. Šramel, Vyjednávaná spravedlivost – angloamerická nevyhnutnosť? 
(tytuł w tłum. Negocjowanie sprawiedliwości – angloamerykańska konieczność?), Bulletin 
Slovenskej Advákacie 2012, nr 5, s. 18–24.

8 Por. J. Záhora (ed.), Rekodifikácia trestného práva (tytuł w tłum. Nowa kodyfikacja prawa 
karnego), Bratislava 2008 i zawarte tu artykuły.

9 Parlament Republiki Czeskiej, Izba Poselska, Sněmovní tisk (Gazeta Parlamentarna) 
2011, nr 510, s. 72.
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W odniesieniu do ogólnie deklarowanego dążenia do przyspieszenia po-
stępowania karnego uważam, że warto przypomnieć, iż znaczenie koncepcji 
szybkiego postępowania karnego co prawda jest duże, jednak nie jest główną 
zasadą postępowania karnego, nie jest celem postępowania karnego ani abso-
lutną podstawą postępowania karnego.

Wynika to z tego, że w tak drażliwym postępowaniu, jakim jest postępowa-
nie karne, szczególny nacisk kładzie się na to, aby sprawa została rozstrzygnięta 
właściwie, aby doszło do skazania winnego, i to jedynie za popełnione przezeń 
czyny, a także aby nie doszło do skazania i ukarania niewinnego.

Z powyższego wynika, że na konkretne zastosowanie zasady szybkości 
postępowania karnego wpływa jej powiązanie z pozostałymi podstawowymi 
zasadami postępowania karnego, w danym przypadku zaś przede wszystkim 
z zasadą ścigania jedynie z powodów przewidzianych przez ustawę, zasadą prawdy 
materialnej (zasadą stwierdzania stanu faktycznego sprawy bez uzasadnionych 
wątpliwości), zasadą bezpośredniości, zasadą zagwarantowania prawa do obrony. 
Również dlatego należy zachować pewną ostrożność, orędując na rzecz owej 
podstawowej zasady postępowania karnego. Innymi słowy, zasada szybkości 
postępowania stanowi podstawową regułę dla osób uczestniczących w postę-
powaniu, mówiącą o tym, że sprawa karna ma być rozpoznana i rozstrzygnięta 
w odpowiednim terminie bez zwłoki. Nie jest to jednak reguła o charakterze 
absolutnym, która mogłaby przebijać inne wymogi wobec organów ścigania, 
takie jak ich obowiązek do opierania swoich decyzji na stwierdzonym w sposób 
niepozostawiający wątpliwości, zgodnym z rzeczywistością stanie faktycznym, 
obowiązek postępowania zgodnie z prawem, bez uprzedzeń, bezstronnie, obo-
wiązek stwierdzania istotnych z punktu widzenia prawa okoliczności, najlepiej 
ze źródeł najbliższych okolicznościom objętym przeprowadzaniem dowodu, 
obowiązek do dbania z urzędu o obronę oskarżonego itp.

Innymi słowy, ważnym zadaniem stojącym przed ustawodawcą jest odna-
lezienie właściwych proporcji między powszechnym interesem prowadzenia 
szybkiego postępowania karnego a powszechnym interesem do należnego 
(tj. prawidłowego co do przedmiotu) stwierdzenia stanu faktycznego i prze-
strzegania praw procesowych osób uczestniczących w postępowaniu10.

10 Por. J. Jelínek, Zásada rychlosti trestního řízení a právní úprava odvolání (tytuł w tłum. 
Zasada szybkości postępowania karnego a regulacje prawne odwołania), (w:) M. Vanduchová, 
T. Gřivna (ed.), Pocta Otovi Novotnému, Praha 2008, s. 80.
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Nie można zawrzeć zgody na dobrowolne poddanie się karze w postępo-
waniu w sprawie przeciwko nieletniemu, który nie osiągnął jeszcze 18. roku 
życia – § 63 kodeksu dla nieletnich.

Postępowanie porozumiewawcze ma dwie fazy. W pierwszej fazie, czyli w po-
stępowaniu przedsądowym, prokurator ewentualnie w obecności poszkodowane-
go zawiera z oskarżonym konkretne porozumienie w sprawie dobrowolnego pod-
dania się karze. W drugiej fazie sąd zatwierdza zaproponowane porozumienie.

Kodeks karny nie określa żadnych bardziej szczegółowych wytycznych 
zawierania porozumień w sprawie dobrowolnego poddania się karze w po-
stępowaniu przygotowawczym. Mówi jedynie ogólnie (§ 175a KK), że jeżeli 
wyniki śledztwa w dostateczny sposób potwierdzają wniosek, iż doszło do 
popełnienia czynu, iż czyn ten jest przestępstwem i został popełniony przez 
oskarżonego, wówczas prokurator może wszcząć postępowanie celem zawarcia 
porozumienia w sprawie dobrowolnego poddania się karze bez względu na to, 
czy oskarżony o to wnosi, czy nie. Jeżeli prokurator nie znajdzie uzasadnienia 
dla wniosku oskarżonego, poinformuje o swoim stanowisku oskarżonego oraz 
jego obrońcę, jeżeli takowy istnieje. 

Tym samym przesłanki ustawowe zgody na dobrowolne poddanie się karze 
zostają zaspokojone, jeżeli:

• wyniki śledztwa w wystarczający sposób potwierdzają wniosek, iż doszło 
do popełnienia czynu (należy pamiętać, że porozumienie w sprawie 
dobrowolnego poddania się karze można zawrzeć nie tylko w ramach 
standardowego postępowania przygotowawczego i rozszerzonego postępo-
wania przygotowawczego, co mogłyby sugerować sformułowania zawarte 
w § 175b ust. 1 KK, bowiem porozumienie w sprawie dobrowolnego 
poddania się winie można zawrzeć z podejrzanym również w ramach 
skróconego postępowania przygotowawczego; zgodnie z brzmieniem 
znowelizowanego § 179b ust. 5 KK do procedury i zawierania porozumie-
nia mają zastosowanie odpowiednio postanowienia § 175a KK; jednak 
zastosowanie instytucji w skróconym postępowaniu przygotowawczym 
nie będzie ze względu na charakter tego postępowania częste), czyn jest 
przestępstwem i został popełniony przez oskarżonego;

• oskarżony dobrowolnie oświadczył, iż popełnił czyn będący przedmio-
tem ścigania (§ 175a ust. 3 KK);

• dowody i inne wyniki postępowania przygotowawczego świadczą o tym, 
że jego oświadczenie jest prawdziwe (§ 175a ust. 3 KK).



92 Jiří JeLínek

Kiedy prokurator stwierdzi, że doszło do zaspokojenia powyższych prze-
słanek ustawowych postępowania w sprawie zgody na dobrowolne poddanie 
się karze, może wezwać na piśmie oskarżonego i pozostałe upoważnione osoby 
do zajęcia stanowiska w sprawie wszczęcia postępowania celem zawarcia zgody 
na dobrowolne poddanie się karze.

Prokurator wzywa oskarżonego do udziału w rozmowach w sprawie do-
browolnego poddania się karze. O tym, kiedy i gdzie będą się one odbywać 
prokurator poinformuje obrońcę oskarżonego i poszkodowanego, który nie 
wydał jednoznacznego oświadczenia o zrzeczeniu się praw procesowych 
przyznanych mu jako poszkodowanemu przez ustawę. Jednocześnie zwróci 
poszkodowanemu uwagę na możliwość wniesienia najpóźniej na pierwszym 
posiedzeniu w sprawie dobrowolnego poddania się karze roszczeń o odszko-
dowanie lub zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe w pieniądzach, które 
poniósł wskutek przestępstwa, lub o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia 
się uzyskanego na niekorzyść poszkodowanego. Warunkiem porozumienia 
w sprawie dobrowolnego poddania się karze jest złożenie przez oskarżonego 
oświadczenia, w którym przyznaje się do popełnienia czynu będącego przedmio-
tem ścigania, jeżeli na podstawie zdobytych dotąd dowodów i innych wyników 
postępowania przygotowawczego nie istnieją uzasadnione wątpliwości co do 
tego, że jego oświadczenie jest prawdziwe. Porozumienie w sprawie dobro-
wolnego poddania się karze prokurator zawiera z oskarżonym w obecności 
obrońcy (§ 175a ust. 2, 3 KK).

Ustawa nie zapomina również o uzasadnionych interesach poszkodowanego 
jako osoby najbardziej dotkniętej przez przestępstwo. Generalnie zobowiązuje 
prokuratora, aby w trakcie negocjowania dobrowolnego poddania się karze 
zadbał o interesy poszkodowanego, wprowadzając dyspozycję, zgodnie z którą 
jeżeli poszkodowany jest obecny w trakcie negocjowania dobrowolnego pod-
dania się karze, zajmie on stanowisko przede wszystkim co do zakresu i trybu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe lub wydania 
bezpodstawnego wzbogacenia się (175a ust. 5 KK).

Porozumienie w sprawie dobrowolnego poddania się karze można zawrzeć 
również pod nieobecność poszkodowanego, jeżeli nie przybędzie na negocjacje, 
pomimo że został o nich należycie zawiadomiony lub jeżeli nie przybędzie na 
negocjacje i wniósł już roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za 
szkody niemajątkowe lub o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia się, lub 
też oświadczył, iż owych roszczeń nie będzie wnosić. Jeżeli poszkodowany, 
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który nie jest obecny w trakcie negocjacji, wniósł roszczenie o odszkodowanie 
lub zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe lub o zwrot bezpodstawnego 
wzbogacenia się, prokurator może w  imieniu poszkodowanego uzgodnić 
z oskarżonym zakres i tryb odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę 
niemajątkową lub zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia się do wysokości 
zgłaszanego roszczenia (§ 175a ust. 5 KK).

To właśnie umożliwienie poszkodowanemu aktywnego udziału celem 
efektywnego dochodzenia roszczeń powstałych wskutek postępowania oskar-
żonego stanowi jedną z zalet nowej instytucji. Chociaż ustawodawca określa 
wspomnianą instytucję skrótowo mianem „dobrowolnego poddania się karze”, 
jej konkretny zakres jest szerszy, ponieważ obejmuje również zaspokojenie 
roszczeń poszkodowanego dotyczących odszkodowania, zadośćuczynienia za 
szkody niemajątkowe w pieniądzach lub zwrot bezpodstawnego wzbogacenia 
się; co więcej – dobrowolne poddanie się karze może obejmować wniosek 
o nałożenie środka ochronnego. Prokurator może wnieść o środek ochronny 
także we własnym zakresie na mocy § 178 ust. 2 KK lub po wniesieniu wniosku 
o zatwierdzenie porozumienia w sprawie dobrowolnego poddania się karze, 
jeżeli przyczyny nałożenia środka ochronnego zostały ujawnione dopiero po 
złożeniu wniosku o zatwierdzenie przez sąd porozumienia w sprawie dobro-
wolnego poddania się karze.

Bardziej właściwą nazwą nowej instytucji byłoby więc „porozumienie 
w sprawie przyznania się do winy, poddania się karze, odszkodowania i środka 
ochronnego”.

III. Ocena czeskich uregulowań prawnych 

Korzyści nowej instytucji wymieniono w poprzedniej części artykułu 
(szybsze rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu karnym ze wszystkimi tego 
konsekwencjami, w tym oszczędnościami dla finansów publicznych, rozszerzenie 
możliwości inicjatywy procesowej oskarżonego, prokuratora i poszkodowanego, 
przyspieszenie egzekwowania prawa, większa szansa na zaspokojenie roszczeń 
poszkodowanego itp.).
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Słowackie doświadczenie pokazuje, że postępowanie w sprawie porozumie-
nia po kilku latach praktyki stało się stabilną i popularną instytucją stosowaną 
celem zakończenia postępowania przygotowawczego11.

Przeciwko przyjęciu nowej regulacji prawnej można jednak wnieść szereg 
uzasadnionych zastrzeżeń, które można podzielić według ich charakteru na dwie 
grupy – zastrzeżenia prawno-dogmatyczne i uwagi do przyjętego brzmienia.

Podstawowe zastrzeżenie do koncepcji zgody na dobrowolne poddanie się 
karze to fakt, iż chodzi o instytucję, która koliduje z kilkoma podstawowymi 
zasadami czeskiego postępowania karnego, których brzmienie nie zostało 
zmienione. Dobrowolne poddanie się karze to instytucja, która w  istotny 
sposób zmienia charakter procesu karnego, wnosi do procesu karnego insty-
tucję porozumienia znaną z gałęzi prawa prywatnego, koliduje z systemem 
czeskiego procesu karnego.

Przyjęcie nowej instytucji byłoby bardziej dopuszczalne, gdyby doszło 
do niego po rzetelnej merytorycznej dyskusji i na podstawie bardziej ogól-
nego konsensusu. W czeskiej literaturze tematu w odniesieniu do dobro-
wolnego poddania się karze opublikowano jednak jedynie opinie negatyw-
ne12, zaś uzasadnienie do rządowego projektu nowelizacji kodeksu karnego 
podaje jedynie zestawienie rzekomych korzyści proponowanych regulacji  
prawnych13. 

Naturalne wydawałoby się tutaj rozważenie możliwości wprowadzenia 
tej kontrowersyjnej instytucji w ramach zupełnie nowego porządku karnego, 
do którego przyjęcia ustawodawca nadal nie przystąpił. Wprowadzając nową 
kodyfikację kodeksu karnego, można by było zharmonizować ją z pozostałymi 
postanowieniami kodeksu karnego.

Jako przykład jedynie wspomnę, iż dobrowolne poddanie się karze jest 
sprzeczne z zasadą prawdy materialnej (§ 2 ust. 5 KK). Wynika to z tego, że 

11 J. Klátik, Štádia a etapy v dohodovacím konaní (tytuł w tłum. Stadia i etapy w postępowaniu 
w sprawie porozumienia), (w:) Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie 
a alternatívne riešenia trestných vecí (Rola krajowego prawa karnego na obszarze Unii 
Europejskiej i alternatywne sposoby rozstrzygania w sprawach karnych), Bratislava 2011, 
s. 39–40; B. Šramel, op. cit., s. 18–24.

12 Por. J. Musil, Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení, s. 4–26; 
idem, Dohody o vině a trestu – ano či ne?, s. 179–201; J. Kolesár, op. cit., s. 3–6; B. Šramel, 
op. cit., s. 18–24.

13 Parlament Republiki Czeskiej, Izba Poselska, Sněmovní tisk (Gazeta Parlamentarna) 
2011, nr 510.
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zasada prawdy materialnej zobowiązuje organy ścigania do orzekania w oparciu 
o fakty stwierdzone ponad wszelką wątpliwość i zgodnie z prawdą. W przypadku 
dobrowolnego poddania się karze mamy jednak do czynienia z okolicznościa-
mi, co do których porozumiały się strony. Rozstrzygając w sprawie zawartego 
porozumienia o dobrowolnym poddaniu się karze, stan rzeczy nie musi już być 
stwierdzany w sposób niepodważalny, kompletny, zgodny z rzeczywistością, 
poza wszelką uzasadnioną wątpliwość.

Szczególny charakter postępowania karnego wyraża zasada oficjalności 
(§ 2 ust. 4 KK), będąca przejawem równości przed prawem. Organy ścigania 
nie muszą już przeprowadzać pewnych czynności procesowych, jeżeli istnieją 
ustawowe przesłanki przeprowadzenia ich bez względu na stanowisko i status 
osób, których dotyczą. Novum stanowi również koncepcja stron umownych, 
które prowadzą ze sobą negocjacje. Tym samym upada koncepcja, zgodnie 
z którą państwo ma władzę zwierzchnią i występuje względem pozostałych 
podmiotów postępowania karnego z pozycji podmiotu nadrzędnego. Oczy-
wiście prowadzi to również do ograniczenia zasady legalności (§ 2 ust. 3 KK, 
ogólne przesłanki ścigania są spełnione, jednak prokurator woli zawrzeć 
z oskarżonym porozumienie) i zasady dochodzenia (§ 2 ust. 5 KK), będącej 
przejawem zasady oficjalności w postępowaniu dowodowym. 

Również zasada swobodnej oceny dowodów (§ 2 ust. 6 KK) zostaje znacząco 
ograniczona, ponieważ organy ścigania nie oceniają już wszystkich dowodów, 
ale jedynie pewne dowody: te, co do których strony zawarły porozumienie. 
Prokurator i oskarżony przedstawiają w sądzie pewien stan rzeczy i odnoszące 
się do niego dowody, co nie jest w dokładnym znaczeniu tego słowa swobodną 
oceną wszystkich dowodów, ale selektywną oceną pewnych dowodów.

Selektywna analiza dowodów jako atrybut zgody na dobrowolne pod-
danie się karze zmusza do wniosku, że powstają dwa typy postępowania. 
Jeden standardowy i jeden niestandardowy, w zasadzie niejawny (osłabienie 
zasady jawności będącej podstawową zasadą postępowania karnego), w któ-
rym zamiast dochodzenia sprawiedliwości następuje swoiste handlowanie  
sprawiedliwością.

Ustawodawca jednostronnie preferuje szybkość postępowania nad innymi 
aspektami procesu karnego. Zasada szybkości postępowania co prawda stano-
wi jedną z podstawowych zasad postępowania karnego, jednak nie można jej 
jednostronnie preferować od innych podstawowych zasad postępowania kar-
nego. Powinna mieć zastosowanie przede wszystkim w kontekście pozostałych 
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podstawowych zasad postępowania karnego. Przecież nawet poszkodowany 
jako osoba, której najbardziej dotyczy dane przestępstwo, nie musi być zain-
teresowany szybkim postępowaniem, co więcej – nie musi nawet preferować 
odszkodowania, może natomiast oczekiwać pewnego zadośćuczynienia wy-
nikającego z ukarania sprawcy przestępstwa.

Podstawowe zasady postępowania karnego to pewne podstawowe kamienie 
węgielne porządku karnego. Ze względu na ich znaczenie należałoby najpierw 
rozważyć ogólną koncepcję prawa karnego, a dopiero później tworzyć odnośne 
instytucje prawa karnego procesowego. Innymi słowy, ustawodawca zamiast 
wprowadzać dobrowolne poddanie się karze powinien był raczej jak najszybciej 
podjąć się całkowitej rekodyfikacji porządku karnego, w którym można by 
ewentualnie rozważać również kwestię wprowadzenia konsensualnych typów 
postępowania podobnych do dobrowolnego poddania się karze.

Korzyści i braki przyjętych regulacji prawnych bardzo szybko ujawnią 
się w praktyce prawa. Wygląda jednak na to, że dobrowolne poddanie się 
karze jest nie tyle przemyślaną regulacją prawną, co raczej próbą rozwiązania 
aktualnych problemów w czeskim postępowaniu karnym. Jest przejawem 
pewnej bezradności w aktualnej czeskiej polityce karnej. Inna kwestia, jak 
nowa instytucja zostanie przyjęta przez opinię publiczną, która już teraz jest 
wrażliwa na przypadki selektywnego stosowania prawa, a także jaki wpływ 
nowa instytucja będzie miała na świadomość prawną.

streszczenie

Autor podsumowuje informacje dotyczące regulacji prawnych w zakresie instytucji 
zgody na dobrowolne poddanie się karze, przyjętych na mocy nowelizacji kodeksu karnego 
w ramach ustawy nr 293/2012 Dz.U., ze skutkiem od 1 września 2012 r. w czeskim prawie 
karnym procesowym. Oskarżony, prokurator i poszkodowany w przypadkach przewidzia-
nych przez ustawę mogą zawrzeć tzw. porozumienie karnoprocesowe w sprawie zgody na 
dobrowolne poddanie się karze, podlegające zatwierdzeniu przez sąd wyrokiem skazującym. 
Sąd zatwierdza zgodę bez udowodnienia winy, wydając wyrok skazujący, jeżeli zgadza się 
na nią, oraz nakłada karę. Autor stwierdza, iż ta nowa instytucja pozostaje w sprzeczności 
z kilkoma podstawowymi zasadami postępowania karnego, a  jej umocowanie zmienia 
charakter czeskiego postępowania karnego. Przytacza również kilka sugestii de lege ferenda 
w odniesieniu do przyjętego brzmienia. 
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summary

The author summarizes the legal regulations concerning institutions permission for 
voluntary submission to penalty, adopted under amendments to the Criminal Code under 
the Act No. 293/2012 the OJ with effect from 1 September 2012 in Czech criminal process. 
The accused, the prosecutor and the victim in the cases provided by law may include the 
so-called criminal process agreement on its agreement to voluntary submission to penalty, 
subject to approval by a court conviction. The court approves the agreement without proof 
of fault, issuing a convict, if agrees on it, and imposes a penalty. The author notes that this 
new institution is in conflict with a few fundamental principles of criminal procedure, and 
its attachment changes Czech nature of the criminal proceedings. Also cites some sugges-
tions de lege ferenda with respect to the assumed sound.
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Instytucja umorzenia postępowania karnego  
na wniosek pokrzywdzonego (art. 59a k.k.)*1

Postawa sprawcy przestępstwa wobec pokrzywdzonego jest nie tylko 
okolicznością współdecydującą o wymiarze kary, ale także fakultatywnym 
lub obligatoryjnym warunkiem zastosowania instytucji stanowiących 
alternatywę dla zwykłego trybu postępowania w sprawie o przestępstwo. 
W myśl art. 341 § 4 k.k. sąd, orzekając o warunkowym umorzeniu postę-
powania karnego, bierze pod uwagę wyniki porozumienia się oskarżonego 
z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia. 
Zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego związanych ze szkodą lub krzywdą 
wyrządzoną przestępstwem stanowi także warunek, od którego sąd może 
uzależnić uwzględnienie wniosku prokuratora o tzw. skazanie oskarżonego 
bez rozprawy (zob. art. 343 § 1 k.p.k.). 

Najdalej idące konsekwencje porozumienia pomiędzy sprawcą a ofiarą 
przestępstwa w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdzie 

* Ustawa z września 2013 r., nowelizująca ustawodawstwo karne, weszła w życie ze 
zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lutego 2015 r., a więc już po przekaza-
niu tekstu do druku. Zmiany objęły m.in. art. 59a k.k.  Część wywodów zawartych 
w artykule straciła aktualność, gdyż dotyczą one instytucji umorzenia na wniosek 
pokrzywdzonego w kształcie sprzed nowelizacji w lutym 2015 r. Mimo to zacho-
wano pierwotną postać artykułu, jednocześnie opatrując tekst niezbędną uwagą  
w przypisie.
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przewiduje wprowadzone nowelą z września 2013 r.1. unormowanie art. 59a 
k.k. Przepis ten stanowi, że na wniosek pokrzywdzonego umarza się postę-
powanie karne w stosunku do sprawcy występku zagrożonego karą do 3 lat 
pozbawienia wolności, a w przypadku występków w przeciwko mieniu do lat 5 
oraz w stosunku do sprawcy czynu określonego w art. 157 § 1 k.k. (tzw. średnie 
uszkodzenie ciała), chyba że sprawca czynu był już karany za przestępstwo 
umyślne z użyciem przemocy. Skoro warunkiem formalnym umorzenia jest 
wniosek pokrzywdzonego, to jest oczywiste, że z dobrodziejstwa tej instytucji 
nie mogą skorzystać sprawcy przestępstw, które godzą w dobra ponadindy-
widualne i nie kreują jednostkowego pokrzywdzonego (tzw. przestępstwa 
bez ofiar), a także sprawcy przestępstw mieszczących się w przedmiotowym 
zakresie art. 59a § 1 k.k., w sytuacji gdy pokrzywdzony pozostaje nieujawnio-
ny. W dotychczas opublikowanych opracowaniach dotyczących tej instytucji 
podkreśla się, że kryteria skuteczności wniosku są spełnione tylko wówczas, 
gdy szkoda została naprawiona lub krzywda wynagrodzona pokrzywdzone-
mu w całości przed złożeniem wniosku. Nie wchodzi w grę tym samym ani 
obietnica zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, ani też częściowa 
realizacja tych świadczeń2. 

Prezentowanym w piśmiennictwie poglądom brakuje jednomyślności 
w kwestii, czy nowo wprowadzone umorzenie na wniosek można uznać za 
przejaw oportunizmu procesowego3. Rzeczywiście, wskutek złożenia wniosku 

1 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. z 2013 r., poz. 1247.

2 Pojawił się w literaturze pogląd, że wymaganie ustawy, aby szkoda została naprawiona 
w  całości, jest zbyt restrykcyjne, gdyż faworyzuje sprawców dysponujących 
odpowiednimi zasobami finansowymi. Zob. D. Kużelewski, K. Szczęsny, Konsensualizm 
a kontradyktoryjność procesu karnego. Uwagi na temat mediacji w świetle projektu nowelizacji 
k.p.k., (w:) P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 
2013, s. 414. Autorzy postulują nawet zawieszenie postępowania w celu umożliwienia 
sprawcy zgromadzenia wystarczających środków na wyrównanie pokrzywdzonemu 
szkody lub krzywdy. R. Koper i M. Budyn-Kulik również dostrzegają w rozwiązaniu 
przewidzianym w art. 59a k.k. przejaw nierówności wobec prawa. Zob. R. Koper, 
Warunki umorzenia postępowania w trybie art. 59a k.k., Ius Novum 2014, nr 3, s. 17; 
M. Budyn-Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, 
M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014, s. 176.

3 Tak uważa np. A. Pilch, Umorzenie postępowania w trybie projektowanego art. 59a k.k., 
Państwo i Prawo 2013, nr 4, s. 100–101; odmiennie zaś: M. Kurowski, Umorzenie 
postępowania na podstawie art. 59a k.k., (w:) T. Grzegorczyk (red.), Polski proces karny 
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przez pokrzywdzonego, któremu sprawca przestępstwa wyrównał szkodę lub 
krzywdę, następuje uchylenie obowiązku ścigania. Zasada legalizmu doznaje 
tym samym istotnego uszczerbku. Niemniej instytucji przewidzianej w art. 
59a k.k. brakuje cech typowych dla rozwiązań oportunistycznych. Charak-
terystyczne dla nich jest bowiem to, że rezygnacja ze ścigania sprawcy czynu 
następuje w rezultacie stwierdzenia społecznej nieopłacalności (niecelowości)4 
kontynuowania postępowania karnego (por. art. 11 § 1 k.p.k.). Organ proceso-
wy dysponuje swobodnym uznaniem ograniczonym przez wskazane w treści 
przepisu warunki stosowania oportunistycznej instytucji, a zakres kognicji 
organu obejmuje okoliczności uzasadniające zarówno oportunistyczne, jak 
i  legalistyczne rozstrzygnięcie. O takim wyważaniu racji przemawiających 
za lub przeciw ściganiu sprawcy przestępstwa nie ma mowy w przypadku 
umorzenia przewidzianego w art. 59a k.k.5 Co więcej, żaden z argumentów 
powoływanych w literaturze jako ratio oportunistycznych rozwiązań zarówno 
w zakresie tzw. oportunizmu właściwego, jak i niewłaściwego, nie dostarcza 
trafnego uzasadnienia tej instytucji. Na rzecz regulacji przyjętej w art. 59a 
§ 1 k.k. nie przemawia bowiem ani ważny interes społeczny, który według 
M. Cieślaka uzasadnia rozwiązania utrzymane w duchu oportunizmu wła-
ściwego, ani też wzgląd na niewielką wagę przestępstw, charakterystyczny dla 
oportunizmu niewłaściwego6. 

W warstwie aksjologicznej instytucja umorzenia na wniosek pokrzywdzo-
nego z pewnością odzwierciedla koncepcję sprawiedliwości naprawczej, tj. tej 
formy sprawiedliwości, której postulatem jest podporządkowanie reakcji na 

i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesorowi Januszowi Tylmanowi, Warszawa 2014, s. 450.

4 M. Rogacka-Rzewnicka pisze o „niecelowości prowadzenia procesu w sytuacji naprawienia 
przez sprawcę szkody lub krzywdy (…)”. Trzeba w związku z tym zauważyć, że chodzi 
o „niecelowość” zadekretowaną przez samego ustawodawcę, nie zaś stwierdzaną in concreto 
przez organ procesowy w ramach swobodnego uznania. Zob. M. Rogacka-Rzewnicka, 
(w:) P. Hofmański (red. nacz.), System prawa karnego procesowego, t. 3, cz. 1: P. Wiliński 
(red.), Zasady procesu karnego, Warszawa 2014, s. 532. 

5 Zob. A. Lach, Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k., Prokuratura 
i Prawo 2015, nr 1, s. 138–139. M. Rogacka-Rzewnicka podkreśla, że powinność prawna, 
wyrażona m.in. czasownikiem „umarza się”, odzwierciedla obcą koncepcji oportunizmu 
powinność prawną. Niemniej autorka uważa, że unormowanie z art. 59a k.k. stanowi 
oportunistyczny wyjątek od zasady legalizmu (op. cit., s. 532).

6 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, 
s. 293.
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przestępstwo przede wszystkim celom kompensacyjnym. Efektem tak ukształ-
towanej reakcji ma być wygaszenie konfliktu społecznego wykreowanego 
w rezultacie popełnienia przestępstwa, nie zaś napiętnowanie sprawcy przez 
wymierzenie mu kary. Tak zarysowaną charakterystykę umorzenia przewi-
dzianego w art. 59a k.k. oddaje przymiotnik „restytucyjne”7, akcentujący, że 
wyrównanie szkody lub krzywdy wyrządzonej ofierze jest nie tylko koniecznym, 
ale także wystarczającym warunkiem tego sposobu zakończenia postępowa-
nia karnego. O wyjątkowości analizowanej instytucji na tle obowiązujących 
w dotychczasowym ustawodawstwie rozwiązań, również odwołujących się do 
porozumienia pomiędzy sprawcą a ofiarą, przesądza zatem to, że realizuje ona 
postulat sprawiedliwości naprawczej w oderwaniu od wymagań sprawiedliwości 
retrybutywnej. Sprawca nie tylko unika kary za popełniony czyn, ale także 
zachowuje w tym zakresie bezkarność bez względu na to, czy w przyszłości 
będzie przestrzegał porządku prawnego, czy nie. Ustawodawca nie przewi-
dział bowiem żadnego okresu próby w stosunku do sprawcy, którego dotyczy 
umorzenie na podstawie art. 59a § 1 k.k. i tym samym możliwości powrotu 
do umorzonego postępowania w związku z popełnieniem przez tego sprawcę 
nowego przestępstwa8. Za cenę udzielenia pokrzywdzonemu satysfakcji finan-
sowej sprawca przestępstwa uzyskuje znacznie więcej niż osoba, w stosunku 
do której warunkowo umorzono postępowanie karne. 

Na tym tle sugestie, jakoby instytucja umorzenia restytucyjnego była 
przejawem wzrostu roli pokrzywdzonego i jakoby to pokrzywdzony był rzeczy-
wistym beneficjentem nowego rozwiązania9 są trafne tylko przy zastrzeżeniu, 
że przepis art. 59a k.k. wzmacnia pozycję tego podmiotu jedynie w sensie 
formalnym, skoro może on spowodować zakończenie postępowania karnego. 
Materialnie natomiast pokrzywdzony nie uzyskuje niczego, czego nie mógłby 
uzyskać w wyniku skazania sprawcy. Zgodnie z art. 46 k.k. sąd na wniosek 
pokrzywdzonego orzeka obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części 
lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. O ile jednak wymierzenie środka 

7 Zob. A. Lach, op. cit., s. 137.
8 M. Budyn-Kulik (op. cit., s. 175) trafnie zauważa, że możliwość zastosowania omawianej 

instytucji nie zależy ani od stopnia społecznej szkodliwości, stopnia winy, okoliczności 
czynu, ani od pozytywnej prognozy kryminologicznej.

9 Zob. D. Kużelewski, K. Szczęsny, op. cit., s. 414. Również według A. Lacha unormowanie 
z art. 59a k.k. eksponuje przede wszystkim interes pokrzywdzonego, choć autor przyznaje, 
że instytucja ta realizuje także inne cele. Zob. A. Lach, op. cit., s. 138.
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karnego w postaci odszkodowania lub zadośćuczynienia musi być poprzedzone 
postępowaniem dowodowym zmierzającym do ustalenia rozmiarów szkody 
lub krzywdy10, o tyle ani przepis art. 59a k.k., ani przepisy k.p.k. nie przewidują 
weryfikacji przez organ procesowy wyników porozumienia uzasadniających 
umorzenie restytucyjne11, co wywołuje obawę, że nie w każdym przypadku wy-
sokość odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie adekwatna do rozmiarów 
powstałej szkody lub wyrządzonej krzywdy. Nie można zatem wykluczyć ani 
tego, że pokrzywdzony będzie skłonny je wyolbrzymiać12, ani tego, że zgodzi 
się na finansowe świadczenie w wysokości niższej niż rzeczywista szkoda 
lub krzywda, co wydaje się prawdopodobne w przypadku pokrzywdzonych 
ubogich i życiowo nieporadnych.

Aktualny tekst art. 59a k.k. różni się w stosunku do treści tego przepisu 
w wersji proponowanej przez Komisję Kodyfikacyjną13. W toku prac legisla-
cyjnych wyeliminowano wymóg pojednania się sprawcy z pokrzywdzonym14, 
co z punktu widzenia celu tej nowelizacji wydaje się posunięciem racjonal-
nym. Pojednanie oznacza stan przemiany moralnej polegającej na wyzbyciu 
się negatywnych uczuć w postaci wrogości, niechęci i poczucia krzywdy. Nie 
redukuje się do zapłaty wynegocjowanej kwoty tytułem odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, a nawet nie musi łączyć się z satysfakcją finansową udzie-
loną przez sprawcę pokrzywdzonemu, chociaż może i powinno. Z pewnością 

10 Zob. Z. Gostyński, Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym, 
Kraków 1999, s. 180–181.

11 Odmiennie M. Kurowski, op. cit., s. 444. Natomiast A. Lach optymistycznie zakłada, że 
postanowienie o umorzeniu postępowania może zostać wydane dopiero po wyjaśnieniu 
okoliczności sprawy i niebudzącym wątpliwości ustaleniu winy oskarżonego (op. cit., 
s. 146). Tyle tylko, że niebudzący wątpliwości stan faktyczny może być osiągnięty 
jedynie w wyniku przeprowadzenia postępowania dowodowego, a  to oznaczałoby 
przekreślenie jednego z celów wprowadzenia nowej instytucji, tj. redukcji obciążeń 
w wymiarze sprawiedliwości, o którym zresztą sam autor wspomina (op. cit., s. 137). 
Ponadto żaden z przepisów dotyczących umorzenia na wniosek pokrzywdzonego nie 
wymaga od organów procesowych objęcia kognicją okoliczności czynu lub rozmiarów 
szkody.

12 Zob. A. Pilch, op. cit., s. 103.
13 Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 396) ostatecznie wprowadzono pojednanie się sprawcy 
z pokrzywdzonym  jako warunek umorzenia.

14 Zob. R. Koper, op. cit., s. 18–19. Autor opowiada się jednak za pozostawieniem wymogu 
pojednania się sprawcy z pokrzywdzonym, „gdyż umożliwia pełną realizację idei 
sprawiedliwości naprawczej”.
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natomiast pojednanie wymaga od sprawcy przyznania się do zła, jakie wyrzą-
dził swojej ofierze, wyrażenia skruchy i przeproszenia, od pokrzywdzonego 
zaś przyjęcia tych przeprosin i wybaczenia. Utrzymanie tak restrykcyjnego 
warunku powodowałoby, że instytucja umorzenia z art. 59a k.k. nie mogłaby 
spełnić pokładanych w niej nadziei na szybkie załatwienie sprawy i przeciw-
działanie nadmiernej kryminalizacji. Jeżeli oczywiście w grę miałoby wcho-
dzić prawdziwe pojednanie, a nie imitujący je układ zawarty dla doraźnych, 
obopólnych korzyści. 

Przepis art. 59a k.k. i przepisy karnoprocesowe normujące tryb postępowania 
związany z wnioskiem o umorzenie nie wprowadzają jako warunku zastoso-
wania omawianej instytucji ani pojednania się sprawcy z pokrzywdzonym, ani 
przyznania się do czynu. Z jej dobrodziejstwa może więc skorzystać podejrzany, 
który przez cały czas trwania śledztwa lub dochodzenia nie przyznaje się do 
czynu, licząc na to, że organom ścigania nie uda się zgromadzić obciążających 
go dowodów, a następnie – po zapoznaniu się z materiałem dowodowym – 
przekonany, że szanse na uniewinnienie są niewielkie lub żadne, decyduje 
się udzielić pokrzywdzonemu satysfakcji finansowej i skłonić go do złożenia 
wniosku o umorzenie. Jeśli wniosek taki zostanie złożony, to wyżej opisana 
postawa sprawcy, polegająca w istocie na kalkulacji ryzyka i spodziewanych 
korzyści, nie może stanowić przeszkody do umorzenia postępowania. 

Skuteczność wniosku pokrzywdzonego wyłącza jedynie „szczególna 
okoliczność uzasadniająca, że umorzenie byłoby sprzeczne z potrzebą reali-
zacji celów kary” (art. 59a § 3 k.k.)15. Wprowadzenie negatywnego warunku 
umorzenia procesu sprzyja sugestii, że wniosek ofiary przestępstwa nie wiąże 
organu procesowego, który zachowuje swobodę w zakresie rozstrzygania 
o zakończeniu lub kontynuowaniu procesu. Mimo to jednak – wbrew prezen-
towanemu w literaturze poglądowi – instytucja przewidziana w art. 59a § 1 
k.k. ma charakter obligatoryjny, o ile oczywiście nie zostaną przekroczone jej 
podmiotowe lub przedmiotowe granice. Kontynuowanie procesu mimo wnio-
sku o umorzenie jest bowiem następstwem nie tyle wyważania argumentów 
przemawiających za lub przeciw dalszemu ściganiu sprawcy, co stwierdzenia 
nadzwyczajnych, wyjątkowych okoliczności powodujących, że np. umorzenie 

15 Jakkolwiek jest oczywiste, że konsekwencją uwzględnienia wniosku pokrzywdzonego 
jest postanowienie o umorzeniu postępowania, to brakuje pewności, czy w przypadku, 
gdy organ nie przychyli się do wniosku również jest wymagana uzewnętrzniona decyzja 
procesowa w formie postanowienia lub zarządzenia. 
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wzmocni poczucie bezkarności po stronie sprawcy-recydywisty lub wywoła 
społeczne oburzenie z uwagi na znaną szeroko, bogatą kryminalną przeszłość 
podejrzanego. Jeśli natomiast wniosek o umorzenie dotyczy osoby dotychczas 
niekaranej i niemającej negatywnej oceny w środowisku, to organ nie znajdzie 
żadnych „szczególnych okoliczności” i będzie tym samym związany wnioskiem 
pokrzywdzonego. Gdyby intencją ustawodawcy było nadanie tej instytucji 
charakteru fakultatywnego, wypowiedziałby to za pomocą czasownika 
„może”, tak jak to uczynił w odniesieniu do umorzenia absorpcyjnego (art. 11 
§ 1 k.p.k.) lub unormowanych w kodeksie karnym rozwiązań probacyjnych 
(por. art. 66 § 1 k.k.). 

Wydaje się zatem, że ustawodawca, wprowadzając instytucję – jak trafnie 
zauważa R. Koper16 – obcą aksjologii prawa karnego, pozostawił za pomocą 
art. 59a § 3 k.k. „wyjście awaryjne”, z którego organ procesowy będzie mógł 
skorzystać wówczas, gdy decyzja o umorzeniu postępowania w sposób szcze-
gólnie drastyczny naruszałaby społeczne poczucie sprawiedliwości. Trzeba 
bowiem pamiętać, że z podmiotowego zakresu art. 59a § 1 k.k. nie zostali 
wyłączeni sprawcy działający w warunkach powrotu do przestępstwa17, chu-
ligani i przestępcy zawodowi. Niemniej przepis § 3 spełnia rolę wyjątku, zaś 
teza, jakoby umorzenie restytucyjne miało charakter fakultatywny, stanowi 
logicznie nieuprawnione uogólnienie sformułowane w drodze odwołania się 
do sytuacji wyjątkowych. 

Nie przemawia na rzecz tej tezy skądinąd trafna konstatacja, w myśl 
której organ procesowy w każdej sytuacji bada, czy w sprawie nie występują 
okoliczności wyłączające ściganie (art. 17 § 1 k.p.k.)18. Jeśli jakakolwiek z nich 
wystąpi, to jedyną decyzją, jaka może wówczas być wydana, jest orzeczenie 
o umorzeniu postępowania, niezależnie od tego, czy pokrzywdzony złoży 
wniosek o umorzenie, czy nie. Natomiast przy braku negatywnych przesłanek 
wymienionych expressis verbis w art. 17 § 1 k.p.k., wniosek pokrzywdzonego 
stanowi samodzielną podstawę umorzenia, o  ile nie wystąpi żadna „szcze-
gólna okoliczność”. Oddziałuje on na byt postępowania karnego w sposób 
charakterystyczny dla ujemnej przesłanki procesowej, tzn. nie tylko uchyla 
legalistyczny obowiązek ścigania przestępstwa, ale także sprawia, iż postępo-

16 R. Koper, op. cit., s. 11.
17 Chyba że wchodzi w grę uprzednie skazanie za przestępstwo „umyślne z użyciem 

przemocy”. 
18 Tak R. Koper, op. cit., s. 23.
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wanie, przeciwko sprawcy, którego dotyczy wniosek pokrzywdzonego, staje 
się niedopuszczalne. Prokurator, który kontynuowałby postępowanie, nie 
powołując żadnej „szczególnej okoliczności” (art. 59a § 3 k.k.) powodującej, 
że wniosek pokrzywdzonego nie może być skuteczny, popełniłby uchybienie 
procesowe, a ewentualny wyrok wydany w takim postępowaniu zasługiwałby 
na uchylenie. Z tego powodu należy podzielić zastrzeżenia dotyczące usytu-
owania analizowanego przepisu. Trafnie wskazuje się na procesowy charakter 
unormowania i błąd ustawodawcy polegający na tym, że znalazło się ono poza 
kodeksem postępowania karnego19. 

Wniosek wymieniony w art. 59a k.k. oddziałuje na dopuszczalność ściga-
nia, podobnie jak wniosek pokrzywdzonego przewidziany w art. 12 k.p.k. z tą 
jednak różnicą, że o ile ten drugi kreuje obowiązek wszczęcia postępowania, 
o tyle wniosek przewidziany w art. 59a k.k. niweczy legalistyczną powinność 
ścigania i co więcej – wymusza zakończenie (umorzenie) postępowania20. W ten 
sposób rozszerza się katalog przestępstw „wnioskowych”, z tym że przestępstwa 
objęte przedmiotowym zakresem normy z art. 59a § 1 k.k. można by określić 
jako „wnioskowe á rebour”, gdyż wniosek pokrzywdzonego w tym wypadku 
wyraża jego wolę odstąpienia od ścigania sprawcy, nie zaś wolę „uruchomienia” 
procesu karnego, który z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Nietrudno 
zauważyć, że zbiór przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego i zbiór 
przestępstw pozostających w granicach przedmiotowych art. 59a k.k. mają 
część wspólną, do której należą przestępstwa przeciwko mieniu popełnione 
na szkodę osoby najbliższej (np. art. 278 § 1–3, art. 279 § 1 k.k. w wypadku 
mniejszej wagi). Pokrzywdzony jednym z takich czynów, który wcześniej złożył 
wniosek o ściganie (art. 12 § 1 k.p.k.), może – w razie naprawienia szkody przez 
sprawcę – skorzystać albo z możliwości cofnięcia wniosku o ściganie (art. 12 § 3 
k.p.k.), albo złożyć wniosek o umorzenie na podstawie art. 59a § 1 k.k. O ile 
jednak w drugim wypadku umorzenie postępowania nastąpi obligatoryjnie, 
o tyle cofnięcie wniosku o ściganie jest skuteczne pod warunkiem, że zgodę na 
nie wyrazi prokurator w postępowaniu przygotowawczym lub – po wniesieniu 
aktu oskarżenia – sąd21. Trudno wytłumaczyć, dlaczego z dwóch czynności 

19 Zob. A. Lach, op. cit., s. 137 i cytowani tam inni autorzy.
20 Tak M. Kurowski, op. cit, s. 440.
21 Wprawdzie naprawienie szkody wskazuje się w literaturze jako okoliczność uzasadniającą 

cofnięcie wniosku o  ściganie (zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postepowania karnego. 
Komentarz wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym, Kraków 2005, s. 82), 
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tego samego podmiotu (pokrzywdzonego), opartych na tej samej podstawie 
faktycznej (naprawienie szkody) i zdolnych wywołać ten sam skutek (umorze-
nie postępowania), jedna wiąże organ procesowy, zaś druga nie pozbawia go 
swobody decydowania o dalszym prowadzeniu lub umorzeniu postępowania. 

W obszarze regulacji przepisu art. 59a k.k. pozostaje również przestęp-
stwo „doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego lub do poddania 
się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności” w drodze 
„nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia” tej 
osoby (art. 199 § 1 k.k.). Rzecz w tym, że jest to jedno tych z przestępstw (obok 
m.in. zgwałcenia), w stosunku do których nastąpiła zmiana trybu ścigania 
z wnioskowego na tryb ścigania z urzędu, podyktowana, wyrażanym przez 
zwolenników i autorów tej zmiany, przekonaniem, że szkodliwość społeczna 
przestępstw godzących w wolność seksualną jest zbyt wysoka, aby ich ściganie 
zależało od woli pokrzywdzonego22. Skoro jednak umorzenie restytucyjne 
znajduje zastosowanie w sprawach o przestępstwo z art. 199 § 1 k.k., to tym 
samym ściganie tego czynu na powrót staje się zależne od woli pokrzywdzo-
nego, z tą tylko różnicą, że jego oddziaływanie na proces karny ma charakter 
negatywny. W ten sposób omawiana nowa instytucja „neutralizuje” w tym 
wąskim zakresie skutki poprzedniej nowelizacji, co – jak należy sądzić – nie 
było objęte zamiarem ustawodawcy. 

Warunkiem skorzystania przez sprawcę, który swoim czynem spowodował 
pokrzywdzenie więcej niż jednej osoby, z dobrodziejstwa umorzenia restytu-
cyjnego jest naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w stosunku do każdej 
z tych osób (art. 59a § 2 k.k.). Rysuje się na tym tle wątpliwość, czy skuteczny 
w tej sytuacji jest wniosek tylko jednego pokrzywdzonego przy bierności 
pozostałych lub nawet przy ich sprzeciwie wobec umorzenia postępowania. 
Rozstrzygnięcie tej kwestii nie wynika wprost z treści przepisu, ale – jak się 

ale nie można wykluczyć, że np. w konkretnej sytuacji prokurator uzna za właściwe 
kontynuowanie postępowania i – pomimo naprawienia szkody przez sprawcę – na 
podstawie art. 12 § 3 k.p.k. nie zgodzi się na cofnięcie wniosku o ściganie.

22 Zwolennicy przekształcenia trybu ścigania przestępstw seksualnych (przede wszystkim 
zgwałcenia) z „wnioskowego” na tryb ścigania z urzędu nie wzięli pod uwagę, że ściganie 
na wniosek pokrzywdzonego nie jest przejawem lekceważenia ofiar i dystansowania się 
państwa od zwalczania groźnej przestępczości, lecz przeciwnie – akcentuje podmiotowość 
pokrzywdzonego. Przekonujące argumenty na rzecz przywrócenia wnioskowego trybu 
ścigania w sprawach o przestępstwo zgwałcenia przedstawiła M. Budyn-Kulik, Zmiana 
trybu ścigania zgwałcenia – wołanie na puszczy, Palestra 2014, nr 1–2, s. 84–91.
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wydaje – praktyka powinna uwzględniać także i taką postawę pokrzywdzone-
go, dla którego źródłem pełnego zadośćuczynienia jest wyrok potwierdzający 
winę sprawcy przestępstwa. Tak więc w przypadku, gdy w sprawie występuje 
więcej niż jeden pokrzywdzony umorzenie może nastąpić w rezultacie złożenia 
przez każdego z nich stosownego wniosku23.

Instytucja umorzenia restytucyjnego nie ma zastosowania, gdy sprawca był 
już skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy. W treści przepisu 
art. 59a § 1 k.k. nie znalazło się dookreślenie, iż chodzi o skazanie prawomocne, 
ale mimo to trafny wydaje się pogląd A. Lacha24, że tylko prawomocny wyrok 
skazujący pozbawia sprawcę możliwości skorzystania z umorzenia na wniosek 
pokrzywdzonego25. Stanowisko przeciwne nie uwzględnia konsekwencji wy-
nikających z domniemania niewinności, podniesionego – jak wiadomo – do 
rangi zasady konstytucyjnej (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP). W tym ujęciu 
zasada domniemania niewinności jest nie tylko normą współtworzącą model 
postępowania dowodowego w sprawach karnych (art. 5 § 1 k.p.k.) i wywołującą 
skutki wyłącznie w sferze procesu karnego, ale staje się źródłem skierowanej 
do wszystkich podmiotów życia publicznego dyrektywy uwolnienia osoby, na 
której nie ciąży prawomocny wyrok skazujący od negatywnych następstw zwią-
zanych z prawomocnym skazaniem26. Także wtedy, gdy następstwa te miałyby 
dotykać osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa, a nawet uznanej za winną 
przez sąd I instancji w wyroku nieprawomocnym, ponieważ taką osobę wciąż 
chroni domniemanie niewinności. W świetle prawa jest więc – co skądinąd 
może budzić wątpliwości – nie mniej niewinna niż ktoś cieszący się zasłużenie 
nieposzlakowaną opinią i może korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie 
prawo wiąże z niewinnością, tj. brakiem prawomocnego skazania, zdolnego 
przełamać domniemanie niewinności. Tymczasem interpretacja art. 59a § 1 k.k., 
zgodnie z którą nawet nieprawomocne uprzednie skazanie za „przestępstwo 
umyślne z użyciem przemocy” pozbawia sprawcę korzyści w postaci umorzenia 

23 Tak eadem, (w:) M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, 
op. cit., s. 177; M. Kurowski, op. cit., s. 447.

24 A. Lach, op. cit., s. 140. 
25 Zdaniem M. Budyn-Kulik ((w:) M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-

-Kalisz, M. Kulik, op. cit., s. 177) skazanie za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy 
nie musi być prawomocne.

26 Zob. S. Waltoś, Domniemanie niewinności w świecie mediów, (w:) I. Nowikowski (red.), 
Problemy stosowania prawa sądowego, Lublin 2007, s. 473.
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restytucyjnego, prowadziłaby do zrównania w obszarze regulacji tego przepisu 
sytuacji prawnej osoby niewinnej, to znaczy w tym wypadku uznanej za winną 
skazującym wyrokiem nieprawomocnym, i osoby skazanej prawomocnie, co 
w świetle art. 42 ust. 3 Konstytucji jest niedopuszczalne. Dodać też trzeba, że 
k.p.k. posługuje się wyrazami „skazany” lub „skazanie” wyłącznie w odniesie-
niu do stanu prawnego, który następuje po wydaniu prawomocnego wyroku. 

Wyeliminowanie osób uznanych za winne przez sąd I instancji (skazanych 
nieprawomocnie) poza podmiotowy zakres art. 59a k.k. mogłoby prowadzić 
do nieuzasadnionego w świetle aksjologii tego przepisu faworyzowania nie-
których sprawców. Jeśli np. z dwóch sprawców pobicia jeden jest oskarżony 
o przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, a postępowanie przeciwko 
drugiemu o takie przestępstwo zakończyło się już przed sądem I instancji nie-
prawomocnym wyrokiem skazującym, to wniosek pokrzywdzonego pobiciem 
o umorzenie restytucyjne byłby skuteczny tylko w stosunku do pierwszego 
sprawcy, choćby nawet został on później prawomocnie skazany za przestępstwo 
umyślne z użyciem przemocy, a drugi ze sprawców prawomocnie uniewinniony 
w sądzie odwoławczym w następstwie rozpoznania apelacji. 

Na tym tle wyłaniają się jednak inne wątpliwości o charakterze prawno-
procesowym. Przepisy znowelizowanego k.p.k. nie określają bowiem trybu 
postępowania w przypadku, gdy wniosek o umorzenie restytucyjne dotyczy 
sprawcy, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne o przestępstwo 
umyślne z użyciem przemocy. Sprawca taki spełnia wprawdzie podmiotowe 
kryterium skuteczności wniosku, niemniej stan ten może ulec zmianie, co – 
jak się wydaje – organ rozpoznający wniosek powinien wziąć pod uwagę, tak 
aby nie doszło do opisanej wyżej sytuacji polegającej na tym, że postanowienie 
o umorzeniu restytucyjnym wyprzedzi czasowo prawomocny wyrok skazujący za 
przestępstwo umyślne z użyciem przemocy. Wydaje się, że należałoby w drodze 
analogii stosować przepis art. 11 § 2 k.p.k., to znaczy zawiesić postępowanie 
przeciwko osobie, której dotyczy wniosek o umorzenie restytucyjne do czasu 
uprawomocnienia się wyroku w sprawie o inne przestępstwo, a następnie je 
podjąć lub w razie uniewinnienia umorzyć na podstawie art. 59a k.p.k. 

Niejasności rysują się ponadto na tle problematyki sądowego postępowa-
nia w związku z wnioskiem o umorzenie. Znowelizowany przepis art. 332 
§ 1 pkt 6 k.p.k. przewiduje, że akt oskarżenia powinien zawierać informację 
o tym, iż pokrzywdzony taki wniosek złożył. Zapewne – nie jest to jednak 
wprost wypowiedziane w treści żadnego z przepisów – chodzi tu o sytuację, 
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gdy prokurator nie przychylił się do wniosku pokrzywdzonego i kontynuował 
postępowanie z uwagi na szczególne okoliczności uzasadniające wymierzenie 
kary (art. 59a § 3 k.p.k.), a ostateczne rozstrzygnięcie kwestii ewentualnego 
zaniechania ścigania pozostawił sądowi. O ile takie okoliczności nie wystąpią, 
a przesłanki umorzenia określone w § 1 są spełnione, prokurator jest związany 
wnioskiem pokrzywdzonego i akt oskarżenia do sądu nie wpłynie. Trzeba 
jednak podkreślić, że przepisy znowelizowanego k.p.k. nie przewidują sądowej 
kontroli z urzędu decyzji prokuratora o kontynuowaniu ścigania. 

Tym bardziej nie jest jasne, czy w akcie oskarżenia powinna znaleźć się 
informacja o złożeniu przez pokrzywdzonego takiego wniosku, który nie mógł 
być skuteczny z uwagi na uprzednią karalność sprawcy za przestępstwo umyślne 
z użyciem przemocy. Lege non distinguente wydaje się, że tak. Sąd nie mógłby 
wówczas co prawda umorzyć postępowania, ale zyskiwałby wiedzę o tym, że 
sprawca (oskarżony) udzielił już satysfakcji finansowej pokrzywdzonemu, zaś 
pokrzywdzony zajmuje „ugodowe” wobec sprawcy (oskarżonego) stanowisko, 
co może być istotne np. w związku z faktem, że pokrzywdzony złożył oświad-
czenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

Ustawodawca nie przewidział natomiast expressis verbis obowiązku prze-
kazania do sądu wraz z aktem oskarżenia samego wniosku pokrzywdzonego. 
Może to sugerować, że wystarczająca dla sądu powinna być zamieszczona 
w akcie oskarżenia informacja o wniosku. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, 
aby prokurator dołączył do akt sprawy wniosek jako dokument prywatny 
na podstawie art. 334 § 1 pkt 3 k.p.k. Zakładając, że sąd ma uprawnienie do 
umorzenia postępowania w następstwie korekty decyzji prokuratora, który 
w postępowaniu przygotowawczym nie przychylił się do wniosku pokrzyw-
dzonego, należałoby konsekwentnie opowiedzieć się za tezą, iż akta sprawy 
sądowej powinny zawierać wniosek pokrzywdzonego o umorzenie, a nie tylko 
informację o jego złożeniu. 

Górną granicę czasową skuteczności wniosku stanowi rozpoczęcie przewodu 
sądowego27. Umorzenie może zatem nastąpić zarówno w fazie postępowania 
przygotowawczego, jak i po przekazaniu aktu oskarżenia do sądu; wówczas 
postanowienie wydaje prokurator, nawet gdy w sprawie było prowadzone 

27 Nie jest natomiast określona dolna granica czasowa. M. Budyn-Kulik nie wyklucza 
umorzenia w fazie in rem postępowania przygotowawczego. Odmiennie i trafnie A. Lach, 
op. cit., s. 144.
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dochodzenie (zob. art. 325e k.p.k.). Jeżeli zaś pokrzywdzony złoży wniosek 
już po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, stosowne postanowienie zostanie 
wydane na posiedzeniu przed rozprawą (znowelizowany art. 339 § 1 pkt 5 
k.p.k.) lub na rozprawie głównej pomiędzy wywołaniem sprawy (art. 381 § 1 
k.p.k.), a przed rozpoczęciem przewodu sądowego, jeśli wniosek pokrzywdzo-
nego wpłynie do sądu po skierowaniu sprawy na rozprawę28. Wydaje się, że 
temporalny zakres skuteczności wniosku pokrzywdzonego jest zbyt szeroki. 
Umorzenie restytucyjne należałoby raczej czasowo ograniczyć do zakończe-
nia postępowania przygotowawczego, tak aby nie dochodziło do niezgodnej 
z postulatami ekonomii procesowej sytuacji „konkurowania” przed sądem 
aktu oskarżenia i wniosku pokrzywdzonego. Sąd – związany wnioskiem po-
krzywdzonego, o ile nie ujawnią się okoliczności wskazane w art. 59a § 3 k.k. 
– umorzy wówczas postępowanie, niwecząc tym samym rezultaty dowodowej 
aktywności organu postępowania przygotowawczego. 

Wydaje się, że instytucja umorzenia na wniosek wymaga gruntownej ko-
rekty, zwłaszcza w warstwie prawnoprocesowej. Jednak nawet wprowadzenie 
niezbędnych zmian nie usunie zasadniczych wątpliwości związanych z  tą 
instytucją, wynikających przede wszystkim z tego, że stoi ona w sprzeczności 
z podstawowymi założeniami procesu karnego. Jeżeli proces karny ma służyć 
realizacji norm prawa materialnego ustanowionych w obronie doniosłych spo-
łecznie wartości, to regulacja dopuszczająca umorzenie na wniosek pokrzyw-
dzonego jest nie do pogodzenia z taką koncepcją procesu właśnie dlatego, że 
w zupełności pomija interes społeczny29. Eksponuje natomiast dyspozycyjność 
stron, niebudzącą zastrzeżeń jedynie w postępowaniach toczących się w inte-

28 Na gruncie językowej wykładni art. 59a § 1 k.p.k. dopuszczalne wydaje się umorzenie 
postępowania nawet po rozpoczęciu przewodu sądowego. Ze sformułowania, iż „na 
wniosek pokrzywdzonego umarza się postępowanie karne (...), jeżeli przed rozpoczęciem 
przewodu w pierwszej instancji sprawca naprawił szkodę lub zadośćuczynił krzywdzie 
(...) wynika bowiem, że rozpoczęcie przewodu sądowego stanowi barierę czasową dla 
odszkodowawczych działań sprawcy, nie zaś dla skuteczności wniosku pokrzywdzonego. 
Tym samym wniosek złożony na rozprawie po odczytaniu aktu oskarżenia może 
spowodować umorzenie, jeśli nie budzi wątpliwości okoliczność, że naprawienie szkody 
lub zadośćuczynienie krzywdzie nastąpiło przed rozpoczęciem przewodu sądowego”. Taka 
interpretacja, jakkolwiek możliwa, pozostaje jednak – jak należy sądzić – w sprzeczności 
z intencją ustawodawcy i z tego powodu treść przepisu art. 59a § 1 k.k. wymaga korekty. 

29 Trudno natomiast zgodzić się z poglądem, że dopuszczalność umorzenia na wniosek 
pokrzywdzonego wynika z braku interesu społecznego (zob. A. Lach, op. cit., s. 147). 
Jest ona raczej przejawem niekonsekwencji ustawodawcy, który wynik prywatnego 
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resie prywatnym. Rozwiązanie, w myśl którego czynność ofiary przestępstwa, 
wynikająca z porozumienia pomiędzy nią a sprawcą w kwestii naprawienia 
szkody lub zadośćuczynienia krzywdzie, jest zdolna zniweczyć postępowanie 
w sprawie o przestępstwo ścigane z urzędu, odzwierciedla błędne przekonanie, 
że dwustronna („cywilistyczna”) relacja osobowa wyczerpuje charakterystykę 
czynu, który był źródłem owej szkody lub krzywdy oraz że przestępstwo można 
zredukować do postaci konfliktu pomiędzy dwiema osobami. Ujęcie przestęp-
stwa w kategoriach konfliktu zakłada konfliktogenną aktywność zarówno 
sprawcy przestępstwa, jak i ofiary. Zasadnie wątpi F. Ciepły30, na czym ów 
konflikt polega w przypadku rozbojów, włamań lub zgwałceń albo – można 
dodać – w przypadku prawidłowo przekraczającego jezdnię pieszego, który 
został potrącony przez nietrzeźwego kierowcę, lub pasażera autobusu miej-
skiego, któremu złodziej wyjął z kieszeni portfel. Nawet wtedy, gdy konflikt 
stanowi podłoże przestępstwa, to relacja pomiędzy sprawcą i ofiarą daleko 
wykracza poza ramy samego konfliktu, choć oczywiście fakt występowania 
konfliktowych stosunków przed popełnieniem przestępstwa ma wpływ na 
ocenę stopnia winy sprawcy i wymiar kary. 

Skoro indywidualne dobro ofiary przedstawia również wartość społecz-
ną, to rezultatem przestępstwa jest naruszenie ładu społecznego, którego nie 
przywraca w pełni odszkodowanie lub zadośćuczynienie pokrzywdzonemu, 
choć bez nich również trudno mówić o właściwej reakcji na przestępstwo. 
Niemniej ograniczenie odpowiedzialności sprawcy tylko do świadczeń finan-
sowych na rzecz pokrzywdzonego powoduje, że unormowanie przewidziane 
w art. 59a k.k. staje się jedynie łatwiejszym i szybszym sposobem dochodzenia 
cywilnych roszczeń wynikających z popełnienia przestępstwa. Nie realizuje zaś 
przypisywanej prawnokarnym instytucjom funkcji zaspokajania społecznego 
poczucia sprawiedliwości. Sprzyja natomiast przekonaniu, że ustawodawca 
stworzył sprawcy, który dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi, 
możliwość „wykupienia” się od kary kryminalnej31. 

porozumienia się sprawcy z ofiarą traktuje jako wystarczający warunek umorzenia 
postępowania w sprawie o czyn ścigany z urzędu, a więc właśnie w interesie społecznym. 

30 F. Ciepły, Sprawiedliwość naprawcza wobec przestępstwa, (w:) A. Gretkowski, D. Karbarz 
(red.), Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009, s. 189–200.

31 Tak M. Budyn-Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, 
M. Kulik, op. cit., s. 176 oraz A. Pilch. Zob. też rozważania A. Pilch (op. cit., s. 98) na 
temat umorzenia na wniosek pokrzywdzonego w kontekście funkcji kary.
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streszczenie

Przepis art. 59a k.k. przewiduje umorzenie postępowania karnego na wniosek pokrzy-
wdzonego pod warunkiem, że sprawca przestępstwa przed rozpoczęciem przewodu sądowego 
naprawił szkodę lub zadośćuczynił krzywdzie. Instytucja ta realizuje ideę naprawczą, pomija 
natomiast interes społeczny związany ze ściganiem przestępstw publicznoskargowych. Jest 
to regulacja niespójna z  istniejącymi unormowaniami i kontrowersyjna. Wywołuje też 
wątpliwości odnoszące się do jej prawnoprocesowej charakterystyki. Stanowi bowiem wyjątek 
od zasady legalizmu, a jednocześnie wykazuje cechy nieznane rozwiązaniom oportunistycz-
nym. Oddziałuje na proces karny w sposób właściwy dla ujemnych przesłanek procesowych.

summary

According to art. 59a of the Penal Code, criminal proceedings is discontinued on 
a motion filed by an injured person, on condition that an offender redressed the damage 
or compensated the injury before the commencement of the judicial examination in the 
main trial. The regulation in question ensures the implementation of restorative justice, 
neglecting public interest connected with procesuting offences on public accusation. It is 
a regulation incoherent with penal law system, controversial and also creates doubts as far as 
its procedural status is concerned. It constitutes an exception to legalism principle but also 
manifests attributes unusual to expediency regulation, as it affects criminal proceedings in 
a mode of negative premise.
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agnieszka kołodziejczyk

Izba Adwokacka w Lublinie

Miejsce oportunizmu w polskim procesie karnym…  
na przykładzie umorzenia absorpcyjnego –  

kilka refleksji odnośnie wykorzystania  
instytucji w praktyce

Wstęp

Na wstępie należy jednoznacznie stwierdzić, że w chwili obecnej opor-
tunizm zajmuje w praktyce wymiaru sprawiedliwości miejsce marginalne. 
Mimo kilku instytucji oportunistycznych w systemie, praktyka traktuje go 
z dużą podejrzliwością.

Rozważając obecne miejsce legalizmu i oportunizmu w polskiej procedurze 
karnej, nie można analizy tej przeprowadzić w oderwaniu od zaszłości histo-
rycznych. Bezsprzecznie zasada legalizmu zajmuje kluczowe miejsce wśród 
naczelnych zasad procesowych i stanowi odniesienie dla działania organów 
procesowych. Oportunizm z kolei, mimo że sprawdził się w praktyce orzecz-
niczej innych państw, u nas wciąż jest traktowany niechętnie. 

Dowiodły tego badania przeprowadzone przeze mnie podczas przygotowy-
wania rozprawy doktorskiej1, a także obserwacje dokonane podczas prowadzonej 
obecnie praktyki adwokackiej. O ile porozumienia procesowe stosowane są często 

1 A. Kołodziejczyk, Umorzenie absorpcyjne w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, 
passim.
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i ochoczo, o tyle wnioski o zastosowanie umorzenia absorpcyjnego nie spotykają 
się z chętnym przyjęciem i są rozpatrywane w ostatniej kolejności, kiedy nie znajdu-
je zastosowania np. umorzenie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu.

Organowi szybciej przychodzi podjęcie decyzji o całkowitym zaniechaniu 
ukarania sprawcy przy wykorzystaniu instrumentów „swojskich”, bo znanych 
w naszym systemie od lat (jak umorzenie z braku znamion czynu czy wobec 
znikomej społecznej szkodliwości czynu – o czym świadczą statystyki liczone 
w dziesiątkach tysięcy), niż sięgnięcie do obcej ze swej natury instytucji umo-
rzenia absorpcyjnego. Chociaż w tym wypadku skutek byłby dotkliwszy dla 
oskarżonego, któremu nie grozi wznowienie postępowania tylko pod warun-
kiem, że nie zmieni się jego sytuacja prawna i surowy wyrok pozostanie w mocy.

Swoista niechęć do oportunizmu wynika z ugruntowanego poglądu, że 
każde przestępstwo, traktowane w kategorii akcji, wymaga odpłaty w postaci 
kary, niezależnie od kosztów poniesionych przez państwo. Pogląd ten jest 
lansowany podczas całego procesu edukacyjnego młodego prawnika. Nie 
może więc dziwić, że w późniejszym okresie praktycy wzbraniają się przed 
wykorzystaniem obcej im pod względem ideologicznym instytucji. 

Nie przeszkadza to przyzwalaniu organów na oportunizm faktyczny. 
Łatwiej jednak uznać, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania czy jego 
umorzenia z „bardziej uzasadnionych” względów niż uznaniowość organu 
uzasadniona względami ekonomicznymi. Obserwując praktykę, można mieć 
wrażenie, że skoro już jakieś postępowanie zaczęło się toczyć, to zdaniem 
większości przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości powinno mieć koniec 
merytoryczny.

Tym samym w przeważającej części prowadzonych spraw względy racjonalne 
i ekonomiczne ustępują w naszym systemie prawnym względom ideologicznym 
– pseudosprawiedliwościowym. Chociaż można się zastanawiać nad faktyczną 
wagą ukarania sprawcy z punktu widzenia prewencji generalnej i indywidu-
alnej, która z biegiem lat bywa wątpliwa i ma jedynie wymiar symboliczny. 

Legalizm cieszy się w doktrynie i praktyce wielkim uznaniem, podczas 
gdy oportunizm jest pomijany milczeniem lub głośno mówi się o niesionych 
przez niego zagrożeniach, które jednak nie znajdują uzasadnienia w prakty-
ce. Mimo tego, że instytucje oparte na idei oportunizmu, jak np. umorzenie 
absorpcyjne – art. 11 k.p.k., zostały wprowadzone do systemu prawnego 
kilkanaście lat temu, nadal wywierają marginalny wpływ na ogólny obraz 
praktyki orzeczniczej w Polsce.
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I. Miejsce legalizmu w polskiej procedurze karnej

Legalizm stanowił obok bezstronności, domniemania niewinności, 
jawności, ustności i bezpośredniości podstawową zasadę proceduralną k.p.k. 
z 19 marca 1928 r.2 W przeciwieństwie do k.p.k. z 1928 r. w k.p.k. z 1969 r.3 
legalistyczne obowiązki rozciągnięto na inne poza wszczęciem postępowania 
czynności organów ścigania, zobowiązując je do popierania oskarżenia4. Zasada 
ta nie wiązała sądów5. 

Wszelkie próby wprowadzenia instytucji oportunistycznych, jak np. 
możliwość umorzenia postępowania przez prokuratora z uwagi na znikomą 
szkodliwość społeczną, budziły sprzeciw. Zmusiło to ustawodawcę do szyb-
kiej nowelizacji przepisów i wytłumaczenia, że jest to próba skonstruowania 
definicji „nowego typu legalizmu”6. 

Legalizm jest u nas zabezpieczony w sposób pełniejszy, niż ma to miejsce 
w innych europejskich krajach tradycyjnie uważanych za ostoje legalizmu7. 
Obecne regulacje kodeksowe wprowadzają obowiązek określonego zachowania 
organów procesowych na wszystkich etapach postępowania karnego8 tak, by 
oskarżony nie miał możliwości uniknięcia odpowiedzialności karnej, jeżeli 

2 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 marca 1928 r., t.j. Dz.U. z 1939 r., nr 8, poz. 
44, wszedł w życie dnia 1 lipca 1929 r. Por. A. Machnikowska, Zasady postępowania 
karnego w Polsce w latach 1929–1969, (w:) M. Płachta (red.), Aktualne problemy prawa 
i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, Gdańskie Studia 
Prawnicze, Gdańsk 2003, s. 75; M.P. Wędrychowski, Zasada legalizmu w nowym k.p.k., 
Jurysta 1999, nr 2/3, s. 37.

3 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1969 r., 
nr 13, poz. 96).

4 W. Daszkiewicz, Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996, s. 77; J. Tylman, Zasada 
legalizmu w procesie karnym, Warszawa 1965, s. 122–129.

5 A. Kordik, Oportunizm czy legalizm ścigania, (w:) L. Boguni (red.), Nowa kodyfikacja 
prawa karnego, t. 2, Wrocław 1998, s. 97; P. Mierzejewski, M. Mierzejewska, Zasada 
legalizmu i oportunizmu w nowym kodeksie postępowania karnego, Wojskowy Przegląd 
Prawniczy 1998, nr 3–4, s. 30.

6 A. Machnikowska, op. cit., s. 90.
7 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych 

przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007, s. 293.
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. (Dz.U. z 1997 r., 

nr 89, poz. 55); T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003, 
s. 126; W. Grzeszczyk, Nowe rozwiązania w części ogólnej kodeksu postępowania karnego 
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popełnił czyn, za który taka odpowiedzialność jest w k.k. przewidziana9. Jest 
to regulacja sprzyjająca równemu traktowaniu wszystkich podmiotów10.

Słuszny jest pogląd niektórych przedstawicieli doktryny, że legalizm wi-
nien być rozumiany znacznie szerzej, niż to uczynił ustawodawca. Ponadto 
nie sposób odmówić słuszności zauważonemu przez nich faktowi, że pojęcia 
oskarżyciela publicznego i organów zajmujących się ściganiem przestępstw 
nie sposób utożsamić11.

Zgodnie z wymogami legalizmu postępowanie karne powinno zostać 
wszczęte zawsze wtedy, gdy zostanie popełnione przestępstwo, niezależnie 
od jego okoliczności, typu oraz osoby, która je popełni. Tym samym każda 
sytuacja, w której dojdzie do nieuzasadnionej odmowy wszczęcia postępowania 
przygotowawczego, stanowić będzie obrazę zasady legalizmu przez wydanie 
naruszającej prawo decyzji o charakterze oportunistycznym12. 

Niemożliwe byłoby zrealizowanie takich celów procesu karnego, jak umac-
nianie i poszanowanie prawa czy uwzględnienie interesu pokrzywdzonego, 
gdyby zasada legalizmu nie stanowiła kręgosłupa, wokół którego skupiają się 
wszystkie działania organów ścigania13.

Jednak w praktyce wielokrotnie były spotykane takie sytuacje, gdzie wpro-
wadzenie do procedury możliwości podjęcia przez organy decyzji o charakterze 
oportunistycznym ewidentnie przysłużyło się dobru wymiaru sprawiedliwości. 
Skutkiem takiego stanu rzeczy stało się ustawowe zagwarantowanie przez legi-
slatora dopuszczalności takich wyjątków na rzecz oportunizmu, po spełnieniu 
się pewnych warunków faktycznych i prawnych.

z 1997 r., Prokuratura i Prawo 1997, nr 9, s. 52–54; M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm 
i legalizm…, s. 304–305; S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008, s. 290.

9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553); 
S. Waltoś, Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999, s. 109.

10 Z. Gostyński, S. Zabłocki, [w:] J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, 
R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 
2003, s. 250.

11 J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, 
op. cit., s. 249–250; M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm ścigania przestępstw – wybrane 
aspekty teoretyczne, Prokuratura i Prawo 2004, nr 11–12, s. 58.

12 Por. J. Kudrelek, Zasady legalizmu i ciągłości postępowania w polskim procesie karnym. 
Aspekty teoretycznopraktyczne, Przegląd Policyjny 2000, nr 1, s. 69.

13 Ibidem.
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Nie możemy również zapominać, iż działania organów ścigania, a później 
oskarżyciela publicznego, są podporządkowane nie tylko zasadzie legalizmu, ale 
też innym zasadom, a obowiązek popierania oskarżenia nie jest obowiązkiem 
bezwzględnym. Dlatego też nie może dziwić fakt, iż w ustawie o prokuraturze 
możemy odnaleźć przepis art. 32 ust. 2, który nakazuje prokuratorowi odstą-
pienie od oskarżenia, gdy wyniki postępowania sądowego nie potwierdzają 
zarzutów oskarżenia. W tym wypadku prymat nad obowiązkiem popierania 
oskarżenia bierze obowiązek bezstronności. Podobnie za swoiste „sprzeniewie-
rzenie się” obowiązkom płynącym z zasady legalizmu można błędnie uznać 
zachowanie oskarżyciela publicznego, który stwierdziwszy istnienie negatywnej 
przesłanki procesowej lub niewystępowanie pozytywnej przesłanki procesowej, 
występuje z wnioskiem o umorzenie postępowania. Jest to postępowanie ze 
wszech miar słuszne, gdyż oskarżyciel winien, podejmując konkretne decyzje, 
kierować się względami zasad obiektywizmu i słuszności14.

II. Argumenty przeciwników oportunizmu

W doktrynie od początku oficjalnego dookreślenia obu zasad, a więc 
od XIX w., trwa spór, która z nich powinna być zasadą dominującą i czy 
możliwe jest ich jednoczesne funkcjonowanie w  jednym systemie karnym. 
W  gruncie rzeczy jest to spór o  kształt procesu karnego, będący skut-
kiem przyjęcia poszczególnych rozwiązań prawnych wynikających z danej  
zasady15.

Zwolennicy prymatu zasady legalizmu podnosili i podnoszą, iż obowiązek 
państwa dotyczący karania przestępców jest wynikiem funkcjonowania w pro-
cedurze karnej zasady oficjalności, co wyklucza, by ich ingerencja pozostawała 

14 Por. W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, Poznań 2000, s. 78.
15 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm…, s. 126; W. Daszkiewicz, Oskarżyciel 

w polskim procesie karnym, Warszawa 1960, s. 213 i wskazana tam literatura; K. Polit-
-Langierowicz, Legalizm czy oportunizm ścigania karnego. Dylemat współczesnej polityki 
karnej, (w:) K. Kamińska (red.), Debiuty Studio Iuridica Toruniensia, Toruń 2006, 
s. 141; W. Groszyk, Czy demokratyczne państwo stać na zasadę legalizmu, Rzeczpospolita 
12.09.2001 (żółte strony).
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w sferze uznaniowości16. Wynikiem tego jest sytuacja, w której prokurator ma 
jednocześnie monopol i obowiązek wystąpienia ze skargą17, co ma zabezpieczyć 
interes państwa18, które w tym celu tworzy normy prawne. Chociaż obowiązek 
po stronie państwa nie jest bezwzględny19. 

Jak zauważa A. Gaberle20, system reakcji karnej ma w większości państw 
charakter retrybutywny (retributive justice). Opiera się na hasłach o mniej-
szym lub większym zabarwieniu populistycznym i moralizatorskim (jak np. 
konieczność zmagania się z „wrogami klasowymi”, „wyplenienia zła” lub „sta-
wienia czoła narastającej fali przestępczości”. Różny może być tylko stopień 
retrybutywności, ale podstawy takiego systemu zwykle są takie same, choć 
często nie są wyartykułowane wprost21. 

Chęć „sprawiedliwej odpłaty”, przyświecająca twórcom kodyfikacji karnych, 
na przestrzeni wieków doprowadziła w większości państw do rozwoju tenden-
cji legalistycznych. Jednak z drugiej strony skłaniało to wielu przedstawicieli 
doktryny do podjęcia dyskusji o faktycznym znaczeniu „sprawiedliwości” oraz 
czy ma to być sprawiedliwość „za wszelka cenę” i „w każdym wypadku”, co 
dało początek polemiki legalistów z oportunistami. 

16 T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., 124; J. Tylman, Oportunizm w postępowaniu karnym 
Republiki Federalnej Niemiec, Nowe Prawo 1989, nr 9–10, s. 95; W. Daszkiewicz, 
Oskarżyciel …, s. 210–214 ze wskazaną tam literaturą.

17 J. Tylman, Oportunizm w postępowaniu karnym…, s. 95.
18 Por. Z. Sobolewski, Zasada legalizmu w ograniczonym zakresie, (w:) T. Nowak (red.), 

Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława 
Daszkiewicza, Poznań 1999, s. 116.

19 Por. J. Nowotny, Zasada legalności i oportunizmu w procesie karnym, Kraków 1909, 
s. 111–112.

20 A. Gaberle, Systemy reakcji na przestępczość jako odpowiedzi na „wyzwania współczesności”, 
(w:) J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec 
wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000, 
s. 38.

21 Zgodnie z katalogiem stworzonym przez A. Gaberlego są to: a) „sprawiedliwa odpłata” 
jako główny, a często jedyny cel reakcji karnej, wynikający z faktu, że często jest to jedyny 
skuteczny sposób prewencji generalnej i indywidualnej; b) warunkiem skuteczności jest 
tutaj surowość i szybkość reakcji; c) nasilenie dolegliwości winno być uzależnione od 
charakteru czynu, nie osoby sprawcy; d) jedynym uprawnionym do stosowania reakcji 
karnej podmiotem jest państwo, które posiadając monopol, upoważnia do tego swoje 
organy z ograniczeniem lub wykluczeniem udziału innych podmiotów, takich jak 
pokrzywdzony. Por. ibidem, s. 39.
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Przykładem opierania się na względach stricte ideologicznych są poglądy 
przedstawicieli doktryny okresu PRL-u, dla których oportunizm był wymy-
słem „zgniłego burżuazyjnego” ustroju krajów Europy Zachodniej22. L. Schaff 
uznawał, że oportunizm świadczy o tym, że państwo jest gotowe łamać swoje 
zasady, „jeśli jest to dla niego wygodne”, a  to dowodzi „faszyzacji kraju”23. 
Z kolei M. Cieślak legalizm łączył ściśle z przestrzeganiem „socjalistycznej 
praworządności”, „świadomej swych klasowych zadań i celów”24. Jego zdaniem 
nie było dla niego celowości prowadzenia postępowania „miejsca” w ustroju 
socjalistycznym25, co stanowiło nie lada problem w aspekcie art. 49 k.p.k., który 
regulował tzw. oportunizm prokuratorski26. Jednak problem ten miał szansę na 
zażegnanie go przez wprowadzenie do k.k. materialnej definicji przestępstwa.

W krajach, w których dominuje zasada oportunizmu doszło w ostat-
nich dziesięcioleciach do wzmocnienia roli prokuratora. Podniosły się głosy 
przestrzegające przed tym, że zastępowanie w szeregu sytuacji orzeczniczych 
kompetencji sądu przez prokuratora może skutkować naruszeniem art. 6 
Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Ogranicza to bowiem 
prawo do sądu, które przysługuje każdemu oskarżonemu27.

22 Por. M. Cieślak, Kodyfikacja prawa karnego procesowego a zagadnienia gwarancji procesowych, 
NP 1953, nr 8–9, s. 36.

23 Por. L. Schaff, Proces karny Polski Ludowej. Wykład zasad ogólnych, Warszawa 1953, 
s. 211.

24 Por. M. Cieślak, Kodyfikacja ..., s. 35; A. Waligórski, Organizacja wymiaru sprawiedliwości, 
(skrypt) 1952, s. 17.

25 Powoływał się przy tym na T. Reka, który twierdził, że „Nakaz przestrzegania 
praworządności przez aparat wymiaru sprawiedliwości oznacza przede wszystkim 
wzmożenie i usprawnienie walki z czynami społecznie szkodliwymi”. T. Rek, O roli 
i zadaniach sądów powszechnych w walce o utrwalenie socjalistycznej praworządności, 
Nowe Prawo 1951, nr 9, s. 3.

26 Pozwalał on prokuratorowi umorzyć postępowanie, jeśli z uwagi na znikomą szkodliwość 
społeczną czynu uzna ściganie za niecelowe. Por. S. Śliwiński, Proces karny przed sądem 
powszechnym. Uzupełnienie zasad ogólnych oraz przebieg procesu i postępowanie wykonawcze 
w związku z ustawą z 27 kwietnia 1949 r., Warszawa 1949, s. 21; W. Zalewski, Charakter 
prawny tzw. umorzenia absorpcyjnego, Przegląd Sądowy 1999, nr 6, s. 87; A. Murzynowski, 
Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s. 150–152; M. Rogacka-Rzewnicka, 
Oportunizm i legalizm…, s. 128.

27 Skutkiem kumulacji takich obaw było sporządzenie zalecenia R(94)12 Komitetu Ministrów, 
w którym zwracają oni uwagę sędziów na to zjawisko: „Pozostając w zgodzie z tradycją 
prawną każdego państwa, powyższe zasady mogłyby na przykład polegać na tym, aby: 
(…) żaden organ pozasądowy nie mógł podejmować decyzji w przedmiocie przewidzianej 
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Kolejnym argumentem jest to, że dzięki funkcjonowaniu zasady legalizmu 
organy ścigania „utrzymywane są w stałej gotowości”, co skutkuje jednako-
wym natężeniem sił i środków mogących walczyć z przestępczością28. Mimo 
powyższych poglądów, nawet zwolennicy prymatu legalizmu zdawali sobie 
sprawę, iż nie ma realnych możliwości, by zasada ta obowiązywała w procesie 
karnym w sposób bezwzględny29.

J. Tylman słusznie zauważa, że w systemie, w którym mamy do czynienia 
z bezwzględnym obowiązywaniem zasady legalizmu może nastąpić wypa-
czenie takich pojęć, jak sprawiedliwość czy przestępstwo, gdyż „przestępcą” 
byłby każdy, kto „zabrał w celu przywłaszczenia” kilka szpilek lub zapałek, 
a to prowadziłoby do niedorzeczności30. Dlatego jego zdaniem dozwolone jest 
wprowadzenie wyjątków, które odwoływałyby się do wagi czynu, a niedo-
puszczalnymi czyniły te sytuacje, gdy kryterium byłaby np. pozycja społeczna 
sprawcy31. Mnożenie kryteriów natury pozaprawnej prowadzi jego zdaniem 
do nadmiernego rozbudowania systemu oportunistycznego, aż do zupełnego 
uniezależnienia decyzji organów procesowych od prawa powszechnie obo-
wiązującego32. 

J. Tylman stwierdził, że faworyzowanie oportunizmu sprzyja łamaniu za-
sady praworządności. Za wyjątek od tego uznał jednak odstąpienie od zasady 
legalizmu w wypadku czynów bagatelnych33. W wypadku innych przestępstw 
najczęściej mamy do czynienia z praktycznymi odstępstwami na rzecz opor-
tunizmu (nieprzewidywanymi przez ustawę), których korzeni należy szukać 
w pobudkach natury politycznej, określanych bardzo pojemnym pojęciem 
„interesu publicznego”34.

prawem właściwości sądu”. Por. Zalecenie nr R(94)12 Komitetu Ministrów dla państw 
członkowskich dotyczące niezawisłości, sprawności i roli sędziów (przyjęte przez Komitet 
Ministrów 13 października 1994 r. na 516 posiedzeniu zastępców ministrów).

28 Z. Sobolewski, op. cit., s. 117.
29 T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 124.
30 J. Tylman, Z problematyki zasady legalizmu w prawie karnym procesowym, Państwo 

i Prawo 1960, nr 3, s. 508. Por. też: M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe 
założenia teoretyczne, wyd. 3, Warszawa 1984, s. 292; N. Sottan, Zasada celowości 
i legalności w prokuraturze, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1927, s. 843.

31 J. Tylman, Z problematyki…., s. 508; idem, Zasada legalizmu…., s. 41.
32 J. Tylman, Zasada legalizmu…., s. 42.
33 Ibidem, s. 43; W. Daszkiewicz, Oskarżyciel…, s. 216.
34 Z. Syrek, Kształtowanie się zasady legalizmu w procesie karnym Polski Ludowej, „Annales 

UMCS. Sectio G” 1956, Vol. III, s. 145; J. Tylman, Zasada legalizmu…, s. 44.
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Przytaczając powyższe argumenty, J. Tylman określa polemikę doktryny 
prolegalistycznej ze zwolennikami oportunizmu mianem „sporu między ludźmi 
postępu a rzecznikami reakcji, wstecznictwa; pośrednio zaś – to spór między 
szerokimi warstwami społeczeństwa a aparatem władzy”35.

S. Waltoś dostrzega w systemie legalistycznym dążenie do zaspokojenia 
powszechnego poczucia sprawiedliwości. Jest to jego zdaniem konsekwencja 
funkcjonowania w państwie zasady praworządności36. 

K. Marszał zwraca uwagę, że dopuszczalność przypadków oportunizmu, 
uzasadnianych ważnym interesem państwa, może doprowadzić do sytuacji, 
gdy organy nie będą mogły oprzeć się pokusie, by za zasłoną „interesu pań-
stwa” ukrywać przypadki zaniechania ścigania określonych osób ze względów 
politycznych (z racji zajmowanych przez nich stanowisk)37.

A. Murzynowski stwierdził, iż odstępstwa od zasady legalizmu w k.p.k. się-
gają zbyt daleko38. Jego zdaniem zasada legalizmu stanowi gwarancję właściwego 
funkcjonowania demokratyzmu i praworządności wymiaru sprawiedliwości39. 

Polscy przedstawiciele doktryny podnosili też, że dopuszczenie dowolności 
karania może przekształcić się w samowolę, co prowadziłoby do niedostatecznego 
zabezpieczenia porządku prawnego. Jest to o tyle niedopuszczalne, iż pena-
lizacja poszczególnych działań i zaniechań wynikała z tego, że ustawodawca 
uznał, iż niosą one ze sobą pewien ładunek społecznego niebezpieczeństwa. 

35 J. Tylman, Zasada legalizmu…, s. 45 i przytoczona tam literatura.
36 S. Waltoś, Proces karny…, 2008, s. 295.
37 K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 78. Marszał podaje 

trzy możliwe sytuacje, które niosą ze sobą olbrzymią pokusę dla organów ścigania. 
Pierwszą, gdy sprawcy są nieznani, więc ich ustalenie będzie nastręczać duże problemy. 
Wówczas organ nie będzie chciał przyjąć zgłoszenia, by oficjalne zarejestrowanie „sprawy 
beznadziejnej” nie pogorszyło „statystyk wykrywalności” jednostki. Pokrzywdzony 
może nie wiedzieć o możliwości odwołania się od tej decyzji. Drugi wypadek dotyczy 
sytuacji, gdy pomimo przyjęcia zawiadomienia organ nie podejmuje dalszych czynności, 
pomimo obowiązku (por. art. 255 k.p.k., 257 k.p.k., 258 § 2 k.p.k.). Remedium jest 
skarga na bezczynność organu. Trzecią możliwością jest sytuacja, gdy organ odmawia 
wszczęcia postępowania przygotowawczego. Możliwe jest zaskarżenie tej decyzji do sądu, 
co znacznie wzmocniło zasadę legalizmu w procesie karnym. K. Marszał stawia wniosek, 
by instancją odwoławczą był tutaj sąd wojewódzki (okręgowy), co miałoby mieć istotne 
znaczenie z psychologicznego punktu widzenia dla pokrzywdzonego. 

38 A. Murzynowski, Ogólna charakterystyka nowego kodeksu postępowania karnego, Państwo 
i Prawo 1997, z. 8, s. 3.

39 Idem, Istota…., s. 152.
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Dlatego też państwo nie może ograniczyć swojej reakcji do fakultatywnego 
zastosowania kary kryminalnej jako dolegliwości40. 

Skoro ustawodawca zawarł w ustawie materialnoprawnej katalog okre-
ślonych nakazów i zakazów, opatrując go stosowną sankcją w wypadku ich 
nieprzestrzegania, to na organach państwa spoczywa obowiązek ich urzeczy-
wistnienia41. Podnoszono również, że umorzenie absorpcyjne postępowania 
znajdzie zastosowanie w większości przypadków na etapie postępowania przy-
gotowawczego, gdyż w miarę prowadzenia postępowania względy ekonomiki 
procesu stale tracą na wartości42. 

Większość obaw dotyczących nadużyć związanych ze stosowaniem prawa 
w duchu tej idei należy uznać za nieuzasadnione. Pamiętać należy, iż organy, 
dokonując oceny stanu faktycznego i jego subsumcji do dyspozycji przepisów art. 
11 k.p.k., kierować się będą wartościami cechującymi pewną kulturę prawną, 
do której należą jako przedstawiciele środowiska prawniczego. W doktrynie 
definiuje się ją jako „zbiór, na który składają się zarówno poglądy (...) dotyczące 
celów prawa (policies), jak i sprawiedliwości”43. Tym samym nie będzie to decy-
zja dowolna, gdyż oparta na „instytucjonalnej moralności”. Pojęcie to, ukute 
przez Dworkina, odnosi się do zbioru „moralnych i politycznych zasad, które 
przechodzą test odpowiedzialności w procesie interpretacji prawa”44. Zniko-
my odsetek umorzeń absorpcyjnych w porównaniu do liczby prowadzonych 
i umorzonych postępowań świadczy jednoznacznie o tym, że powyższe obawy 
nie znajdują odbicia w rzeczywistości. 

Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, umorzenie absorpcyjne 
stanowi jedynie margines sumy umorzeń. Na ogólną liczbę 163 510 umorzeń 
w Sądach Rejonowych w latach 1998–2008 na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. 
zakończono zaledwie 3 286 postępowań45. Jeszcze mniejszy odsetek umorzeń 

40 T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 124; J. Grajewski, Prawo karne procesowe część 
ogólna, Warszawa 2007, s. 90.

41 J. Grajewski, op. cit., s. 90.
42 Z. Gostyński, Umorzenie postępowania na podstawie art. 11 nowego kodeksu postępowania 

karnego – odstępstwo od zasady legalizmu, Państwo i Prawo 1997, nr 12, s. 36–37.
43 Por. M. Smolak, Legalizm a polityczne problemy sądowej wykładni prawa, (w:) Z. Tobor 

(red.), Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, Katowice 2002, s. 171.
44 Por. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, rdz. 2.4; M. Smolak, op. cit., 

s. 172.
45 Na podstawie danych statystycznych uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.
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na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. w porównaniu do ogólnej liczby umorzeń sta-
nowią one w jednostkach prokuratury.

W latach 1998–2008 umorzono 4 165 128 postępowań. Jako podstawę 
1 037 postępowań wymieniano umorzenie absorpcyjne. W tych samych latach 
na 591 815 postępowań zawieszonych, jedynie 1 044 stanowiły postępowania 
zawieszone na podstawie art. 11 § 2 k.p.k. Tak niski odsetek w ogólnej liczbie 
umorzeń i zawieszeń może świadczyć o dużej nieufności, z jaką przedstawiciele 
wymiaru sprawiedliwości podchodzą do tej instytucji. 

Na 274 umorzenia absorpcyjne odnotowane w sprawozdaniu z roku 2004 aż 
40 umorzeń nastąpiło w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, 23 w okręgu 
Sądu Okręgowego w Częstochowie. Jednak już w takich okręgach jak Bielsko, 
Sieradz, Świdnica, Tarnobrzeg, Włocławek czy Zamość nie odnotowano żad-
nego umorzenia absorpcyjnego46. To krótkie zestawienie pokazuje, że wszelkie 
zastrzeżenia dotyczące patologii orzeczniczej, wynikającej z samego istnienia 
instytucji oportunistycznej, w k.p.k. okazały się przesadzone.

Słusznie zauważył A. Murzynowski47, że „tylko nieprawidłowe orzeka-
nie – naruszające zasadę prawdy materialnej oraz kolidujące z racjonalnym 
rozliczeniem sprawcy przestępstwa za jego popełnienie – będzie sprzeczne 
z zasadą legalizmu”. Idąc za niewątpliwie trafną oceną sytuacji tego autora, 
należy zadać sobie pytanie, skąd tak małe zaufanie do organów ścigania, 
którym oportunistyczne rozwiązania procesowe dają możliwość dostosowa-
nia rozwiązań procesowych do potrzeby chwili? Skoro tylko błędna decyzja 
procesowa stanowi zagrożenie dla praworządności państwa, to ustanowione 
przez racjonalnego prawodawcę instytucje procesowe nie mogą stanowić 
takiego zagrożenia. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie daje J. Tylman48, 
odwołując się do złych doświadczeń dotyczących przestrzegania praw czło-
wieka w okresie PRL-u. Przedstawiciele doktryny wolą ścisłe granice, w jakich 

46 Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz 
o więziennictwie w 2004 r., Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Organizacyjny, 
www.ms@gov.pl (data dostępu: 10.10.2014).

47 A. Murzynowski, Ogólna charakterystyka..., s. 23. Por. też: B. Bieńkowska, Nowy kodeks 
postępowania karnego przez pryzmat wybranych zasad procesowych, (w:) P. Kruszyński 
(red.), Nowe uregulowania prawne w Kodeksie postępowania karnego z 1997 r., Poznań 
1999, s. 28.

48 J. Tylman, Kierunki i niektóre problemy reformy prawa karnego procesowego, (w:) T. Nowak 
(red.), Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora 
Wiesława Daszkiewicza, Poznań 1999, s. 33–49.
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organ może działać, gdyż daje im to poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi 
o przestrzeganie procesowych gwarancji praw stron. 

Dlatego oportunizm odwołujący się do niejasnych i wieloznacznych 
pojęć, jak np. niecelowość ukarania sprawcy z art. 11 k.p.k., spotyka się z tak 
nasiloną krytyką doktryny oraz prawie zupełnym niezrozumieniem, a co za 
tym idzie – ignorowaniem przez praktykę. Bojąc się oskarżenia o promowanie 
przestępców, prokuratorzy i sędziowie omijają instytucję umorzenia absorp-
cyjnego podczas rozważań nad dalszym biegiem procesu. Koliduje ono w ich 
mniemaniu z nakazem zaspokojenia poczucia sprawiedliwości, która w ich 
podświadomości wiąże się nieodmiennie z legalistycznym nakazem ukarania 
sprawcy. Umorzenie absorpcyjne według nich nie jest sprawiedliwe, bo jest 
sprzeczne z zasadą równości wszystkich wobec prawa, bez względu na status 
majątkowy czy inne względy natury osobistej czy społecznej49.

Jak podnosi się w doktrynie, „bezkarność” „rozzuchwala” przestępców 
i wywołuje rozgoryczenie wśród pozostałej części społeczeństwa. Z drugiej 
strony surowe kary nie zastąpią w odczuciu społecznym satysfakcji ze skutecz-
nych działań organów ścigania50.

III. Argumenty zwolenników oportunizmu

W doktrynie podkreśla się, że istnieje wiele zalet oportunizmu. Należą do 
nich: „możliwość uniknięcia publicznego napiętnowania oskarżonego, którego 
źródłem jest jawne postępowanie sądowe; możliwość zapewnienia współpracy 
ze sprawcą w związku z zaoferowaniem mu jakiegoś pozytywnego programu, 
połączona z dopuszczalnością wszczęcia postępowania karnego w przypadku 
braku współpracy; ekonomiczne i systemowe oszczędności, pozwalające na 
zarezerwowanie kosztownych postępowań sądowych dla poważniejszych 

49 T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 124; J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 
2012, s. 8; Z. Sobolewski, op. cit., s. 117. Por. też: M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm 
ścigania przestępstw…, s. 53; A. Murzynowski, Istota…, s. 152.

50 A. Murzynowski, Mediacja w toku postępowania przygotowawczego, (w:) S. Stachowiak 
(red.), Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi 
Nowakowi, Poznań 2002, s. 243.
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spraw, a zarazem umożliwiające skupienie na nich głównej uwagi wymiaru 
sprawiedliwości”51. 

Pewne zalety oportunizmu dostrzegają nawet zwolennicy legalizmu, 
postrzegając go jako ideę niosącą ze sobą bardziej sprawiedliwe rozwiązania. 
A. Murzynowski52 widzi w nim narzędzie umożliwiające w państwach takich, 
jak np. USA, zapanowanie nad zalewem drobnej przestępczości. Dopuszcza on 
jedynie nieliczne wyjątki na rzecz oportunizmu. Jego zdaniem mogą do nich 
należeć takie instytucje, jak ściganie na wniosek pokrzywdzonego lub na skutek 
wniesienia skargi prywatnej53. Zwraca też uwagę, że istnieją pewne kategorie 
przestępstw, co do których objęcie ściganiem wbrew woli pokrzywdzonego 
będzie niecelowe i niepożądane. Zaletą tych konstrukcji jest jego zdaniem to, 
że traktują one wszystkich obywateli w sposób jednakowy.

W doktrynie podnosi się również, że ewolucja stosunków społecznych 
wymusiła na ustawodawcy przystosowanie prawa do aktualnych oczekiwań 
społecznych. Spowodowało to pewne zmiany w postrzeganiu reakcji karnej. 
Od organów wymiaru sprawiedliwości wymaga się nie tylko doprowadzenia 
do ukarania sprawcy, ale także wychowania go i zażegnania konfliktu między 
stronami postępowania54.

 Oportunizm w pełni aprobował J. Glaser55, który uważał, że obok czynów 
naruszających porządek prawny w sposób istotny, zasługujących na reakcje 
ze strony państwa, jest też szereg czynów drobnych. W tym wypadku wobec 
braku naruszonego interesu publicznego lub jego nieznaczności czyny te nie 
powinny wywoływać reakcji państwa. Można zaniechać ich ścigania56. Kry-
terium winno być faktyczne osiagnięcie celu postępowania. Wprost określa 
je „względami oportunistycznymi”57.

51 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm…, s. 127.
52 A. Murzynowski, Istota…., s. 148.
53 Ibidem, s. 155.
54 M.P. Wędrychowski, op. cit., s. 37. Por. też: S. Waltoś, Wizja procesu karnego XXI wieku, 

(w:) P. Kruszyński (red.), Postępowanie karne w XXI wieku, Warszawa 2002, s. 26–27; 
A. Zoll, Założenia politycznokryminalne kodeksu karnego w świetle wyzwań współczesności, 
Państwo i Prawo 1998, z. 9–10; M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm…, s. 363.

55 J. Glaser, Gesammelte kleinere Schriften über Strafrecht, Civil – und Strafprozess, t. 1, 
Wien 1868, s. 436–438.

56 Ibidem, s. 439–411.
57 Ibidem, s. 441–443.
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Jednak przypadki, które jego zdaniem usprawiedliwiają zaniechanie ścigania, 
precyzuje dopiero w swoim podręczniku z 1883 r.58 Podnosi on, że sytuacja ta może 
dotyczyć przestępstw politycznych, a także o charakterze policyjno-porządko-
wym59. Poddaje to wszystko pod rozwagę prokuratora – stróża porządku, którego 
zadania, jak podkreśla, znacznie odbiegają od obowiązków sędziego. Odwołuje 
się też do poczucia sprawiedliwości, które jego zdaniem zakazuje ukarania nie-
winnego60. Nie dostrzega przy tym, co wytknął mu J. Tylman, drugiej płaszczyzny 
pojęcia sprawiedliwości, która sprzeciwia się zaniechaniu ścigania winnego. Nie 
sposób nie zgodzić się z oboma twierdzeniami. W poczuciu sprawiedliwości mieści 
się zarówno powinność ukarania winnego, jak i zaniechanie karania niewinnego. 

Moim zdaniem argumentem za dopuszczalnością wprowadzenia elementów 
oportunistycznych do procedury karnej nie powinno być jedynie odwoływanie 
się do tego, że „to będzie sprawiedliwe” lub nie. Decydujące znaczenie będą 
jednak miały tu względy utylitarne i racjonalne, których znaczenie wzrasta 
z upływem czasu. Odpowiedź na pytanie, czy koszty uczynienia zadość po-
czuciu sprawiedliwości będą adekwatne do tego, jaki skutek osiągniemy. I czy 
kara, którą wymierzymy w kilka, kilkanaście lat po popełnieniu przestępstwa, 
będzie miała taką samą wymowę, jak ta wymierzona w krótkim czasie po 
jego popełnieniu, gdy zarówno w odniesieniu do sprawcy, jak i w odczuciu 
społecznym będzie ona miała większą siłę wyrazu jako kara sprawiedliwa.

Szczególnie będzie to miało zastosowanie w tych wypadkach, gdy dysproporcje 
między kosztami ponoszonymi przez społeczeństwo a dolegliwością kary będą 
rażąco duże. Dotyczy to złaszcza sytuacji długotrwałych procesów o przysłowiową 
„pietruszkę”, czyli czyny o niskiej społecznej szkodliwości, gdy szkoda została 
naprawiona lub istnieje realna szansa na jej naprawienie przez sprawcę jeszcze 
przed zakończeniem postępowania, a także jeśli na skutek upływu czasu lub wobec 
konkretnych cech osobowości sprawcy dolegliwość kary będzie iluzją. Wówczas 
bardziej „sprawiedliwe” i uzasadnione będzie zakończenie postępowania i wygasze-
nie konfliktu między stronami, najczęściej przez mediację czy naprawienie szkody, 
lub wskazanie okoliczności stanowiacych dostateczną dolegliwość dla sprawcy (jak 
w wypadku niecelowości ukarania z art. 11 k.p.k.) niż szukanie „sprawiedliwości 
ideologicznej”, polegającej na prowadzeniu postępowania do końca za wszelką cenę.

58 Idem, Handbuch des Strafprozesses, t. 1, Leipzig 1883, s. 218–220.
59 J. Tylman, Zasada legalizmu…, s. 25.
60 J. Glaser, Gesammelte kleinere Schriften…, s. 451.
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Należy zauważyć, że duże osiągnięcia w zakresie określenia takich sytuacji 
i czynników sprzyjających iluzoryczności redystrybucyjnej roli procesu mają 
państwa, które znacznie wcześniej sięgnęły po rozwiązania oportunistyczne, 
jak Niemcy czy Anglia. Zaniechanie wykorzystania ich dorobku, przez nakre-
ślenie w k.p.k. jedynie ram takich instytucji, jak np. umorzenie absorpcyjne, 
doprowadziło do obecnej sytuacji, gdy są to martwe instytucje wykorzystywane 
praktycznie przez te same osoby w danych jednostkach organizacyjnych sądów 
i prokuratur (co wynika z przeprowadzonych przeze mnie badań aktowych).

Słusznie zauważył R.A. Stefański, że chociaż zasada legalizmu „zaspokaja 
poczucie sprawiedliwości, to nie zawsze – z różnych przyczyn – ściganie karne 
jest pożądane”61.

Inni przedstawiciele doktryny kształtowali katalog kryteriów oportuni-
stycznych w sposób różnoraki. Umieszczali w nim względy natury politycz-
nej, karno-politycznej, psychologicznej, socjalnej, etycznej, wychowawczej, 
taktycznej62. Modelowali go dosyć szeroko i dowolnie, umieszczając w nim 
np. niezbędność sprawcy urzędnika, niebezpieczeństwo zniszczenia kariery 
urzędnika lub duchownego63.

Powoływali się również na jego liczne zalety, m.in. na to, że oportunizm 
pozwala na zapobiegnięcie publicznemu napiętnowaniu oskarżonego, daje 
możliwość takiego ukształtowania stosunków między sprawcą a organami 
wymiaru sprawiedliwości, który pozwoli na pełną z nim współpracę (czyli 
stosowanie systemu motywacyjnego „kija i marchewki”, który przewidywałby 
wszczęcie postępowania i pociągnięcie go do odpowiedzialności w wypadku 
braku możności dogadania się)64. 

61 R.A. Stefański, Umorzenie „absorpcyjne” postępowania odstępstwem od zasady legalizmu, 
(w:) J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec 
wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000, 
s. 499.

62 H. Gross, Die IKV und dzie Kommision für die Reform der StOP, Archiv für Kriminal 
– Anthropologie und Kriminalistik, t. 27, z. 1–2, Leipzig 1907, s. 117, 118.

63 Sundelin, Die praktischen Fälle, wo das begrundete Einschreiten des Staatsanwalts aus 
Nützlichkeitsgründen unterbleiben kann, Der Greichtssaal, „Erlangen” 1862, z. 1, s. 356, 
357, 362, 365, 369, 370, 372. Autor opowiedział się za szerokim katalogiem kryteriów 
oportunistycznych. Zob. idem, Die Losungsworte: „Untersuchungsprinzip” – „Aklageprinzip” 
in ihrer missbraeuchlichen Anwendung (…) Die Strafrechtspflege in Deutschland, Weimar 
1858, z. 5, s. 46.

64 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm ścigania przestępstw…, s. 53.
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Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki rozwiązaniom oportunistycznym 
państwo może poczynić znaczne oszczędności finansowe i  czasowe, nie 
angażując nadmiernych środków w postępowania o sprawy drobne65. Zalety 
uznaniowości decyzji prokuratorskich dostrzegła też Rada Europy w specjalnej 
rekomendacji odnoszącej się do funkcjonowania oportunizmu w systemach 
państw członkowskich66.

Powyższe założenia przyświecały przez wieki rozwijającemu się w kra-
jach systemowi common law, skutkując znaczną liczbą spraw, które na skutek 
porozumień procesowych lub swobodnej decyzji prokuratora nie przeszły do 
etapu postępowania sądowego67.

Także J. Nowotny był zdecydowanym zwolennikiem zasady oportunizmu68. 
Jego zdaniem państwo nie ma obowiązku ścigania przestępców, a  jedynie 
zastrzegło sobie do tego prawo, które może wykorzystywać w razie potrzeby69. 

Nie sposób nie zgodzić się z J. Nowotnym – sztywne trzymanie się litery 
prawa może doprowadzać do nadużyć i naruszenia żywotnych interesów 
państwa. Z tego powodu tak istotne jest dopuszczenie przez ustawodawcę do 
stosowania różnych instytucji oportunistycznych dających możliwość wywa-
żenia odpowiedniego stopnia nasilenia reakcji karnej, stosownie do wymogów 
szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej.

Jak słusznie zauważył: „Sądzimy zatem, że oparcie działalności prokuratury 
w sferze karno-sądowego ścigania na zasadzie oportunizmu nie można uważać 

65 Ibidem, s. 54.
66 Jednoznacznie stwierdza, że „dzięki wprowadzeniu zasady swobody decyzyjnej 

w postępowaniu prokuratorskim państwa członkowskie mogą: ograniczyć presję na 
system sądownictwa; uniknąć postępowań karnych w sprawach, w których nie były one 
konieczne z punktu widzenia interesu społecznego; zapewnić szybszą i odpowiednią 
reakcję na przestępstwo, co leży również w interesie ofiary; czynić jak najlepszy użytek 
z dostępnych środków”. Por. Council of Europe. The Simplification of Criminal Justice, 
2000. Recommendation No (87) 18 Strasbourg: Council of Europe; M. Rogacka-
Rzewnicka, Oportunizm ścigania przestępstw…, s. 54.

67 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm ścigania przestępstw…, s. 55.
68 J. Nowotny, op. cit., s. 76. Por. też: E. Krzymuski, Wykład procesu karnego austriackiego, 

Kraków 1910, s. 183–184; idem, Wykład procesu karnego, Warszawa 1922, s. 86.
69 J. Nowotny, op. cit., s. 110–111. Odmiennie: G. Jedlinek, System der Subiektiven öffentlichen 

Rechte, wyd. 2, Tübingen 1905, s. 195. Jego zdaniem, by można było mówić o państwie 
jako o podmiocie prawa, trzeba przyjąć, że państwo nie jest podmiotem władzy i nie 
rządzi przy pomocy siły, ale poddało się szeregowi ograniczeń. Dopiero wówczas można 
byłoby rozpatrywać państwo jako twór stanowiący podmiot prawa. 
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für einen Spring ins Dukle, jak twierdzą jej przeciwnicy, lecz owszem za jedy-
nie racjonowaną, z interesem państwa w sferze realizacji materialnego prawa 
karnego oraz ideą sprawiedliwości harmonizującą podstawę tej działalności. 
Tym samym odrzucamy wszelkie kompromisy i półśrodki (…)”70.

Oportunizm jako ideę przewodnią dobrze funkcjonującego systemu 
prawnego, opartego na schemacie teleologicznym, widział W. Sauer71. Jego 
zdaniem rozwiązania oportunistyczne stanowią doskonałe narzędzie służące 
urzeczywistnieniu celu ustawy, którym jest dobro społeczeństwa72. Interesują-
cy jest pogląd W. Sauera, że ściganie sprawcy, potrzebuje usprawiedliwienia, 
co sprawia, że mniej istotne sprawy nie powinny być objęte legalistycznym 
obowiązkiem ścigania73. Pominięte powinny zostać również te sprawy, które 
miałyby zbyt duży wydźwięk polityczny albo też powodowały ujawnienie 
interesu państwowego74. 

Moim zdaniem akurat to kryterium, jako jedyne w danym wypadku, nie 
jest wystarczającym dla zaniechania ścigania, biorąc pod uwagę liczbę spraw 
i afer o podłożu politycznym. Poprzestanie na kryterium politycznym wydaje 
się niewłaściwe. Takie rozumienie oportunizmu posłużyłoby podporządko-
waniu procesu karnego celom politycznym, a jest to ze wszech miar kierunek 
niewskazany. Dawałby bowiem możliwość dokonywania rozliczeń z wrogami 
politycznymi i hołubienia politycznych popleczników, co stałoby w sprzeczności 
z podstawowym założeniem systemu, jakim jest równość wobec prawa. Jedno-
cześnie mogłoby to doprowadzić do całkowitego upadku idei sprawiedliwości.

W innej pozycji wydawniczej W. Sauer zaproponował, by zaniechać ści-
gania karnego, gdyby jego skutkiem była dla społeczeństwa (ogółu) szkoda 
przeważajaca tę wynikającą z zaniechania ścigania75. 

Można powiedzieć, że hasło to doskonale odzwierciedla dzisiejsze kodek-
sowe ujęcie oportunizmu. Rozluźnienie dyscypliny kodeksowej jest dopusz-
czalne wówczas, gdy korzyści płynące z rozwiązań stanowiących odstępstwo 

70 J. Nowotny, op. cit., s. 164, za: J. Tylman, Zasada legalizmu…, s. 28.
71 W. Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, Stuttgart 1919, s. 164; idem, Allgemeine 

Prozessrechtslehre, Berlin, Detmold, Köln, München 1951, s. 272.
72 Idem, Allgemeine…, s. 272.
73 Ibidem, s. 275.
74 Ibidem, s. 274.
75 Idem, Umstrittene Grundbegriffe des Prozessrechts. „Juristische Rundschau”, Rocznik 

1951, s. 257–259.
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od powszechnie obowiązujących zasad przyniesie więcej pożytku niż gdyby 
sztywno trzymano się litery prawa.

 Argumentem za dopuszczeniem oportunizmu jest fakt, że w  przy-
padku przestępstw drobnych czas i  środki, jakie są konieczne do ścigania 
ich sprawców, są nieproporcjonalne do osiągniętego celu76. Ustawodawca 
doskonale zdawał sobie sprawę z tej dysproporcji. Poradził sobie z tym pro-
blemem, wprowadzając do k.p.k. kryterium „znikomej społecznej szko-
dliwości”, której występowanie zwalnia organ z obowiązku prowadzenia 
postępowania i zezwala mu na jego umorzenie. Obecnie ustawodawca, zde-
sperowany wobec ciągle przedłużających się postępowań, próbuje poradzić 
sobie z zakorkowaniem wymiaru sprawiedliwości przez przeniesienie części 
postępowań do sfery zainteresowania kodeksu wykroczeń, wykorzystując 
do tego podwyższenie wartości szkody w przestępstwach przepołowionych. 
Jest to widoczny dowód na to, że wymiar sprawiedliwości kiepsko sobie 
radzi ze sprostaniem rygorom narzuconym przez dominujący w systemie  
legalizm. 

Sztywne trzymanie się legalizmu może doprowadzić do swoistego absurdu 
(jak np. ukaranie męża za to, że obcował ze swoją obecną żoną, gdy była ona 
małoletnia, poniżej 15. roku życia) lub spowodować konsekwencje o  skali 
międzynarodowej. Wtedy oportunistyczne zaniechanie ścigania wydaje się 
rozwiązaniem najbardziej rozsądnym77. 

Chęć ścigania i ukarania „sprawcy” za wszelką cenę może również do-
prowadzić do sytuacji, gdy organy bez podstaw faktycznych będą formuło-
wały zarzuty. Jak podnosi K. Marszał, sposobem zapobiegnięcia takiemu 
działaniu byłoby wprowadzenie do kodeksu karnego instytucji oddania sądu  
pod sąd78.

Wprowadzenie rozwiązań, które zmniejszą rozproszenie uwagi organów 
procesowych i pomogą im skupić się na poważniejszych sprawach będzie 
miało bez wątpienia duży wpływ na zwiększenie szybkości takich postępowań 
i skuteczności ścigania przestępstw o większym ciężarze gatunkowym. Należy 
również podnieść, że szybkie zakończenie postępowania jest niezwykle istot-

76 Zob. Z. Sobolewski, op. cit., s. 117.
77 Ibidem, s. 120.
78 K. Marszał, Funkcjonowanie zasady legalizmu w procesie karnym, (w:) Rozważania 

o państwie i prawie. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Nowackiemu, 
Katowice 1993, s. 146.



133 MieJsce oPoRTUniZMU W PoLskiM PRocesie kaRnYM…

ne z punktu widzenia ochrony praw człowieka, a co za tym idzie – wszelkie 
rozwiązania sprzyjające takiej szybkości zasługują na szczególną uwagę usta-
wodawcy i szerokie wykorzystanie w praktyce79. 

Jednocześnie szybkość nie może negatywnie rzutować na prawidłowość 
rozstrzygnięcia i zachowanie gwarancji procesowych stron80. Niezbędne jest 
zachowanie pewnych proporcji między szybkością postępowania a uprawnie-
niami osób uczestniczących w procesie81.

Wydaje się, że przykładem instytucji spełniającej powyższe wymagania 
w zakresie oszczędności czasu i  środków wymiaru sprawiedliwości, z  jed-
noczesnym uwzględnieniem interesów i gwarancji procesowych stron, było 
w zamiarze ustawodawcy wprowadzenie instytucji umorzenia absorpcyjnego. 
Odwołanie się do grupy przestępstw o niskim zagrożeniu karnym (występki 
zagrożone karą do 5 lat) oraz interesu pokrzywdzonego miało dawać gwarancje 
zachowania równowagi między szybkością postępowania a pozostałymi wy-
mogami wynikającymi z zasad procesu. Wzorzec tej instytucji zaczerpnięto 
z systemu karnego Niemiec, w którym spełnił on doskonale pokładaną w nim 
rolę, „odkorkowując” zapchane arterie wymiaru sprawiedliwości.

J. Tylman, negatywnie odnosząc się do wniosków zawartych w opracowa-
niu powstałym w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach pt. „Rozwiązania 
prawne w nowych kodyfikacjach karnych”, ze szczególnym uwzględnieniem 
pragmatyzmu tych rozwiązań dla sprawnego przebiegu postępowania karne-
go, zauważa, że umorzenie absorpcyjne od lat z powodzeniem funkcjonuje 
w niemieckiej procedurze karnej82. Rocznie na jej podstawie zaprzestawano 
ścigania kilkudziesięciu tysięcy przestępstw83. 

79 Por. H. Paluszkiewicz, S. Stachowiak, A. Trzcińska, Instytucje służące skróceniu postępowania 
w sądzie pierwszej instancji po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, (w:) G. Artymiak, 
C. Kłak, Z. Sobolewski (red.), Problemy znowelizowanej procedury karnej, Kraków 2004, 
s.29 i n.; Z. Gostyński, Zasada szybkości w nowym Kodeksie postępowania karnego – Kodeks 
postępowania karnego – zagadnienia węzłowe, Warszawa 1997, s. 285 i n. 

80 Por. G. Artymiak, Przyspieszenie postępowania a zachowanie podstawowych gwarancji 
procesowych jego uczestników w znowelizowanym procesie karnym – zagadnienia wybrane, 
(w:) G. Artymiak, C. Kłak, Z. Sobolewski (red.), op. cit., Kraków 2004, s. 114.

81 Por. P. Hofmański, Ochrona praw człowieka, Białystok 1994, s. 19.
82 Niepublikowane, ale stało się przedmiotem powszechnej dyskusji i na posiedzeniu 

Sejmu w dniu 17 lipca 1998 r. zostało przedstawione jako uzasadnienie dla wniosku 
o bezterminowe zawieszenie wejścia w życie nowych kodyfikacji. Za: J. Tylman, Nowy kodeks 
postępowania karnego w świetle pierwszych jego ocen, Państwo i Prawo 1998, nr 9–10, s. 129.

83 Idem, Oportunizm w postępowaniu karnym…, s. 96 i n.
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Jak słusznie zauważa A. Gaberle84, dzisiejsze prawo karne, a także pełniący 
wobec niego rolę służebną proces karny, nie są w stanie nadążyć za ciągle zmie-
niającym się społeczeństwem ani z góry określić kierunku tych zmian. Tym 
samym konieczne jest poprzestanie na wskazaniu „spraw najważniejszych” 
– wartości, które mają być prawem chronione i dopasowanie do tego odpo-
wiednich przepisów prawnych na tyle elastycznych, by można było „ogarnąć” 
nimi stale przeobrażające się stany faktyczne. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że oportunizm daje do-
skonałe narzędzia do takiego uelastycznienia prawa.

Na przestępstwo i jego sprawcę nie możemy patrzeć jak na byt abstrakcyjny 
i statyczny (z łatwością poddający się analizie teoretycznej raz na zawsze), ale 
jako na przedmiot i podmiot zjawiska społecznego, jakim jest przestępczość, 
która przecież ciągle się zmienia. Nie możemy przy tym zapominać, że jego 
przyczyn i  skutków należy upatrywać w „żywym organizmie”, jakim jest 
społeczeństwo85. To ono określa, w jaki sposób należy reagować na zjawisko 
przestępczości86. Prawo winno mieć na uwadze ochronę jego żywotnych 
interesów, które wobec ciągłej ewolucji samego społeczeństwa także ulegają 
zmianie87. Niebagatelne znaczenie ma więc stworzenie takiego systemu praw-
nego, który byłby w stanie zapewnić ochronę priorytetowych wartości zgodną 
z tym, czego od aparatu państwa oczekuje społeczeństwo. Niejednokrotnie 
są to interesy wzajemnie się wykluczające lub zachodzące na siebie. Wówczas 
niezbędny jest kompromis i odpowiednie „wyważenie” racji. To również 
wydaje się być polem działania dla zasady oportunizmu. 

Równie istotne jest, aby postępowanie karne doprowadziło do celu, jakim 
jest skuteczność reakcji karnej. Osiągnięcie skutku jest możliwe tylko wówczas, 
gdy postępowanie będzie prowadzone szybko. Często nie surowość kary, tylko 
bliskość w czasie rozstrzygnięcia w stosunku do popełnionego czynu wywiera 
„większe wrażenie”, a tym samym odnosi lepszy skutek prewencyjny zarówno 
jeśli chodzi o samego sprawcę, jak i o resztę społeczeństwa88. 

84 A. Gaberle, op. cit., s. 37.
85 Ibidem, s. 38.
86 Ibidem.
87 Więcej o roli prawa por. M. Borucka-Arctowa, O społecznym działaniu prawa, Warszawa 1967, 

s. 97–102; K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 136–142; 
A. Gaberle, Patologia społeczna, Warszawa 1993, s. 21–27, 74–83 i cytowana tam literatura.

88 Por. idem, Systemy reakcji…, s. 39–40.
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Jak zauważa A. Gaberle, nasilenie retrybutywności niesie ze sobą takie 
konsekwencje, jak nastawienie postępowania na odpłatę i odstraszenie, a to 
powoduje kumulację kosztów postępowań. Wiąże się to z nadmiernym wzro-
stem liczby osób osadzonych, co generuje koszty utrzymania samych więźniów 
oraz rozbudowy systemu penitencjarnego i organów ścigania89.

Nie można pominąć również skutków wiążących się z psychiką samego 
sprawcy oraz jego bliskich, a wynikających ze „stygmatyzacji” społecznej 
mającej miejsce w przypadku prowadzenia postępowania karnego przeciwko 
danej osobie. Zbyt restrykcyjne podejście do obowiązku ścigania może przy-
czynić się do zwiększenia prawdopodobieństwa ingerencji organów ścigania 
w życie osób postronnych, niebędących przestępcami. Pragnienie „ukarania 
przestępcy za wszelką cenę”, które koreluje z legalistycznym ujęciem procesu 
karnego, może doprowadzić do eskalacji nastrojów społecznych sprzyjających 
tępieniu wszelkich odmienności także w innych dziedzinach życia. Panaceum 
na nadmierne zaostrzenie sytuacji jest sięgnięcie do rozwiązań oportunistycz-
nych, dzięki którym można wprowadzić do systemu „zawory bezpieczeństwa” 
dające gwarancję uniknięcia eskalacji konfliktu90. 

Głosy domagające się zwiększenia wpływu zasady oportunizmu na kształt 
procesu karnego możemy usłyszeć także ze strony przedstawicieli praktyki. 
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, stale dążąc do harmonizacji prawa 
z oczekiwaniami praktyki, przeprowadziła ankietę wśród sędziów i prokura-
torów91. Nadesłano 3 924 ankiety, z których większość zawierała postulaty 
zmian prawa i procedury karnej lub konkretne propozycje nowelizacji prawa. 
Dość duża część ankietowanych okazała się zwolennikami odstępstwa od za-
sady legalizmu92. Głównym argumentem za rozszerzeniem zakresu możliwości 
oportunistycznego decydowania o ściganiu konkretnych sprawców była moż-
liwość skoncentrowania się na poważniejszych przestępstwach. Pojawił się tam 
również postulat ograniczenia obowiązku ścigania przestępstw do zbrodni93.

89 Ibidem, s. 41.
90 Ibidem.
91 P. Hofmański, Zmiany w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów sędziów 

i prokuratorów, Państwo i Prawo 2006, nr 1, s. 3. Por. W. Wróbel, Zmiany w kodeksie 
karnym w świetle poglądów sędziów i prokuratorów, Państwo i Prawo 2005, nr 12, s. 3 i n.

92 22 ankiety prokuratorów, za: P. Hofmański, Zmiany w kodeksie…, s. 4–5.
93 Ibidem, s. 5.
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Doskonale w ten nurt wkomponowały się takie rozwiązania instytucjonalne 
postępowania karnego, jak np. umorzenie absorpcyjne lub umorzenie rejestro-
we94. Kolejną propozycją utrzymaną w duchu oportunizmu jest umorzenie 
postępowania w wypadku przeprowadzenia mediacji zakończonej ugodą95.

IV.  Miejsce umorzenia absorpcyjnego w praktyce wymiaru sprawiedliwości  
jako modelowego przykładu instytucji oportunistycznej

Jak widać, poglądy na to, jakie jest miejsce oportunizmu i czy jego wpro-
wadzenie jest dobrym rozwiązaniem, są różne. Bezspornym jest jednak, że 
instytucja o charakterze oportunistycznym, jakim jest umorzenie absorpcyjne, 
funkcjonuje w k.p.k. od kilkunastu lat z miernym skutkiem.

Wprowadzone do k.p.k. w 1997 r. jako środek mający zaradzić problemom 
związanym z gwałtownym przyrostem wpływu spraw96, niestety na skutek wielu 
czynników nie sprostało pokładanym w nim nadziejom. Nie doprowadziło 
do wyeliminowania długotrwałych procesów o przestępstwa mniejszej rangi 
(zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5) wobec sprawców uprzednio 
już karanych za przestępstwa poważniejsze (warunek uprzedniej karalności, 
który dawałby podstawy do uznania, że ewentualna kara może być niecelowa). 
Nie doprowadziło również do opanowania stale narastających zaległości97.

94 Por. nowelę z 10 stycznia 2003 r., Dz.U., nr 17, poz. 155 (art. 325 i n.).
95 P. Hofmański, Zmiany w kodeksie…, s. 5.
96 Por. A. Kołodziejczyk, op. cit., s. 88; R.A. Stefański, op. cit., s. 500. W 1989 r. odnotowano 

wpłynięcie do sądów 413 677 spraw, w 1990 r. – 463 365, w 1997 r. – 761 961. Jak 
wynika z opracowań zamieszczonych obecnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 
http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2013/ (data 
dostępu: 10.10.2014), w 2009 r. wpłynęło 507,2 tys. spraw, a w 2010 r. – 519,1 tys., 
w 2011 r. było to 488 tys., w 2012 r. – 469,7 tys., w 2013 r. – 458,3 tys. Jednocześnie 
jednak odnotowano spadek odsetka spraw załatwionych. Podczas gdy w 2009 r. było 
to 547,1 tys., w 2013 r. było to 438,5 tys.

97 Na przestrzeni ostatnich lat stale spada wskaźnik opanowania wpływu w sprawach 
karnych. W sądach rejonowych, a więc tych, gdzie rozpatrywane są sprawy o mniejszym 
ciężarze gatunkowym, w latach 2009–2013 spadł on ze 107,9 do 95,7. Zob. http://isws.
ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2013/ (data dostępu: 
10.10.2014).
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Przyczyn powyższej sytuacji można upatrywać, jak podniosłam uprzednio, 
w historycznej dominacji legalizmu w naszym systemie prawnym oraz świado-
mości samych prawników, którzy postrzegają instytucje oportunistyczne jako 
twory obce dla naszego światopoglądu i obrazu „prawidłowo prowadzonego” 
postępowania. Widać to wyraźnie, gdy weźmiemy pod uwagę małą liczbę 
umorzeń absorpcyjnych w ogóle, ale również jeśli przyjrzymy się kwestii try-
bu stosowania tej instytucji. W większości przypadków jest ona stosowana 
przez danych sędziów czy prokuratorów z urzędu (o  ile są oni przekonani 
do nurtu oportunistycznego, bo chyba tak należy rozumieć tę jednorodność 
orzeczeń z  punktu widzenia osób je wydających w  danych jednostkach  
organizacyjnych).

Wnioski o zastosowanie tej instytucji płynące od stron postępowania, 
a załatwione pozytywnie, należą do rzadkości. Z moich obserwacji praktyki 
sądowo-prokuratorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okręgu apelacji 
lubelskiej oraz rozmów z kolegami praktykami z innych części kraju, wynika, 
że w zdecydowanej większości wnioski te załatwiane są odmownie. Jeśli sąd 
jest przekonany do idei oportunizmu, sam po niego sięgnie.

Umorzenie absorpcyjne budzi niechęć jako niczym nieuzasadniona premia 
dla sprawcy, chociaż formalnie spełnione są wszystkie warunki jej stosowania. 
Nawet jeśli prokurator czy sąd gotów był zgodzić się na warunkowe umorzenie 
postępowania (które stało się niedopuszczalne z powodu orzeczenia w między-
czasie kary za inne przestępstwo), to nie godzi się na zastosowanie umorzenia 
absorpcyjnego. Jest często bardziej skłonny do uznania sprawy za przypadek 
mniejszej wagi (jeśli zostanie naprawiona szkoda), umorzenie postępowania z art. 
17 § 3 k.p.k. Oczywiście, z punktu widzenia obrońcy i klienta jest to sytuacja 
bardziej korzystna. Zarazem świadczy ona o tym, jak wielka jest niechęć do 
stosowania tej instytucji wśród praktyków przesiąkniętych duchem legalizmu.

Być może właśnie ten fakt stanowi przyczynę tak małej liczby postępo-
wań umorzonych absorpcyjnie na skutek wniosków stron. Na marginesie 
należy dodać, że nawet przy takim założeniu znamienny jest fakt, że bardzo 
rzadko – jak wynika z badań – wniosek jest składany przez obrońców, którzy 
przecież kierując się interesem klienta, winni sięgać po wszelkie instrumenty 
dawane przez prawo. Na 131 analizowanych postępowań sądowych obrońcy 
złożyli tylko 23 wnioski, które spotkały się z uznaniem sądu. Oczywiście, 
nie sposób stwierdzić, jaki jest odsetek wniosków obrońców rozpatrzonych  
negatywnie.
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Problematyczna okazała się sama terminologia związana ze stosowaniem 
instytucji umorzenia absorpcyjnego. Lakoniczne odwołanie się do niesprze-
ciwiania się interesowi pokrzywdzonego czy też oczywistej niecelowości uka-
rania pokrzywdzonego doprowadziło do szeregu rozbieżności orzeczniczych. 
Zarówno prokuratorzy, jak i sądy w tych kwestiach błądzą po omacku i próbują 
poradzić sobie, wykorzystując dotychczasowy dorobek doktryny i judykatu-
ry, który odnosi się do instytucji o zupełnie innym charakterze, jak np. kara 
łączna. Dlatego podczas analizy akt sądowych i prokuratorskich98, przy ocenie 
oczywistej niecelowości ukarania sprawcy, można odnaleźć odwołanie się do 
różnorakich okoliczności związanych z: 

• osobą sprawcy (sytuacja osobista oskarżonego – niedołęstwo, fakt za-
mieszkiwania poza granicami kraju, fakt służenia w Legii Cudzoziemskiej 
w misji pokojowej, stan zdrowia, młody wiek, sytuacja osobista, „już nie 
mieszkają razem” – 11,04%; surowa kara nie wzbudzi u oskarżonego 
poczucia bezkarności – 0,58%; brak majątku – 1,16%; przebywa w ZK, 
nie jest w stanie naprawić szkody lub zrealizować obowiązku – 1,16%; na-
prawił szkodę – 1,16%; względy prewencji ogólnej i szczególnej – 3,49%; 
wcześniej [prócz orzeczenia branego pod uwagę] nie był karany – 1,16%);

• czynem popełnionym i poprzednio ukaranym (warunki do wydania 
wyroku łącznego – 20,9%; wystarczająca dolegliwość – 11,04%; dra-
styczna [rażąca] dysproporcja – 9,88%; wypadek mniejszej wagi – 2,9%; 
stopień społecznej szkodliwości nieznaczny – 2,32%; orzeczenie kary 
za przestępstwa pozostające w ścisłym związku – 1,74%; skazanie za 
przestępstwo podobne – 1,74%; znaczny upływ czasu od popełnienia 
przestępstwa – 1,16%; przewidywany bardzo długi czas postępowania, 
co będzie generować znaczne koszty, niecelowe wobec niskiej kary 
– 1,16%; skazanie ma wymiar iluzoryczny – 1,16%; biorąc pod uwagę 
linię orzeczniczą, byłaby to kara z warunkowym jej zawieszeniem – 
0,58%; interes społeczny się nie sprzeciwia – 0,58%);

• sytuację pokrzywdzonego (pokrzywdzony odzyskał przedmiot lub szkoda 
nie wystąpiła – 7,56%; nie ma pokrzywdzonego – 4,65%; pokrzyw-
dzony nie wykazał aktywności – 2,32%; pokrzywdzeni oświadczają, 
że się zgadzają – 2,32%; szkoda nieznaczna – 1,74%; pokrzywdzony 
nie wyraził sprzeciwu – 1,16%; dolegliwość wystarczająca dla zabez-

98 A. Kołodziejczyk, op. cit., s. 355 i n. 
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pieczenia interesu pokrzywdzonych – 1,16%; kara nie zmienia sytuacji 
pokrzywdzonego – 0,58%; pokrzywdzony może dochodzić racji na 
drodze procesu cywilnego – 0,58%; sprawca przestępstwa [w odnie-
sieniu do paserstwa] znaleziony i osądzony, od niego można dochodzić 
na drodze cywilnej – 2,9%).

Jak widać, okoliczności, na które powołują się organy, zakreślają niezwykle 
szeroki wachlarz i w gruncie rzeczy świadczą o tym, że w różnych sprawach 
różnie rozumiano tę niecelowość. Tak oczywiste (jeśli porównamy je ze sta-
tystykami niemieckimi) kwestie, jak znaczny upływ czasu między czynem 
a ewentualną karą, czy ewentualna dysproporcja między kosztami postępowania 
a jego skutkiem z punktu widzenia prewencji generalnej i indywidualnej, wcale 
nie znajdują się w tym wypadku w czołówce rankingu.

Analizując konkretne postanowienia prokuratorów, można dostrzec szereg 
mankamentów samych wymogów formalnych tych orzeczeń, uniemożliwia-
jących dokonanie pełnej kontroli toku rozumowania organu. Również ten 
fakt należy uznać za wynikający z pewnej niepewności odnośnie tego, jakie 
okoliczności winny być brane pod uwagę przy stosowaniu instytucji umorzenia 
absorpcyjnego.

Najczęstszym sposobem „uzasadniania” decyzji o umorzeniu postępowania 
przez prokuratorów było powołanie się na niecelowość ukarania z uwagi na 
inne orzeczenie (81%), cytowanie okoliczności z art. 11 k.p.k. (28%). Jedynie 
w 31% przypadków odwołano się do interesu pokrzywdzonego. Tylko w wy-
jątkowych (marginalnych) sytuacjach prokurator zwracał się do pokrzywdzo-
nego o zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego umorzenia absorpcyjnego 
postępowania. Taka praktyka przedmiotowego traktowania pokrzywdzonego 
jest sprzeczna z założeniami k.p.k. z 1997 r. i należy stanowczo podkreślić, że 
powinna ona ulec zmianie. 

W wypadku postępowań sądowych niekiedy sądy brały pod uwagę jako 
podstawę dla uznania niecelowości ukarania sprawcy orzeczenia już wykonane. 
Należy stwierdzić, że jest to praktyka niedopuszczalna i sprzeczna z ideą insty-
tucji umorzenia absorpcyjnego. Wychodziły przy tym z błędnego założenia, że 
ukaranie sprawcy jest niezasadne z uwagi na fakt, że identyczne przestępstwo 
popełnił już kilka lat wcześniej. Tym samym doprowadzały do sytuacji, gdy 
sprawca był karany „raz na zawsze”.

Istotą niecelowości jest uznanie, że aktualnie wykonywana kara lub kara 
orzeczona, która w przyszłości zostanie wprowadzona do wykonania, będzie 
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wystarczającą dolegliwością dla sprawcy występku stanowiącego przedmiot 
danego postępowania.

Kolejną kwestią wartą zauważenia jest to, że instytucja umorzenia absorp-
cyjnego odnosi się do występków, których górna granica zagrożenia ustawo-
wego, a nie faktycznie orzeczona kara, wynosi 5 lat pozbawienia wolności. 
Zastosowanie tej instytucji w wypadku przestępstw o wyższym zagrożeniu 
ustawowym miało miejsce w 14 przypadkach (10,76%), mimo tego, że z racjo-
nalnego punktu widzenia orzeczenie kary w tych sprawach nie było z punktu 
widzenia sprawcy celowe, bo oskarżony miał na swoim koncie wyrok dożywocia 
lub 25 lat pozbawienia wolności. Zdarzały się też przypadki, gdy prawomocnie 
orzeczona kara była dużo niższa. W obu wypadkach formalnie sądy nie miały 
prawa skorzystać z tej instytucji. 

Badania aktowe nie dają podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, że 
umorzenie absorpcyjne jest stosowane jedynie w sytuacji rażącej dysproporcji 
między karą już orzeczoną a ewentualnie wymierzoną99.

VI. Wnioski końcowe

Aktualnie można jednoznacznie stwierdzić, że umorzenie absorpcyjne jest 
instytucją o znaczeniu marginalnym. Analizując sytuację polskiego wymiaru 
sprawiedliwości, należy podkreślić, że nie stać nas na to, by w dalszym ciągu 
tego typu rozwiązania, które mają szansę uelastycznić polski proces karny, 
były pomijane w praktyce.

Jednak należy również zrozumieć, że obecna regulacja umorzenia ab-
sorpcyjnego nie jest najprostsza do stosowania. Ustawodawca winien wziąć 
to pod uwagę i czerpiąc z wzorców niemieckich, doprecyzować kwestie z tym 

99 Mając na uwadze orzeczone kary, sąd stosował umorzenie absorpcyjne w 18 wypadkach, 
gdy w grę wchodziła kara z warunkowym jej zawieszeniem; w 36 sprawach, gdy oskarżony 
został w innym postępowaniu skazany na karę pozbawienia wolności do lat 5; 33 razy, 
gdy w grę wchodziła kara pozbawienia wolności od 5 do 10 lat. W 24 przypadkach sąd 
umarzał postępowanie, gdy oskarżony miał spędzić w zakładzie karnym od 10 do 15 
lat. W 10 wypadkach skalą porównawczą był wyrok 25 lat, a 4 razy – dożywotniego 
pozbawienia wolności. Por. A. Kołodziejczyk, op. cit., s. 343 i n.
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związane. Sukcesy związane ze stosowaniem tej instytucji powinny stanowić 
wystarczającą rękojmię dla twierdzenia, że jednoznaczna regulacja kodeksowa 
może przyczynić się do zwiększenia popularności tej instytucji i osiągnięcia 
pokładanych w niej nadziei.

Dynamika zmian społecznych sprzyja zdynamizowaniu procesu karnego, 
w szczególności w odniesieniu do przestępstw o mniejszym stopniu społecznej 
szkodliwości. W takim wypadku kara orzeczona po kilkunastu latach nie jest 
już sprawiedliwa, gdyż albo sprawca nie łączy jej w swoim odczuciu z konkret-
nym czynem, albo np. jest już na zupełnie innym etapie życia i dolegliwość kary 
będzie przekraczać w jego odczuciu karę adekwatną dla tego czynu. Podobnie 
rzecz się ma z odczuciem społecznym. Tylko kara szybko wymierzona ma walor 
odstraszający. Kiedy okoliczności czynu rozmyją się już w odczuciu otoczenia 
i emocje opadną, wymierzenie jakiejś symbolicznej kary będzie powodować 
mniejsze wrażenie, a co za tym idzie – odstraszać z dużo mniejszą mocą, niż 
gdy dzieje się to w krótkim czasie po popełnieniu czynu.

Priorytetem powinno być zdynamizowanie procesu i zmniejszenie za-
ległości, jakie ma wymiar sprawiedliwości. Wówczas proces przestanie być 
sprawiedliwy jedynie w teorii i będzie szansa na to, by w społecznym poczuciu 
wymiar sprawiedliwości odzyskał ostatnio zachwiany prestiż.

O tym, że wymiar sprawiedliwości znalazł się w impasie świadczy ostatnia 
próba poprawienia statystyk przez przeniesienie części popełnionych prze-
stępstw przepołowionych do wykroczeń. Z punktu widzenia pokrzywdzonych 
i społeczeństwa nie jest to wcale mniej godzące w ich interesy niż stosowanie 
instytucji oportunistycznych, gdyż prowadzi do bagatelizowania spraw nie-
jednokrotnie istotnych dla osób, których dotyczą. Dlatego też de lege ferenda 
należałoby wnioskować o sprecyzowanie warunków stosowania umorzenia 
absorpcyjnego, by ułatwić korzystanie z niego przez szerszą rzeszę praktyków.

streszczenie

Artykuł zawiera krótkie omówienie badań aktowych przeprowadzonych przez autorkę 
z punktu widzenia miejsca oportunizmu i instytucji oportunistycznej umorzenia absorpcyjnego 
w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Badania pokazały, że instytucja ta jest niedoceniana 
przez uczestników procesu, którzy mogliby ją stosować o wiele częściej. Autorka zachęca 
do sięgnięcia do nowoczesnych rozwiązań procesowych zaczerpniętych z  systemu prawa 
niemieckiego, gdzie okazały się skuteczne, w dobrze pojętym interesie klienta.
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summary

The article features a short description of case file investigation, as led by the author, 
from the point of view of the place of opportunism and institutions opportunistic the 
absorptive termination of proceedings in the practice justice. The investigation has shown 
that this institution is undervalued by the attorneys of the different participants of the court 
proceedings, who could use it in a more frequent way. The author encourages the use of 
modern court case solutions, as drawn from the German legal tradition, where they proved 
effective in securing the client’s best interest.
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Stopnie prawdopodobieństwa popełnienia  
przestępstwa… w postępowaniu przygotowawczym 

w świetle zasady legalizmu

I. Wstęp

Zasada legalizmu jest jedną z naczelnych, prawnie skodyfikowanych zasad 
prawa karnego procesowego1. S. Waltoś dzieli zasady prawne na abstrakcyjne 
oraz konkretne, spośród których wyróżnia zasady-reguły i zasady-dyrektywy2. 
Jego zdaniem zasady-dyrektywy mają charakter optymalizacyjny. Ich zakres 
w danym porządku prawnym nie jest absolutny, ponieważ dopuszczane są od 
nich wyjątki podyktowane różnymi wartościami3. Do zasad-dyrektyw zalicza 
się zasadę legalizmu, w myśl której organ procesowy powołany do ścigania prze-
stępstw zobowiązany jest, z chwilą powzięcia uprawdopodobnionej wiadomości 
o przestępstwie ściganym z oskarżenia publicznego, wszcząć i przeprowadzić 

1 Art. 10 ustawy – Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U., 
nr 89, poz. 555 z późn. zm.) stanowi: „§ 1.Organ powołany do ścigania przestępstw 
jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, 
a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania aktu oskarżenia – o czyn 
ścigany z urzędu. § 2. Z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub w prawie 
międzynarodowym nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione 
przestępstwo”.

2 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008, s. 213–214.
3 Ibidem, s. 214.
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postępowanie karne4. Przeciwległą jej dyrektywą jest zasada oportunizmu, 
w myśl której organ procesowy może zaniechać ścigania (jako niecelowego), 
mimo że ściganie z urzędu jest prawnie dopuszczalne i faktycznie zasadne5. 
Zasada legalizmu kładzie nacisk na obowiązek ścigania każdego przestępstwa 
ujawnionego, ściganego z urzędu. Niejednokrotnie zasadę legalizmu łączy się 
z zasadą tzw. ciągłości procesu karnego6. Należy zgodzić się z poglądami, iż 
szereg przepisów procedury karnej łączy się z zasadą ciągłości procesu (art. 
10, 12 § 2, 303, 305 § 1 k.p.k.), która pozostaje w ścisłej „symbiozie” z lega-
lizmem ścigania, bowiem istnienie tych dwóch zasad prowadzi do realizacji 
podstawowych celów procesu, jakimi są m.in. wykrycie sprawcy przestępstwa 
i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz ujawnienie okoliczności 
sprzyjających popełnieniu przestępstwa. Zasada legalizmu oddziałuje w sta-
dium przygotowawczym, ale zgodnie z brzmieniem § 2 art. 10 k.p.k. nakłada 
także na sąd obowiązek takiego procedowania, które nie doprowadzi do braku 
odpowiedzialności karnej oskarżonego, jeżeli istnieją ku temu przesłanki. 
Natomiast zasada ciągłości procesu sprzyja realizacji celów postępowania na 
dalszych etapach postępowania oraz stanowi kontynuację działań organów 
procesowych celem osiągnięcia prawdy materialnej7. Zasada legalizmu zobowią-
zuje organy procesowe do wszczęcia i prowadzenia postępowania, o ile jest ono 
prawnie dopuszczalne i uzasadnione. Jak już zostało wspomniane, organ jest 
obowiązany do ścigania przestępstw „z chwilą powzięcia uprawdopodobnionej 
wiadomości o przestępstwie ściganym z urzędu”. Polski ustawodawca wprowa-
dził do przepisów proceduralnych i materialnych wiele rozwiązań mających za 
zadanie wytworzenie warunków do realizacji zasady legalizmu. W realizacji 
tego zadania organom ścigania „pomaga” ustanowiony w art. 304 k.p.k. spo-
łeczny obowiązek denuncjacji oraz obowiązek zawiadomienia o popełnionym 
przestępstwie przez instytucje państwowe i samorządowe, które w związku 
ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego 
z urzędu, oraz powszechny, prawny obowiązek denuncjacji w art. 240 § 1 k.k.8 

4 Ibidem, s. 293.
5 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009, s. 120.
6 J. Kudrelek, Zasady legalizmu i ciągłości w polskim procesie karnym. Aspekty teoretyczno

praktyczne, Przegląd Policyjny 2001, nr 1, s. 68 i n.
7 A. Kołodziejczyk, Umorzenie absorpcyjne w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, 

s. 27.
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U., nr. 88, poz. 553 z późn. zm.).
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w zakresie enumeratywnie wymienionych w nim przestępstw. Obowiązek ten 
ciąży na każdym, kto ma wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu, 
usiłowaniu lub dokonaniu czynów zabronionych wymienionych w art. 240 k.k. 

W związku z powyższym należy wyprowadzić wniosek, iż organ procesowy 
jest obowiązany do prowadzenia postępowania z chwilą uzyskania upraw-
dopodobnionej9 wiadomości o popełnionym przestępstwie. To jest pierwszy 
moment, kiedy w postępowaniu karnym nie wymaga się udowodnienia, 
a  jedynie uprawdopodobnienia; tylko na tym etapie uprawdopodobnienie 
pewnych faktów leży w gestii zawiadamiającego, a nie organu procesowego. 
W postępowaniu karnym mamy więcej takich sytuacji, kiedy udowodnianie 
jest niecelowe. W procedurze karnej często przyjmuje się pewne fakty za 
niewątpliwe „nie dlatego, że zostały udowodnione, lecz dlatego, że uznano, 
iż udowodnienie ich jest w określonej sytuacji zbyteczne. Mówimy wówczas 
o surogatach udowodnienia, które występują w różnej postaci i nasileniu”10. 
Wśród nich, oprócz notoryjności, oczywistości i domniemania, znajduje się 
uprawdopodobnienie.

W postępowaniu karnym przeprowadza się dowody z uwagi na dążenie 
do osiągnięcia prawdy materialnej, czyli do tego, aby „podstawę wszelkich 
rozstrzygnięć stanowiły prawdziwe ustalenia faktyczne”. Zasadą jest w postę-
powaniu karnym (ale też cywilnym11) udowodnienie tych faktów, gdyż tylko 

9 Zawiadomienie o  przestępstwie, które inicjuje postępowanie, może okazać się 
nieprawdziwe. Art. 240 k.k. wymaga, aby osoba zawiadamiająca posiadała tylko 
wiarygodną informację o przestępstwie, która w toku czynności organów procesowych 
może zostać uznana za nieprawdziwą.

10 P. Hofmański, S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 349.
11 W postępowaniu cywilnym zasadą jest, że wszystkie fakty mające istotne znaczenie dla 

rozstrzygnięcia sprawy powinny zostać udowodnione. Na zasadzie wyjątku od zasady 
możliwe jest ich uprawdopodobnienie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 1967 r. 
(I PR 174/67), OSNC 1968, nr 2, poz. 26, stwierdził, że „w procesie nie zawsze da się 
przeprowadzić każdy dowód «bez reszty». Jest to częstokroć utrudnione ze względu 
na uwarunkowanie (…) aktualnym stanem wiedzy medycznej, która nie zawsze jest 
w stanie dać stanowczą odpowiedź na każde pytanie. W takiej sytuacji Sąd może, po 
rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, uznać dowód za przeprowadzony, mając 
na uwadze wysoki stopień prawdopodobieństwa(…)”. H. Pietrzykowski (Zarys metodyki 
pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012, s. 435–436) stanowi, iż innym 
przykładem środka służącego do dokonywania ustaleń faktycznych jest dowód prima facie, 
który wykorzystuje się w sprawach, w których udowodnienie okoliczności faktycznych 
jest niezwykle trudne. Autor wskazuje na praktyczne wykorzystanie tego typu dowodu 
w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 listopada 2000 r. (I ACa 896/00, 
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fakty udowodnione (a nie uprawdopodobnione) można uznawać za prawdziwe. 
Udowodnienie następuje przy spełnieniu dwóch wymogów. Po pierwsze – wy-
mogu obiektywnego, co oznacza, że dowody na podstawie których ustala się dany 
fakt mają tworzyć tak wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia tego faktu, że 
każdy normalnie rozumiejący człowiek potwierdzi prawdziwość twierdzenia 
o ustaleniu tego faktu, a po drugie – wymogu subiektywnego, który będzie 
spełniony, gdy organ procesowy, który podejmuje decyzję, będzie całkowicie 
przekonany o prawdziwości swego twierdzenia o ustaleniu określonego faktu, 
a jego wątpliwości w tym momencie wykluczają możliwość uznania określonego 
faktu za udowodniony12. Obok udowodnienia nieraz wystarcza jednak samo 
uprawdopodobnienie. Uprawdopodobnienie to sytuacja obiektywna, w której 
dany fakt jest wysoce możliwy, ewentualny, prawdopodobny13. Udowodnienie 
pewnych faktów nie jest potrzebne w procesie karnym dlatego, że fakt nie budzi 
żadnych zastrzeżeń, tylko dlatego, że udowodnienie nastąpi na późniejszym 
etapie postępowania14. Można powiedzieć, że uprawdopodobnienie poprzedza 
osiągnięcie pewności15.

Uprawdopodobnienie pewnych faktów jest w procesie karnym wymagane 
od organów procesowych w sytuacjach np. zainicjowania kolejnego etapu 
postępowania lub zastosowania środków zapobiegawczych, i tak:

• art. 303 k.p.k. wymaga „uzasadnionego podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa”;

• art. 249 § 1 k.p.k. dla zastosowania środków zapobiegawczych wyma-
ga, aby zebrane dowody wskazywały na „duże prawdopodobieństwo” 
sprawstwa oskarżonego;

• art. 313 k.p.k. przed sporządzeniem postanowienia o przedstawieniu 
zarzutów narzuca konieczność wykazania, że dane istniejące w chwili 

niepubl.), w którym SA stwierdził, że wymaganie od osoby poszkodowanej, aby fakt 
zakażenia jej żółtaczką w czasie pobytu w szpitalu wykazała z prawdopodobieństwem 
graniczącym z pewnością, łączyłoby się dla osoby poszkodowanej z  trudnościami 
niedającymi się praktycznie przezwyciężyć. Niezbędne jest zatem osłabienie wymagań 
dowodowych i ograniczenie do wykazania, że wskutek zaniedbań w zakresie warunków 
higienicznych szpitala powstało lub zwiększyło się ryzyko zakażenia.

12 T. Grzegorczyk, Dowody w procesie karnym, Warszawa 1998, s. 5.
13 T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 429.
14 P. Hofmański, S. Waltoś, op. cit., s. 350.
15 J. Nelken, Uprawdopodobnienie w procesie karnym, Nowe Prawo 1970, nr 4, s. 514.
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wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają „dostateczne 
podejrzenie”, że czyn popełniła określona osoba;

• art. 244 k.p.k. postuluje posiadanie przez Policję „uzasadnionego po-
dejrzenia” popełnienia przestępstwa wobec osoby podejrzanej, którą 
ma zamiar zatrzymać.

Również celem przeprowadzenia pewnych czynności procesowych ustawa 
stawia wymóg uprawdopodobnienia, np.:

• art. 209 k.p.k. stanowi, że dla dokonania otwarcia zwłok ustawa wymaga 
„podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci”;

• art. 219 k.p.k. stanowi, iż dla dokonania przeszukania pomieszczeń lub 
innych miejsc muszą zaistnieć „uzasadnione podstawy do przypuszczenia, 
że osoba lub rzeczy tam się znajdują”.

Ustawodawca wymaga nie tylko od organów procesowych, ale też od 
innych uczestników procesu uprawdopodobnienia pewnych okoliczności, np.:

• art. 41 k.p.k. stawia dla złożenia wniosku o wyłączenie sędziego wymóg 
uprawdopodobnienia uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności 
sędziego w danej sprawie.

W pewnych sytuacjach zupełnie rezygnuje się z udowadniania pewnych 
faktów, nawet na późniejszym etapie procesu16, np. w przypadku obrony ob-
ligatoryjnej (art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.), kiedy ustanawia się obrońcę z urzędu ze 
względu na uzasadnioną wątpliwość co do jego poczytalności.

Z powyższego zestawienia wyraźnie wynika, iż na zasadzie wyjątku od 
zasady udowodnienia pewnych faktów, w procesie karnym dopuszczalne jest 
prawdopodobieństwo o różnym nasileniu istnienia pewnych okoliczności, 
takich jak przypuszczenie, podejrzenie, duże prawdopodobieństwo, uzasad-
niona wątpliwość.

W swoim opracowaniu pragnę skupić się na stopniach prawdopodobień-
stwa, które są wymagane przy przejściu do kolejnych stadiów procesowych, tj. 
stadium postępowania przygotowawczego wraz z wydaniem postanowienia 
o wszczęciu śledztwa/dochodzenia, stadium postępowania przygotowawczego 
in personam w związku ze sporządzeniem postanowienia o przedstawieniu 
zarzutów oraz przy inicjowaniu postępowania głównego wraz z chwilą zło-

16 Ibidem, s. 350.
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żenia aktu oskarżenia, będących wyznacznikami zasady legalizmu wyrażonej 
w art. 10 § 1 k.p.k.

II.  Stopnie prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa  
w postępowaniu karnym

Art. 303 k.p.k. w § 1 (odpowiednio art. 325a o dochodzeniu) stanowi, że 
„jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się 
z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczę-
ciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania 
oraz jego kwalifikację prawną”. Przepis ten ściśle koresponduje ze wspomnianą 
zasadą legalizmu wyrażoną w art. 10 § 1 k.p.k. Ustawodawca podkreśla, że na 
tym etapie wszczęcie postępowania karnego jest możliwe w razie zaistnienia 
„uzasadnionego podejrzenia”. Uzasadnione podejrzenie popełnienia prze-
stępstwa będzie zachodzić wtedy, gdy z zebranych informacji organ nabierze 
subiektywnego przekonania o możliwości zaistnienia czynu realizującego 
znamiona określonego typu czynu zabronionego17. Zatem obiektywne jest 
uprawdopodobnienie faktu popełnienia przestępstwa, a  subiektywny jest 
stopień tego prawdopodobieństwa18. Organ musi zatem posiadać takie wia-
domości, które będą prowadzić do mającego uzasadnienie wniosku, że mamy 
do czynienia z przestępstwem. Stopień prawdopodobieństwa popełnienia 
przestępstwa, uzasadniający wszczęcie postępowania, nie daje jeszcze podstawy 
do sporządzenia aktu oskarżenia, jest niższy niż w momencie podejmowania 
decyzji skierowania wobec oskarżonego aktu oskarżenia do sądu. Podejrzenie 
nie będzie uzasadnione, jeśli np. będzie oparte na samych tylko domysłach, 
które nie stwarzają stopnia prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa.

Należy zgodzić się z poglądem, że przeciwstawiając sobie pojęcia „przeko-
nania” i „przypuszczenia”, na tym etapie nie jest jeszcze wymagane przekona-

17 L.K. Paprzycki, J. Grajewski, S. Steinborn (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
t. 1, Warszawa 2013, s. 906.

18 M. Siewierski, J. Tylman, M. Olszewski, Postępowanie karne w zarysie, Warszawa 1971, 
s. 185.
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nie o bycie przestępstwa19. Podejrzenie definiuje się jako stan subiektywnego, 
ukształtowanego na podstawie posiadanych danych przypuszczenia o praw-
dopodobieństwie zaistnienia określonego faktu. Dane, na podstawie których 
organ dochodzi do takiego stanu, muszą prowadzić do wskazania, z  jakim 
czynem mamy do czynienia oraz o jaką kwalifikację ten czyn można oprzeć. 
Na tym etapie informacje te nie muszą wskazywać na prawdopodobieństwo 
sprawstwa określonej osoby20.

Źródła informacji, z których organ czerpie dane o prawdopodobnym zaist-
nieniu przestępstwa, mogą pochodzić od osoby w związku z zawiadomieniem 
o przestępstwie realizującej obowiązek denuncjacji, mogą wynikać z doniesienia 
samego sprawcy, mogą to być też informacje z mass mediów, czy też wynikać 
z działań samych organów procesowych21. Nie zawsze informacje te będą da-
wać przyczynek do wszczęcia postępowania przygotowawczego. Ewentualne 
wątpliwości co do tego, czy posiadane dane prowadzą do odpowiedniego 
stopnia prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, tj. przypuszczenia, 
można usunąć za pomocą instytucji czynności sprawdzających. Art. 307 k.p.k. 
stanowi, że w razie potrzeby można uzupełnić dane zawarte w zawiadomieniu 
o przestępstwie albo dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. Nieraz 
można sprawdzić własne dane Policji, które nasuwają przypuszczenie, że po-
pełniono przestępstwo (art. 307 § 5 k.p.k.). Czynności sprawdzające mają na 
celu zapobieganie prowadzeniu czynności bezużytecznych i mogą dotyczyć 
sprawdzenia płaszczyzny merytorycznej, oceny prawnej i kwestii proceso-
wych. Mogą polegać np. na zażądaniu od zawiadamiającego przedstawienia 
dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do prawidłowej oceny 
zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie, żądaniu przeprowadzenia kontroli 
w określonym zakresie, zleceniu właściwemu organowi sprawdzenia faktów 
zawartych w zawiadomieniu, czy np. przesłuchaniu w charakterze świadka 
osoby, która złożyła pisemne zawiadomienie o przestępstwie. Ponadto wszczęcie 
postępowania przygotowawczego na skutek anonimu może nastąpić dopiero 
po uprzednim sprawdzeniu okoliczności w nim prezentowanych22. Informacji 
z pozostałych źródeł nie trzeba sprawdzać, gdy wytwarzają stan podejrzenia 

19 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 734.
20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 735.
22 L.K. Paprzycki, J. Grajewski, S. Steinborn (red.), op. cit., s. 906.
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wymagany w art. 303 k.p.k. oraz jeżeli wynika z nich, że zaistniałe zdarzenie 
stanowi inny czyn niż przestępstwo, np. wykroczenie23. 

Aby móc wszcząć i prowadzić postępowanie przygotowawcze, wyma-
gana jest nie tylko omawiana faktyczna podstawa wszczęcia postępowania 
przygotowawczego, ale także niezbędne jest ustalenie braku negatywnych 
przesłanek procesowych, których wyliczenie znajdujemy w art. 17 § 1 k.p.k. 
Dla zasady legalizmu i prawnej dopuszczalności ścigania karnego znaczenie 
ma na tym etapie procesu karnego ustalenie, iż zachodzi uzasadnione podej-
rzenie popełnienia przestępstwa i nie zachodzi chociażby jedna z ujemnych 
przesłanek procesowych24. Istnieje silny związek zasady legalizmu oraz pod-
stawy faktycznej z art. 303 k.p.k. – uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa – z pierwszymi przesłankami procesowymi z art. 17 § 1 k.p.k. 
w postaci: „czynu nie popełniono” lub „brak jest danych dostatecznie uzasad-
niających podejrzenie popełnienia przestępstwa”. Otóż, po pierwsze, w obu 
przypadkach mamy do czynienia z unicestwieniem postępowania karnego ze 
względu na brak przekonania co do popełnienia przestępstwa. Brak czynu to 
zupełny brak zdarzenia albo brak elementów czynu w zachowaniu się czło-
wieka, albo wykazanie nie popełnienia czynu przez podejrzanego. Podobnie 
jest przy braku dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu, 
z tym że w tym wypadku nie chodzi tu o pozytywne ustalenie braku czynu czy 
braku sprawstwa danej osoby, ale o deficyt danych dostatecznych do przyjęcia 
zaistnienia czynu lub sprawstwa podejrzanego25. Słuszne jest twierdzenie26, iż te 
dwie przesłanki dopuszczalności procesu mają zastosowanie przede wszystkim 

23 T. Grzegorczyk, Kodeks…, s. 735.
24 Kodeks postępowania karnego w art. 17 k.p.k. wśród negatywnych przesłanek wymienia: 

czynu nie popełniono; brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie 
popełnienia czynu zabronionego; czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego; 
ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa; społeczna szkodliwość czynu 
jest znikoma; ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze; oskarżony zmarł; nastąpiło 
przedawnienie karalności; postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby 
zostało prawomocnie zakończone albo – wcześniej wszczęte – toczy się; sprawca nie 
podlega orzecznictwu polskich sądów karnych; brak skargi uprawnionego oskarżyciela; 
brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby 
uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej; zachodzi inna okoliczność wyłączająca 
ściganie.

25 T. Grzegorczyk, Kodeks…, s. 103–104.
26 A. Czapigo, Umorzenie postępowania karnego z powodu niepopełnienia czynu, Prokuratura 

i Prawo 1998, nr 1, s. 65.
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na etapie postępowania przygotowawczego, ponieważ do jego zainicjowania 
i kontynuowania niezbędne jest uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu 
zabronionego, czyli inaczej mówiąc, uprawdopodobnienie, że zostało popełnione 
przestępstwo. Po drugie, zarówno brak podstawy faktycznej, jak i zaistnienie 
tych negatywnych przesłanek procesowych prowadzi do unicestwienia procesu. 
Generalnie przyjęty jest pogląd, że do prawidłowego wszczęcia postępowania 
karnego musi istnieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 
(art. 304 w zw. z art. 17 § 1 pkt 1 – 4 k.p.k.)27. W przypadku ich ujawnienia po 
rozpoczęciu przewodu sądowego powstaje obowiązek uniewinnienia oskarżo-
nego, natomiast ujawnienie ich we wcześniejszym etapie skutkuje umorzeniem 
w drodze postanowienia. 

Brak przestępstwa to brak podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności 
karnej, a zatem nie ma powodów do realizacji zasady legalizmu.

Inny jest już stopień prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa na 
etapie wydawania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Czynność opisana 
w art. 313 k.p.k. ma charakter niezwykle doniosły, ponieważ powoduje prze-
istoczenie postępowania przygotowawczego z fazy in rem w fazę in personam. 
Z jednej strony postanowienie o przedstawieniu zarzutów uściśla przedmiot 
procesu, z drugiej – gwarantuje oskarżonemu znajomość zarzutu i  status 
procesowy odznaczający się określonymi obowiązkami i uprawnieniami28. 

Przedstawienie zarzutów następuje, gdy „dane istniejące w chwili wszczęcia 
śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostateczne podejrzenie, że czyn 
popełniła określona osoba”. Ta czynność może zostać dokonana wtedy, gdy 
organ dysponuje takimi wiadomościami, które wywołują w nim uzasadnione 
podejrzenie nie tyle samego popełnienia przestępstwa, co sprawstwa ściśle 
określonej osoby co do określonego czynu. Sąd Najwyższy wyraził w jednej 
ze swych uchwał pogląd, iż „owo «dostatecznie uzasadnione podejrzenie» 
stanowi warunek materialny wyrażający się w istnieniu dostatecznej podstawy 
faktycznej do postawienia określonej osoby w «stan podejrzenia». Porówna-
nie treści art. 303 k.p.k. z treścią art. 313 k.p.k. prowadzi do jednoznacznego 
wniosku, że dostatecznie uzasadnione podejrzenie w odniesieniu do konkretnej 
osoby oznacza wyższy stopień podejrzenia tak co do faktu popełnienia prze-
stępstwa, jak i co do osoby sprawcy. Nie chodzi zatem o ustalenie, że określona 

27 T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 175.
28 P. Hofmański, S. Waltoś, op. cit., s. 482.
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osoba popełniła przestępstwo, lecz o to, że zebrane dowody wskazują na wy-
sokie prawdopodobieństwo zaistnienia tego faktu”29. Ponadto ustawodawca 
dookreśla podejrzenie jako „dostatecznie” uzasadnione. Dostateczny poziom 
uzasadnienia to poziom satysfakcjonujący, zadowalający, przesądzający o spraw-
stwie, z drugiej zaś strony odpowiadający dość niskim, niezbyt wygórowanym 
wymaganiom (ustawodawca chcąc, aby podejrzenie popełnienia przestępstwa 
spełniało wyższy standard przekonania o popełnionym przestępstwie, mógłby 
użyć innego terminu, określającego wyższy stopień podejrzenia). Warto w tym 
miejscu zaakcentować, iż podejrzanym nie będzie ten, kto został zatrzymany 
z przypuszczeniem popełnienia przestępstwa w zw. z art. 244 § 1 k.p.k. i który 
został poinformowany, o jakie przestępstwo się go podejrzewa (art. 244 § 3 zd. 
3 k.p.k.), gdyż wiąże się to jedynie z przypuszczeniem popełnienia przestępstwa, 
a nie z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu, o którym jest mowa 
w art. 313 § 1 k.p.k. Dopiero gdyby owo przypuszczenie przekształciło się 
w uzasadnione podejrzenie, przedstawienie zarzutów jest nieodzowne30. Nie 
można bowiem „odwlekać” wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, 
gdyż to postanowienie ma charakter gwarancyjny – w tym momencie mamy 
do czynienia już nie z osobą podejrzaną, tylko z podejrzanym, który od tej 
chwili korzysta z przysługujących mu uprawnień, przede wszystkim wynika-
jących z zasady prawa do obrony. Wydanie postanowienia o przedstawieniu 
zarzutów jest determinowane wystąpieniem okoliczności uzasadniających 
w dostateczny sposób popełnienie czynu przez konkretną osobę31. Element 

29 Uchwała SN z dnia 23 lutego 2006 r., SNO 3/06, LEX nr 470201.
30 T. Grzegorczyk, Kodeks…, s. 766.
31 Takie stanowisko znajdziemy również w orzecznictwie. Sąd Apelacyjny w Katowicach 

w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r., II AKz 504/11, LEX nr 1102932, zaznaczył, iż „art. 
313 § 1 k.p.k. stanowi, że niezwłocznie należy ogłosić podejrzanemu postanowienie 
o przedstawieniu zarzutów, a nie postawić zarzuty. Oczywistym przy tym jest, że 
przedstawienie zarzutów jest ustawowym obowiązkiem organu procesowego. Wskazuje 
na to wyraźne zaznaczenie w art. 313 § 1 k.p.k., że jeśli spełnione są określone w nim 
warunki, «sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów». Ustawa jednak 
nie określa wprost momentu wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, 
a z jej treści wynika, że może to nastąpić w chwili wszczęcia śledztwa lub dochodzenia 
albo w późniejszym okresie. W każdym razie wynika z niej, że o czasie jego wydania 
decyduje dostateczność podejrzenia popełnienia czynu przez określoną osobę”. W kwestii 
prawdopodobieństwa ten sam sąd w tym samym judykacie wyraził pogląd, „że dla 
zastosowania środków zapobiegawczych, w tym także tymczasowego aresztowania, 
wystarczające jest prawdopodobieństwo, iż podejrzany dopuścił się zarzuconych mu 
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niezwłoczności dokonania czynności promulgacyjnych jest spełniony, gdy 
od momentu sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów nastę-
pują one w możliwie krótkich odstępach czasu bez nieuzasadnionej zwłoki. 
W praktyce sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jego 
ogłoszenie i ewentualne przesłuchanie podejrzanego powinno nastąpić w ciągu 
jednego dnia, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 313 § 1 k.p.k. in 
fine32. Za złamanie prawa, przede wszystkim art. 313 k.p.k. (art. 269 Kodeksu 
postępowania karnego z 1969 r.), należy uznać takie postępowanie organów 
postępowania przygotowawczego, kiedy mimo istnienia podstaw do sporzą-
dzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów, przesłuchuje osoby, co do 
których istnieje ten obowiązek, w charakterze świadków, których już w tym 
momencie powinna chronić gwarancja wynikająca z obecnego uregulowania 
art. 175 § 1 k.p.k. (art. 63 Kodeksu postępowania karnego z 1969 r.)33. Stąd 
też powszechnie akceptowane jest stanowisko34, na podstawie art. 233 § 1 k.k., 
że nie ponosi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań osoba, 
która została przesłuchana w charakterze świadka wbrew wynikającemu z art. 
313 k.p.k. nakazowi przesłuchania jej jako podejrzanego.

W tym miejscu należy odróżnić sytuację, kiedy ze względu na zebrane 
i utrwalone w sposób przewidziany prawem procesowym dowody nie wyka-
zują w dostateczny sposób, że określona osoba dopuściła się przestępstwa (co 
w konsekwencji doprowadzi do umorzenia postępowania) od sytuacji, kiedy co 
do określonej osoby istnieje możliwość zmiany zarzutów. W praktyce zdarza 
się, że gdy np. jednym z zarzutów kierowanych wobec podejrzanego było np. 
podrobienie dokumentu stwierdzającego okoliczności mające istotne znaczenie 
dla uzyskania zamówienia publicznego (np. zapewnienia o posiadanym do-
świadczeniu w zakresie świadczenia ściśle określonych w zamówieniu usług), 
organ umarza postępowanie ze względu na brak uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia przestępstwa, gdyż stwierdza, że zarzut ten nie został potwier-
dzony (bo w ogóle nie mamy do czynienia z dokumentem, ze względu na brak 
przyznania waloru dokumentu pismu, na którym nie jest wskazany żaden 
wystawca), natomiast można w świetle zgromadzonego materiału dowodowego 

czynów, a dopiero rzeczą merytorycznego postępowania jest przekształcenie tego 
prawdopodobieństwa w stan pewności w kwestii ustalenia sprawstwa przestępstwa”.

32 Wyrok SN z dnia 24 czerwca 2013 r., V KK 453/12, LEX nr 1341289.
33 Wyrok SN z dnia 21 stycznia 1982 r., II KR 338/81, OSNKW 1982, nr 3, poz. 14.
34 Uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 4/07, OSNKW 2007, nr 6, poz. 45.
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postawić zarzut z innego przepisu, nie wychodząc poza ustalony opis czynu, 
np. o przestępstwo oszustwa przetargowego. Za takim stanowiskiem opowiada 
się T. Grzegorczyk35, twierdząc, że w takiej sytuacji prokurator nie powinien 
umarzać postępowania, lecz skorzystać z instytucji zmiany zarzutów. W takim 
układzie mamy nadal do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem sprawstwa 
określonej osoby, wymagana jest tylko zmiana opisu czynu i jego kwalifikacji 
wobec tego samego zdarzenia historycznego. Wówczas organ w zgodzie z zasadą 
legalizmu jest nadal obowiązany do ścigania sprawcy przestępstwa.

W bardziej zaawansowanym stadium postępowania prokurator sporządza 
akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w do-
chodzeniu i wnosi go do sądu albo sam wydaje postanowienie o umorzeniu, 
zawieszeniu albo o uzupełnieniu postępowania przygotowawczego (art. 331 
§ 1 k.p.k.). Ustawodawca w przypadku wniesienia aktu oskarżenia do sądu, 
czyli de facto przeniesienia postępowania na wyższy etap – postępowania 
głównego, nie precyzuje, kiedy istnieją podstawy do wniesienia aktu oskarżenia 
do sądu i z jakim stopniem prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa 
musi się liczyć organ procesowy. W art. 331 § 4 k.p.k. ustawodawca jedynie 
podaje, iż należy przytoczyć fakty i dowody, na których opiera się oskarżenie, 
a w miarę potrzeby wyjaśnić podstawę prawną oskarżenia i omówić oko-
liczności, na których opiera się obrona. Można się domyślać, iż w związku 
z większym zaawansowaniem procesu karnego standardy dotyczące inicjo-
wania postępowania głównego będą jeszcze większe, bardziej wymagające 
niż te, z jakimi mamy do czynienia w związku ze wszczęciem postępowania 
przygotowawczego, wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, 
czy też zastosowania środków zapobiegawczych. Przyjmuje się36, iż biorąc pod 
uwagę zasadę domniemania niewinności, a także cele postępowania przygo-
towawczego określone w art. 297 k.p.k. oraz wymaganie, aby dowody zebrane 
w toku postępowania pozwoliły sądowi rozstrzygnięcie sprawy na pierwszej 
rozprawie głównej, dowody te powinny uzasadniać przekonanie prokuratora, 
że pozwolą na obalenie domniemania niewinności oskarżonego. W momencie 
składania aktu oskarżenia do sądu prokurator powinien być przekonany o tym, 
że zebrane dotychczas dowody uzasadniają taki stopień prawdopodobieństwa 

35 T. Grzegorczyk, Wygaśnięcie prawa oskarżyciela publicznego do oskarżania, Problemy 
Praworządności 1980, nr 2, s. 17.

36 R. Kmiecik, Akt oskarżenia jako pisemna forma skargi oskarżyciela publicznego, Prokuratura 
i Prawo 2010, nr 1–2, s. 114–115.
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wydania wyroku skazującego, który odpowiada subiektywnemu przekonaniu 
oskarżyciela. Wniesienie aktu oskarżenia do sądu powinno nastąpić dopiero 
wtedy, „gdy w wyniku przeprowadzonej oceny materiału dowodowego (…) 
prokurator dojdzie do wniosku, że stanowią one wystarczającą podstawę do 
rozpoznania sprawy przez sąd”37. Natomiast nie można zgodzić się z raczej 
odosobnionym poglądem, że podstawą aktu oskarżenia „jest aktualność 
przesłanek implikujących przedstawienie zarzutu”38. Pamiętać należy, że spo-
rządzenie aktu oskarżenia i skierowanie go do sądu pełni w procesie poważne 
zadanie – przenosi postępowanie w kolejne stadium oraz powoduje, iż od tego 
momentu mamy do czynienia z oskarżonym, a nie podejrzanym, czy osobą 
podejrzaną, jak we wcześniejszych etapach. Akt oskarżenia jest zasadniczym 
pismem procesowym, które warunkuje postępowanie główne w przedmiocie 
odpowiedzialności karnej konkretnej osoby. Jest niczym innym jak swego 
rodzaju podaniem prokuratora kierowanym do sądu o stwierdzenie winy oskar-
żonego i wymierzenie adekwatnej do stopnia tej winy oraz stopnia społecznej 
szkodliwości czynu kary i innych sankcji przewidzianych przez prawo karne. 
Złożenie aktu oskarżenia do sądu wobec osoby, wobec której prokurator ma 
tylko taką wiedzę o określonym sprawcy i popełnionym przestępstwie, które 
wskazuje jedynie na dostateczne podejrzenie popełnienia przestępstwa przez 
tę osobę, byłoby zachowaniem wysoce nieetycznym, nad wyraz piętnującym 
postawione w stan oskarżenia osoby, wobec których byłoby duże prawdopo-
dobieństwo uniewinnienia, skoro z chwilą złożenia skargi organ ma tylko 
dostateczną wiedzę na temat sprawstwa konkretnej osoby. 

O tym, że prokurator z chwilą kierowania skargi zasadniczej do sądu po-
winien być przekonany (a przekonanie to powinno być poparte dowodami), 
że oskarżenie pod kątem prawnym i faktycznym jest uzasadnione, świadczy 
także sposób formułowania postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz 
aktu oskarżenia39. Otóż w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów jest mowa 
o podejrzanym, że „w akcie oskarżenia oskarżyciel oskarża konkretną osobę 
o ściśle określone przestępstwo, używając formy czasownikowej przeszłej do-
konanej, natomiast dla postanowienia o przedstawieniu zarzutów właściwe 
jest użycie czasu przeszłego, ale warunkowego”.

37 J. Nelken, op. cit., s. 528.
38 R. Kaczor, Stopnie prawdopodobieństwa a ocena dowodów w postępowaniu karnym, 

Przegląd Sądowy 2009, nr 7–8, s. 164.
39 J. Gurgul, Akt oskarżenia – uwagi polemiczne, Prokuratura i Prawo 2011, nr 12, s. 47.
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Faktem jest, że „z treści art. 332 § 1 pkt 2 k.p.k. jasno wynika obowiązek 
zharmonizowania zarzutu aktu oskarżenia z postanowieniem o przedstawieniu 
zarzutów w tym sensie, że w obu tych dokumentach procesowych chodzić musi 
o ten sam czyn”40, ale właściwie podobieństwo między aktem oskarżenia a po-
stanowieniem o przedstawieniu zarzutów na tym się kończy. Co prawda w tych 
pismach musi chodzić o to samo zdarzenie historyczne, ale w akcie oskarżenia 
może zostać zawarta zmodyfikowana, bardziej poprawna kwalifikacja prawna 
czynu niż ta znajdująca się w poprzednim dokumencie procesowym.

Nie będzie respektowaniem zasady legalizmu takie postępowanie prokura-
tora, który podejmując decyzję o wniesieniu aktu oskarżenia do sądu, nie ma 
subiektywnej pewności, że zebrane dowody wystarczą do skazania oskarżo-
nego. Użyte w skardze słowo „oskarżam” nie może być wyrazem upodobania 
czy fantazji oskarżyciela, bo pociąga za sobą zbyt dolegliwe konsekwencje41.

W doktrynie podnoszone były głosy, że treść aktu oskarżenia powinna 
wyrażać pewność prokuratora, że postawiona przez niego teza oskarżenia jest 
zgodna z rzeczywistością. Jeżeli w ogóle można mówić o jakimkolwiek stopniu 
prawdopodobieństwa na tym etapie, to tylko w tym znaczeniu, że fakty opisane 
w akcie oskarżenia są prawdopodobne dla sądu rozpoznającego sprawę, a nie 
dla oskarżyciela42. Akt oskarżenia jest obrazem przekonania, przeświadczenia 
oskarżyciela o postawionych przez siebie w tym dokumencie zarzutach. Za-
rzuty kierowane w skardze wobec oskarżonego powinny być prawdopodobne 
tylko dla sądu kontrolującego akt oskarżenia w stadium tzw. oddania pod 
sąd43. Celne były poglądy głoszone w poprzednio obowiązujących stanach 
prawnych, że badanie sądu w przedmiocie przygotowania rozprawy głównej 
powinno skupiać się na zagadnieniu, czy zarzuty zawarte w akcie oskarżenia 
są dla sądu w stosowny sposób uprawdopodobnione, a nie udowodnione44. 
Zatem w przeciwieństwie do uprzednio omawianych stopni prawdopodo-
bieństwa popełnienia przestępstwa, obowiązujących na etapie postępowania 
przygotowawczego, na etapie sporządzania i wnoszenia aktu oskarżenia do 
sądu, widać pewien dualizm – z jednej strony mamy tu do czynienia z pewno-
ścią o popełnionym przestępstwie (pojawia się tu po raz pierwszy w procesie; 

40 Wyrok SN z dnia 9 lutego 2011 r., II KK 228/10, LEX nr 784521.
41 J. Gurgul, op. cit., s. 51.
42 J. Nelken, op. cit., s. 528.
43 Ibidem.
44 Ibidem, s. 529.
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„pewność” jest stwierdzona na późniejszym etapie w wyroku), która cechuje 
oskarżyciela, oraz z prawdopodobieństwem sprawstwa czynu z drugiej strony, 
charakteryzującym organy sądowe podczas badania zasadności wniesienia 
aktu oskarżenia do sądu.

Na uwagę w tym miejscu zasługuje zmiana przepisów k.p.k. wprowadzona 
ustawą z dnia 27 września 2013 r.45 o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia karnego i niektórych innych ustaw, które dotyczą treści aktu oskarżenia, 
a mianowicie art. 332 i 333 k.p.k. 

Zmiana art. 332 k.p.k. dotyczy modyfikacji minimalnej treści aktu oskarże-
nia46. Po pierwsze, należy zauważyć, iż ustawodawca w miejsce zasady obowiązku 
sporządzania uzasadnienia aktu oskarżenia (od której wyjątkiem jest rezygnacja 
ze sporządzenia uzasadnienia przez Policję i organy, o których mowa w art. 
325d k.p.k.) wprowadza47 brak wymogu uzasadnienia aktu oskarżenia jako 
zasadę oraz jako wyjątek od tej zasady – możliwość dołączenia do aktu oskar-
żenia jego uzasadnienia (art. 332 § 2 k.p.k. w nowym brzmieniu). Na pierwszy 
rzut oka mogłoby się wydawać, iż w związku z tym ustawodawca „łagodzi” 
wobec oskarżycieli obowiązek przekonania sądu o tym, że konkretnego czynu 
dopuścił się konkretny sprawca. Uzasadnienie aktu oskarżenia pełni rolę spra-
wozdawczą, wyraża chęć oskarżyciela, przekonanego o sprawstwie konkretnej 
osoby, jej ścigania, jest rozwinięciem i umotywowaniem zarzutów stawianych 
w akcie oskarżenia. Brak uzasadnienia, w brzmieniu obecnie obowiązujących 
przepisów, a to na podstawie art. 337 § 1 k.p.k., prowadzi w ramach formalnej 
kontroli oskarżenia do zwrotu aktu oskarżenia (chyba że podmiot kierujący akt 
oskarżenia do sądu jest zwolniony ze sporządzenia uzasadnienia na podstawie 

45 Dz.U., poz. 1247.
46 Art. 332 k.p.k. w dotychczasowym brzmieniu: „§ 1. Akt oskarżenia powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o  jego osobie oraz dane o zastosowaniu 
środka zapobiegawczego; 2) dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu 
ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, 
a zwłaszcza wysokości powstałej szkody; 3) wskazanie, że czyn został popełniony 
w warunkach wymienionych w art. 64 k.k. albo w art. 37 § 1 pkt 4 k.k.s.; 4) wskazanie 
przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada; 5) wskazanie sądu 
właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania; 6) uzasadnienie oskarżenia. 
§ 2. W uzasadnieniu należy przytoczyć fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, 
a w miarę potrzeby wyjaśnić podstawę prawną oskarżenia i omówić okoliczności, na 
które powołuje się oskarżony w swej obronie. § 3. Akt oskarżenia sporządzony przez 
Policję lub organ, o którym mowa w art. 325d, może nie zawierać uzasadnienia”.

47 Zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2015 r.
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art. 332 § 3 k.p.k. lub art. 487 k.p.k.), co jest konsekwencją niewystarczają-
cego umotywowania aktu oskarżenia, a innymi słowy – podania o skazanie. 
Rolą aktu oskarżenia jest m.in.  przekonywanie sądu o prawdopodobieństwie 
sprawstwa określonej osoby, a tym samym o sensie kontynuowania procesu. 
Skoro tak, to brak uzasadnienia zwalnia z wymogu osiągnięcia przekonania 
o sprawstwie czynu konkretnej osoby na takim poziomie, który by prowadził do 
zasadności wniesienia aktu oskarżenia do sądu i przeniesienia sprawy ze stadium 
postępowania przygotowawczego w postępowanie jurysdykcyjne. Nic bardziej 
mylnego, ponieważ ustawodawca wprowadza w art. 333 § 1 k.p.k. powinność 
dołączenia do aktu oskarżenia wykazu dowodów, o których przeprowadzenie 
podczas rozprawy głównej oskarżyciel wnosi wraz z określeniem dla każdego 
z dowodów, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby 
także ze wskazaniem sposobu kolejności przeprowadzenia dowodów. Zdaniem 
ustawodawcy wykaz ten powinien być ułożony logicznie w całość. Podział 
dowodów powinien być skonstruowany tak, aby przebiegał według rodzaju 
czynności dowodowych. W wykazie powinny znaleźć się autonomiczne listy dla:

• osób, których wezwania na rozprawę oskarżyciel żąda;
• dokumentów, których odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia oskar-

życiel się domaga;
• dowodów rzeczowych podlegających oględzinom.
Przedstawione zmiany zostały wprowadzone na wzór postępowania 

cywilnego, oczywiście z modyfikacjami, które wynikają ze szczególnego 
charakteru procesu karnego (m.in. w procesie karnym nie występuje tzw. 
prekluzja dowodowa). Powołując się na uzasadnienie projektu zmiany Ko-
deksu postępowania karnego48, powyższe zmiany mają prowadzić do poprawy 
kontradyktoryjności w polskiej procedurze karnej, mają powodować lepsze 
przygotowanie oskarżycieli publicznych do prowadzonych przez nich spraw 
oraz spowodować przygotowanie przez nich rzetelnej analizy zebranych mate-
riałów. W konsekwencji zatem mają prowadzić do zdecydowanego wyrażenia 
przez oskarżyciela woli ścigania sprawcy przestępstwa, o którego sprawstwie 
oskarżyciel jest przekonany. Nowy przepis wzmacnia zasadę legalizmu i pod-
kreśla, że skoro oskarżyciel żąda skazania osoby wskazanej w akcie oskarżenia, 

48 Uzasadnienie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego powołanej przy Ministrze 
Sprawiedliwości Projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, Kodeks postępowania 
karnego i niektórych innych ustaw z dnia 8 listopada 2012 r., druk nr 870.
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to może powoływać się w formułowanym przez siebie akcie oskarżenia tylko 
na konkretnie ustalone okoliczności. Oskarżyciel musi być pewny o słuszności 
swoich wniosków w oparciu o te materiały, które zgromadził w postępowaniu 
przygotowawczym. Znowelizowany ar. 332 § 2 k.p.k. pozostawia do wyboru 
uzasadnienie aktu oskarżenia, które może mieć wówczas cechy pewnego ro-
dzaju procesowego „przekonywania” o zasadności prezentowanych przez niego 
zarzutów, zatem zasadności postawienia konkretnej osoby w stan oskarżenia. 
Wobec tego „nowe” przepisy prowadzą do tego, aby uzasadnienie aktu oskarżenia 
pełniło rolę posiłkową, uzupełniającą wypunktowane wcześniej główne tezy 
oskarżenia. Rolą uzasadnienia ma być rozwinięcie podniesionych w skardze 
oskarżycielskiej tez dowodowych i dowodów mających służyć ich potwierdzeniu.

Finalnie należałoby powiedzieć, że w  świetle proponowanych przez 
ustawodawcę zmian stopnie prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa 
ulegają wzmocnieniu, co jest rezultatem m.in. dążenia ustawodawcy do tego, 
aby zasada kontradyktoryjności nie była tylko zasadą pisaną, a w rzeczywistości 
martwą, której widzimy tylko pewne przejawy w postępowaniu jurysdykcyj-
nym. Nowelizacja zakłada minimalne zaangażowanie sądu w postępowanie 
dowodowe, jednocześnie aktywizując przeciwstawne strony procesu karnego 
pełniące funkcje oskarżania i obrony. Strony są zainteresowane tylko korzyst-
nym dla siebie rozstrzygnięciem, dlatego muszą podjąć trud wykazania i udo-
wodnienia wskazywanych przez siebie faktów, innymi słowy – przekonania 
o  swojej racji. Wedle przepisów nowelizujących wewnętrzne przekonanie 
oskarżyciela o popełnieniu przestępstwa przez konkretną osobę, musi ono 
znaleźć swoje odbicie w gromadzonym przez niego materiale dowodowym. 
Musi być wynikiem ciągu logicznie i konsekwentnie ułożonych dowodów na 
poparcie oskarżenia. Poprawnie skonstruowana skarga oskarżycielska zwiększa 
prawdopodobieństwo wydania wyroku skazującego. Prawidłowe stosowanie 
nowych przepisów w zakresie kreowania oskarżenia:

• po pierwsze, wskaże oskarżycielowi, czy jest sens (zgodnie z zasadą 
legalizmu) kontynuowania procesu wobec określonej osoby. Na etapie 
postępowania przygotowawczego zgromadzony przez oskarżyciela mate-
riał dowodowy, dopiero w pełni skompletowany, ułożony w taki sposób 
i w takiej kolejności, w jakiej nakazują przepisy, będzie prowadzić do 
przekonania o sprawstwie określonego czynu konkretnej osoby (a tym 
samym także do przekonania sądu o dużym prawdopodobieństwie 
sprawstwa);
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• po drugie, w razie odpowiedzi twierdzącej co do celowości prowadzenia 
postępowania, wskaże na pewność skazania konkretnej osoby za konkret-
ne przestępstwo, a także na prawidłowość wydanego przez sąd rozstrzy-
gnięcia, czyli skazania osoby, która rzeczywiście przestępstwa się dopuściła.

III. Zakończenie

Stopień przekonania co do stawianych zarzutów ma niebagatelny wpływ na 
dalszy przebieg procesu i procedowania przez sąd. Gdy w trakcie postępowa-
nia dowodowego na rozprawie głównej zostaną potwierdzone stawiane przez 
oskarżyciela zarzuty, sąd w wyroku skazującym niejako „przemieni” prawdo-
podobieństwo w stan pewności o winie i sprawstwie oskarżonego. W końcu ta 
ostateczna decyzja procesowa musi być poparta dokonanymi przez sąd, zgodnie 
z wymaganiami art. 7 k.p.k., prawidłowymi ustaleniami faktycznymi, które 
uzasadniają sprawstwo w takim stopniu, że za twierdzeniem wykluczającym 
sprawstwo oskarżonego nie przemawiają takie wątpliwości, że sąd powinien 
zgodnie z zasadą in dubio pro reo rozstrzygnąć je na korzyść oskarżonego. Aktu-
alnym i niepodlegającym dyskusji pozostaje pogląd, że „obowiązujący Kodeks 
postępowania karnego nie daje podstaw do alternatywnych ustaleń w zakresie 
przypisanego w wyroku przestępstwa, zaś ciążący na sądzie obowiązek czynienia 
ustaleń zgodnych z prawdą oraz obowiązująca w prawie zasada domniemania 
niewinności wymagają zawsze pewności stwierdzeń co do winy”49. O tym, iż 
w obowiązującym k.p.k. istnieje zakaz dokonywania w wyroku ustaleń alter-
natywnych oraz iż sąd musi być przekonany o winie i sprawstwie oskarżonego 
świadczy treść art. 413 k.p.k.50 Przede wszystkim na uwagę zasługuje element 

49 Postanowienie SN z dnia 10 marca 1995 r., I KZP 1/95, OSNKW 1995, nr 5–6, poz. 
37.

50 Art. 413 § 1 stanowi: „Każdy wyrok powinien zawierać: 1) oznaczenie sądu, który 
go wydał, oraz sędziów, ławników, oskarżycieli i protokolanta, 2) datę oraz miejsce 
rozpoznania sprawy i wydania wyroku, 3) imię, nazwisko oraz inne dane określające 
tożsamość oskarżonego, 4) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego 
popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, 5) rozstrzygnięcie sądu, 6) wskazanie 
zastosowanych przepisów ustawy karnej. § 2. Wyrok skazujący powinien ponadto zawierać: 
1) dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną, 
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wyroku, którym jest „dokładne ustalenie czynu przypisanego oskarżonemu 
oraz podanie jego kwalifikacji prawnej”. Z racji tego, że od sądu wymaga się 
pewności co do popełnionego przez sprawcę przestępstwa, w opisie czynu nie 
powinny znajdować się „określenia «nie mniej niż» albo «co najmniej» (…), 
gdyż sugerują niewykluczenie możliwości przyjęcia czegoś więcej niż zostało 
ustalone, a to byłoby sprzeczne z treścią przepisu art. 5 § 2 k.p.k.”51. 

Także powiązana z zasadą legalizmu zasada skargowości zakazuje sądowi 
wyjście poza granice oskarżenia. Jest to uzasadnione tym, że inicjatywę ścigania 
procedura karna oddaje w ręce prokuratora, który zakreśla ramy oskarżenia, 
mając w odpowiednim stopniu przekonanie o popełnionym przestępstwie. 
Zasada orzekania w granicach oskarżenia ma swoje odbicie w art. 399 k.p.k. 
Podobnie jak oskarżyciel nie jest związany kwalifikacją prawną podaną przez 
zawiadamiającego w pisemnym zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, 
tak ustawa uprawnia sąd do zmiany kwalifikacji prawnej czynu, nakazując 
jednocześnie zachowanie tożsamości czynu. Wyrok ma być zgodny z prawdą, 
a sąd co do tak ustalonych faktów musi osiągnąć stan pewności.

W oparciu o powyższe można wyprowadzić wniosek, iż wraz z większym 
zaawansowaniem procesu zwiększają się wymagania w zakresie posiadanego 
przez organ procesowy na danym etapie uprawdopodobnienia popełnienia 
przestępstwa. W toku postępowania karnego poprzez powyżej wyliczone 
stopnie prawdopodobieństwa dochodzimy do osiągnięcia stanu pewności 
popełnienia przestępstwa, osiąganego przez sąd w wyroku skazującym. 

Wymagania, jakie stawia ustawodawca przed organami prowadzącymi po-
stępowanie karne na różnych jego etapach co do subiektywnego i obiektywnego 
przekonania o popełnionym przestępstwie, mają na celu nie tylko ochronę 
przed niepotrzebnym generowaniem kosztów, ale również mają zapobiegać 
niepotrzebnemu stygmatyzowaniu osób podejrzewanych o popełnienia przestęp-
stwa, czy stawianych w stan oskarżenia. Postępowanie wbrew wypracowanym 
w doktrynie i orzecznictwie określonym stopniom prawdopodobieństwa po-
pełnienia przestępstwa w zakresie podejmowania decyzji przenoszących proces 
na wyższy stopień jest zachowaniem sprzecznym z podstawowymi zasadami 

2) rozstrzygnięcie co do kary i środków karnych, a w razie potrzeby, co do zaliczenia na 
ich poczet tymczasowego aresztowania i zatrzymania oraz środków zapobiegawczych 
wymienionych w art. 276”.

51 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2012 r., II AKa 46/12, KZS 
2012, nr 6, poz. 31.
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procesu karnego, a więc postępowaniem nielegalnym. Z drugiej strony organy 
prowadzące postępowanie, mając dowody na poparcie sprawstwa określonej 
osoby, prowadzące do uprawdopodobnienia popełnienia przestępstwa w od-
powiednim stopniu, mają nie tyle prawo, co obowiązek wszcząć i prowadzić 
postępowanie, aby w wyniku prawidłowo przeprowadzonego procesu karnego 
dokonać naprawy tego, co zostało przestępstwem dokonane. 

streszczenie

W niniejszym artykule prezentowana jest kwestia uprawdopodobnienia w prawie karnym 
w kontekście zasady legalizmu. Autorka omawia stopnie prawdopodobieństwa popełnienia 
przestępstwa, które są wymagane przy przejściu do kolejnych stadiów procesowych, tj. przy 
wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego, przy wydaniu postanow-
ienia o przedstawieniu zarzutów oraz przy składaniu aktu oskarżenia do sądu. W artykule 
uwzględnione są zmiany przepisów k.p.k. wprowadzone ustawą z dnia 27 września 2013 r. (przede 
wszystkim art. 332 oraz 333 k.p.k.), które mają doniosłe znaczenie dla omawianej tematyki.

summary

The main issue presented in the paper is the matter of probability in the criminal law 
within the context of the principle of legality. The author discusses the degrees of probability of 
committing the crime required in order to move to the further stages of the criminal process, 
i.e. when the decision of commencing the pre-judicial proceedings is issued, at the time of 
bringing the charges and when submitting the indictment to the court. The article considers 
updates of the laws introduced by the Act from 27th September 2013 (mostly the article 332 
and 333 of the Code of Criminal Procedure) which are of major importance to the subject.
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Legalizm i oportunizm w postępowaniach 
dyscyplinarnych w służbach mundurowych

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych ustaw szczególnych, 
dotyczących funkcjonowania wybranych służb mundurowych, tj. Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, pod kątem odpowiedzi na 
pytanie, czy w omawianych postępowaniach dyscyplinarnych można sformu-
łować zasadę legalizmu, czy też przeważają w nich instytucje oportunistyczne. 
Dobór wyżej wymienionych służb mundurowych nie jest przypadkowy. Są 
to jedne z najliczniejszych służb mundurowych, zaś regulacje szczegółowe 
w przytoczonych ustawach szczególnych w pewnym stopniu się różnią.

Pod kątem dalszych analiz porównawczych niezbędne jest przytoczenie 
definicji zasady legalizmu, a także jej gwarancji oraz odstępstw na rzecz opor-
tunizmu. Zasada legalizmu jest jedną z kluczowych zasad polskiego procesu 
karnego. W literaturze funkcjonuje wiele definicji zasady legalizmu. J. Tylman 
ujmuje ją jako dyrektywę nakazującą organowi procesowemu bezwzględne 
wszczynanie i kontynuowanie (przeprowadzenie) ścigania każdego przestęp-
stwa, jeżeli ścigane z urzędu jest prawnie dopuszczalne i faktycznie zasadne1. 

1 J. Tylman, (w:) T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009, 
s. 119. 
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A. Murzynowski2 określa zasadę legalizmu jako obowiązek wszczęcia postępo-
wania karnego i zakończenia go orzeczeniem materialnym (rozstrzygającym 
o odpowiedzialności karnej sprawcy czynu) we wszystkich wypadkach popeł-
nienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. K. Marszał3 wskazał 
natomiast, iż zasada legalizmu w procesie karnym polega na obowiązku ścigania 
przestępstw ściganych z urzędu, a tym samym eliminując dowolność, sprzyja 
poczuciu sprawiedliwości, stanowiąc jednocześnie barierę przed wszelkimi 
naciskami z zewnątrz. S. Waltoś i P. Hofmański4 definiują zasadę legalizmu 
jako dyrektywę, w myśl której organ procesowy powołany do ścigania prze-
stępstw jest zobowiązany, z chwilą powzięcia uprawdopodobnionej wiadomo-
ści o przestępstwie ściganym z oskarżenia prywatnego, wszcząć i prowadzić 
postępowanie karne. Przytoczone powyżej definicje doktrynalne są jednymi 
z wielu sformułowanych w piśmiennictwie, zważywszy na fakt, iż znaczna część 
autorów modyfikuje ową definicję, uwypuklając najistotniejsze dlań aspekty. 

Kluczem do dalszych analiz jest jednak przytoczenie definicji legalnej, 
zawartej w art. 10 § 1 k.p.k. Przepis ten stanowi, iż organ powołany do ścigania 
przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania 
przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny – także do wniesienia i popierania 
oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu. Słusznie zwróciła uwagę M. Rogacka-
-Rzewnicka5, iż nadanie w k.p.k. z 1997 r. nowego brzmienia zasadzie legalizmu 
nie dość, że usunęło wszelkie wątpliwości interpretacyjne, to jeszcze sprawiło, 
że uzyskała ona silniejsze normatywne umocowanie. Warto także zauważyć, 
iż na gruncie „skromnej” regulacji art. 5 k.p.k. z 1969 r. w piśmiennictwie 
definiowano zasadę legalizmu jako dyrektywę polegającą na tym, że ściganie 
nie jest pozostawione swobodnemu uznaniu oskarżyciela publicznego, lecz 
że ma on obowiązek wszczynania postępowania i wnoszenia oskarżenia, gdy 
tylko stwierdzi, że popełniono czyn o znamionach przestępstwa ściganego 
z urzędu6. Powyższa definicja, co ważne – sformułowana na gruncie poprzednio 
obowiązującego kodeksu, podkreśla dwa elementy, które nie są tak uwypu-

2 A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1984, s. 144.
3 K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 77–78.
4 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 286. 
5 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych 

przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007, s. 307.
6 M. Siewierski, (w:) M. Mazur (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 

1976, s. 28.
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klone w przytoczonym piśmiennictwie powstałym na gruncie k.p.k. z 1997 r.  
Przepis art. 10 k.p.k. zwraca bowiem uwagę na dwa elementy – obowiązku 
na etapie postępowania przygotowawczego (jako organu procesowego) oraz 
obowiązku w stadium jurysdykcyjnym (jako strony procesowej). 

Drugim, ważnym do analiz porównawczych zagadnieniem są gwarancje 
zasady legalizmu oraz odstępstwa na rzecz oportunizmu, które występują na 
gruncie postępowania karnego. 

Do gwarancji legalizmu zalicza się w piśmiennictwie w szczególności: 
• możliwość wniesienia zażalenia na bezczynność, jeżeli w ciągu 6 tygodni 

osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie nie 
została poinformowana o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa 
lub dochodzenia (art. 306 § 4 k.p.k.);

• zaskarżanie do sądu postanowień o odmowie wszczęcia postępowania 
przygotowawczego lub jego umorzeniu (art. 306 k.p.k.);

• przyznanie pokrzywdzonemu prawa do wnoszenia subsydiarnego aktu 
oskarżenia (art. 55 k.p.k.);

• społeczną kontrolę procesu karnego;
• przepisy o odpowiedzialności zawodowej i służbowej funkcjonariuszy, 

którym powierzono ściganie przestępstw7.

Przeciwieństwem zasady legalizmu jest zasada oportunizmu, która w pol-
skim procesie karnym nie obowiązuje, jednak w literaturze zwraca się uwagę 
na przejawy oportunizmu, tj. instytucje procesowe, które mają cechy celowości. 
Można do nich zaliczyć w szczególności:

• umorzenie absorpcyjne (art. 11 k.p.k.);
• umorzenie postępowania przeciwko sprawcy przestępstwa z zakresu 

przestępczości zorganizowanej lub wymienionych w katalogu enume-
ratywnie wyliczonych czynów, jeżeli złożył przed sądem wyczerpujące 
zeznania dotyczące osób uczestniczących w przestępstwie, które mogły 
przyczynić się do ujawnienia okoliczności przestępstwa, wykrycia pozo-
stałych sprawców, ujawnienia dalszych przestępstw lub im zapobieżenia 
(ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym – t.j. Dz.U. 
z 2007 r., nr 36, poz. 232 z późn. zm.);

7 Powyższy katalog sformułowano na postawie: S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 295; 
M. Rogacka-Rzewnicka, op. cit., s. 460; K. Marszał, op. cit., s. 79–80.
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• umorzenie postępowania przeciwko nieletniemu, jeżeli orzeczenie 
środków wychowawczych lub poprawczych jest niecelowe ze względu 
na orzeczone już w  innej sprawie środki (art. 21 § 2 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – t.j. 
Dz.U. z 2010 r., nr 33, poz. 178 z późn. zm.);

• system porozumień procesowych8.

Legalizm czy oportunizm w postępowaniach dyscyplinarnych?

Przechodząc do analizy regulacji dotyczących postępowań dyscyplinar-
nych, warto zauważyć, iż mają one swoisty charakter. Ustawodawca w ramach 
wybranych zawodów wprowadził unormowania pozwalające pociągnąć daną 
osobę do odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezależnie od prowadzenia w sto-
sunku do tej osoby innych postępowań przewidzianych przez ustawę. Oznacza 
to, iż popełnienie przez funkcjonariusza przestępstwa będzie determinowało 
prowadzenie w stosunku do niego postępowania karnego (w oparciu o przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego), a ponadto postępowania dyscyplinar-
nego (w związku z naruszeniem norm etycznych, do przestrzegania których 
funkcjonariusz jest zobowiązany). Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej 
uniemożliwia jednak postawienie tezy, iż funkcjonariusz ponosi „podwójną” 
odpowiedzialność za dany czyn. O ile bowiem odpowiedzialność karna od-
nosi się do wszystkich osób popełniających czyn zabroniony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polski (z pewnymi wyjątkami), to odpowiedzialność dyscy-
plinarna dotyczy osób wykonujących określony zawód i jest determinowana 
deklaracją przestrzegania określonych, tj. wyższych, standardów etycznych9. 

8 Powyższy katalog sformułowano na postawie: S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 290–292;  
K. Marszał, op. cit., s. 81. Szerzej na temat wątpliwości dotyczących klasyfikowania 
poszczególnych instytucji jako wyjątków na rzecz oportunizmu ścigania przestępstw 
zob. M. Rogacka-Rzewnicka, op. cit., s. 313–442.

9 Szerzej zob. S. Maj, Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych, Warszawa 
2008, s. 28–30. Szerzej na kanwie rozważań dotyczących zawodów prawniczych zob. 
P. Czarnecki, Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody 
zaufania publicznego, Warszawa 2013, s. 101–127.
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Stąd też powszechne jest składanie ślubowań przed rozpoczęciem wykonywa-
nia zawodu, w którym dana osoba zobowiązuje się do przestrzegania owych 
standardów, a co za tym idzie – musi liczyć się z konsekwencjami w przypadku 
ich naruszenia10.

We wstępie wskazałem, że przedmiotem analiz niniejszego opracowania 
będą trzy ustawy szczególne. Wynika to z faktu, iż brak jest jednolitych re-
gulacji odnoszących się do postępowań dyscyplinarnych, w tym oczywiście 
do postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych. Powoduje to 
pewne różnice w zakresie prowadzenia postępowań, a tym samym wymaga 
poświęcenia sferze proceduralnej znaczącej uwagi przez obrońcę obwinionego. 
Elementem wspólnym omawianych ustaw szczególnych11 jest natomiast odesła-
nie w pewnym zakresie do prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku 
ustawy o Policji i ustawy o Państwowej Straży Pożarnej mamy do czynienia 
z odesłaniem do kodeksu postępowania karnego. Warto jednak zwrócić uwagę 
na zakres tego odesłania12. 

Artykuł 124n ustawy o Państwowej Straży Pożarnej stanowi, iż w spra-
wach nieuregulowanych w zakresie postępowania dyscyplinarnego stosuje 
się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego13. Mamy więc do 
czynienia z odesłaniem w pełnym zakresie, bez wskazania konkretnych jedno-
stek redakcyjnych kodeksu postępowania karnego. Ponadto należy zaznaczyć, 
iż omawiana ustawa odsyła nie wprost, lecz odpowiednio, co nakazuje wziąć 
pod uwagę zasady postępowania dyscyplinarnego i  swoiste w tym zakresie 
regulacje, o czym będzie mowa poniżej.

Ustawa o Policji w art. 135p zakłada natomiast, iż w zakresie nieuregulo-
wanym do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu postępowania karnego dotyczące wezwań, terminów, doręczeń 

10 Por. D. Orłowska, M. Tomkiewicz, Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności 
dyscyplinarnej studentów, (w:) P. Skuczyński, P. Zawadzki (red.), Odpowiedzialność 
dyscyplinarna, Warszawa 2008, s. 45–65.

11 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1340 z późn. zm., zwana dalej ustawą o Państwowej Straży Pożarnej; ustawa z dnia 
12 października 1990 r. o Straży Granicznej, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1402 z późn. zm., 
zwana dalej ustawą o Straży Granicznej; ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. 
Dz.U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687, z późn. zm., zwana dalej ustawą o Policji.

12 Szerzej na kanwie rozważań dotyczących zawodów prawniczych zob. P. Czarnecki, 
op. cit., s. 265–389.

13 Zwanego dalej k.p.k.
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i świadków, z wyłączeniem możliwości nakładania kar porządkowych, jednak 
nie stosuje się również art. 184 Kodeksu postępowania karnego. W zakresie 
postępowania dyscyplinarnego w Policji mamy do czynienia z odesłaniem węż-
szym, które można nazwać ograniczonym, przy założeniu, że przepisy Kodeksu 
postępowania karnego mają być stosowane odpowiednio, a więc analogicznie 
jak w przypadku ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Warto zwrócić uwagę, 
iż w grupie przepisów kodeksu, które będą miały odpowiednie stosowanie, nie 
ma przepisów odnoszących się do zasad naczelnych procesu karnego, w tym 
zasady legalizmu14. Przyjmując taką koncepcję, ustawodawca był zmuszony  
w treści ustawy o Policji zawrzeć naczelne zasady, którymi kierować się powinno 
postępowanie dyscyplinarne w tej służbie mundurowej. Przykładowo można 
wskazać na regulację w zakresie zasady domniemania niewinności oraz reguły 
in dubio pro reo, czy też zasadę obiektywizmu. Artykuł art. 135g ust. 2 ustawy 
stanowi, iż obwinionego uważa się za niewinnego dopóki jego wina nie zosta-
nie udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem, zaś niedające się 
usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. Natomiast przepis 
art. 135g ust. 1 ustawy zakłada, że organy postępowania dyscyplinarnego 
(przełożony dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinarny) są obowiązane badać oraz 
uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść 
obwinionego. Podkreślić należy, iż ustawa o Policji nie zawiera normy ogólnej, 
która wprost definiowałaby zasadę legalizmu. Nie oznacza to jednak, że przepisy 
szczególne ustawy w ogóle nie odnoszą się do tej zasady. Zagadnienie to zosta-
nie poddane szczegółowej analizie w kolejnej części niniejszego opracowania.

Zdecydowanie odmiennie od powyższych rozwiązań sytuacja została 
ukształtowana w przypadku ustawy o Straży Granicznej. W treści tego aktu 
prawnego nie ma odniesienia dotyczącego aktu prawnego, który ma być 
stosowany w przypadku nieuregulowania pewnych kwestii w tej ustawie. 
Podkreślić także należy dużą syntetyczność regulacji ustawowych w zakresie 
postępowania dyscyplinarnego. Nie bez przyczyny. Przyjęto bowiem kon-

14 Szerzej zob. W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2012, s. 967–968; 
P. Jóźwiak, Stosowanie prawa karnego materialnego i procesowego w postępowaniu 
dyscyplinarnym policjantów (zarys problematyki), (w:) P. Jóźwiak, W. Majchrowicz 
(red.), Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji, Piła 2011, s. 31–42. Szerzej na temat 
stosowania k.p.k. w postępowaniach dyscyplinarnych zob. m.in. K. Dudka, Odpowiednie 
stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym 
notariuszy, Rejent 2010, numer specjalny, s. 192–208.



175 LeGaLiZM i oPoRTUniZM W PosTĘPoWaniacH DYscYPLinaRnYcH W sŁUŻBacH MUnDURoWYcH

strukcję polegającą na odesłaniu do aktu wykonawczego. Podstawę do jego 
wydania stanowi art. 136b ust. 6 ustawy, który stanowi, iż minister właściwy 
do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb przepro-
wadzania postępowania dyscyplinarnego, przesłanki wymierzania kar, ich 
wykonywanie, tryb odwoływania się od kar, a także właściwość przełożonych 
w sprawach dyscyplinarnych, uwzględniając zakres władzy dyscyplinarnej 
przełożonych, przypadki, w których postępowania dyscyplinarnego się nie 
wszczyna, czas trwania postępowania dyscyplinarnego, prawa obwinionego, 
podstawy zawieszania postępowania oraz okoliczności jego wznawiania, ro-
dzaje wydanych orzeczeń oraz dokumenty wymagane w tych sprawach. Na 
podstawie tej delegacji ustawowej zostało wydane Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży 
Granicznej15. Paragraf 42 przytoczonego rozporządzenia wprowadza zasadę, iż 
w sprawach nieuregulowanych rozporządzeniem stosuje się odpowiednio prze-
pisy Kodeksu postępowania administracyjnego16. Pojawia się więc konstrukcja 
nieznana dwóm omawianym wcześniej ustawom, będąca zresztą ewenementem 
w zakresie postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych. Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę z perspektywy założeń 
procedury administracyjnej i karnej. Różna jest bowiem ich istota. Procedura 
karna w swoich założeniach ogniskuje się wokół oskarżonego i kwestii jego 
odpowiedzialności za zarzucany czyn. Determinuje to wprowadzenie na gruncie 
procedury karnej wielu zasad naczelnych procesu, a przez to licznych instytucji 
procesowych mających na celu zabezpieczenie praw strony biernej procesu. 
Procedura administracyjna z oczywistych względów pozbawiona jest tego typu 
założeń, a tym samym nie posiada owych zasad naczelnych dotyczących pozycji 
prawnej i sytuacji procesowej jednej ze stron. Powoduje to istotne wątpliwości 
w kontekście formułowania zasad omawianego postępowania dyscyplinarnego. 
Procedura administracyjna ich nie zawiera, zaś ustawa i rozporządzenie wypo-
wiadają się w kontekście kluczowych praw obwinionego bardzo lakonicznie. 
Zapewnione jest prawo do obrony (art. 136a ustawy), ale brak już regulacji 
odnoszących się do domniemania niewinności, reguły in dubio pro reo, zasady 

15 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, Dz.U. z 2002 r., nr 118, poz. 1015 z późn. zm.

16 Zob. także: S. Maj, op. cit., s. 358–380.
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prawdy materialnej itd. Zważywszy na temat niniejszego opracowania, należy 
także zwrócić uwagę, iż na gruncie przytoczonych regulacji brak jest normy 
ogólnej statuującej zasadę legalizmu.

Biorąc pod uwagę tak istotne rozbieżności natury formalno-prawnej 
i przyjęte w przytoczonych ustawach założenia, w kolejnej części pracy zagad-
nienia istnienia lub nieistnienia zasady legalizmu zostaną omówione odrębnie 
w odniesieniu do każdej z analizowanych ustaw.

Legalizm i oportunizm na gruncie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej odsyłają w sprawach nieure-
gulowanych w zakresie postępowania dyscyplinarnego do przepisów Kodeksu 
postępowania karnego, zakładając ich odpowiednie stosowanie. Zauważyć 
należy, iż w treści ustawy o Państwowej Straży Pożarnej nie ma normy ogólnej 
odnoszącej się do zasady legalizmu, na wzór art. 10 k.p.k. Przepis art. 124n 
ustawy, nakazujący odpowiednie stosowanie przepisów procedury karnej, 
będzie się więc odnosił także do zasad naczelnych, w tym do zasady legali-
zmu. Wskazać jednak należy, iż przepis ten zakłada odpowiednie stosowanie 
przepisów k.p.k. Powstaje pytanie, czy założenia postępowania dyscyplinar-
nego na gruncie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej dopuszczają przyjęcie 
wniosku o obowiązywaniu zasady legalizmu w tym postępowaniu. Analiza 
przepisów omawianej ustawy, a w szczególności odnoszących się do wszczy-
nania postępowania, nasuwa istotne wątpliwości w tym zakresie. Artykuł 124 
ust. 1 ustawy zakłada, iż rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego na żądanie przełożonego dyscyplinarnego. 
Oznacza to, iż działania te nie są podejmowane z urzędu17. Ustawa nie przewi-
duje innej drogi do inicjowania postępowania. Nie wprowadza także ścisłych 
regulacji dotyczących sytuacji, kiedy do przełożonego dyscyplinarnego trafia 
wniosek pokrzywdzonego, zaś przełożony nie widząc zasadności wszczynania 
postępowania dyscyplinarnego, nie formułuje takiego żądania skierowanego 
do rzecznika dyscyplinarnego. W opisywanej sytuacji rysują się więc stricte 

17 Zob. także: ibidem, s. 182–183.
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rozwiązania oportunistyczne. Nie są to jedyne przypadki oportunizmu w za-
kresie postępowania dyscyplinarnego na gruncie ustawy o Państwowej Straży 
Pożarnej. Zgodnie z art. 118 ustawy za przewinienie dyscyplinarne mniejszej 
wagi, nieuzasadniające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, przełożony 
dyscyplinarny może wymierzyć karę upomnienia na piśmie, nie później jednak 
niż przed upływem 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o przewinieniu18. 
Przytoczona instytucja, co ważne, nie zawiera przesłanek, którymi miałby się 
kierować przełożony dyscyplinarny przy ocenie konkretnego stanu faktycznego. 
Jest bowiem mowa o „przewinieniu mniejszej wagi”, a także sytuacji „nieuza-
sadniającej wszczęcia postępowania dyscyplinarnego”. Obie przesłanki będą 
podlegały swobodnej ocenie przełożonego dyscyplinarnego. W sytuacji, gdy 
obwiniony nie wniesie odwołania (uzna karę za adekwatną), można pokusić 
się o stwierdzenie, że ta ocena ma charakter swobodny i niekontrolowany, gdyż 
wówczas żaden inny organ postępowania dyscyplinarnego nie będzie posiadał 
gravamen do wniesienia odwołania. Warto także zauważyć, iż omawiana ustawa 
nie wprowadza instytucji oportunistycznej znanej dwóm pozostałym zasadom, 
będącym przedmiotem niniejszych analiz, tj. odstąpienia od postępowania 
dyscyplinarnego i przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej.

Powstaje pytanie, czy w przypadku odpowiedniego stosowania k.p.k. można 
mówić o stosowaniu instytucji oportunistycznych i legalistycznych znanych 
procedurze karnej. Mam w tym zakresie zasadnicze wątpliwości. W zakresie 
rozwiązań będących gwarancjami legalizmu na gruncie procedury karnej za-
uważyć należy, iż nawiązują one w znakomitej większości do roli pokrzywdzo-
nego. Polegają bowiem na nadaniu pokrzywdzonemu znaczących uprawnień, 
chociażby w zakresie składania skargi na bezczynność, czy też zaskarżania 
decyzji wydawanych w postępowaniu przygotowawczym. Istota postępowania 
dyscyplinarnego na gruncie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej polega jednak 
na tym, że rola pokrzywdzonego została ograniczona do występowania w cha-
rakterze świadka. Do takiego wniosku prowadzi analiza przepisów szczególnych 
przyznających określone prawa i obowiązki podczas toczącego się postępowa-
nia. Przykładowo można tutaj wskazać art. 124f ustawy, który stanowi, że od 
orzeczenia komisji dyscyplinarnej wydanego w pierwszej instancji przysługuje 
odwołanie obwinionemu lub jego obrońcy i  rzecznikowi dyscyplinarnemu. 

18 Ubocznie zaznaczyć należy, iż od tak orzeczonej kary obwinionemu przysługuje 
odwołanie do komisji dyscyplinarnej.
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Tym samym należy zaznaczyć, iż wymienione powyżej gwarancje legalizmu nie 
będą miały zastosowania w przedmiotowym postępowaniu dyscyplinarnym. 

Należy także przeanalizować, czy w postępowaniu dyscyplinarnym w oma-
wianej służbie mundurowej będzie miała zastosowanie kluczowa instytucja 
oportunistyczna, tj. umorzenie absorpcyjne (art. 11 k.p.k.). Odpowiedź na to 
pytanie w pierwszej chwili nie wydaje się jednoznaczna. Ustawa o Państwowej 
Straży Pożarnej nie zawiera co prawda analogicznej instytucji oportunistycznej, 
jednak należy rozważyć, czy wskazane przeze mnie powyżej rozwiązania nie 
pełnią podobnej funkcji. Otóż z  jednej strony mamy możliwość rezygnacji 
przez przełożonego dyscyplinarnego ze skierowania do rzecznika dyscyplinar-
nego żądania wszczęcia postępowania (co nie musi być poparte spełnieniem 
żadnych przesłanek), zaś z drugiej – rozwiązanie polegające na wymierzeniu 
upomnienia za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, nieuzasadniające 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Wydaje się, iż rozwiązania te w pełni 
odzwierciedlają istotę umorzenia absorpcyjnego. Nie bez znaczenia jest także 
fakt, iż art. 11 k.p.k. wprowadza przesłankę w postaci kary pozbawienia wol-
ności, która przecież nie jest znana na gruncie postępowań dyscyplinarnych. 
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż art. 11 k.p.k. nie będzie miał, 
w świetle art. 124n ustawy odpowiedniego zastosowania w postępowaniu 
dyscyplinarnym w zakresie omawianej służby mundurowej.

Legalizm i oportunizm na gruncie ustawy o Straży Granicznej

W powyższych rozważaniach podkreśliłem, iż w zakresie postępowania 
dyscyplinarnego w Straży Granicznej paragraf 42 rozporządzenia wykonawczego 
do ustawy wprowadza zasadę, iż w sprawach nieuregulowanych rozporządzeniem 
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że analiza treści samej ustawy prowadzi 
do wniosku, że nie zawiera ona normy ogólnej odnoszącej się do zasady legalizmu, 
na kształt uregulowań z art. 10 k.p.k. Analogicznie wygląda kwestia regulacji 
zasady legalizmu na gruncie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postę-
powania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej. W celu 
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odpowiedzi na pytanie o obowiązywanie zasady legalizmu należy dokonać 
analizy uregulowań kodeksu postępowania administracyjnego. Z oczywi-
stych względów procedura administracyjna nie zawiera normy zbliżonej do 
art. 10 k.p.k. Nie można natomiast przypisać zbliżonej roli zasadzie określonej 
w art. 7 k.p.a., który stanowi, iż w toku postępowania organy administracji 
publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron 
podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny 
i  słuszny interes obywateli19. Warto zwrócić uwagę, iż reguła ta wspomina 
o czynnościach dokonanych z urzędu lub na wniosek, co jest precyzyjnie ujęte 
w treści przepisów dyscyplinarnych obowiązujących w Straży Granicznej.

Brak jednej normy odnoszącej się do zasady postępowania nie oznacza jed-
nak, iż nie może być ona zawarta w przepisach szczególnych. W tym względzie 
należy zwrócić uwagę na § 10 omawianego rozporządzenia, który stanowi, iż 
postępowanie dyscyplinarne wszczyna przełożony właściwy w sprawach dyscy-
plinarnych z urzędu, na wniosek przełożonego funkcjonariusza, na polecenie 
przełożonego, któremu podlega służbowo przełożony właściwy w sprawach 
dyscyplinarnych. Mamy więc w tym względzie określone podmioty wyłącznie 
w ramach danej formacji mundurowej. W ustępie drugim mowa jest o możli-
wości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego także na wniosek sądu, proku-
ratora albo innego zainteresowanego organu, instytucji lub pokrzywdzonego. 
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakultatywność działania przełożonego 
dyscyplinarnego, co oznacza, że nawet złożenie stosownego wniosku przez 
pokrzywdzonego nie stanowi o tym, iż postępowanie dyscyplinarne będzie 
prowadzone. Istotny jest także fakt braku przesłanek do analizy wniosków 
składanych przez instytucje i podmioty „spoza” danej służby. Będziemy mie-
li więc w tym względzie do czynienia z mechanizmem oportunistycznym. 

W regulacjach odnoszących się do postępowania dyscyplinarnego w Stra-
ży Granicznej można znaleźć jeszcze trzy instytucje oportunistyczne. Co 
ciekawe z perspektywy techniki legislacyjnej, dwa z nich ujęte są w ustawie, 
zaś jeden w rozporządzeniu. Zgodnie z art. 134a ustawy w przypadku czynu 
stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, wypełniającego jednocześnie 
znamiona wykroczenia, w przypadku mniejszej wagi lub ukarania grzywną, 

19 Szerzej. zob. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 57–68.
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przełożony dyscyplinarny może nie wszczynać postępowania dyscyplinarnego, 
a wszczęte postępowanie umorzyć. Ponadto w przypadku czynu stanowiącego 
przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, przełożony dyscyplinarny może 
odstąpić od wszczęcia postępowania i przeprowadzić ze sprawcą przewinienia 
dyscyplinarnego udokumentowaną w formie notatki rozmowę dyscyplinującą20. 
Paragraf 12 rozporządzenia przewiduje natomiast możliwość wymierzenia kary 
bez wszczynania postępowania. Wskazano w nim jednak pewne przesłanki, 
tj. okoliczności popełnionego czynu i wina funkcjonariusza nie mogą budzić 
wątpliwości; nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż nagana 
z ostrzeżeniem; pisemna zgoda funkcjonariusza na poddanie się karze dyscy-
plinarnej bez prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż w omawianym postępowaniu 
dyscyplinarnym nie obowiązuje zasada legalizmu w kształcie znanym procedurze 
karnej. Twierdzenie to nie oznacza, iż mamy do czynienia z obowiązywaniem 
zasady oportunizmu. Brak jest bowiem normy, która uprawniałaby do posta-
wienia takiej tezy. Wniosków takich nie można wyciągnąć także z istnienia 
przytoczonych powyżej instytucji oportunistycznych. Bezsprzecznie można 
natomiast postawić tezę, iż w omawianym postępowaniu poza przepisami, 
które odnoszą się do obowiązku wszczynania i prowadzenia postępowania, 
można znaleźć wiele elementów oportunistycznych, jakże charakterystycznych 
dla szeroko rozumianych postępowań dyscyplinarnych. 

Legalizm i oportunizm na gruncie ustawy o Policji

Powyżej wskazałem, iż przepisy ustawy o Policji, a konkretnie art. 135p, 
zakładają, iż w zakresie nieuregulowanym do postępowania dyscyplinarnego 
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczą-
ce wezwań, terminów, doręczeń i  świadków, z  wyłączeniem możliwości 
nakładania kar porządkowych, jednakże nie stosuje się art. 184 Kodeksu 
postępowania karnego. Z przeprowadzonych analiz wynika także, iż w usta-
wie o Policji brak jest normy ogólnej definiującej wprost zasadę legalizmu. 

20 Zob. także: S. Maj, op. cit., s. 355–356.
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Wśród przepisów szczególnych można jednak znaleźć taki, który odnosi się 
do kwestii legalizmu. Mam tutaj na myśli art. 134i ust. 1 ustawy o Policji, 
który stanowi, iż przełożony dyscyplinarny, jeżeli zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie popełnienia przez policjanta przewinienia dyscyplinarnego, 
wszczyna postępowanie dyscyplinarne z własnej inicjatywy, na wniosek bez-
pośredniego przełożonego policjanta, na polecenie wyższego przełożonego 
lub na żądanie sądu lub prokuratora. Oznacza to, iż w przypadku złożenia 
stosownego wniosku/polecenia/żądania, przełożony dyscyplinarny jest zobli-
gowany do wszczęcia postępowania. Co godne podkreślenia, w odróżnieniu 
od omawianych wcześniej procedur żądanie organu wymiaru sprawiedliwości 
(sądu, prokuratora) powoduje obligatoryjne wszczęcie postępowania, nie 
podlega zaś swobodnej ocenie organu postępowania dyscyplinarnego. Mamy 
więc do czynienia z wprowadzeniem zasady legalizmu na gruncie omawiane-
go postępowania dyscyplinarnego. Tezę taką postawił także I. Adamczak21, 
który wskazał ponadto, iż cytowany przepis nie wprowadza obowiązku 
uprawnionego organu do przeprowadzenia postępowania, lecz nakaz ten 
można wyinterpretować z dalszych przepisów regulujących postępowania 
dyscyplinarne. Z poglądem tym, co do zasady, należy się zgodzić, jednak 
należy wskazać, że postępowanie dyscyplinarne w Policji zakłada funkcjono-
wanie kilku istotnych instytucji oportunistycznych. W pierwszej kolejności 
należy przytoczyć możliwą reakcję organów postępowania dyscyplinarnego 
na wniosek pokrzywdzonego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
Zgodnie z art. 134i ust. 1 pkt 2 organ postępowania dyscyplinarnego może 
wszcząć postępowanie dyscyplinarne na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza 
to, w odróżnieniu od wskazanych powyżej sytuacji, fakultatywność działania 
organu dyscyplinarnego. Przepis ten nie wskazuje także przesłanek, które 
organ dyscyplinarny powinien brać pod uwagę, dokonując oceny zasadności 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Mamy więc do czynienia z sytuacją 
swobodnej oceny, która jednocześnie nie podlega kontroli przez wnioskujące-
go, tj. pokrzywdzonego. Podkreślić jednak należy, że w sytuacji popełnienia 
przestępstwa pokrzywdzony może pośrednio oddziaływać na postępowanie 
dyscyplinarne przez uruchomienie ścigania karnego, a tym samym złożenie 
wniosku przez sąd lub prokuraturę.

21 I. Adamczak, Zasady postępowania dyscyplinarnego policjantów, (w:) P. Jóźwiak, 
W. Majchrowicz (red.), op. cit., s. 46. Por. W. Kotowski, op. cit., s. 933–938.
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Ustawa o Policji wprowadza także dwie inne instytucje oportunistyczne 
zakładające odstąpienie od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub jego 
umorzenie22. Pierwsza z nich zakłada, że w przypadku czynu stanowiącego prze-
winienie dyscyplinarne, wypełniającego jednocześnie znamiona wykroczenia, 
w przypadku mniejszej wagi lub ukarania grzywną, przełożony dyscyplinarny 
może nie wszczynać postępowania dyscyplinarnego, a wszczęte – umorzyć. 
Natomiast w przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniej-
szej wagi przełożony dyscyplinarny może odstąpić od wszczęcia postępowania 
i przeprowadzić ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego udokumentowaną 
w formie notatki rozmowę dyscyplinującą. Obydwie sytuacje formułują prze-
słanki, z których jedne nie pozostawiają wątpliwości interpretacyjnych, tj. sta-
nowiącego przewinienie dyscyplinarne, wypełniające jednocześnie znamiona 
wykroczenia, czy też ukaranie grzywną, natomiast inne pozostawiają dużą 
swobodę w zakresie interpretacji, np. przypadek mniejszej wagi. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż na gruncie postępowania dyscyplinar-
nego w Policji można mówić o funkcjonowaniu zasady legalizmu. Co prawda 
nie jest ona zdefiniowana tak, jak w Kodeksie postępowania karnego, lecz 
wnioski takie można postawić po analizie przepisów szczególnych. Stanowi 
to więc rozwiązanie odmienne od przyjętych w omawianych powyżej służ-
bach mundurowych. W zakresie instytucji oportunistycznych postępowanie 
dyscyplinarne w Policji charakteryzuje się zbliżonymi regulacjami do tych, 
które powszechnie występują w postępowaniach dyscyplinarnych w służbach 
mundurowych. Podkreślić jednak należy, iż zakres owych rozwiązań oportuni-
stycznych na gruncie ustawy o Policji jest relatywnie najwęższy w porównaniu 
z dwoma omawianymi w niniejszym opracowaniu ustawami szczególnymi.

Uwagi końcowe

Przeprowadzona analiza odnosząca się do kwestii legalizmu i oportunizmu 
w postępowaniach dyscyplinarnych pozwoliła na sformułowanie uwag szcze-
gółowych, odnoszących się do poszczególnych służb mundurowych. Istotnym 

22 Zob. także: I. Adamczak, op. cit., s. 46.
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problemem jest brak spójnej i jednolitej regulacji wyrażonej w postaci jednego 
aktu prawnego bądź też implementacji do poszczególnych ustaw tożsamych 
regulacji odnoszących się do postępowań dyscyplinarnych. Ustawodawca był 
jednak odmiennego zdania. Tym samym, z uwagi na bardzo różne sposoby 
regulacji owej tematyki w każdej z ustaw szczególnych, trudno jest sformuło-
wać wnioski o charakterze ogólnym. Z pewnością należy zauważyć, iż przez 
różnorodne odesłania do innych ustaw (k.p.k., k.p.a.), a  także odmienne 
podejście do formułowania zasad postępowań dyscyplinarnych, brak jest 
regulacji analogicznych, jak art. 10 k.p.k., definiujących zasadę legalizmu. 
Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, iż tylko na gruncie ustawy 
o Policji można postawić tezę o obowiązywaniu takowej zasady.

Drugą konkluzją o charakterze ogólnym jest fakt występowania w postę-
powaniach dyscyplinarnych licznych rozwiązań oportunistycznych. Instytucje 
te, jak wskazałem powyżej, najczęściej dają organom dyscyplinarnym dużą 
swobodę do ich wykorzystania z uwagi na brak przesłanek lub ich bardzo 
ogólny charakter. Podkreślić jednak należy, iż występowanie takich rozwiązań 
jest charakterystyczne dla wszystkich postępowań dyscyplinarnych (nie tylko 
w służbach mundurowych). Ma to ścisły związek z  istotą funkcjonowania 
systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej w wybranych zawodach/grupach 
społecznych (np. studenci) jako odpowiedzialności odrębnej i najczęściej 
„egzekwowanej równolegle” z postępowaniem karnym w sytuacji, gdy dane 
przewinienie dyscyplinarne stanowi jednocześnie przestępstwo.

streszczenie

W artykule autor prezentuje zagadnienia dotyczące legalizmu i oportunizmu w zakre-
sie postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych. Regulacje te, ze względu na 
swoją specyfikę, w sposób znaczący różnią się od rozwiązań przyjętych w procesie karnym. 
Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o zakres obwiązywania legalizmu i oportunizmu 
w postępowaniach dyscyplinarnych, przez pryzmat poszczególnych instytucji procesowych.

summary

In the article the author presents issues of legalism and opportunism in terms of disci-
plinary proceedings in the uniformed services. These regulations, because of its specificity, 
significantly different from the solutions adopted in criminal proceedings. The author looking 



184 JakUB kosoWski

for to answer the question about the range of occurrence of legalism and opportunism in 
disciplinary proceedings, through the prism of individual institutions of process.
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Modyfikacja aktu oskarżenia  
w kontekście zasady legalizmu

I 

Akt oskarżenia jest jedną z zasadniczych czynności dokonywanych w trak-
cie postępowania karnego. Jego wniesienie inicjuje postępowanie przed sądem 
(funkcja inicjująca) oraz wyznacza zakres rozpoznania spraw przez sąd (funkcja 
programowa). Sąd może rozpoznać sprawę tylko w granicach przedmiotowych 
i podmiotowych wskazanych w akcie oskarżenia1.

Mówiąc o modyfikacji aktu oskarżenia, należy mieć na uwadze te sytuacje, 
w których dochodzi do zmiany istotnych elementów aktu oskarżenia, które 
wywołują konsekwencje procesowe dla toczącego się postępowania karnego.

II

Na wstępie należy zaznaczyć, że kwestie związane z nową redakcją art. 14 § 
2 k.p.k. były już przedmiotem odrębnej publikacji, mimo to wydaje się celowe 

1 Zob. S. Waltoś, Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa 1963, s. 12–13; J. Zagrodnik, 
(w:) R. Koper, K. Marszał, R. Netczuk, K. Sychta, J. Zagrodnik, K. Zgryzek, Proces 
karny. Przebieg postępowania, Katowice 2012, s. 83–85.
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ponowne sięgniecie do niektórych wyrażonych tam wniosków w kontekście 
problematyki niniejszego opracowania2. Wydaje się, że najbardziej radykalną 
zmianą aktu oskarżenia jest jego cofnięcie. Oznacza ono, że ta czynność 
procesowa, jaką jest wniesienie aktu oskarżenia, zostaje anulowana. Cofnię-
cie skargi powoduje umorzenie uwarunkowanego tą skargą postępowania3. 
W razie cofnięcia aktu oskarżenia sąd będzie zobligowany do umorzenia 
postępowania na podstawie art. 17 § 1 akt 9 k.p.k. ze względu na brak skargi 
uprawnionego oskarżyciela. Zgodnie z art. 14 § 2 k.p.k. w nowej redakcji oskar-
życiel publiczny może cofnąć akt oskarżenia do czasu rozpoczęcia przewodu 
sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W toku przewodu sądowego przed 
sądem I instancji cofnięcie aktu oskarżenia dopuszczalne jest jedynie za zgodą 
oskarżonego, a ponowne wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tej samej osobie 
o ten sam czyn jest niedopuszczalne. Ową regulację przewidującą możliwość 
cofnięcia aktu oskarżenia w sprawach o przestępstwa publicznoskargowe, za-
wartą w art. 14 § 2 k.p.k., w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 27 września 
2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247), można określić jako „rewolucyjną”. 
Za tym stwierdzeniem przemawiają następujące argumenty.

Po pierwsze, taka regulacja nie była znana w k.p.k. z 1928 r. zarówno 
w wersji pierwotnej (art. 59), jak i po noweli z 1949 r. (art. 54). Takiego unor-
mowania nie zawierał też k.p.k. z 1969 r. oraz k.p.k. z 1997 r. w brzmieniu 
dotychczasowym. Należy stwierdzić, że wskazane kodeksy przewidywały, że 
odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia nie było wiążące dla sądu.

Po drugie, nowe uregulowanie zawarte w art. 14 § 2 k.p.k. sprawia, iż 
nadal aktualna jest teza, zgodnie z którą dla bytu postępowania przed sądem 
w sprawach o przestępstwa publicznoskargowe konieczny jest impuls w postaci 
wniesienia skargi. Należy natomiast odstąpić od poglądu, że dla toczenia się 
postępowania sądowego nie jest wymagane popieranie skargi przed sądem4. 

2 I. Nowikowski, O cofnięciu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w procesie karnym 
(uwagi w związku z projektem zmian kodeksu postępowania karnego), (w:) A. Przyborowska-
-Klimczak, A. Taracha (red.), Iudicium et Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda 
Kmiecika, Warszawa 2011, s. 109–120.

3 M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1984, s. 286.
4 Zob. S. Stachowiak, Funkcje zasady skargowości w polskim procesie karnym, Poznań 1975, 

s. 58; idem, Glosa do wyroku SN z dnia 28 XII 1976 r., VI KRN 286/76, OSPiKA 1977, 
nr 12, s. 503.
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Mamy zatem sytuację analogiczną do postępowania w sprawach o przestępstwa 
prywatnoskargowe. W tym to postępowaniu dla bytu postępowania sądowego 
konieczne jest stałe popieranie skargi przez oskarżyciela publicznego.

Po trzecie, w dotychczasowych kodeksach była mowa o odstąpieniu od 
oskarżenia, a nie o cofnięciu aktu oskarżenia. Należy podkreślić, że w pi-
śmiennictwie dotychczasowemu sformułowaniu nadawano różne znaczenia. 
Utożsamiano je z cofnięciem aktu oskarżenia, oskarżenia5, zrzeczeniem się 
wykonywania funkcji oskarżenia6. Wydaje się, że utożsamianie odstąpienia 

5 Zob. J. Bafia, Polityka karania przestępstw ściganych na skutek skargi pokrzywdzonego, 
Warszawa 1968, s. 110; M. Cieślak, Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia, 
Palestra 1961, nr 1, s. 17, 19; idem, Polska procedura karna, s. 286; M. Cieślak, Z. Doda, 
Przegląd orzecznictwa SN w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1977), Palestra 1978, 
nr 1, s. 37; J. Bibring, Na marginesie art. 59 k.p.k., Przegląd Sądowy 1929, nr 6, s. 125; 
P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, wyd. 
4, Warszawa 2011, s. 157; S. Kalinowski, Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979, 
s.  116; idem, Postępowanie karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1963, s. 218; L. Kowalska, 
Cofnięcie rewizji i cofnięcie skargi w postępowaniu karnym de lege ferenda, Nowe Prawo 
1960, nr 9, s. 1205; S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady 
ogólne, Warszawa 1959, s. 170; idem, Glosa do postanowienia SN z 5 VIII 1930 r., II 4 
k. 345/30, OSP 1931, s. 139; S. Szafraniec, Uwagi do art. 59 k.p.k., Przegląd Sądowy 
1929, nr 8, s. 189–191; S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1985, s. 258; 
idem, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1998, s. 273; J. Wierski, Kilka uwag o art. 
59 nowego k.p.k., Głos Adwokatów 1929, z. VII–VIII, s. 258. Zob. też postanowienie 
SN z 17 IV 1953 r., IV K 380/52/I, OSN 1954, z. II, poz. 35.

6 Zob. J. Bednarzak, Glosa do wyroku SN z dnia 28 XII 1976 r., VI KRN 286/76, OSPiKA 
1977, nr 12, s. 502; Z. Łubkowski, Czy prokurator, który odstąpił od oskarżenia może założyć 
apelację na niekorzyść oskarżonego, Głos Sądownictwa 1933, nr 5, s. 279; K. Marszał, 
Ingerencja prokuratora w razie odstąpienia pokrzywdzonego od oskarżenia, NP 1979, 
nr 1, s. 76; I. Nowikowski, Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia w aspekcie 
odwołalności czynności procesowej, Annales UMCS. Sectio G 1993, s. 127–129; F. Prusak, 
Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. 1, Warszawa 1999, s. 91; M. Siewierski, 
(w:) S. Kalinowski, M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 
1966, s. 124–125; E. Skrętowicz, (w:) J. Grajewski, E. Skrętowicz, Kodeks postępowania 
karnego z komentarzem, Gdańsk 1996, s. 68; S. Stachowiak, Glosa do wyroku SN z dnia 
9 VII 1997 r., V KKN 67/97, Prokuratura i Prawo 1998, nr 7–8, s. 91; K. Woźniewski, 
Glosa do wyroku SN z 7 IV 1995 r., II KRN 18/94, Palestra 1995, nr 11–12, s. 232. 
Zob. też orzeczenie SN z 20 X 1920 r., nr 735/1920, Z. O. 1920, poz. 75; orzeczenie 
SN z 9 XII 1924 r., VI L 908/1924, Zb. O. 1924, poz. 241; postanowienie SN z 28 X 
1932 r., II 4 K 772/32, Z. O. 1932, poz. 235 (uzasadnienie) oraz uzasadnienie wyroku 
SN z 12 VII 1934 r., 2K 682/34, Z. O. 1935, poz. 34; wyrok SN z 26 IX 1938 r., 3 K 
565/38, Zb. O. 1939, poz. 94. 
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z cofnięciem aktu oskarżenia może nasuwać zastrzeżenia, ponieważ wniesienie 
aktu oskarżenia należy potraktować jako czynność nieodwołalną. Uważamy, 
iż trzeba opowiedzieć się za potraktowaniem odstąpienia od oskarżenia jako 
zrzeczenie się wykonywania funkcji oskarżenia przez oskarżyciela7. Jednocześnie 
można zauważyć, że omawiana nowela przewidziała jedynie cofnięcie aktu 
oskarżenia przez oskarżyciela publicznego. Nie znowelizowano przepisów 
dotyczących pozostałych oskarżycieli. Kodeks postępowania karnego nadal 
przewiduje odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia (art. 57 § 1 
i § 2 k.p.k.) oskarżyciela prywatnego (art. 491 § 1 k.p.k., art. 496 § 1, § 2, § 3 
k.p.k.)8. Zgodnie z jedną z dyrektyw wykładni językowej bez uzasadnionych 
powodów nie powinno się przypisywać różnym terminom tego samego znacze-
nia9. Skoro ustawodawca zróżnicował oświadczenia oskarżyciela publicznego 
i pozostałych oskarżycieli w przedmiocie popierania oskarżenia, to należy 
wyprowadzić wniosek, że oskarżyciel publiczny jest uprawniony do cofnięcia 
aktu oskarżenia, zaś inni oskarżyciele do odstąpienia od niego. Wydaje się, że 
to rozróżnienie nie pozwala na utożsamianie cofnięcia skargi (aktu oskarżenia) 
z odstąpieniem od oskarżenia, a w konsekwencji cofnięcia aktu oskarżenia ze 
zrzeczeniem wykonywania funkcji oskarżenia.

Po czwarte, dotychczas w piśmiennictwie przyjmowano tezę, która do-
puszczała cofnięcie oświadczenia oskarżyciela publicznego o odstąpieniu od 
oskarżenia10. Regulacja zawarta w nowej wersji art. 14 § 2 k.p.k. taką możliwość 
ogranicza, ale nie wyłącza. Wydaje się, że mimo sformułowania, że ponowne 
wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn jest 
niedopuszczalne, to istnieje możliwość odwołania oświadczenia o cofnięciu 
aktu oskarżenia do wydania przez sąd orzeczenia o umorzeniu postępowania 
z powodu cofnięcia aktu oskarżenia11.

7 Zob. I. Nowikowski, Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, 
Lublin 2001, s. 101.

8 Idem, O cofnięciu oskarżenia…, s. 116.
9 J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990, s. 79.
10 Zob. B. Bieńkowska, Dyspozycyjność stron w procesie karnym na tle zasady kontra

dyktoryjności, Przegląd Sądowy 1994, nr 6, s. 45–46; J. Bibring, op. cit., s. 124–125; 
M. Cieślak, Odstąpienie oskarżyciela publicznego…, s. 22.

11 Zob. I. Nowikowski, O cofnięciu oskarżenia…, s. 118–119. Zob. też uchwałę SN z 24 
stycznia 2013 r., I KZP 20/12, OSNKW 2013, z. 3, poz. 19. Zob. też interesujące uwagi 
zamieszczone w artykule B. Janusz-Pohl, O odwołalności postulatywnego oświadczenia woli 
w procesie karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, z. 1, s. 43–54. 
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Po piąte, regulacja przewidziana w znowelizowanym art. 14 § 2 k.p.k. w istot-
ny sposób osłabia istniejącą dotychczas jedną z gwarancji zasady legalizmu na 
etapie postępowania sądowego12. Pierwotna regulacja stwarzała zabezpieczenie 
przed oportunistycznym zaniechaniem przez oskarżyciela publicznego wyko-
nywania funkcji oskarżenia, co uniemożliwiałoby pociągnięcie oskarżonego do 
odpowiedzialności karnej. Wydaje się, że ta regulacja miała przede wszystkim 
znaczenie prewencyjne. Jednocześnie należy stwierdzić, że omawiana nowela 
wprowadziła również pewne zabezpieczenia przed oportunistycznym cofnię-
ciem aktu oskarżenia. Zgodnie z art. 54 § 2 k.p.k. w nowej wersji cofnięcie aktu 
oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela 
posiłkowego. Kodeks stanowi ponadto, że pokrzywdzony, który uprzednio nie 
korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od 
powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia 
oświadczyć, iż przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy. Jed-
nak te rozwiązania nie będą efektywne, gdy czyn oskarżonego godzi w dobra 
ogólnej natury, które nie pozwalają na skonkretyzowanie pokrzywdzonego. 
Ponadto nawet w razie skonkretyzowania pokrzywdzonego w sensie praw-
nym może wystąpić sytuacja charakteryzująca się brakiem aktywności tego 
uczestnika w celu uzyskania statusu oskarżyciela posiłkowego. Jednocześnie 
należy pamiętać, że wyodrębnienie przestępstw ściganych z urzędu następuje 
także wtedy, gdy ochrona określonych dóbr następuje w interesie publicznym, 
nawet wbrew woli pokrzywdzonego.

Unormowanie zawarte w noweli niewątpliwie wzmacnia zasadę skar-
gowości i  jest wyrazem koncepcji przyjętej przez ustawodawcę, że należy 
zwiększyć kontradyktoryjność postępowania przed sądem, uzależniając dzia-
łalność sądu rozpoznającego sprawę od aktywności stron w zakresie kwestii 

Na marginesie niniejszych rozważań należy dodać, że aprobujemy pogląd wyrażony 
w przytoczonym orzeczeniu oraz we wskazanej wyżej publikacji B. Janusz -Pohl (ibidem, 
s. 46), iż oskarżyciel prywatny jest uprawniony do cofnięcia oświadczenia o odstąpieniu 
od oskarżenia do momentu wydania przez sąd orzeczenia o umorzeniu, a nie jak 
pierwotnie przyjmowano – do czasu uzyskania przez to orzeczenie prawomocności. 
Zob. I. Nowikowski, Odwołalność czynności procesowych stron…, s. 118–119. 

12 Zob. też: C. Kulesza, Legalizm i oportunizm ścigania a prawa pokrzywdzonego w świetle 
nowelizacji polskiego ustawodawstwa karnego z 2013 r., (w:) T. Grzegorzczyk (red.), 
Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, 
Warszawa 2014, s. 132–133, 138–140; I. Nowikowski, O cofnięciu oskarżenia…, s. 115. 
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podlegających rozstrzygnięciu. Ponadto takie rozwiązanie może wynikać 
z założenia, że realizacja i przestrzeganie zasady legalizmu obciążają organy 
prowadzące postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego, 
który jest zobowiązany do wniesienia i popierania aktu oskarżenia (art. 10 § 1 
k.p.k.). Przyznanie oskarżonemu prawa do wyrażenia zgody na cofnięcie aktu 
oskarżenia jest rozwiązaniem analogicznym do unormowania obowiązującego 
dotychczas w postępowaniu z oskarżenia prywatnego (art. 496 § 2 k.p.k.). 
W piśmiennictwie dotyczącym oskarżenia prywatnego podkreśla się, że celem 
tego uregulowania jest zabezpieczenie oskarżonego przed szykanowaniem 
go bezpodstawnym oskarżeniem, stwarzaniem pozorów winy oskarżonego 
i wielkoduszności oskarżyciela13. Wymóg uzyskania zgody oskarżonego ma 
zabezpieczyć jego prawo np. do uzyskania wyroku uniewinniającego, gdy 
cofnięcie aktu oskarżenia następowałoby po rozpoczęciu przewodu sądowe-
go i byłoby spowodowane brakiem podstaw prawnych albo faktycznych do 
skazania, a zarzut popełnienia przestępstwa został uczyniony publicznie na 
skutek odczytania aktu oskarżenia. W tym wypadku orzeczenie o umorzeniu 
postępowania może być dla oskarżonego niesatysfakcjonujące. Wydaje się, 
że te same argumenty mogą uzasadniać rozwiązanie przyjęte w art. 14 § 2 
w nowej wersji. Pojawia się jednak wątpliwość, dlaczego w postępowaniu 
o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego tego uprawnienia nie po-
siada oskarżony, gdy cofnięcie aktu oskarżenia nastąpi przed rozpoczęciem 
przewodu sądowego i jest spowodowane wskazanymi wyżej okolicznościami.

III

Kontynuując zagadnienia związane ze zmianą aktu oskarżenia, należy 
nawiązać do unormowania przewidzianego przez art. 400 k.p.k. Zgodnie 
z tym przepisem, jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn 
oskarżonego stanowi wykroczenie, sąd nie przekazując sprawy właściwemu 

13 W. Daszkiewicz, Oskarżyciel w polskim procesie karnym, Warszawa 1960, s. 314; K. Marszał, 
Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw z oskarżenia prywatnego w polskim procesie 
karnym, Warszawa 1980, s. 53.
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sądowi, rozpoznaje ją w tym samym składzie, stosując w dalszym jej toku 
przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepis ten na-
wiązuje do art. 431 k.p.k. z 1969 r., który stanowił, że jeżeli w postępowaniu 
sądowym przed upływem 3 miesięcy od popełnienia czynu ujawni się, iż czyn 
stanowi wykroczenie, sąd przekazywał sprawę właściwemu kolegium. W razie 
ujawnienia tego dopiero na rozprawie głównej albo po upływie wskazanego 
wyżej terminu, sąd rozpoznawał sprawę na zasadach ogólnych. Podnoszono, 
że u podstaw tej regulacji było dążenie do przyspieszenia rozpoznania sprawy 
o wykroczenie, błędnie wcześniej zakwalifikowanej jako przestępstwo, oraz 
wzgląd na krótkie terminy przedawnienia karalności wykroczenia14. Podobne 
argumenty zostały wskazane przy omawianiu regulacji przewidzianej w art. 
400 k.p.k. Wzgląd na zachowanie ekonomii procesowej z tego powodu, że 
sprawa dotarła już do etapu przewodu sądowego, ma uzasadniać niecelowość 
przekazywania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznania sprawy o wykrocze-
nie15. Konsekwencją tych regulacji była i jest możliwość skazania oskarżonego, 
któremu zarzucono popełnienie czynu zakwalifikowanego pierwotnie jako 
przestępstwo, za wykroczenie16. W orzecznictwie i piśmiennictwie zaaprobo-
wano pogląd, zgodnie z którym uznanie oskarżonego za winnego popełnienia 
wykroczenia nie może być poprzedzone uprzednim uniewinnieniem sprawcy 
od popełnienia zarzucanego mu przestępstwa17.

14 K. Marszał, Prawo karne procesowe, Warszawa 1988, s. 531; A. Murzynowski, Postępowanie 
karne w sprawach o wykroczenie prowadzone na podstawie art. 431 k.p.k., Nowe Prawo 
1971, nr 10, s. 1448; S. Waltoś, Postępowania szczególne w procesie karnym, Warszawa 
1973, s. 152.

15 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, 
Warszawa 2011, s. 599.

16 Za możliwością skazania w tej sytuacji opowiedzieli się: S. Waltoś, Postępowania 
szczególne…, s. 151–152; I. Nowikowski, Ratio legis regulacji prawnej przewidzianej 
w art. 431 k.p.k. (de lege lata i de lege ferenda), (w:) T. Bojarski, M. Mozgawa, J. Szumski 
(red.), Rozwój polskiego prawa wykroczeń, Lublin 1996, s. 167–173.

17 Zob. wyrok SN z 15 września 1994 r., II KRN 169/94, Prokuratura i Prawo (wkładka) 
1995, z. 2, poz. 18; Z. Doda, J. Grajewski, Karnoprocesowe orzecznictwo Sądu Najwyższego 
(lata 1995–1996), Przegląd Sądowy 1997, nr 11–12, s. 110; P. Hofmański. E. Sadzik, 
K. Zgryzek, Kodeks…, t. 2, s. 600; S. Żółtek, Artykuł 400 k.p.k. a postępowanie karne 
przedmiotowo złożone, (w:) G. Rejman, B.T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski 
(red.), Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda 
Kaftala, Warszawa 2008, s. 375–376. Zob. A. Sakowicz, (w:) K.T. Boratyńska, A. Górski, 
A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2012, 
s..95.
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Przy analizie art. 400 k.p.k., zezwalającego na rozpoznanie przez sąd 
karny sprawy o wykroczenie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia, pierwotnie zakwalifikowanej jako przestępstwo, 
należy uwzględniać sytuację, gdy oskarżonemu postawiono zarzut popełnienia 
jednego przestępstwa, które okazuje się wykroczeniem albo w razie postępo-
wań jurysdykcyjnych złożonych, w których wszystkie zarzucane oskarżonemu 
przestępstwa okażą się wykroczeniami18. 

Trzeba podkreślić, że wątpliwości odnośnie poprawności tej regulacji były 
podnoszone od dawna i były związane z zakwestionowaniem tezy, że w razie 
ujawnienia na rozprawie obecnie po rozpoczęciu przewodu sądowego (a k.p.k. 
z 1969 r. – w razie ujawnienia się na rozprawie głównej albo po upływie 3 mie-
sięcy od popełnienia czynu), sąd skazuje za wykroczenie19. Wskazano, że skoro 
wykroczenia nie są przestępstwami, to nie powinny wchodzić w sferę kognicji 

18 R. Kmiecik, Glosa do uchwały SN z 24 maja 2005 r., I KZP 14/05, Orzecznictwo Sądów 
Polskich 2006, nr 1, s. 26. W sytuacji, gdy przedmiotem postępowania jest zarówno czyn 
uznawany za przestępstwa, jak i wykroczenie niedopuszczalne jest kumulowanie w jednym 
postępowaniu dwóch odrębnych procedur – zob. uchwałę SN z 24 maja 2005 r., I KZP 
14/05, OSNKW 2005, z. 6, poz. 51. Zob. też uwagi D. Świecki, Glosa do uchwały z dnia 
24 maja 2005 r. (I KZP 14/05), Przegląd Sądowy 2006, nr 7–8, s. 232; D. Świecki, (w:) 
B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz, t. 2, Warszawa 2013, s. 237; A. Błachnio-Parzych, H. Kuczyńska, S. Żółtek, 
Skutki oceny czynu jako wykroczenia dokonanej w trakcie procesu (art. 400), przegląd glos 
krytycznych do orzeczeń izby karnej i izby wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa 
karnego procesowego opublikowanych w okresie od kwietnia 2005 roku do marca 2006 
roku, Palestra 2007, nr 7–8, s. 329–331; Z. Pachowicz, Glosa do uchwały z dnia 24 maja 
2005 r. (I KZP 14/05), Przegląd Sądowy 2006, nr 4, s. 148–151. Zob. również uwagi 
podniesione przez D. Stachurskiego, Glosa do uchwały z dnia 24 maja 2005 r. (I KZP 
14/05), Przegląd Sądowy 2006, nr 3, s. 142–150. 

19 Już na gruncie k.p.k. z 1928 r. sformułowano tezę, że w wypadku gdy sąd na rozprawie 
dojdzie do przekonania, że w czynie zarzucanym oskarżonemu występują wyłącznie 
znamiona wykroczenia i nie ma w nim znamion przestępstwa należącego do właściwości 
sądowej, powinien wydać wyrok uniewinniający, a nie umarzający postępowanie. Zob. 
M. Siewierski, (w:) S. Kalinowski, M. Siewierski, op. cit., s. 39; W. Daszkiewicz, Treść 
orzeczenia sądowego, gdy czyn stanowi wykroczenie podlegające orzecznictwu organów 
karnoadministracyjnych, Palestra 1964, nr 3, s. 30–32. Zob. też: R. Kmiecik, (w:) 
R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2006, s. 244, 260; 
R. Kmiecik, Glosa do wyroku SN z dnia 30 sierpnia 1995 r., WRN 67/95, Wojskowy 
Przegląd Prawniczy 1997, nr 2, s. 126–128; idem, Sprawa o wykroczenie a proces karny, 
Prokurator 2002, nr 3–4, s. 12–13; E. Skrętowicz, Wyrok sądu karnego pierwszej instancji, 
Lublin 1989, s. 79.
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dotyczących spraw karnych. Postępowanie w sprawie o wykroczenie nie jest 
postępowaniem karnym sensu largo, ale jedynie zbliżonym do procesu karnego20. 

Ustosunkowując się do tej kwestii, należy podnieść, że zgodnie z art. 1 
§ 2 k.p.w. „w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, przepisy Kodeksu 
postępowania karnego stosuje się jedynie, gdy niniejszy kodeks tak stanowi”. 
W literaturze słusznie się podkreśla, że w procedurze wykroczeniowej nie 
jest możliwe stosowanie analogii do norm Kodeksu postępowania karnego21. 
Uzasadnieniem szczególnie istotnej odrębności tego postępowania jest art. 
18 § 1 k.p.k., który stanowi, że „jeżeli czyn stanowi tylko wykroczenie, pro-
kurator odmawiając wszczęcia postępowania lub umarzając je, przekazuje 
sprawę policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu; 
prokurator może sam wystąpić z takim wnioskiem”. Prokurator zobowiązany 
jest tą dyspozycją ustawową do odmowy wszczęcia postępowania (art. 305 § 3 
k.p.k.) i jednocześnie – mając na uwadze zasadę legalizmu – przekazuje sprawę 
Policji w celu podjęcia dalszych czynności związanych ze złożeniem wniosku 
o ukaranie do sądu rejonowego (art. 9 i 10 k.p.w.)22. Postępowanie w sprawach 
o wykroczenia opiera się na zasadzie celowości (argument z art. 8 k.p.w.), która 
pozwala na ocenę, czy wniesienie wniosku o ukaranie jest konieczne, czy też 
wystarczające będzie zastosowanie wobec sprawcy wykroczenia pouczenia, 
ostrzeżenia lub innych środków oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.)23.  
Przepis art. 18 § 1 k.p.k. zabezpiecza na etapie postępowania przygotowawczego 
gwarancje procesowe osoby, której czyn wyczerpuje znamiona wykroczenia, 
a jednocześnie porządkuje zakres podejmowanych czynności w ramach okre-
ślonej procedury. Wydaje się zatem, iż skoro na etapie przewodu sądowego 
wyjdzie na jaw, iż czyn zarzucany oskarżonemu nie nosi znamion przestępstwa, 
to w takim wypadku sąd powinien wydać wyrok uniewinniający24. Porówna-
nie treści art. 1 k.k. i art. 1 kodeksu wykroczeń niedwuznacznie wskazuje, że 
odpowiedzialność za wykroczenie nie jest odpowiedzialnością karną. W razie 

20 W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Komentarz. 
Warszawa 2014, s. 7.

21 S. Stachowiak, Wniosek o ukaranie w ujęciu Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, 
Prokuratura i Prawo 2002, nr 12, s. 7–8.

22 A. Sakowicz, (w:) K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, op. cit., s. 95.
23 A. Marek, Prawo wykroczeń. Wprowadzenie, Zakamycze 2004, s.30.
24 Zob. R. Kmiecik, Sprawa o wykroczenie…, s. 12. Zob. też stan faktyczny przytoczony 

w postanowieniu SN z dnia 23 X 2003 r., IV KK 94/03, OSNKW 2004, z. 2, poz.16. 



194 eWa kRUk, iReneUsZ noWikoWski

braku podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sąd w toku po-
stępowania karnego, którego przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności za 
przestępstwo, powinien wydać wyrok uniewinniający. Rozwiązanie przyjęte 
w art. 400 k.p.k. pozbawia oskarżonego prawa do uzyskania takiego wyroku25. 
Jednocześnie trzeba się zgodzić z tezą, że wydanie w tym wypadku wyroku 
uniewinniającego nie powinno uniemożliwiać pociągnięcia do odpowiedzial-
ności za wykroczenie. W tym miejscu należy zaaprobować też propozycję, aby 
jednocześnie wprowadzono przepis, zgodnie z którym, jeżeli czyn zarzucany 
jako przestępstwo okaże się w toku postępowania karnego wykroczeniem, bieg 
terminu przedawnienia karalności tego wykroczenia rozpoczyna się ponow-
nie od chwili uprawomocnienia się wyroku uniewinniającego lub orzeczenia 
kończącego postępowanie karne26.

Z tych względów można by przychylić się do poglądu wyrażanego w pi-
śmiennictwie, postulującego uchylenie art. 400 k.p.k. w dotychczasowym 
brzmieniu27. Zmianie powinno ulec również rozwiązanie w zakresie prawa 
materialnego odnośnie wykroczeń. Z katalogu wykroczeń należałoby wy-
eliminować tzw. czyny przepołowione, aby istniało wyraźne rozgraniczenie 
między wykroczeniem a przestępstwem28.

25 Gdyby nawet zaakceptować pogląd, że w procesie pojedynczym w sytuacji, gdy czyn 
zarzucany oskarżonemu jako przestępstwo został zakwalifikowany przez sąd jako 
wykroczenie i  ze względu na ekonomikę procesową nie należy wydawać wyroku 
uniewinniającego, to trudno zaakceptować tezę, aby sąd w procesie złożonym, gdy 
oskarżonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa oraz wykroczenia, nie mógł 
rozstrzygnąć wyrokiem uniewinniającym o braku podstaw do pociągnięcia oskarżonego 
do odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa, jeżeli jego zachowanie wypełnia 
tylko znamiona wykroczenia. 

26 R. Kmiecik, Sprawa o wykroczenie…, s. 12–13.
27 Tak ibidem, s. 12. Należy podnieść, że późniejsze przemyślenia skłoniły mnie do 

odstąpienia od poglądu wyrażonego wcześniej. Zob. I. Nowikowski, Ratio..., s. 167–173.
28 R. Kmiecik, Sprawa o wykroczenie..., s. 13. Zob. też: L. Gardocki, Najnowsze zmiany 

w Kodeksie karnym, Monitor Prawniczy 1995, nr 12, s. 353; R. Jancewicz, L.A. Niewiński, 
Tak zwane czyny przepołowione, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2005, nr 2, s. 63–66 
i powołana tam literatura; M. Marek, Kierunki postulowanych zmian prawa wykroczeń, 
Państwo i Prawo 1987, z. 2, s. 31–32; J. Raglewski, Konstrukcja tzw. przepołowionych 
czynów zabronionych, (w:) A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Fliegier 
(red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011, s. 295–296 i przytoczona 
tam literatura. 
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Za uchyleniem art. 400 k.p.k. może ponadto przemawiać dająca się zauwa-
żyć pewna niekonsekwencja ustawodawcy. Jest ona widoczna, gdy porównamy 
treść art. 400 k.p.k. z rozwiązaniami proponowanymi w nowej redakcji art. 14 
§ 2 k.p.k. Oto w sprawach o przestępstwa, przy ściganiu których obowiązuje 
zasada legalizmu, ustawodawca uchwalił uregulowania, które uniemożliwiają 
w zasadzie prowadzenie procesu (postępowania sądowego) i wydanie wyroku 
skazującego nawet w razie rażącego naruszenia owej zasady. Natomiast gdyby 
okazało się, że czyn błędnie zakwalifikowano jako przestępstwo, gdy w rze-
czywistości było ono wykroczeniem, ustawodawca nakazuje kontynuowanie 
postępowania. Nadto warto ponownie podnieść, że w postępowaniu w sprawach 
o wykroczenia nie obowiązuje zasada legalizmu (zob. art. 8 k.p.w.).

Pojawia się jednak wątpliwość, czy ta propozycja nie pozostaje w opozycji 
w stosunku do innych rozwiązań normatywnych.

W kontekście tego pytania należy odnieść się do problemu zakazu ne 
bis in idem. Wydaje się, że rozstrzygnięcie merytoryczne sądu co do czynu 
niewypełniającego znamion przestępstwa i uniewinnienie oskarżonego od 
zarzucanego mu przestępstwa w postępowaniu karnym nie powinno kolidować 
z art. 5 § 1 pkt 8 k.p.w. Przepis ten stanowi, iż nie wszczyna się postępowania, 
a wszczęte umarza, gdy postępowanie co do tego samego czynu obwinio-
nego zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte – toczy się. 
Ustawodawca w tym przepisie wyraźnie wskazuje na „obwinionego” (wyrok 
uniewinniający zapada w stosunku do oskarżonego). Naruszenie zaś normy: 
,,czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie jego popełnienia” (art. 5 § 1 pkt 1 k.p.w), powoduje wyłącznie 
uprzednie prawomocne rozstrzygnięcie sądu wydane na gruncie procedury 
wykroczeniowej w sprawie tożsamej zarówno podmiotowo, jak i przedmio-
towo29. Z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. wynika, że nie wszczyna się postępowania, 
a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej 
osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte – toczy się. 
W razie wydania wyroku uniewinniającego z tego powodu, że zdaniem sądu 
oskarżony swoim zachowaniem nie wypełnił znamion przestępstwa (brak 
przesłanki materialnej), należy uznać, iż uruchomienie postępowania w spra-
wie o wykroczenie nie narusza zasady ne bis in idem. Rację ma R. Kmiecik, 

29 K. Sychta, Glosa do postanowienia SN z 29 I 2004 r., I KZP 40/03, Przegląd Sądowy 
2006, nr 3, s. 118–119.
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stwierdzając, iż wykroczenie – podobnie jak przewinienie dyscyplinarne lub 
delikt cywilny – należy do zupełnie innego porządku prawnego i nie może 
mieć nic wspólnego z procesem karnym pojmowanym jako postępowanie 
w sprawie karnej (o przestępstwo)30. Jest sprawą oczywistą, że jeden i  ten 
sam czyn może pociągać za sobą różne konsekwencje prawne, różne rodzaje 
odpowiedzialności: karną, cywilną, dyscyplinarną, karno-administracyjną31. 
Zgodzić się trzeba z W. Daszkiewiczem, iż jedna z tych odpowiedzialności nie 
wyłącza drugiej, zaś stwierdzenie braku jednej nie oznacza, że nie może być  

30 R. Kmiecik, Sprawa o wykroczenie..., s. 12. Należy jednak stwierdzić, że w piśmiennictwie 
są formułowane poglądy odmienne, które przyjmują , iż odpowiedzialność za wykroczenie 
jest także odpowiedzialnością karną. Zob. M.J. Lubelski, Nierozłączność naczelnych zasad 
prawa karnego materialnego i procesowego (jednolitość prawa karnego), (w:) Z. Ćwiąkalski, 
G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 
2009, s. 202–103. Zdaniem T. Grzegorczyka (T. Grzegorczyk, (w:) T. Grzegorczyk, 
W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz LEX, Warszawa 2013, 
s. 26) odpowiedzialność za wykroczenia opiera się nie na podobnych, ale na tych samych 
zasadach, jakie rządzą odpowiedzialnością karną za przestępstwa. Autor stwierdził, 
iż nie jest to zatem odpowiedzialność karna sensu stricte, lecz odpowiedzialność za 
wykroczenia, którą można uznać ewentualnie za odpowiedzialność karną sensu largo. 
W uchwale 7 sędziów z 5 kwietnia 1973 r. VI KZP 80/72 (OSNKW 1973, z. 6, poz. 72), 
dotyczącej interpretacji określenia „odpowiedzialność karna” w rozumieniu art. 166 
§ 1 k.p.k. z 1969 r., SN stwierdził, że pojęcie odpowiedzialności karnej obejmuje nie 
tylko sferę stosowania norm kodeksu karnego, ale także sferę stosowania kodeksu 
wykroczeń. Zdaniem A. Marka (Uwagi o charakterze prawnym i „legislacyjnym modelu” 
sądowego postępowania w sprawach o wykroczenia, (w:) A. Marek (red.), Współczesne 
problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja 
Blusiewicza, Toruń 2004, s. 258–259) teza tego orzeczenia jest trafna, ale tylko częściowo. 
Według autora orzekanie o winie i stosowanie kar za wykroczenie w postępowaniu 
opartym na zasadach procesu karnego jest w  swej istocie rozstrzyganiem kwestii 
odpowiedzialności karnej, a nie działalnością innego typu. Podniósł jednocześnie, 
iż odpowiedzialność za wykroczenie nie jest odpowiedzialnością karną w znaczeniu 
ścisłym, jaka wiąże się z ponoszeniem skutków prawnych popełnienia przestępstwa. 
Zdaniem autora niedostrzeganie różnic między odpowiedzialnością za przestępstwo 
a odpowiedzialnością za wykroczenie byłoby istotnym błędem. W konkluzji stwierdził, 
że o ile odpowiedzialność za przestępstwo jest odpowiedzialnością karną w znaczeniu 
ścisłym, o tyle o odpowiedzialności karnej za wykroczenie można mówić jedynie sensu 
largo. Zdaniem A. Marka jest to odpowiedzialność zredukowana, o ograniczonych 
konsekwencjach prawnych. Ibidem, s. 259. Zob. też uwagi A. Światłowskiego, Jedna czy 
wiele procedur karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form postępowania 
karnego rozpoznawczego, Sopot 2008, s. 146–155 i wskazaną tam literaturę. 

31 W. Daszkiewicz, Treść orzeczenia sądowego…, s. 36.
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drugiej32. W konkluzji można stwierdzić, że orzeczenie uniewinniające w procesie 
karnym o zbrodnię lub występek nie przesądza w niczym o odpowiedzialności 
za wykroczenie, tak samo jak nie przesądza ono o odpowiedzialności dyscy-
plinarnej czy cywilnej33. 

Takie stanowisko wyraził też Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 
29 stycznia 2004 r. – I KZP 40/03. Zgodnie z tym orzeczeniem skoro niedopusz-
czalność ponownego postępowania zachodzi tylko wówczas, gdy – przy zacho-
waniu tożsamości osoby i czynu – uprzednie postępowanie karne zakończone 
zostało prawomocnie, to wcześniej zakończenie innego postępowania niż postę-
powanie karne, choćby co do tego samego czynu tej samej osoby, nie powoduje 
stanu rzeczy osądzonej34. Prawomocny wyrok wydany w innym postępowaniu niż 
karne nie stwarza zatem przeszkód do oceny tego samego czynu z perspektywy 
odpowiedzialności karnej35. Wcześniejsze zakończenie postępowania powodujące 
niedopuszczalność ponownego orzekania musi być postępowaniem karnym, 
a nie jakimkolwiek postępowaniem w sprawie o ten sam czyn, np. dyscypli-
narnym36. Zdaniem Sądu Najwyższego przeszkody rei iudicatae nie stanowi  
także uprzednie ukaranie za wykroczenie37. Ten pogląd Sądu Najwyższego 
został również wyrażony w wyroku z dnia 2 lutego 2012 r. IV KK 392/11. 
Zdaniem SN postępowanie zmierzające do realizacji normy materialnej innej 
gałęzi prawa niż prawo karne nie może być uznane za postępowanie karne 
w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., a więc takim postępowaniem nie jest 
też postępowanie w sprawach o wykroczenia38.

Należy jednak podnieść, że akceptacja przyjętej wyżej tezy pozostaje 
w opozycji w stosunku do sposobu pojmowania w orzecznictwie i piśmien-

32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Postanowienie SN z 29 I 2004 r., I KZP 40/03, OSNKW 2004, z. 2, poz. 22.
35 K. Sychta, op. cit., s. 121 i powołana tam literatura. Zob. też: R.A. Stefański, Przegląd 

uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2004 r., 
Wojskowy Przegląd Prawniczy 2005, z. 2, s. 68.

36 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks…, t. 1, wyd. 4, s. 191.
37 Ibidem. Należy jednak zaznaczyć, że pogląd ten poddano krytyce – zob. A. Błachnio-

Parzych, Pozorny zbieg znamion przestępstwa i wykroczenia z zasadą ne bis in idem 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Palestra 2008, nr 9–10, s. 67–68; M. Rogalski, 
Przesłanka powagi rzeczy osądzonej w procesie karnym, Kraków 2005, s. 441–442; idem, 
Glosa do postanowienia SN z 29 I 2004 r., ,,I KZP40/03, Ius et Administratio 2004, 
nr 3, s. 211. 

38 Zob. wyrok SN z 2 lutego 2012 r., IV KK 392/11, OSNKW 2012, nr 5, poz. 50.
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nictwie „sprawy o wykroczenie” oraz interpretowania zakazu ne bis in idem 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 Protokołu 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności. 

Po pierwsze, zdaniem Sądu Najwyższego ,,sprawą o wykroczenie” w rozu-
mieniu art. 110 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia jest „nie 
tylko sprawa, którą od początku prowadzono w postępowaniu uregulowanym 
w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, ale także sprawa wszczęta 
w trybie przepisów kodeksu postępowania karnego, jeżeli sąd pierwszej instancji, 
w oparciu o art. 400 k.p.k., uznał za wykroczenie czyn zarzucany oskarżonemu 
jako przestępstwo, a orzeczenia tego nie zaskarżono lub sąd odwoławczy, wska-
zany w przepisach kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia podzielił 
takie stanowisko oraz sprawa rozpoznana w postępowaniu karnym, w której 
dopiero sąd drugiej instancji, rozpoznając środek odwoławczy od orzeczenia 
w sprawie o przestępstwo, uznał w orzeczeniu kończącym postępowanie czyn, 
którego ono dotyczyło, za wykroczenie”39. Uznanie przez sąd, iż czyn zarzucany 
oskarżonemu jako przestępstwo należy zakwalifikować jako wykroczenie po-
woduje, że rozstrzygnięcie zapadające w tej kwestii jest traktowane jako wydane 
w sprawie o wykroczenie, co ze względu na treść art. 5 § 1 pkt 8 k.p.w. stwarza 
przeszkodę do ponownego rozpoznania sprawy o ten czyn w postępowaniu 
w sprawach o wykroczenia. Należy również podnieść, że w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego sformułowano tezę, iż odpowiedzialność za wy-
kroczenie ma charakter represyjny, a zatem konstytucyjne gwarancje związane 
z odpowiedzialnością represyjną (art. 42 ust. 2 Konstytucji) odnoszą się nie 
tylko do postępowania stricte karnego, ale również do innych postępowań to-
czących się w przedmiocie odpowiedzialności represyjnej40. Skoro postępowanie 
w sprawach o wykroczenia zrównano z postępowaniem karnym ze względu na 
represyjny charakter odpowiedzialności za wykroczenie41, to uniewinnienie 

39 Tak SN w postanowieniu z 23 X 2003 r., IV KK 94/03, OSNKW 2004, z. 2, poz. 16. 
Teza ta została zaakceptowana również w uzasadnieniu uchwały SN z 24 maja 2005 
r., I KZP 14/05, OSNKW 2005, z. 6, poz. 51. Pogląd SN został zaaprobowany przez 
M. Kurowskiego, M. Świeckiego, Glosa do uchwały SN z dnia 23października 2003 r., 
IV KK 94/03, Palestra 2005, nr 1–2, s. 273–276.

40 Tak wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2008 r., P 48/06, OTK-A 2008, 
z. 1, poz. 4. Takie stanowisko wyrażono też w wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 3 listopada 2004 r., K 18/03, OTK-A 2004, z. 10, poz. 103.

41 Zdaniem niektórych autorów postępowanie w sprawie o wykroczenie jest traktowane 
jako postępowanie karne (zob. M. Jeż-Ludwichowska, D. Kala, A. Lach, Charakter 
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w postępowaniu karnym stanowi przeszkodę do ponownego rozpoznania 
tego czynu przeciwko tej osobie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

Po drugie, zgodnie z art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nikt nie może być ponownie 
sądzony lub ukarany w postępowaniu przed sądem tego samego państwa za 
przestępstwo, za które został uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem 
lub uniewinniony zgodnie z ustawą i zasadami postępowania karnego tego 
państwa. W myśl dosłownego rozumienia tego przepisu należy zaakceptować 
tezę wyrażoną w piśmiennictwie, że orzeczenie, które rodzi skutki rei iudicatae 
i zakazu ne bis in idem musi zapaść w postępowaniu karnym, a zatem do osób 
oskarżonych bądź skazanych za popełnione przestępstwa42. W piśmiennictwie 
i orzecznictwie ETPCz podnosi się, że pojęcie „postępowania karnego użyte” 
w treści i art. 4 ust. 3 Protokołu nr 7 należy łączyć z terminem „oskarżenie 
w sprawie karnej” zamieszczonym w art. 6 ust. 1 EKPCz43. Zgodnie z wypra-
cowanymi przez orzecznictwo strasburskie kryteriami uznawania sprawy za 
karną w rozumieniu art. 6 ust. 1 EKPCz, sposób, w jaki daną sprawę kwa-
lifikuje ustawodawca krajowy, nie ma charakteru przesądzającego. Odrzuca 
się zatem kwestię wagi czynu jako decydującą o charakterze sprawy. O tym, 
czy mamy do czynienia ze sprawą karną w rozumieniu art. 6 EKPCz, ma 
decydować natura czynu karalnego. Podkreśla się, że karę wymierza się dla 
odpłaty i odstraszenia od podobnych czynów samego sprawcy i innych osób. 

prawny postępowania i środki przymusu w sprawach o wykroczenia, Prokuratura i Prawo 
2002, nr 6, s. 44) lub szczególny tryb postępowania karnego (zob. K. Dąbkiewicz, Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2014, s. 21; C.P. Kłak, 
Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia a ochrona praw człowieka, Prokuratura 
i Prawo 2008, nr 10, s. 83; M. Marek, Prawo wykroczeń…, s. 142), postępowanie karne 
sensu largo (A. Światłowski, (w:) P. Hofmański (red.), System prawa karnego procesowego. 
Zagadnienia ogólne, t. 1, cz. 2, s. 786–796), karnym postępowaniem odrębnym (idem, 
Jedna czy wiele procedur…, s. 90).

42 P. Hofmański, (w:) L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, t. 2: Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, Warszawa 
2011, s. 654.

43 Tak: ibidem. Zob. M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009, s. 263 (Raport Gradinger 
v. Austria z 19 maja 1994 r., skarga nr 15963/90, A. 328-C, § 73) oraz s. 526–527. Zob. 
w szczególności orzeczenie Engel i inni przeciwko Holandii, 8.6.1976, A. 22, par. 82, (w:) 
M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 
1998, s. 133.
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Podstawą jej stosowania musi być ogólna norma mająca charakter prewencyjny 
i  represyjny44. W konsekwencji tych założeń postępowanie o wykroczenie 
jest traktowane jako sprawa karna45. W razie wydania w toku postępowania 
karnego wyroku uniewinniającego z powodu uznania czynu zarzucanego 
oskarżonemu za wykroczenie, a  nie za przestępstwo, sprawia, że w  myśl 
reguł orzecznictwa strasburskiego postępowanie zmierzające do ukarania 
oskarżonego za to wykroczenie objęte jest zakazem ne bis in idem46. Zgodzić 
się trzeba z A. Sakowiczem, że zakaz ten stanowi „barierę przed nękaniem” 
przez państwo wolności jednostki poprzez wszczynanie kolejnych procesów, 
aż rezultat satysfakcjonujący organy państwa zostanie osiągnięty47. Jednakże 
odrzucenie przez orzecznictwo wagi czynu jako decydującego o charakte-
rze sprawy oraz zdeprecjonowanie kryterium sposobu, w jaki daną sprawę 
kwalifikuje ustawodawca krajowy, może prowadzić do tego, że w pewnych 
szczególnych sytuacjach, które zostały przedstawione wyżej, przy bardzo 
szerokim rozumieniu pojęcia „sprawa karna”, prowadzi to do rozwiązań co 
najmniej dyskusyjnych. Uwzględniając wcześniejsze ustalenia, pojawia się zatem 
w rozważanej sytuacji następująca alternatywa: albo sąd skaże oskarżonego 
za wykroczenie, mimo że postawiono mu zarzut przestępstwa, pozbawiając 
go zaraz prawa do wyroku uniewinniającego (mimo że przestępstwa nie po-
pełnił), albo wyda wyrok uniewinniający od zarzutu przestępstwa, co sprawi, 
iż niedopuszczalne będzie skazanie oskarżonego za wykroczenie w odrębnym 
postępowaniu. W obu sytuacjach rozwiązanie jest wątpliwe. 

Zacieranie różnic między poszczególnymi rodzajami odpowiedzialności 
może niekiedy prowadzić do rezultatów, które mają w istocie charakter anty-
gwarancyjny, mimo że zastosowano rozwiązania, które z natury rzeczy mają 
na celu ochronę interesów oskarżonego. 

44 Idem, Wokół Konwencji Europejskiej…, s. 263 i przytoczone tam orzecznictwo; C.P.  Kłak, 
op. cit., s. 87–89.

45 Zob. P. Hofmański, A. Wróbel, (w:) L. Garlicki (red.) Konwencja o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1: Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 
2010, s. 281–283; M.A. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 527. Zob. też: K. Dąbkiewicz, 
op. cit., s. 25 i przytoczone tam orzecznictwo strasburskie. 

46 Zob. sprawę Sergey Zołotukhin przeciwko Rosji – orzeczenie z 10 lutego 2009 r., Wielka 
Izba, skarga nr 14939/03, (w:) M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Wybór orzeczeń 2009, Warszawa 2010, s. 371–379.

47 A. Sakowicz, Zasada ne bis in idem w prawie karnym, Białystok 2011, s. 71 i powołana 
tam literatura.
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IV

Ze zmianą aktu oskarżenia należy również łączyć tzw. proces wpadkowy 
(art. 398 k.p.k.). Zgodnie z tym przepisem rozpoznanie przez sąd nowego czynu, 
nieobjętego aktem oskarżenia, jest uzależnione m.in. od żądania oskarżyciela, 
który w ten sposób wyraża swą wolę ścigania48. Należy zatem postawić pytanie, 
czy oskarżyciel publiczny jest zobowiązany do złożenia ustnego rozszerzenia 
oskarżenia o nowy czyn? 

Wydaje się, że oskarżyciel w  oparciu o  ten przepis korzysta jedynie 
z uprawnienia procesowego rozszerzania oskarżenia. Ustawa nie zobowiązuje 
go do złożenia oświadczenia woli ścigania na rozprawie pomimo istnienia 
dopuszczalnych warunków rozpoznania sprawy o nowo ujawniony czyn49. 
Może on uznać, że rozpoznanie sprawy wymaga odrębnego postępowania. 
Uznano, że zaniechanie ustnego rozszerzenia aktu oskarżenia nie stanowi 
naruszenia zasady legalizmu50, i to nawet w sytuacji, gdy fakt jego popełnienia 
nie budzi wątpliwości i nie jest konieczne prowadzenie postępowania przy-
gotowawczego51. To stanowisko można zaakceptować tylko przy założeniu, 
że oskarżyciel uznał, iż nowo ujawniony czyn powinien być przedmiotem 
odrębnego postępowania karnego. Rację ma S. Stachowiak, twierdząc, iż 
sytuacja taka „nie stoi w sprzeczności z zasadą legalizmu, gdyż wynikający 
z tej zasady obowiązek ustawowy ścigania i oskarżania nie musi być koniecz-
nie realizowany za pomocą procesu wpadkowego”52. Należy zaakceptować 
pogląd, że naruszeniem zasady legalizmu byłaby bierna postawa oskarżyciela 
publicznego, który nie podjąłby żadnych działań, aby wyjaśnić okoliczności 
nowo ujawnionego czynu53. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy „między 
przestępstwami, które stanowią już przedmiot oskarżenia, oraz między 

48 M. Klejnowska, Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie, Zakamycze 
2004, s. 69.

49 Uprawnienie wynikające z art. 398 § 1 k.p.k. nie może zostać zrealizowane w razie 
pojawienia się nieusuwalnej przeszkody w toku rozprawy, np. ograniczeń wypływających 
z immunitetów. Zob. S. Stachowiak, Konstrukcja tzw. procesu wpadkowego w polskim 
prawie karnym procesowym, Nowe Prawo 1975, nr 1, s. 87–88.

50 Ibidem, s. 89.
51 M. Klejnowska, op. cit., s. 69.
52 S. Stachowiak, Konstrukcja tzw. procesu wpadkowego…, s. 89.
53 Zob. M. Klejnowska, op. cit., s. 69.
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czynami, które zostały dopiero ujawnione na rozprawie, może zachodzić 
związek tego rodzaju, że rozpoznanie pierwszego z nich jest niemożliwe bez 
wyjaśnienia okoliczności drugiego czynu”54.

Należy zaaprobować pogląd wyrażany w piśmiennictwie, że ustawa nie 
zobowiązuje oskarżyciela publicznego do złożenia ustnego rozszerzenia oskar-
żenia o nowy czyn55.

streszczenie

Autorzy rozważają w artykule sytuacje, w których dochodzi do zmiany istotnych 
elementów aktu oskarżenia, które wywołują konsekwencje procesowe dla toczącego się 
postępowania karnego. Poddają analizie cofnięcie aktu oskarżenia. Rozważają również 
regulację zawartą w art. 400 polskiego kodeksu postępowania karnego, która umożliwia 
skazanie oskarżonego za wykroczenie, mimo że oskarżono go za przestępstwo. Omawiają 
też regulację prawną wskazaną w art. 398 kodeksu postępowania karnego, która zezwala na 
rozszerzenie oskarżenia o czyn, który pierwotnie nie był objęty aktem oskarżenia.

summary

The authors of the article study the situations in criminal proceeding in which the 
change of some essential elements of the indictment brings about lawsuit consequences. 
Such changes are substantial to conduct in progress, in the context of the principle of legal-
ity. The subject of the article is the withdrawal of the indictment. The Authors analyse the 
400th article of the Code of Criminal Procedure, which makes it possible to sentence the 
accused for an offence, although they were accused of a crime. The authors also study the 
398th article of the Code of Criminal Procedure, which allows to extend the accusation to 
an act which was not included in the indictment. 

54 F. Prusak, Przedmiotowe rozszerzenie oskarżenia w postępowaniu sądowym, Nowe Prawo 
1971, nr 10, s. 1445. 

55 M. Klejnowska, op. cit., s. 69; S. Stachowiak, Przedmiotowe rozszerzenie oskarżenia 
w toku rozprawy głównej w polskim procesie karnym, Prokuratura i Prawo 2002, nr 6, 
s. 11.
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Mariusz Młoczkowski 

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Skuteczność procesowych gwarancji realizacji zasady 
legalizmu a odstępstwa… na rzecz zasady oportunizmu

Niniejszy artykuł ma w zamierzeniu autora stanowić przyczynek do wciąż 
aktualnej dyskusji dotyczącej zasad legalizmu i oportunizmu, w szczególności 
w aspekcie ich wzajemnych relacji, przy uwzględnieniu – co wszak jest bez-
sporne – iż to właśnie zasada legalizmu, z mocy art. 10 k.p.k., stanowi zasadę 
dominującą w obowiązującym modelu polskiego procesu karnego. O tyle też 
zasadne wydaje się być odniesienie do powyższego zagadnienia, że zbliża się 
czas przebudowy ustawy karnoprocesowej, a w związku z tym zaakcentowanie 
postrzeganych w praktyce sądowej zjawisk w obszarze stosowania zasady lega-
lizmu być może przyczyni się do wzbogacenia dyskursu o właściwym kierunku 
dalszych zmian legislacyjnych, racjonalizujących i zarazem usprawniających 
przebieg procesu karnego. 

Dla porządku należy na wstępie zastrzec, że poczynione poniżej uwagi 
nie stanowią nawet próby kompleksowego ujęcia tego zagadnienia; nie mogą 
być za takowe uważane już chociażby z tego powodu, że nie zostały oparte 
na stosownej metodologii, jak również nie są wynikiem pogłębionych badań 
empirycznych, pozostając li tylko refleksją opartą na obserwacji praktyki 
orzeczniczej (z punktu widzenia sędziego sądu I instancji, jak również sędziego 
sądu odwoławczego), a tym samym mającą wymiar stricte subiektywny; tym 
niemniej pozostaje żywić nadzieję, że zasygnalizowane zjawiska być może staną 
się przedmiotem zainteresowania teoretyków prawa karnego procesowego, 
a w efekcie doczekają się właściwej, naukowej analizy.
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Przed omówieniem istoty zagadnienia nie sposób nie odwołać się – w sposób 
ogólnikowy – do zagadnienia zakresu obowiązywania obu przedmiotowych 
zasad procesowych (legalizmu i oportunizmu), przy poszanowaniu sposobu 
ich teoretycznego ujęcia (którego omawianie jest w tym miejscu zbędne, bo-
wiem jest ono doskonale znane osobom zainteresowanym niniejszą materią).

Przede wszystkim należy stwierdzić (co podkreślono już na wstępie), że 
obowiązujący Kodeks postępowania karnego1 za dominującą uznaje zasadę 
legalizmu (jest to stwierdzenie o tyle dla autora oczywiste, że zarazem opo-
wiada się za wąskim rozumieniem zasady oportunizmu, a więc bez zaliczania 
do wyjątków na jej rzecz immunitetów, instytucji warunkowego umorzenia 
postępowania, jak również – tym bardziej – umorzenia postępowania z po-
wodu znikomej szkodliwości społecznej czynu; dodać przy tym trzeba, że 
uwaga niniejsza została podniesiona na marginesie, tylko dla porządku, bez 
szerszego teoretycznego uargumentowania z tego powodu, że – ściśle rzecz 
biorąc – sposób teoretycznego ujęcia zasady oportunizmu nie ma większego 
znaczenia dla przedstawionych poniżej spostrzeżeń). Zauważyć dalej wypada, 
że wyjątki na rzecz zasady oportunizmu (w istocie niezależnie od tego, czy 
zasadę tę postrzega się wąsko, czy też szeroko) w żadnym razie nie osłabiają 
zasadniczego, dominującego znaczenia zasady legalizmu, także w aspekcie 
poszanowania teoretycznego modelu równości wobec prawa; okoliczność ta 
jest bezsporna. Nie ma przy tym potrzeby bliższego omawiania w niniejszym 
szkicu, jakie – w ujęciu modelowym – są w obowiązującym stanie prawnym 
kodeksowe gwarancje realizacji zasady legalizmu; wystarczające będzie tylko 
przypomnienie, iż w szczególności należy do nich nie tylko możliwość zaskar-
żenia (przez uprawnione podmioty) postanowień o odmowie wszczęcia lub 
umorzeniu postępowania przygotowawczego, ale przede wszystkim zapewnie-
nie kontroli tych decyzji przez organ sądowy (na żądanie pokrzywdzonego), 
a następnie możność wystąpienia z subsydiarnym aktem oskarżenia o czyn 
ścigany z urzędu, gdy prokurator ponownie odmówi wszczęcia lub umorzy 
postępowanie przygotowawcze2; należy do nich również chociażby przewidzia-
ny w art. 304 k.p.k. obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, 
a w konsekwencji obowiązek wszczęcia postępowania przygotowawczego, 

1 Kodeks postępowania karnego – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U., nr 88, poz. 
553 ze zm.

2 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 3, Zakamycze 2003.
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jeśli rzeczywiście zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 
ściganego z urzędu (art. 303 k.p.k.).

Mając świadomość, iż unormowania Kodeksu postępowania karnego są 
podporządkowane dominującej zasadzie legalizmu (co zresztą wprost oddaje 
norma wynikająca z przepisu § 2 art. 10 k.p.k.), zarazem warto zauważyć, że 
praktyka sądowa (będąca po części skutkiem praktyki prokuratury), związana 
z poszerzającym się zakresem tzw. konsensualizmu w orzekaniu w sprawach 
karnych, niekiedy czyni ów teoretyczny, postulowany przez ustawodawcę, 
aktualny model procesu karnego wręcz iluzorycznym, mimo iż – teoretycznie 
rzecz biorąc – zasada legalizmu nie stoi w sprzeczności z  tymże tzw. kon-
sensualnym kończeniem postępowań karnych. Rzecz nie dotyczy przy tym 
samego „modelu” takiego właśnie rozpoznawania spraw karnych (mającego 
wszak pełne oparcie w przepisach Kodeksu postępowania karnego), ale swoiste 
„zagrożenie” dla zasady legalizmu można postrzegać w niektórych „praktycz-
nych” przejawach zachowań „formalnie” opartych na przepisach regulujących 
konsensualne rozpoznawanie spraw karnych (mowa tu o regulacjach art. 355 
k.p.k. i art. 387 k.p.k.). 

W tym kontekście wypada przypomnieć, iż w świetle unormowań obowią-
zującego Kodeksu postępowania karnego zasadniczym, wręcz „klasycznym” 
przejawem realizacji zasady oportunizmu jest istnienie instytucji określonej 
w art. 11 § 1 k.p.k. (jest to tzw. umorzenie absorpcyjne). Faktem przy tym 
jest, że obserwacja praktyki orzeczniczej nie pozostawia wątpliwości, iż in-
stytucja ta ma marginalny zakres zastosowania. Podkreślić zarazem trzeba, że 
konstatacja, iż umorzenie absorpcyjne nie jest stosowane w znaczącej liczbie 
postępowań karnych, sama w sobie nie dowodzi, iż instytucja ta jest zbędna 
(notabene praktycy niejednokrotnie postulują poszerzenie możliwości jej 
stosowania, co dotychczas nie znalazło odzwierciedlenia w zmianach legisla-
cyjnych). Warto przy tym podkreślić, że w ujęciu modelowym ów wyjątek 
stanowi wyraz tendencji ukierunkowanych na (niekiedy mówi się: racjonalne) 
ograniczenie zasady legalizmu, prowadzących w swych skutkach do umo-
rzenia postępowania karnego pomimo istnienia wszystkich przesłanek do 
pociągnięcia danego sprawcy do odpowiedzialności karnej. Nie sposób w tym 
kontekście nie wspomnieć, że poszerzenie możliwości zastosowania umorzenia 
absorpcyjnego, objęcie nim szerszego zakresu spraw karnych (a więc nie tylko 
występków zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności), w żadnym razie 
nie oznacza swoistego „omijania” zasady oportunizmu – wszak warunkiem 
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koniecznym, aby zastosować tę instytucję prawa karnego procesowego jest 
uprzednie wszczęcie postępowania karnego, następnie wykazanie, iż dana 
osoba jest sprawcą zarzucanego przestępstwa, a dopiero w dalszej kolejności 
rzetelne rozważenie celowości umorzenia w stosunku do niej postępowania we 
wskazanym trybie art. 11 k.p.k., o ile – co oczywiste – spełnione są ustawowe 
przesłanki zastosowania tej instytucji3. W takiej procedurze jak najbardziej 
można także postrzegać przejaw realizacji normy wynikającej z § 1 art. 11, 
nakazującej organowi powołanemu do ścigania przestępstw „wszczęcie 
i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego” (wniesienie i popieranie 
oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu – przez oskarżyciela publicznego jest 
konsekwencją wskazanych czynności). 

W takiej rzeczywistości unormowań kodeksowych, przy konstatacji 
o marginalnym znaczeniu instytucji umorzenia absorpcyjnego, ma miejsce 
wspomniana wyżej praktyka sądowa, która – w przekonaniu autora – dowodzi, 
iż pojawiają się tendencje do swoistego „poszerzenia” pola zachowań w istocie 
sprzecznych z ideą zasady legalizmu, a które można określić, na potrzeby ni-
niejszego szkicu, jako „zachowania oportunistyczne” – i to w nich wyraża się 
swoiste „zagrożenie” dla aktualnego modelu procesowego, ukierunkowanego na 
zapewnienie zasadzie legalizmu dominującej pozycji, nie zaś w skali ustawowo 
„dopuszczalnych” wyjątków na rzecz zasady oportunizmu (niezależnie, czy 
rozumie się ją, w aspekcie teoretycznym, szeroko, czy też wąsko). Rzecz bowiem 
w tym, że zachowania te jednoznacznie prowadzą do „osłabienia” dominującej 
zasady legalizmu w sposób, który nie został zamierzony przez ustawodawcę, 
nie mieszcząc się w regułach ustawowych wyjątków na rzecz zasady oportu-
nizmu. Zjawiska te powstają (a raczej: są łatwe do postrzeżenia) w warunkach 
procesów, w których w stan oskarżenia stawia się wiele osób bądź też w przy-
padku postępowań obejmujących mniejszą liczbę oskarżonych (a czasem 
i w przypadku jednej osoby oskarżonej) stojących pod zarzutem popełnienia 
wielu przestępstw. W takich realiach, niekiedy, zapadające rozstrzygnięcia 
rodzą u obserwatorów procesów karnych pytania, czy nie są one – chociażby 
w niewielkiej mierze – podyktowane swoiście pojmowanymi przesłankami 
(można je określić jako „celowościowe”) ukierunkowanymi na dążenie do 
„przyspieszenia” czynności procesowych, w szczególności na skrócenie czasu 
rozprawy sądowej. Można też w tym kontekście postrzegać taką praktykę jako 

3 Por. J. Tylman, Zasada legalizmu w procesie karnym, Warszawa 1965, s. 126 i n.
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podyktowaną względami „racjonalnymi”, co jednak – siłą rzeczy – zakłada, że 
obowiązujące unormowania procesowe, hołdując zasadzie legalizmu, takiego 
„racjonalizmu” są pozbawione. By uniknąć sporu na tym tle, lepiej będzie 
mówić o „usprawnieniu” tych czynności procesowych, które zasada legalizmu 
czyni wielce czasochłonnymi, nie zaś o ich „zracjonalizowaniu”. Zastrzec też 
przy tym z całą mocą trzeba, że czynione w tym miejscu uwagi w żadnym razie 
nie stanowią wyrazu kontestacji zasadności zapadających orzeczeń sądowych 
w poszczególnych sprawach ani też nie zakładają „złej woli” organów proce-
sowych, pozostając wyłącznie wyrazem zainteresowania autora, czy niektóre 
z orzeczeń nie opierają się (również) na swoiście pojmowanych „względach 
pragmatycznych”, związanych przy tym z ideą zasady oportunizmu, które – 
notabene – w ostatecznym rachunku wcale nie muszą prowadzić do tego, że 
finał danego postępowania karnego nie realizuje celów określonych w art. 2 
k.p.k. Prowadzi to do wniosku, że być może zasadnym byłoby podjęcie się przez 
teoretyków prawa karnego procesowego zbadania, czy owe przejawy praktyki 
sądowej istotnie świadczą o tym, że codzienność orzecznicza próbuje w swoisty 
sposób „poszerzyć” zakres zachowań oportunistycznych i czy pociąga ona za 
sobą realne zagrożenie dla ustawowych celów postępowania karnego (a takie 
pytanie o tyle jest zasadne, że wydaje się, że dominacja zasady legalizmu ma, siłą 
rzeczy, właśnie gwarantować realizację tych zadań wymiaru sprawiedliwości). 
Rzecz bowiem w tym, że skoro ustawodawca dopuszcza wyjątki na rzecz zasady 
oportunizmu (dość przypomnieć o instytucji z art. 11 § 1 k.p.k.), a tym samym 
zakłada możliwość odstąpienia (w przypadku spełniania określonych przesłanek) 
od tego, by sprawca „został pociągnięty do odpowiedzialności karnej” (art. 2 
§ 1 pkt 1 k.p.k.) – o ile rozumie się pod tym pojęciem dolegliwość (represję) 
karną – i nie jest to sprzeczne z abstrakcyjnie pojmowaną ideą sprawiedliwości 
(przy założeniu, że cele Kodeksu postępowania karnego, wyrażone w przepisie 
art. 2 k.p.k., stanowią emanację tej idei), to rodzi się pytanie o zakres takiego 
„oportunistycznego” postępowania organów procesowych, które nie zagrozi 
osiągnięciu celów, którym służą unormowania ustawy karnoprocesowej. Dla 
porządku trzeba przy tym dodać, że poza sferą niniejszych rozważań pozo-
stają sytuacje, w których zapadłe orzeczenia w jednoznaczny sposób przeczą 
idei sprawiedliwości; ograniczyć je należy do tych sytuacji, w których realia 
procesowe czynią zasadnym pytanie, czy sądy, podejmując określone decyzje 
procesowe (o których mowa w niniejszym szkicu), w swoisty sposób starają 
się ukierunkować ewentualne przyszłe decyzje ustawodawcy, tak by wymiar 
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sprawiedliwości stał się efektywniejszy i sprawniejszy, czy też podejmują próbę 
usankcjonowania zachowań, które de facto, w skrajnych przypadkach, mogą 
stanowić zagrożenie dla elementarnych zasad demokratycznego państwa prawa 
(gdyż mogą być postrzegane jako rażąco sprzeczne z regułami rzetelnego proce-
su), mimo że są podyktowane wolą swoistego „usprawnienia” (przyspieszenia) 
postępowań karnych. Powyższe rodzi więc pytanie o to, czy praktyka sądowa 
w ten sposób wyraża zasadne postulaty mogące wpłynąć na stanowisko władzy 
ustawodawczej (a także środowiska naukowe – teoretyków prawa procesowe-
go) w celu stworzenia mechanizmów służących skuteczniejszemu osiągnięciu 
konstytucyjnych zadań sądów sprawujących wymiar sprawiedliwości, pomimo 
poszerzenia skali zachowań hołdujących zasadzie oportunizmu (a więc czy nie 
uniemożliwia to osiągnięcia ustawowych celów postępowania karnego), czy 
też zjawiska te nie są niczym więcej, jak „praktyką” podyktowaną względami 
czysto „pragmatycznymi” (abstrahującymi od ustawowych celów postępowania 
karnego, których osiągnięcie – w obecnym modelu procesu podporządkowanym 
dominującej zasadzie legalizmu – niejednokrotnie wymaga podejmowania 
czynności żmudnych, pracochłonnych), co – ze zrozumiałych względów – 
oczywiście nie może zasługiwać na akceptację. Stąd – w przekonaniu autora 
– sens zasygnalizowania przedmiotowych zjawisk.

Jak wyżej wskazano, występują one w związku z tzw. trybami konsensu-
alnymi. Jakkolwiek ten sposób rozpoznawania spraw karnych wprawdzie nie 
jest, jak była o tym mowa, wyrazem realizacji zasady oportunizmu w jej ścisłym 
znaczeniu, to już sam w sobie niekiedy sprzyja wspomnianym „praktykom 
oportunistycznym”. W szczególnie jaskrawy sposób można je postrzegać, 
jak wyżej zasygnalizowano, w sprawach karnych o rozbudowanym zakresie 
przedmiotowym i podmiotowym, gdy zarzuty popełnienia kilkudziesięciu, 
a wielokrotnie i kilkuset przestępstw są stawiane w  jednym postępowaniu 
(w wyniku zastosowania unormowania art. 34 § 1 i 2 k.p.k.) wielu osobom 
(nie są wszak wcale odosobnione przypadki procesów, w których oskarżonych 
jest czasem kilkadziesiąt osób), jak również w przypadku procesów, gdy jed-
na osoba jest oskarżona o popełnienie wielu przestępstw. W takich realiach 
podmiotowo-przedmiotowych danej sprawy zdarza się, że ma miejsce swoiste 
omijanie rygorów wynikających z zasady legalizmu, co w praktycznym wymia-
rze przybiera postać rozstrzygnięć w dalekiej analogii przypominających istotę 
instytucji określonej w art. 11 k.p.k., co również rodzi wrażenie, że ma miejsce 
związane z tym swoiste „instrumentalne” traktowanie chociażby instytucji 
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określonej w art. 387 § 1 k.p.k. (w odniesieniu do występków zagrożonych 
karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności także art. 335 § 1 k.p.k.). 
Przykładem takiej „praktyki” może być chociażby sytuacja „skruszonego” prze-
stępcy stojącego pod zarzutem popełnienia kilkudziesięciu (a nawet i kilkuset) 
przestępstw, w stosunku do którego sądy, także w uwzględnieniu składanych 
w tym przedmiocie wniosków prokuratorskich, w tzw. trybie konsensualnym 
wymierzają kary jednostkowe w minimalnych wymiarach (w dolnym progu 
zagrożenia), a następnie orzekają karę łączną (kary łączne) czy to znacząco 
zbliżoną do minimalnej, czy też wręcz orzeczoną z zastosowaniem zasady 
absorpcji. Wyjaśnić przy tym trzeba, nie kontestując swobody jurysdykcyjnej 
orzekających sądów i nawet nie próbując kwestionować zasady swobodnego 
uznania sędziowskiego, iż nie sposób nie rozważać przypadków, gdy np. za 
popełnienie kilku (a nawet kilkunastu) poważnych przestępstw sądy orzekają 
wobec sprawcy, w trybie art. 387 k.p.k., kary jednostkowe w dolnych progach 
ustawowego zagrożenia, aby następnie wymierzyć mu karę łączną niewiele 
wyższą (a czasem i taką samą), jak owe kary jednostkowe li tylko po to, by 
stało się możliwe warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozba-
wienia wolności (art. 69 § 1 k.k.), co wręcz razi „sztucznością” rozstrzygnięcia. 
Nie sposób oczywiście niejako automatycznie poddawać w każdym takim 
przypadku w wątpliwość słuszności orzeczeń (chociażby z uwagi na indywi-
dualny charakter sprawy i odnoszone do każdego przypadku ustawowe reguły 
wymiaru kary), ale przypadki takie rodzą pytanie (na które – wedle wiedzy 
autora – nie poszukiwano odpowiedzi), czy takie właśnie rozstrzygnięcia nie 
są podyktowane tylko „formalną” koniecznością orzeczenia – w konsekwen-
cji stosowania reguł zasady legalizmu – kary za każde z licznie zarzuconych 
w akcie oskarżenia przestępstw, podczas gdy w  istocie sądy w ten sposób, 
w procesie orzekania kary łącznej, stosują „reguły oportunistyczne” sprowa-
dzające się w praktycznym ich wymiarze do swoistego „zaniechania (można 
by dodać: właściwego) ukarania” (mimo wymierzenia kar jednostkowych) 
za szereg przestępstw (mowa tu oczywiście o „ukaraniu” rozumianym jako 
wymierzenie represji karnej surowszej aniżeli taka, jaka jest „proponowana” 
w trybie konsensualnym, a która mogłaby zapaść po przeprowadzeniu po-
stępowania dowodowego w sposób bezpośredni na rozprawie). Nie sposób 
przy tym nie zauważyć, że już sama idea instytucji kary łącznej takie skutki 
– praktycznie rzecz biorąc – za sobą pociąga (dla wyostrzenia przykładu dość 
powołać sytuację, w której kara łączna pozbawienia wolności jest orzekana 



216 MaRiUsZ MŁocZkoWski 

wobec sprawcy kilkunastu lub kilkudziesięciu przestępstw). Konstatacja ta nie 
zmienia jednak potrzeby zwrócenia uwagi na zobrazowane powyżej sytuacje 
w tym oto kontekście, aby zasygnalizować problem, czy niewysłowioną wprost 
przesłanką podobnych orzeczeń są jednak „praktyki oportunistyczne”, które 
nie są wbrew pozorom podyktowane czysto pragmatyczną refleksją, że „łatwiej” 
wydać orzeczenie skazujące w trybie art. 387 k.p.k., aniżeli prowadzić żmudny 
proces, wielowątkowy, wymagający czasochłonnych czynności procesowych, 
w sytuacji gdy i tak „praktyczna” dolegliwość represji karnej (kary łącznej) nie 
odda rzeczywistej sumy kar jednostkowych wymierzonych po długotrwałym 
procesie, w trakcie którego trzeba przeprowadzić wiele czynności dowodowych, 
lecz są wyrazem przekonania, że „racjonalne”, „celowe” jest „skorzystanie” 
z  trybu konsensualnego dlatego, że cele postępowania karnego, pomimo 
swoistego „zaniechania” ukarania sprawcy za wszystkie przypisane mu prze-
stępstwa, i tak zostaną osiągnięte (praktyczny skutek takiego orzeczenia jest 
więc tożsamy jak w przypadku, gdyby przedmiotem rozpoznania uczynić tylko 
najpoważniejsze przestępstwa, a pozostałe, o mniejszym ładunku społecznej 
szkodliwości, umorzyć z uwagi na niecelowość prowadzenia w ich przedmiocie 
długotrwałego procesu). W pierwszej z ukazanych możliwości takie – ewen-
tualnie występujące – postępowanie sądów w oczywisty sposób prowadziłoby 
do wypaczenia sensu konsensualnego rozpoznawania spraw karnych, co nie 
tylko skutkowałoby „instrumentalnym” traktowaniem wskazanego trybu, 
ale przede wszystkim powodowałoby deprecjację istoty instytucji proceso-
wej przewidzianej w art. 387 k.p.k. (a także w art. 335 k.p.k.), a tym samym 
obniżałoby powagę orzeczeń sądowych, które tym bardziej pozbawione by 
były – w społecznym odczuciu (jak również stron postępowania) – przymiotu 
trafnych orzeczeń oddających rzeczywisty przebieg poddanych osądowi zda-
rzeń skutkujących dla sprawcy słuszną represją karną. W przypadku drugiej 
z możliwości taka krytyczna ocena byłaby całkowicie niezasadna; by jednak 
jednoznacznie problem ten rozstrzygnąć, należałoby przeprowadzić stosowne, 
pogłębione badania naukowe. 

Innym przejawem podobnych zjawisk bywają sytuacje, w których dany 
sprawca stoi pod zarzutem popełnienia kilku (a nawet kilkunastu bądź 
kilkudziesięciu) zbrodni, a jednocześnie, zdaniem oskarżyciela publicznego, 
popełnił kilka (kilkanaście bądź kilkadziesiąt lub nawet kilkaset) występków 
(np. przestępstw kradzieży z włamaniem, co jest egzemplifikacją sytuacji jak 
najbardziej występujących w praktyce sądowej). Niejednokrotnie zdarza się 
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wówczas, że taki oskarżony (lub jego obrońca) składa na rozprawie przed 
sądem okręgowym (właściwym do rozpoznania sprawy z mocy przepisów 
art. 33 § 2 k.p.k. w zw. z art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k.) wniosek o wydanie wyroku 
skazującego i wymierzenie mu kar za zarzucone występki (a składa taki wniosek 
nawet gdy dotychczas, w postępowaniu przygotowawczym, zaprzeczał swemu 
sprawstwu) i orzeczenie kary łącznej (z reguły łagodnej), mając świadomość, że 
w przypadku skazania za zbrodnie kara ta następnie, w wyniku konieczności 
wydania wyroku łącznego (obejmującego skazania za zbrodnie i występki 
zarzucone pierwotnie w jednym akcie oskarżenia), nie będzie albo w ogóle – 
praktycznie rzecz biorąc – wykonana (w wyniku zastosowania zasady absorpcji 
przy kształtowaniu kary łącznej), lub też znacząco „złagodzona” (w wyniku 
zastosowania zasady asperacji), po czym ma miejsce wyłączenie do odrębnego 
rozpoznania sprawy o owe występki i wydanie orzeczenia uwzględniającego 
przedmiotowy wniosek. W efekcie takiego sposobu „procedowania” istotnie 
postępowanie w procesie o zbrodnie znacząco się skraca, a wyrok zapada 
w rozsądnym terminie.

Trzeba przy tym jednak mieć świadomość, że niejednokrotnie zdarza się, 
że w środkach odwoławczych od orzeczeń zapadłych w tym trybie konsensual-
nym podnoszony jest argument tylko „pragmatycznego”, „instrumentalnego”, 
dobrowolnego poddania się karze dla osiągnięcia „doraźnych” celów, czego nie 
sposób w każdej sprawie, niejako a priori, poddawać w wątpliwość. 

 Każda z tych sytuacji rodzi zarazem pytanie, czy wspomniane „praktyki 
oportunistyczne” w swoisty sposób „obciążają” tylko sąd, czy też odpowiadają 
interesom procesowym stron procesu (inicjujących wszak orzekanie w trybie 
konsensualnym), które niejednokrotnie, z czysto „pragmatycznych” wzglę-
dów, są zainteresowane skróceniem czasu postępowania sądowego (a szybkie 
wydanie wyroku pozwala też na zaspokojenie interesów pokrzywdzonego, 
subiektywnie przez niego postrzeganych, abstrahując już od tego, czy – obiek-
tywnie rzecz biorąc – wyrok zapadł rzeczywiście z poszanowaniem wymogów 
wynikających chociażby z przepisu § 2 art. 387 k.p.k., sprowadzających się 
m.in. do konieczności stwierdzenia, że „okoliczności przestępstwa nie budzą 
wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia 
rozprawy w całości”). 

Powyższe uwagi, wskazujące na celowość analizy przesłanek podobnych 
orzeczeń, mogą być postrzegane dwojako. Z jednej strony można by je sprowadzić 
do sygnalizacji zagadnienia właściwego stosowania przepisów o konsensualnym 
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rozpoznawaniu spraw karnych, ale z drugiej strony można zarazem dostrzec 
– i na takim stanowisku stoi autor – aspekt ich ścisłego związku z zagadnie-
niem przestrzegania zasady legalizmu i zakresu dopuszczalnych wyjątków na 
rzecz zasady oportunizmu. Rzecz bowiem w tym, że – jak wyżej była o tym 
mowa – zasada legalizmu jest zasadą dominującą, której prymat w oczywisty 
sposób zapewniają ustawowe, kodeksowe gwarancje. Powoduje to sytuacje, 
gdy (niezależnie od przepisów regulujących instytucję kary łącznej) najpierw 
oskarżyciel publiczny, a następnie sąd staje przed koniecznością prowadzenia 
postępowania w przedmiocie każdego z ujawnionych przestępstw objętych 
aktem oskarżenia, mimo że ostateczna represja karna, jaka może być wymie-
rzona sprawcy, jest w swej dolegliwości taka sama, jaka byłaby wymierzona, 
gdyby przedmiotem osądu uczynić tylko niektóre (o największej szkodliwości 
społecznej?) przestępstwa, co skutkuje długotrwałością postępowań sądowych, 
a co niejednokrotnie postulat określony w art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k. czyni wręcz 
bezprzedmiotowym. W takiej sytuacji, przy bardzo ograniczonym zakresie 
stosowania zasady oportunizmu rodzi się pytanie, czy (ewentualne) niepra-
widłowości wyrażające się w „instrumentalnym” stosowaniu przepisów art. 
387 k.p.k. oraz art. 335 k.p.k. (zarówno przez strony procesu, jak i sąd) nie 
są (przynajmniej w części przypadków) pochodną dążeń do „poszerzenia” 
stosowania zasady oportunizmu, w zakresie szerszym aniżeli przewiduje to 
ustawodawca. W tym właśnie wyraża się celowość rozważenia tej kwestii, 
ewentualne poddanie jej w przyszłości właściwej, kompleksowej analizie w kon-
tekście prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego. Innymi słowy, 
mówiąc wprost, rodzi się pytanie, czy gdyby znacząco poszerzyć wyjątki na rzecz 
zasady oportunizmu (w szczególności poszerzyć zakres stosowania instytucji 
umorzenia absorpcyjnego, za czym opowiada się autor), nie dochodziłoby do 
instrumentalnego stosowania przepisów o konsensualnym rozpoznawaniu 
spraw (abstrahując już w tym zakresie od oczywistej prawdy, że bezwzględnym 
obowiązkiem organów procesowych jest wierność przepisom Kodeksu postę-
powania karnego), co – jak ukazano – mimo krytycznych w tym przedmiocie 
uwag sprawia wrażenie, iż sądy dążą do wydawania rozstrzygnięć w dalekiej 
analogii – w praktycznych skutkach – podobnych do umorzenia absorpcyjnego 
tylko po to, by zapewnić szybsze zakończenie postępowania karnego, którego 
praktyczne efekty (dla stron procesu) będą takie same, jak długotrwały pro-
ces przeprowadzony z pełnym poszanowaniem gwarancji zasady legalizmu, 
w odniesieniu do każdego z zarzucanych danemu sprawcy wielu przestępstw. 
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Rzecz nie sprowadza się więc wyłącznie do kwestii niejako „technicz-
nych”, wiążących się ze sposobem rozpoznawania spraw złożonych pod kątem 
przedmiotowo-podmiotowym, ale wiąże się z jak najbardziej praktycznym 
aspektem stosowania zasady legalizmu w kontekście idei zasady oportunizmu 
procesowego; bliższe, teoretyczne, wsparte stosowną metodologią naukową, 
rozważenie zasygnalizowanych wyżej zagadnień i ich wyjaśnienie niewątpliwie 
nie tylko przyczyniłoby się do poprawy efektywności postępowań sądowych 
– bo być może pociągnęłoby za sobą postulowane zmiany w ustawie karno-
procesowej – ale też przez zrozumienie mechanizmów orzecznictwa sądów 
powszechnych przyczyniłoby się do lepszej społecznej percepcji systemu prawa. 

streszczenie

Autor artykułu podjął próbę zasygnalizowania zjawisk postrzeganych w praktyce sądowej, 
a wiążących się z poszerzającym się zakresem rozpoznawania spraw karnych w tzw. trybach 
konsensualnych; poddaje pod rozwagę przedstawicieli nauki prawa karnego procesowego 
potrzebę analizy, czy w ramach tego trybu rozpoznawania spraw karnych sądy nie przejawiają 
tzw. praktyk oportunistycznych, które mają związek z postulatami ukierunkowanymi na 
wprowadzenie do unormowań regulujących przebieg procesu karnego dalszych wyjątków 
na rzecz zasady oportunizmu, a tym samym ograniczenie dominacji zasady legalizmu.

summary

The author of the article has attempted to indicate developments noted in judicial practice 
and associated with an expanding scope of application of the so-called consensual dispute 
resolution in criminal cases; the author draws attention of criminal procedural law scholars 
to the need to examine whether, while using such way of solving criminal cases, courts do 
not employ so-called opportunistic practices, that are related to the proposals aimed at intro-
ducing further exceptions to the benefit of the principle of opportunism to the regulations 
governing the criminal process, thus, reducing the dominance of the principle of legality.
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Legalizm ścigania w postępowaniu karnym  
z udziałem Prokuratury Europejskiej

1. Zagadnienia wprowadzające

Przedstawiony w lipcu 2013 r. przez Komisję Europejską projekt rozpo-
rządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej1 można bez 
przesady uznać za jeden z bardziej doniosłych etapów w historii instytucjo-
nalnego rozwoju Unii Europejskiej w sferze dawnego trzeciego filaru, w tym 
w szczególności w dziedzinie prawa karnego procesowego. Przygotowany 
dokument stanowi oczywiście dopiero punkt wyjścia do dalszych starań 
legislacyjnych. Obecnie widać wyraźnie, że mimo pierwotnego optymizmu 
przedstawicieli Komisji początkowo zakładany termin wejścia w życie nowych 
rozwiązań z dniem 1 stycznia 2015 r. okazał się niemożliwy do dotrzymania2. 
Mając jednak na uwadze możliwość prowadzenia nowych rozwiązań na pod-
stawie mechanizmu wzmocnionej współpracy, a więc – w wypadku braku 

1 Projekt rozporządzenia Rady w  sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, 
COM(2013) 534 final, Bruksela 17 lipca 2013 r., w dalszej części artykułu jako „projekt” 
lub „projekt rozporządzenia”.

2 Por. V. Reding, Establishing a European Public Prosecutor’s Office – a federal budget needs 
federal protection. Materials from a press conference, Bruksela 17 lipca 2013, Speech/13/644, 
s. 2 – http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-644_en.htm (data dostępu: 
10.10.2014).



222 sZYMon PaWeLec

szerszego konsensusu – jedynie przez zainteresowaną grupę co najmniej 9 
państw członkowskich3, oraz oczywisty interes ogólny w usprawnianiu me-
chanizmów ścigania przestępstw przeciwko wspólnym interesom finansowym 
Unii, przedstawiony projekt należy postrzegać jako zapowiedź realnych zmian 
normatywnych prawodawstwa wspólnotowego w nieodległej przyszłości. Patrząc 
na projekt z polskiej perspektywy, należy zasygnalizować jedynie oczywisty 
interes krajowy w aktywnym zaangażowaniu w prace nad ostatecznym kształ-
tem proponowanych rozwiązań4. Niezależnie od oceny wartości merytorycznej 
projektu rozporządzenia dużo bardziej pożądane wydaje się pozostawanie 
w kręgu tych państw członkowskich, które będą wnosić aktywny wkład 
w dyskusję nad końcowymi rozstrzygnięciami prawnymi, proponując przy tym 
ewentualne zmiany istotne z punktu widzenia własnego systemu prawnego, 
niż przyjmowanie pasywnej postawy. Wynika to chociażby z tej podstawowej 
okoliczności, że nawet w wypadku braku chęci uczestniczenia w tworzeniu 
Prokuratury Europejskiej (tak jak, zgodnie z postanowieniami traktatowymi, 
zadeklarowała Dania5 oraz – o ile nie podejmą w tej sprawie odrębnej decyzji 
– Wielka Brytania i Irlandia6), pozostając członkiem Unii Europejskiej, nie 
sposób będzie uniknąć konieczności współpracy z tą instytucją w wypadku 
rozpoczęcia przez nią działalności. Nawet jeśli zostanie ona powołana do życia 
na mocy wzmocnionej współpracy pomiędzy innymi krajami członkowskimi, 

3 Szerzej na temat problematyki ustanowienia Prokuratury Europejskiej przez mechanizm 
wzmocnionej współpracy por. A. Sakowicz, Wzmocniona współpraca a powołanie 
Prokuratury Europejskiej. Niebezpieczeństwo wielobiegunowej współpracy w ochronie 
interesów finansowych Unii Europejskiej, (w:) C. Nowak (red.), Ochrona interesów 
finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 71–87; 
Sz. Pawelec, Implications of Enhanced Cooperation for the EPPO Model and Its Functioning, 
(w:) L.H. Erkelens, A.W.H. Meij, M. Pawlik (eds.), The European Public Prosecutor’s 
Office, Haga 2014, s. 210–213.

4 Na temat stanowiska Polski wobec projektu rozporządzenia por. B. Hlawacz, Propozycja 
Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury 
Europejskiej (część III), Prokuratura i Prawo 2014, nr 9, s. 128–131.

5 Kraj ten jeszcze na etapie traktatowym zadeklarował nieuczestniczenie w systemie 
Prokuratury Europejskiej – por. art. 1 i 2 protokołu nr 22 załączonego do TfUE  
(Dz.Urz. UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r., s. 299). 

6 Te dwa kraje z kolei skorzystały z klauzuli tzw. opt-out w dziedzinie polityki dotyczącej 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Nie będą zatem uczestniczyć w tym systemie, 
chyba że wyraźnie i z własnej woli podejmą taką decyzję (w ramach tzw. opt-in). Por. 
protokół nr 21 załączony do TfUE (Dz.Urz. UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r., s. 295).
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to i tak należy spodziewać się konieczności przynajmniej częściowego dosto-
sowania własnego systemu prawnego do jej działalności oraz zmian w dotych-
czasowych zasadach współpracy z organami ścigania innych krajów Unii7.

Pomysł powołania do życia ponadnarodowego wyspecjalizowanego or-
ganu prokuratorskiego do ochrony interesów finansowych Wspólnoty nie 
jest niczym nowym. Przedstawiony projekt rozporządzenia stanowi ewolu-
cję pionierskich rozwiązań Corpus Iuris8, propozycji zawartych w Zielonej 
Księdze w sprawie ochrony prawnokarnej interesów finansowych Wspólnoty 
oraz ustanowienia Prokuratury Europejskiej9, a wreszcie także postanowień 
samego Traktatu z Lizbony, który po raz pierwszy nadał wyraźny normatywny 
punkt zaczepienia wcześniejszym ideom, umocowując Prokuraturę Europejską 
w prawie pierwotnym Unii. Ze względu na to, że w art. 86 TfUE10 nie tylko 
nie określono szczegółowych zasad organizacji Prokuratury Europejskiej, ale 
nawet nie przesądzono, że musi ona powstać, ukończenie przez Komisję prac 
projektowych budzi zrozumiałe zainteresowanie. Dotychczasowe wyniki prac 
zespołów eksperckich11, a także rozważania dogmatyczne na temat możliwych 
modeli funkcjonowania Prokuratury Europejskiej12, zyskałyby wreszcie postać 
konkretnych propozycji prawodawczych.

Jeśli chodzi o wspomniane szczególne znaczenie przygotowanego projektu 
dla sfery prawa karnego procesowego, to należy zwrócić uwagę na tę podsta-

7 Szerzej na ten temat por. Sz. Pawelec, Implications of Enhanced Cooperation…, s. 216–225.
8 Odnośnie do treści Corpus Iuris wraz z omówieniem por. m.in. E. Zielińska (red.), Prawo 

Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty Karne. Część II, Warszawa 2005; 
M. Delmas-Marty, J.A.E. Vervaele (eds.), The implementation of the Corpus Iuris in the 
Member States, t. 1–4, Intersentia 2001.

9 Green Paper on criminal law protection of the financial interests of the Community and the 
establishment of a European Prosecutor, COM (2001) 715 final, Bruksela 11.12.2001 r.

10 W brzmieniu nadanym przez Traktat z Lizbony.
11 Por. m.in. finansowany przez OLAF i trwający ponad dwa lata projekt badawczy kierowany 

przez prof. K. Ligeti z Uniwersytetu w Luksemburgu, w którym z Polski brali udział 
prof. E. Zelińska, dr hab. S. Steinborn oraz dr C. Nowak. Por. K. Ligeti (ed.), Toward 
a Prosecutor for the European Union, vol. 1: A Comparative Analysis, Oksford – Portland 
2013; K. Ligeti (ed.), Toward a Prosecutor for the European Union, vol. 2: Draft Rules of 
Procedure, Oksford – Portland 2014.

12 Z ostatnich prac por. m.in. K. Ligeti, M. Simonato, The European Public Prosecutor’s Office: 
Towards a Truly European Prosecution Service?, New Journal of European Criminal Law 
2013, nr 4, s. 7–21; L. Hamran, E. Szabova, European Public Prosecutor’s Office – Cui 
Bono?, New Journal of European Criminal Law 2013, nr 4, s. 40–58.
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wową i  jednocześnie najbardziej problematyczną cechę zaproponowanych 
rozwiązań, jaką jest zamysł połączenia w ramach postępowania z udziałem 
Prokuratury Europejskiej jednolitych kompetencji tego organu (i jednocze-
śnie jednolitych rozwiązań prawnych) o charakterze ponadnarodowym oraz 
różniących się pomiędzy sobą rozwiązań krajowych. Przypomina to działanie 
próbujące godzić dwa rozbieżne stanowiska – z jednej strony akceptowanie 
ciągle wyraźnych odrębności pomiędzy modelami postępowania karnego 
w poszczególnych krajach członkowskich, z drugiej zaś przyjmowanie możli-
wości prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach dotyczących 
interesów finansowych Unii w wymiarze ponadnarodowym, przy traktowaniu 
terytoriów państw członkowskich jako jednolitego obszaru prawnego podlega-
jącego jurysdykcji tego organu13. Podejście to znajduje odzwierciedlenie także 
w zasadach określających podstawy normatywne postępowania z udziałem 
Prokuratury Europejskiej. Projekt wyjściowo tworzy wspólny katalog mini-
malnych przepisów proceduralnych oraz gwarancji procesowych dotyczących 
postępowania z udziałem Prokuratury Europejskiej (rozdziały III i IV pro-
jektu), we wszystkich pozostałych kwestiach proceduralnych polegając jednak 
bezpośrednio na krajowych rozwiązaniach prawnych (art. 11 ust. 3 projektu). 

Zamysł takiego łączenia różnorodnych reżimów prawnych w ramach 
ponadnarodowych kompetencji Prokuratury Europejskiej rodzi oczywiste 
obawy na wielu płaszczyznach. Przykładowo można wymienić chociażby 
elementarne problemy związane z kwestią poszanowania gwarancji proceso-
wych oskarżonego i zapewnienia mu prawa do realizowania efektywnej obrony 
w tak niejednorodnym środowisku, rozstrzygania problemów różnic w sferze 
regulacji prawa dowodowego pomiędzy poszczególnymi krajami członkow-
skimi (w tym w szczególności w zakresie dopuszczalności poszczególnych 
rodzajów dowodów), czy wreszcie ryzyka forum shopping, czyli kierowania się 
przez oskarżyciela wyborem jurysdykcji krajowej w taki sposób, aby było to 
najkorzystniejsze dla jego potrzeb, przy jednoczesnym pogorszeniu możliwości 
realizowania obrony przez oskarżonego14. 

13 Por. art. 25 ust. 1 projektu rozporządzenia. Por. także uwagi krytyczne na temat celowości 
powoływania do życia Prokuratury Europejskiej przed stworzeniem ponadnarodowych 
norm określających zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa objęte jej kognicją 
– B. Hecker, Europeisches Strafrecht, Berlin – Heidelberg – Nowy Jork 2010, s. 538–539.

14 Analogicznie: S. Steinborn, (w:) A. Wróbel (red.), Traktat o  funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Komentarz Lex, t. 1, Warszawa 2012, s. 1277. Por. także: Opinia 
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W niniejszej pracy zostanie przedstawiony wycinek problematyki doty-
czącej projektowanych rozwiązań, poświęcony zagadnieniu legalizmu ścigania 
w postępowaniu karnym z udziałem Prokuratury Europejskiej. Z jednej strony 
wyjściowe deklaracje zawarte w projekcie rozporządzenia wydają się jedno-
znacznie wskazywać na opowiedzenie się za restrykcyjnym ujęciem obowiązku 
ścigania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej, które 
można postrzegać jako zbliżone do rozwiązań funkcjonujących na bazie art. 
10 polskiego k.p.k. Z drugiej jednak strony w szczegółowych uregulowaniach 
projekt ten wprowadza istotne odstępstwa od takiego reżimu, przy czym część 
z tych odstępstw kreuje nowe instytucje oportunistyczne, zaś inne odstępstwa 
mogą rodzić istotne wątpliwości interpretacyjne. 

Ramy niniejszej pracy nie pozwalają na podjęcie szerszych rozważań 
definicyjnych na temat samych wyjściowych pojęć legalizmu i oportunizmu, 
a także niuansów dotyczących zachodzących pomiędzy nimi korelacji. Mając na 
uwadze polską regulację art. 10 k.p.k., można jedynie sygnalizacyjnie przywołać 
prezentowane w piśmiennictwie propozycje definicyjne, zgodnie z którymi 
legalizm oznacza obowiązek wszczęcia postępowania karnego i zakończenia 
go materialnym orzeczeniem – rozstrzygającym o odpowiedzialności karnej 
– we wszystkich wypadkach popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia 
publicznego15, zaś oportunizm pozostawia organowi procesowemu możliwość 
zaniechania ścigania z uwagi na jego niecelowość z pewnych względów po-
zaprawnych (politycznych, społecznych, specyficznych interesów wymiaru 
sprawiedliwości16 – co jest określane jako oportunizm właściwy) albo też 
odstąpienie od ścigania w sprawach bagatelnych (oportunizm niewłaściwy)17. 
W pełni należy przy tym podzielić uwagi dotyczące zarówno wieloznaczności 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, SOC/491, pkt 
1.9, Bruksela, 11 grudnia 2013 r.; Sz. Pawelec, Uwagi na temat kompetencji przyszłej 
Prokuratury Europejskiej, Palestra 2014, nr 5–6, s. 26–27. Odnośnie do samego zagrożenia 
związanego ze sposobami doboru jurysdykcji przez Prokuraturę Europejską por. także 
M. Wasmeier, The Choice of Forum by the European Public Prosecutor, (w:) L.H. Erkelens, 
A.W.H. Meij, M. Pawlik (eds.), op. cit., s. 140–160. Odnośnie mechanizmu forum 
shopping por. także H. Rosiak, Zagadnienie forum shopping z perspektywy transgranicznej 
upadłości, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 2, s. 27 i n.

15 Por. A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s. 147.
16 Por. ibidem, s. 148.
17 Por. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008, s. 293.
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obu tych pojęć, jak i braku możliwości ich prostego rozpatrywania w realiach 
jakiegokolwiek współczesnego procesu na zasadzie pełnego semantycznego 
przeciwieństwa18. Na potrzeby dalszych rozważań przyjmowane będzie takie, siłą 
rzeczy bardzo ramowe, rozumienie pojęcia legalizmu, które oznacza nałożony 
na organ procesowy – po wykluczeniu faktycznych i prawnych przeszkód do 
wdrożenia postępowania – bezwzględny obowiązek ścigania przestępstw, zaś 
oportunizm będzie rozumiany jako prawo organu do swobodnego decydowa-
nia w tej sprawie, w tym w szczególności do rezygnacji ze ścigania z uwagi na 
względy celowościowe lub też z uwagi na drobny charakter sprawy19. 

2. Między legalizmem a oportunizmem

Zgodnie z wyjściową regulacją art. 86 ust. 1 TfUE zasadniczym celem 
Prokuratury Europejskiej ma być zwalczanie przestępstw przeciwko intere-
som finansowym Unii. Realizując tę funkcję, ma ona być właściwa do spraw 
dochodzenia, ścigania i stawiania przed sądem, w stosownych przypadkach 
w powiązaniu z Europolem, sprawców i współsprawców przestępstw przeciwko 
interesom finansowym Unii oraz do wnoszenia przed właściwe sądy państw 
członkowskich aktów oskarżenia w odniesieniu do tych przestępstw (vide 
art. 86 ust. 2 TfUE)20. Sposób realizacji tego obowiązku doprecyzowuje projekt 
rozporządzenia. Podkreślenia zakładanego legalistycznego modelu ścigania 
przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii dokonano w preambule 

18 Por. M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i  legalizm ścigania przestępstw w  świetle 
współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007, s. 70–79.

19 Analogicznie por. eadem, Zasada legalizmu i zasada oportunizmu, (w:) P. Wiliński 
(red.), System prawa karnego procesowego, t. 3, cz. 1: Zasady procesu karnego, Warszawa 
2014, s. 438.

20 Uzupełniająco art. 86 ust. 4 TfUE przewiduje możliwość zwiększenia kompetencji 
Prokuratury Europejskiej przez Radę Europejską, która, działając jednogłośnie, 
po uzyskaniu zgody Parlamentu i po konsultacji z Komisją, może przyjąć decyzję 
rozszerzającą uprawnienia tego organu na zwalczanie poważnej przestępczości o wymiarze 
transgranicznym oraz odpowiednio zmieniającą w związku z tym ustęp 2 w odniesieniu 
do sprawców i współsprawców poważnych przestępstw dotykających więcej niż jedno 
Państwo Członkowskie. 
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projektu. Zgodnie z pkt. 20 jej motywów, „aby zagwarantować pewność prawa 
i zerową tolerancję dla przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii, 
działania w zakresie dochodzenia i ścigania [ang. investigation and prosecution 
– przyp. Sz. P.] prowadzone przez Prokuraturę Europejską powinny opierać 
się na zasadzie obowiązkowego ścigania [ang. mandatory prosecution – przyp. 
Sz. P.], zgodnie z którą Prokuratura powinna wszczynać dochodzenia i, w za-
leżności od dalszych uwarunkowań, ścigać każde popełnione przestępstwo 
wchodzące w zakres jej kompetencji”21. 

Pozostawiając poza zakresem rozważań niniejszej pracy wyjściowy problem 
bardzo dużych trudności związanych z możliwościami doprecyzowania za-
kładanych kompetencji rzeczowych Prokuratury Europejskiej (tak w aspekcie 
odesłania do rozumienia pojęcia przestępstwa przeciwko interesom finansowym 
Unii, przyjętego w projekcie dyrektywy o ochronie interesów finansowych 
Unii Europejskiej z 2012 r. – dalej jako „dyrektywa PIF”22 – jak i w aspekcie 
samodzielnej regulacji kategorii tzw. przestępstw nierozerwalnie związanych 
– art. 13 ust. 1 projektu)23, widać wyraźnie, że o ile zostanie ustalone, iż dany 
przypadek wchodzi w zakres kompetencji tego organu, ściganie powinno 
mieć charakter obligatoryjny. Wsparcia dla takiego nastawienia dostarcza 
dalsza argumentacja Komisji, wskazująca, że powołanie do życia Prokuratury 
Europejskiej ma przyczynić się m.in. do wzrostu liczby postępowań karnych 
i oskarżeń w sprawach dotyczących ochrony interesów finansowych Unii, skut-
kującej zwiększeniem liczby wyroków skazujących i przypadków odzyskania 

21 Na marginesie jedynie należy wskazać na pewne niuanse językowe dotyczące polskiej wersji 
tłumaczenia projektu rozporządzenia. W angielskiej wersji projektu używany jest termin 
investigation and prosecution, który na polski został przełożony jako „dochodzenie i ściganie”. 
Takie tłumaczenie można uznać za niefortunne, gdyż jest to kalka językowa nieprzystająca 
do znanej w Polsce organizacji postępowania przygotowawczego i realizacji funkcji 
oskarżycielskich. Szerzej na ten temat por. E. Cape, (w:) E. Cape, J. Hodgson, T. Prakken, 
T. Spronken (eds.), Suspects in Europe, Antwerpia – Oksford 2007, s. 60–62. Ponadto 
tłumaczenie pojęcia prosecution w polskiej wersji projektu rozporządzenia jest niekonsekwentne, 
gdyż miejscami jest ono przedstawiane jako „ściganie” (gdy występuje jako investigation 
and prosecution), a raz po prostu jako „postępowanie” (art. 27 projektu – Prosecution before 
the national courts, które jest tłumaczone jako „Postępowanie przed sądami krajowymi”). 

22 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego – COM(2012) 
363 final, Bruksela 11.07.2012.

23 Szerzej na temat trudności ze sprecyzowaniem kompetencji Prokuratury Europejskiej 
por. Sz. Pawelec, Uwagi na temat zakresu kompetencji…, s. 29–35.
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bezprawnie uzyskanych środków z funduszy unijnych, jak również „wzmocnie-
nia efektu odstraszającego w odniesieniu do przestępstw przeciwko interesom 
finansowym Unii”24. W kontekście tej ostatniej wypowiedzi sygnalizacyjnie 
należy podnieść, że wyraża ono rozpowszechnione w strukturach unijnych 
przekonanie, iż poprawa skuteczności zwalczania działań godzących w interesy 
budżetu Wspólnoty jest możliwa wyłącznie za pomocą instrumentów praw-
nokarnych25. Tego typu podejście wydaje się istotnie dalekie od postulatów 
subsydiarności ingerencji penalnej i upatruje prawo karne jako pierwszopla-
nowy instrument organizacji sfery społeczno-gospodarczej, w której dobra 
chronione mają wyłącznie charakter majątkowy. 

W treści zasadniczego tekstu projektu rozporządzenia brak przepisu, który 
stanowiłby odpowiednik art. 10 polskiego k.p.k. Niemniej z przywołanym 
powyżej, wskazanym w preambule powszechnym obowiązkiem ścigania 
koresponduje stanowcze brzmienie przepisów projektu określających m.in. 
wyłączność kompetencji Prokuratury Europejskiej w zakresie ścigania prze-
stępstw przeciwko interesom finansowym Unii (art. 11 ust. 4), obowiązki 
informacyjne względem tego organu oraz własne obowiązki rejestrowania 
i weryfikowania takich zgłoszeń (art. 15), a wreszcie także art. 16 projektu 
poświęcony wszczynaniu postępowania przygotowawczego26. Przepis art. 16 
ust. 1 projektu stanowi bowiem, że Prokurator Europejski lub delegowani 
prokuratorzy europejscy w jego imieniu wszczynają (ang. shall initiate) postę-
powanie przygotowawcze w drodze pisemnej decyzji, jeżeli istnieją uzasadnione 
podstawy, by sądzić, że jest popełniane lub zostało popełnione przestępstwo 
wchodzące w zakres kompetencji Prokuratury Europejskiej. Użycie tak jed-
noznacznego sformułowania („wszczynają”), bez posługiwania się jakąkolwiek 
mniej kategoryczną formą („mogą wszczynać” itp.), dość jasno uwidacznia 
założenie o obligatoryjnym charakterze ścigania. 

Bardzo swoistym rozwiązaniem pozostaje na tym tle instytucja wprowadzona 
w art. 29 projektu rozporządzenia, dająca możliwość kończenia postępowań 
prowadzonych przez Prokuraturę Europejską na zasadzie tzw. transakcji (ang. 

24 Por. pkt 3.3 uzasadnienia projektu rozporządzenia.
25 Por. C. Kessler, State of affairs in the field of protection of EU financial interests, (w:)  

C. Nowak (ed.), Evidence in EU Fraud Cases, Warszawa 2013, s. 15 i n. 
26 Jak było już sygnalizowane, w polskim tłumaczeniu dla angielskiego zwrotu investigations 

posłużono się mało udanym pojęciem „dochodzenia”. Na potrzeby dalszych rozważań 
przyjęte zostało w niniejszej pracy określenie „postępowanie przygotowawcze”.
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transaction). Uznając, że leży to w interesie należytego wymierzenia sprawie-
dliwości (ang. serve the purpose of proper administration of justice), prowadzący 
postępowanie będzie mógł zaproponować podejrzanemu bezwarunkowe umo-
rzenie postępowania w zamian za naprawienie wyrządzonej szkody oraz zapłatę 
wyznaczonej grzywny. W projekcie rozporządzenia nie określono zasad ustalania 
takiej grzywny, a jedynie uczyniono delegację dla dalszych rozwiązań prawnych 
w tym zakresie. Zgodnie z art. 72 lit. e projektu przepisy dotyczące szczegółów 
obsługi instytucji transakcji oraz sposobu obliczania wysokości grzywny miałyby 
zostać sprecyzowane w dalszych przepisach administracyjnych, przyjętych przez 
Prokuratora Europejskiego. Co natomiast warte jest szczególnego podkreśle-
nia, ten rodzaj konsensualnego i oportunistycznego kończenia postępowania 
ma według projektu w ogóle nie podlegać kontroli sądu (vide art. 29 ust. 4). 

Zaprezentowane rozwiązanie stanowi nie tylko przykład istotnego od-
stępstwa od legalistycznego obowiązku ścigania celem doprowadzenia sprawy 
do merytorycznego rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie odpowiedzialności 
oskarżonego, ale także – w wypadku jego wejścia w życie – kreowałoby ono 
istotne novum na tle wszelkich instytucji konsensualnego kończenia po-
stępowania karnego, znanych w polskim prawie. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że wspomniane rozwiązanie, 
w przeciwieństwie do polskich instytucji wniosku o skazanie bez rozprawy czy 
dobrowolnego poddania się karze, nie polega na możliwości wcześniejszego 
zakończenia postępowania wyrokiem skazującym na drodze porozumienia, 
gdzie w warunkach jednoznacznego charakteru okoliczności sprawy, w zamian 
za rezygnację z brnięcia w spór w fazie jurysdykcyjnej procesu, strona bierna 
może liczyć na pewne korzyści, również jeśli chodzi o charakter reakcji karnej. 
Rozwią zanie przyjęte w projekcie rozporządzenia nie stanowi także odbicia 
świeżo wprowadzonej do polskiego systemu prawnego instytucji umorzenia 
restytucyjnego z art. 59a k.k., którego punkt ciężkości został położony na po-
jednanie oskarżonego z pokrzywdzonym i kompensację uszczerbku doznanego 
przez tego ostatniego. Instytucja z art. 29 projektu rozporządzenia dodaje bo-
wiem do wymogu kompensacji dodatkowy element w postaci zapłaty grzywny 
nałożonej bezpośrednio przez Prokuraturę Europejską na osobę, która unika 
skazania. Przepis ten pozwala zatem europejskiemu organowi postępowania 
przygotowawczego nie tylko na umorzenie postępowania i samodzielne pod-
jęcie decyzji pozwalającej podejrzanemu uniknąć uciążliwości prowadzenia 
przeciwko niemu dalszych czynności procesowych, ale też kreuje bardzo 
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swoistą, nową kategorię kary finansowej, uiszczanej nie jako efekt skazania, 
lecz jako jego substytut. Obok elementu kompensacji pojawia się dodatkowe 
świadczenie pieniężne pozwalające podejrzanemu „wykupić się” od niebez-
pieczeństwa skierowania przeciwko niemu aktu oskarżenia i ewentualnego 
wydania wyroku skazującego. Tym samym, chociaż tego typu świadczenie 
jest określane w projekcie mianem grzywny (ang. fine), to biorąc pod uwagę, 
że jest ono uiszczane przez osobę w rozumieniu prawa niewinną, można by je 
traktować jako całkowicie wyjątkową kategorię dodatkowej opłaty stanowiącej 
jeden z warunków umorzenia postępowania.

Po drugie, co chyba jeszcze bardziej znamienne, jak jasno wynika z przy-
wołanej treści art. 29 ust. 4 projektu rozporządzenia, takie umorzenie „nie 
podlega kontroli sądu” (ang. shall not be subject to judicial review). Tego typu 
rozwiązanie rodziłoby na polskim gruncie zrozumiałe pytanie o zgodność z kon-
stytucyjną zasadą sądowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Ponadto 
przywołane sformułowanie o niepodleganiu kontroli sądu (w szczególności 
biorąc pod uwagę jego anglojęzyczne brzmienie) może oznaczać nie tylko, 
że zawarte porozumienie o umorzeniu postępowania nie wymaga sądowego 
zatwierdzenia (jak ma to miejsce np. w odniesieniu do wniosku o skazanie bez 
rozprawy poprzez wydanie przez sąd stosownego wyroku w trybie art. 343 
k.p.k.), ale także, że tego typu postanowienie miałoby być postanowieniem 
niezaskarżalnym. Wobec istotnych wątpliwości na temat zgodności tego typu 
rozwiązania z przepisami krajowymi warto zwrócić uwagę na przepis art. 11 
ust. 3 projektu rozporządzenia, jednoznacznie określający prymat regulacji 
przyjętych w tym akcie prawnym względem własnych rozwiązań danego 
państwa. Stanowi on bowiem, iż prawo krajowe ma zastosowanie w takim 
zakresie, w jakim dana sprawa nie jest uregulowana samym rozporządzeniem, 
a w przypadku gdy dana sprawa jest regulowana prawem krajowym i niniejszym 
rozporządzeniem, pierwszeństwo mają przepisy rozporządzenia. 

Przekładając tego typu rozwiązanie na hipotetyczny stan faktyczny, moż-
na wskazać, że w wypadku dwóch osób podejrzewanych o dwa analogiczne 
przestępstwa majątkowe (kwalifikowane np. z art. 297 k.k.), z których jedno 
zostało popełnione wyłącznie na szkodę podmiotu krajowego (publicznego 
albo prywatnego), drugie zaś zostało zakwalifikowane jako wchodzące w za-
kres kompetencji Prokuratury Europejskiej z uwagi na spełnianie przez nie 
kryteriów definicyjnych nakreślonych we wspomnianym projekcie dyrektywy 
PIF (wobec odesłania zawartego w art. 2 lit. b oraz art. 12 projektu rozporzą-
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dzenia)27, każda z tych osób znajdzie się w odmiennej rzeczywistości proce-
sowej. Sprawa pierwszej osoby będzie rozstrzygana wyłącznie na podstawie 
polskich przepisów, gdzie o ile nie uda się skorzystać z warunkowanego po-
stawą pokrzywdzonego dobrodziejstwa umorzenia na podstawie art. 59a k.k., 
w wypadku jednoznacznego charakteru okoliczności popełnienia przestępstwa 
pierwszy oskarżony będzie mógł co najwyższej liczyć na łagodne po traktowanie 
w końcowym wyroku skazującym, ponosząc jednak przy tym wszystkie 
uciążliwości związane z  faktem skazania, poczynając od wpisu do rejestru 
skazanych, na możliwości późniejszego wykorzystania przeciwko niej takiego 
wyroku w trybie art. 11 k.p.c. kończąc. Druga osoba będzie natomiast mogła 
skorzystać z bardzo elastycznej formuły wprowadzonego nowym europejskim 
rozporządzeniem umorzenia transakcyjnego, pozostającego w wyłącznej gestii 
Prokuratury Europejskiej i w całości realizowanego na etapie postępowania 
przygotowawczego. Oczywiście, rzeczą przyszłości pozostaje, jak ukształtuje 
się praktyka korzystania przez Prokuraturę Europejską z instytucji transakcji 
oraz jak będą się kształtować proponowane podejrzanym wysokości grzywny. 
Należy sobie zdawać sprawę także z tego, że w wielu wypadkach spełnienie 
przez podejrzanego wyjściowego wymogu pełnej kompensacji szkody pozo-
staje nieosiągalne. Niemniej widać wyraźnie, że w wypadku wejścia w życie 
projektowanych rozwiązań polski proces karny poszerzy się o znamienny 
wyjątek oportunistyczny, w ramach którego obok obowiązku kompensacji 
pojawiałaby się swoista kara finansowa nakładana bez formalnego skazania.

Rozwiązania nieco zbliżone do przedstawionej powyżej instytucji z art. 29 
projektu rozporządzenia funkcjonują obecnie na gruncie europejskim z różną 
intensywnością m.in. w Niemczech i we Francji28. Pozwalają one prokurato-
rowi na wejście z podejrzanym w porozumienie, na mocy którego dochodzi 
do zakończenia postępowania w zamian za określone świadczenie, najczęściej 
przybierające formę świadczenia pieniężnego na rzecz państwa. W tym zakresie 
por. m.in. § 153a niemieckiego StPO29 oraz art. 41–2 i 41–3 francuskiego ko-

27 Szerzej na temat charakteru tego odesłania i kompetencji rzeczowych Prokuratury 
Europejskiej por. Sz. Pawelec, Uwagi na temat zakresu kompetencji…, s. 29–35.

28 Odnośnie do bardziej przekrojowych uwag porównawczych por. M. Zbrojewska, Sposoby 
konsensualnego rozstrzygania spraw karnych w wybranych krajach Europy, Palestra 2002, 
nr 3–4, s. 189–193.

29 Szerzej por. J. Hermann, Absprachen im deutschen Strafverfahren, Archivum Iuridicum 
Cracoviense 2000, vol. 31–32, s. 55–80. 
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deksu postępowania karnego30. Żadne ze wskazanych rozwiązań krajowych nie 
jest jednak tak daleko idące, jak zaproponowana w rozporządzeniu instytucja 
transakcji – w szczególności biorąc pod uwagę brak konieczności uzyskania 
sądowego zatwierdzenia osiągniętego porozumienia. Można zatem odnieść 
wrażenie, że wśród priorytetów funkcjonowania Prokuratury Europejskiej 
legalistyczny obowiązek ścigania ma pełnić ściśle instrumentalną funkcję 
względem nadrzędnych celów o charakterze majątkowym. W sytuacji, w któ-
rej uszczerbek finansowy zostanie skompensowany, a podejrzany dodatkowo 
zapłaci indywidualnie ustaloną grzywnę, można całkowicie zaniechać ścigania 
karnego i zakończyć sprawę na poziomie struktur Prokuratury Europejskiej 
bez jakiegokolwiek rozstrzygnięcia skazującego. 

Pewną niewiadomą pozostaje oczywiście użyta w art. 29 projektu prze-
słanka pozytywna w postaci klauzuli generalnej „należytego wymierzenia 
sprawiedliwości” (ang. proper administration of justice). Mając jednak na 
uwadze, że przesądzenie o jej wystąpieniu na gruncie konkretnego przypadku 
będzie dokonywane samodzielnie przez Prokuraturę Europejską, której cele 
działania zostały jasno nakierowane na ochronę interesów finansowych Unii, 
można zakładać, że pojęcie „należytego wymierzenia sprawiedliwości” będzie 
analizowane przede wszystkim w aspekcie takich właśnie stosunkowo wąsko 
określonych celów, dla których ten podmiot został powołany. 

Jako odrębny wyjątek na rzecz oportunizmu, można wskazać – podąża-
jąc za przedstawioną we wcześniejszych uwagach klasyfikacją – oportunizm 
niewłaściwy, który dotyczy możliwości umorzenia postępowania przez Pro-
kuratora Europejskiego w wypadkach, w których dane przestępstwo stanowi-
łoby „przestępstwo mniejszej wagi”31 według prawa krajowego wdrażającego 

30 Szerzej por. M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm…, s. 153–154.
31 Po raz kolejny należy zwrócić uwagę na wysoce niefortunne tłumaczenie projektu 

rozporządzenia w polskiej wersji językowej, gdzie użyty w art. 28 ust. 2 lit. a zwrot 
minor offence został przełożony jako „drobne wykroczenie”. W niniejszej pracy jest 
on tłumaczony jako „przestępstwo mniejszej wagi”, chociaż oczywiście należy zdawać 
sobie sprawę, iż pojęcie minor offence w systemie prawnym Anglii i Walii stanowi rodzaj 
czynu, który mógłby w wielu systemach prawa kontynentalnego zostać zakwalifikowany 
do grupy wykroczeń. Szerzej na temat tego pojęcia por. A. Grochowska, Sz. Pawelec, 
Modele funkcjonowania postępowania w  sprawach o wykroczenia – Anglia i Walia, 
(w:) M. Rogacka-Rzewnicka (red.), Modele funkcjonowania postępowania w sprawach 
o wykroczenia (praca w przygotowaniu do druku). Warto przy tym podkreślić, że błąd 
tłumaczenia dotyczy tylko projektu rozporządzenia. Polskie tłumaczenie projektu 
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dyrektywę o ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej (art. 28 ust. 2 
lit. a projektu rozporządzenia). Pojęcie „przestępstwa mniejszej wagi” zostało 
szerzej przedstawione w art. 7 ust. 2 projektu dyrektywy PIF. Ten projekto-
wany przepis pozwala, aby w przypadku przestępstw mniejszej wagi, gdzie 
wyrządzona szkoda lub uzyskana korzyść wyniosła poniżej 10 000 euro i które 
„nie zostały dokonane w szczególnie obciążających okolicznościach” (ang. not 
particularly serious circumstances), państwa członkowskie „mogą zamiast tego 
przewidzieć kary inne niż sankcje karne” (ang. may provide instead for other 
than criminal penalties). Oznacza to zatem pozostawienie w gestii państw 
członkowskich wdrażających dyrektywę PIF decyzji o tym, czy dany rodzaj 
drobniejszego naruszenia interesów finansowych Unii w ogóle sankcjonować 
jako przestępstwo. W tym stanie rzeczy można podzielić przypuszczenie, że 
pozostawiona w projekcie rozporządzenia Prokuratorowi Europejskiemu 
możliwość umarzania postępowań w wypadkach przestępstw mniejszej wagi 
będzie służyła ujednoliceniu polityki ścigania pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi. W ten sposób byłyby niwelowane różnice wyni-
kające z faktu, iż czyny traktowane jako przestępstwa w jednych krajach Unii, 
w innych stanowiłyby np. wyłącznie delikty administracyjne32. Zwrócić należy 
uwagę, że przy tak przyjętej interpretacji taki mechanizm umarzania postę-
powań kształtowałby się dość nietypowo z punktu widzenia umiejscowienia 
systemowego. Oznaczałby on bowiem zgodę na modyfikowanie przez Proku-
ratora Europejskiego, w ramach przyjętej przez niego polityki ścigania, tych 
odrębności w sposobie implementacji art. 7 ust. 2 projektu dyrektywy PIF, na 
które zezwolił sam ustawodawca europejski, czyniąc z tego przepisu regulację 
o charakterze dyspozycyjnym, a nie obligatoryjnym. Punktem odniesienia dla 
podjęcia przez Prokuratora Europejskiego decyzji o ściganiu nie musiałaby 
zatem być przyjęta przez ustawodawcę w kraju popełnienia czynu ocena za-
sadności klasyfikowania danego czynu jako przestępstwa, lecz – w wypadku 
jego istnienia – łagodniejszy standard wyinterpretowany ze sposobu imple-
mentacji art. 7 ust. 2 przez inne państwa członkowskie. Oportunizm stawałby 
się w takim wypadku narzędziem kreowania jednolitej polityki ścigania przez 

dyrektywy PIF posługuje się już dla minor offence pojęciem „przestępstwo mniejszej 
wagi”.

32 Por. analogicznie B. Hlawacz, G. Stronikowska, Propozycja Komisji Europejskiej 
dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część II),  
Prokuratura i Prawo 2014, nr 7–8, s. 159.
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Prokuraturę Europejską, niezależnie od różnic w penalizacji drobniejszych 
czynów przeciwko interesom finansowym Unii, zachodzącym pomiędzy po-
szczególnymi państwami. Odrębną kwestią na tym tle pozostaje natomiast, 
czy w każdym wypadku kwalifikacja danego czynu nie jako przestępstwa, ale 
np. jako deliktu administracyjnego, pozostaje zawsze rozwiązaniem bardziej 
korzystnym dla hipotetycznego sprawcy, w szczególności jeśli brać pod uwagę 
szczegółowe rozwiązania z zakresu gwarantowanego w danej dziedzinie prawa 
poziomu ochrony interesów strony biernej postępowania oraz przyjętych zasad 
odpowiedzialności33.

Pewnych wyjściowych wątpliwości interpretacyjnych może dostarczać także 
brzmienie art. 28 ust. 2 lit. b. Przepis ten stanowi, że Prokurator Europejski 
może umorzyć postępowanie, jeśli brak jest odpowiednich dowodów (ang. 
lack of relevant evidence). Możliwe byłoby postawienie pytania, czy odniesienie 
do pojęcia „braku odpowiednich dowodów” stanowi odpowiednik polskiej 
regulacji art. 17 § 1 pkt 1 in fine (brak danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie popełnienia przestępstwa) i określa materialną przesłankę nega-
tywną uniemożliwiającą prowadzenie postępowania przygotowawczego, czy 
też „odpowiedni” charakter dowodu będzie mógł podlegać daleko bardziej 
dyskrecjonalnej ocenie Prokuratora Europejskiego. Stosunkowo jednoznacznej 
odpowiedzi w tym zakresie wydaje się jednak dostarczać preambuła projektu 
rozporządzenia, która (poza wskazanym już pkt. 20 motywów), w pkt. 31 
motywów wskazuje, że „biorąc pod uwagę zasadę obowiązkowego ścigania 
przestępstw, dochodzenia Prokuratury Europejskiej powinny zwykle prowa-
dzić do wszczęcia postępowania karnego we właściwych sądach krajowych 
w przypadku spraw, w których istnieją mocne dowody i brak jest podstaw 
prawnych wykluczających postępowanie karne. W przypadku braku takich 
dowodów oraz gdy istnieje niewielka szansa, że wymagane dowody zostaną 

33 Szerzej na ten temat por. D. Szumiło-Kulczycka, Prawo administracyjnokarne, Kraków 
2004, s. 86 i  n.; M. Szydło, Charakter i  struktura prawna administracyjnych kar 
pieniężnych, Studia Prawnicze 2003, nr 4, s. 123 i n.; T. Jasudowicz, Administracja wobec 
praw człowieka, Toruń 1996, s. 129 i n. Por. także m.in. wyrok TK z dnia 15 stycznia 
2007 r., sygn. P 19/06 w zakresie swobody ustawodawcy co do zakreślania granicy między 
reżimem odpowiedzialności administracyjnej i szeroko rozumianej odpowiedzialności 
karnej. Na gruncie prawnoporównawczym por. odwołania do monografii H. Praškovej 
zawarte w: W. Radecki, Recenzja książki Heleny Praškovej, Zaklady odpovědnosti za 
spravni delikty (Podstawy odpowiedzialności za delikty administracyjne), Praha 2013, 
Prokuratura i Prawo 2014, nr 1, s. 152 i n.
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przedstawione podczas procesu (ang. in trial), sprawa może zostać umorzona”. 
Ten fragment preambuły akcentuje zatem jako całkowicie pierwszoplanową 
zasadę obowiązkowego ścigania, a wskazaną podstawę umorzenia traktuje 
jako brak faktycznej podstawy procesu. Nie do końca przejrzyście kształtuje 
się natomiast użyte we wskazanym fragmencie preambuły odniesienie również 
do dalszej przesłanki, jaką jest niewielkie prawdopodobieństwo możliwości 
dostarczenia stosownych dowodów w późniejszej fazie postępowania. Sfor-
mułowanie to, jak się wydaje, należy jednak traktować albo jako adresowane 
do tych systemów prawnych, w których postępowanie przygotowawcze ma 
silnie ograniczony charakter w stosunku do fazy jurysdykcyjnej procesu34, 
albo też jako podkreślające trwały charakter braku podstaw dowodowych. 
W przeciwnym wypadku, chcąc nadal pozostawać w zgodzie z wyjściowym 
legalistycznym podejściem do ścigania, należałoby rozważać co najwyżej 
zawieszenie postępowania z uwagi na istnienie długotrwałej przeszkody unie-
możliwiającej prowadzenie czynności procesowych (vide art. 22 § 1 polskiego 
k.p.k.), a nie definitywne umorzenie postępowania. 

Wnioski końcowe

Przedstawione uwagi prowadzą do wniosku, że przewidziane w projekcie 
rozporządzenia rozwiązania karnoprocesowe akcentują legalistyczny model 
ścigania przez Prokuraturę Europejską przestępstw przeciwko interesom finan-
sowym Unii Europejskiej. Choć w projekcie rozporządzenia brak wyrażonej 
expressis verbis regulacji analogicznej do polskiego art. 10 k.p.k., obligatoryjny 
charakter ścigania podkreślają postanowienia preambuły projektu rozporzą-
dzenia, jak również da się on wyinterpretować m.in. z przepisów poświęconych 
podstawom wszczęcia postępowania przygotowawczego. 

34 Odwołanie to na gruncie europejskim konkretyzuje się szczególnie intensywnie 
w odniesieniu do angielskiego modelu procesu karnego. Szerzej na ten temat por. 
K. Girdwoyń, Angielski proces karny. Przedsądowa faza postępowania, (w:) P. Kruszyński 
(red.), System prawa karnego procesowego, t. 2: Rozwiązania modelowe w  ujęciu 
prawnoporównawczym, Warszawa 2014, s. 751 i n. 
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Wśród przedstawionych rozwiązań szczegółowych znajduje się jednak bar-
dzo istotny wyjątek od tego wyjściowego reżimu. Przybiera on postać instytucji 
transakcji i pozwala Prokuratorowi Europejskiemu umorzyć postępowanie 
w sytuacji, w której podejrzany, po naprawieniu wyrządzonej szkody, zapłaci 
stosowną grzywnę. Dodatkową przesłanką w takim wypadku pozostaje klau-
zula generalna, iż tego typu rozwiązanie będzie leżeć w interesie należytego 
wymierzenia sprawiedliwości. Co więcej, zgodnie z brzmieniem projektu, 
tego typu porozumienie karnoprocesowe ma nie podlegać kontroli sądowej. 
Wprowadzenie takiej instytucji stanowiłoby całkowite novum w odniesieniu do 
instytucji konsensualnych znanych polskiemu procesowi karnemu – zarówno 
jeśli chodzi o charakter świadczeń nakładanych na stronę bierną postępowania 
w związku z osiągniętym porozumieniem, jak i ostatecznie decydujący o nim 
podmiot. Zaspokojenie interesu finansowego Unii (tak w aspekcie indemniza-
cji, jak i dodatkowego świadczenia pieniężnego w postaci uzyskanej grzywny) 
uzyskiwałoby w takim wypadku jednoznaczny priorytet. Decyzja Prokuratora 
Europejskiego pozostawałaby wolna od jakiejkolwiek weryfikacji lub nadzoru 
ze strony krajowego organu sądowego. W szczególności z uwagi na ten ostatni 
aspekt rozwiązanie takie należy uznać za posunięte zbyt daleko. Biorąc nawet 
pod uwagę nieco zbliżone mechanizmy funkcjonujące w niektórych krajach 
europejskich, pozwalające na umorzenie postępowania w zamian za realizację 
przez podejrzanego określonych świadczeń, trudno zaakceptować całkowite 
pozostawienie tak doniosłej i jednocześnie wyjątkowej decyzji wyłącznie orga-
nowi postępowania przygotowawczego. Trudno zarazem oprzeć się wrażeniu, 
że zaproponowane przez Komisję rozwiązanie ma źródło w braku w Unii 
ponadnarodowego sądownictwa karnego stanowiącego procesową kontynu-
ację ponadnarodowej koncepcji Prokuratury Europejskiej. Rodzi to chęć, by 
w ramach propozycji sposobu ochrony interesów finansowych Unii na bardziej 
„federalnych”35 zasadach niż dotychczas przyznać możliwie szerokie uprawnienia 
samej Prokuraturze Europejskiej kosztem kompetencji „niefederalnych” sądów 
krajowych państw członkowskich.

Inny rodzaj odstępstwa od zasady legalizmu wiąże się z przyznaniem 
Prokuratorowi Europejskiemu możliwości umarzania postępowań karnych 
w sprawach mniejszej wagi. Przewidziana instytucja mogłaby znajdować 

35 Por. V. Reding, op. cit., s. 1 i n. Por. także: Sz. Pawelec, Implications of Enhanced 
Cooperation…, s. 214–216.
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zastosowanie jako instrument ujednolicenia w skali całej wspólnoty polityki 
ścigania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii, niezależnie od 
sposobu implementacji przez poszczególne państwa członkowskie dyspozycyjnej 
regulacji projektu dyrektywy PIF w zakresie doboru modelu reakcji prawnej 
na drobniejsze działania na szkodę tych interesów. W wypadku przyjęcia 
proponowanego rozwiązania i jego wejścia w życie kwestią przyszłej praktyki 
funkcjonowania Prokuratury Europejskiej pozostawałoby rozstrzyganie, czy 
umarzanie postępowań na tej podstawie miałoby się ograniczać jedynie do 
wspomnianej roli, czy też stanowiłoby pole do realizacji szerszego luzu decy-
zyjnego o charakterze oportunizmu niewłaściwego. 

streszczenie

Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie zakresu obowiązywania zasady legalizmu 
w postępowaniu karnym toczącym się z udziałem Prokuratury Europejskiej – zgodnie z po-
stanowieniami projektu rozporządzenia Rady z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia 
tego organu. Przedstawione uwagi prowadzą do wniosku, że przewidziane w projekcie roz-
wiązania akcentują legalistyczny model ścigania przez Prokuraturę Europejską przestępstw 
przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Istotny i jednocześnie kontrowersyjny 
wyjątek od tej zasady dotyczy instytucji transakcji pozwalającej Prokuratorowi Europejskie-
mu umorzyć postępowanie w sytuacji, w której podejrzany, po naprawieniu wyrządzonej 
szkody, zapłaci stosowną grzywnę. Inny rodzaj odstępstwa od zasady legalizmu wiąże się 
z przyznaniem Prokuratorowi Europejskiemu możliwości umarzania postępowań karnych 
w sprawach mniejszej wagi.

summary

This paper discusses the problem of the principle of legalism in the criminal proceedings 
involving the European Public Procesutor’s Office – according to the proposal of a Council 
regulation from 17 July 2013 on establishing of that entity. Presented comments lead to 
a conclusion that the proposal lays heavily on the legalistic model of prosecution of the 
criminal offences affecting the financial interests of the Union. However, an important and 
controversial exception from that rule is created by a mechanism of transaction, entailing the 
European Public Prosecutor, after the damage has been compensated and a lump-sum fine 
has been paid, to dismiss the case. Another exception lays in the possibility of dismissing by 
the European Public Prosecutor the cases concerning minor offences. 
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Odpowiedzialność organu procesowego  
za niezawiadomienie… o popełnieniu przestępstwa 

lub brak wszczęcia z urzędu postępowania 
przygotowawczego w sytuacji popełnienia  

przez świadków przestępstwa z art. 233 k.k.

Podstawowa różnica pomiędzy zasadą legalizmu i oportunizmu polega na 
tym, że zasada legalizmu statuuje obowiązek wszczynania i prowadzenia procesu, 
a zasada oportunizmu – tylko uprawnienie organu procesowego w tym zakresie1.

W Polsce, począwszy od pierwszego kodeksu postępowania karnego 
z 1928 r.2, niezmiennie obowiązuje zasada legalizmu3. W obecnej ustawie 
karnoprocesowej zasada ta została zadekretowana w art. 10 k.p.k.4, który w § 1  

1 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, wyd. 8, Warszawa 2005, s. 287.
2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. – Kodeks 

postępowania karnego (Dz.U. z 1928 r., nr 33, poz. 313 z późn. zm.).
3 W kodeksie postępowania karnego z 1928 r. zasada legalizmu została ujęta w art. 53 

k.p.k., który sformułowano w następujący sposób: „Oskarżyciel publiczny jest obowiązany 
wnosić i popierać oskarżenie w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu”. W kolejnym 
kodeksie karnym z 1969 r. (ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania 
karnego, Dz.U. z 1969 r., nr 13, poz. 96 z późn. zm.) zasadę legalizmu wysławiał art. 5 
§ 1 k.p.k.: „Oskarżyciel publiczny ma obowiązek wszcząć postępowanie o przestępstwo 
ścigane z urzędu; ten sam obowiązek dotyczy organów Milicji Obywatelskiej”.

4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., 
nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
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stanowi, że organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do 
wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel 
publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu. 
Zakres zasady legalizmu dopełnia § 2 tego przepisu, stanowiący, że z wyjątkiem 
wypadków określonych w ustawie lub w prawie międzynarodowym nikt nie 
może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, a tak-
że art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k., zgodnie z którym nie wszczyna się postępowania, 
a wszczęte – umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma.

Sama zasada legalizmu pozostanie jednak wyłącznie deklaracją ideową 
dopóki jej realizacja nie zostanie zagwarantowana przez szczegółowe regulacje. 
W szczególności istotne jest zabezpieczenie realizacji tej zasady przez stosowne 
sankcje. W innym przypadku, choć zasadę legalizmu ujęto w kodeksie postę-
powania karnego w ramy przepisu, pozostanie ona wyłącznie „na papierze”, 
ustępując w praktyce zasadzie oportunizmu faktycznego.

Na potrzeby niniejszego artykułu konieczne jest zakreślenie kategorii 
podmiotów, których tytułowa odpowiedzialność będzie rozpatrywana. 
Rozważania skoncentrują się na odpowiedzialności sędziego i prokuratora 
prowadzących daną sprawę. Wprawdzie podmioty te nie wyczerpują pełnego 
spektrum desygnatów pojęcia „organ procesowy”, niemniej, biorąc pod uwagę 
ramy niniejszego opracowania, zabieg ten jest konieczny.

W tym miejscu należy także doprecyzować, że ewentualna podstawa odpowie-
dzialności organu procesowego za zaniechanie uzależniona jest od tego, czy mamy 
do czynienia z prokuratorem, czy z sędzią, co wynika z charakteru danego organu 
i przypisanych doń funkcji. Zakres obowiązków prokuratora określają w szcze-
gólności przepisy art. 10 k.p.k., art. 14 k.p.k. i można określić je jako obowiązek 
wszczynania postępowania przygotowawczego i wnoszenia (popierania przed są-
dem) aktu oskarżenia o czyn ścigany z urzędu, w przypadku zaistnienia odpowied-
niego stopnia prawdopodobieństwa realizacji znamion. Z kolei zakres obowiązków 
sędziego jest wyznaczany przez jego pozycję procesową i sprowadza się – mówiąc 
w skrócie – do prowadzenia postępowania sądowego i  funkcji orzeczniczej.

Obowiązki prokuratora i  sędziego wyznaczają zakres ich potencjalnej 
odpowiedzialności. I  tak rozważana będzie odpowiedzialność prokuratora 
za brak wszczęcia postępowania przygotowawczego o przestępstwo z art. 233 
k.k.5, ale już nie za niezawiadomienie o jego popełnieniu, skoro to właśnie do 

5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
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niego kierowane jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Z kolei sędzia 
nie może ponieść nigdy odpowiedzialności za brak wszczęcia postępowania 
przygotowawczego, gdyż leży to poza zakresem jego kompetencji, natomiast 
do rozważenia jest odpowiedzialność za niezawiadomienie o popełnieniu 
przez świadków przestępstwa z art. 233 k.k. Dalsze rozważania w niniejszym 
artykule odnoszą się właśnie do odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność od-
powiedzialności prokuratora i sędziego za zaniechania w powyższym zakresie.

Odpowiedź na postawione pytanie wydaje się niezmiernie istotna dla 
prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Chodzi bowiem 
o sytuacje, kiedy zeznający w procesie świadkowie składają fałszywe zeznania, 
co jest penalizowane przez art. 233 k.k. Brak karalności tego typu zachowań 
prowadziłby do wynaturzenia wymiaru sprawiedliwości, który przestałby pełnić 
rolę strażnika praworządności. Obowiązywanie zasady legalizmu powinno 
prowadzić do wniosku, że każdy przypadek składania fałszywych zeznań po-
winien spotkać się z odpowiednią reakcją w postaci wszczęcia postępowania 
i ukarania za realizację znamion art. 233 k.k. Brak reakcji może prowadzić 
do sytuacji, kiedy świadek może bezkarnie pomawiać oskarżonego o co chce. 
Realizacja celów procesu karnego, jak choćby prawa do obrony, w tej sytuacji 
wydaje się być iluzoryczna.

Zanim zostaną rozpatrzone podstawy odpowiedzialności, konieczne jest 
ustalenie nakazanego zachowania, którego zaniechanie może doprowadzić do 
odpowiedzialności za zaniechanie wszczęcia postępowania przygotowawczego 
przez prokuratora bądź niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez 
sędziego.

Przechodząc do ustalenia podstawy obowiązku zawiadomienia o popeł-
nieniu przestępstwa opisanego w art. 233 k.k. przez świadka, nałożonego na 
sędziego, należy rozpocząć konstatacją, że z zasadą legalizmu immanentnie 
sprzężony jest obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Obo-
wiązek ten ma różnoraki charakter w polskim prawie. Przepis art. 240 § 1 k.k. 
penalizuje posiadanie wiarygodnej wiadomości o karalnym przygotowaniu 
albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 
118a, 120–124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189, 252 lub prze-
stępstwa o charakterze terrorystycznym i niezawiadomienie niezwłocznie 
organu powołanego do ścigania przestępstw. W odniesieniu do pozostałej, 
zdecydowanej większości czynów zabronionych, przepis art. 304 § 2 k.p.k. 
na instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalno-
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ścią dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, nakłada 
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję. Jest 
to obowiązek prawny, którego niedopełnienie przez osobę zobowiązaną może 
prowadzić do zastosowania sankcji z art. 19 k.p.k. Na pozostałe podmioty, 
niebędące instytucją państwową lub samorządową, przepis art. 304 § 1 k.p.k. 
nakłada społeczny obowiązek zawiadomienia prokuratora lub Policję.

Z uwagi na to, że w katalogu przestępstw wymienionych w art. 240 § 1 k.k. 
nie znajduje się czyn zabroniony stypizowany w art. 233 k.k., rozważania zostaną 
ograniczone do odpowiedzi na pytanie, czy w odniesieniu do sędziego w grę 
wchodzi obowiązek prawny z art. 304 § 2 k.p.k., czy też obowiązek społeczny 
z art. 304 § 1 k.p.k. W piśmiennictwie można znaleźć pogląd, z którym należy 
się zgodzić, że obowiązek o charakterze prawnym z art. 304 § 2 k.p.k. spoczywa 
wyłącznie na prezesie sądu jako na osobie pełniącej funkcję kierowniczą w tej 
instytucji6. Tym samym obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 
spoczywa na sędzim prowadzącym sprawę wyłącznie jako obowiązek społeczny. 
Z zastrzeżeniem, że osoba pełniąca funkcję kierowniczą w sądzie, czyli prezes 
sądu, nie pełni w danym postępowaniu jednocześnie funkcji orzeczniczej – 
wówczas należy uznać, że wobec niego aktualizuje się obowiązek prawny z art. 
304 § 2 k.p.k. i zobligowany jest do złożenia stosownego zawiadomienia. 

Czy niedopełnienie obowiązku społecznego zadekretowanego w art. 
304 § 1 k.p.k. może stanowić podstawę jakichkolwiek roszczeń bądź też 
odpowiedzialności pozostałych sędziów, niepełniących jednocześnie funkcji 
orzeczniczej w postępowaniu, w którym doszło do realizacji przez świadków 
znamion przestępstwa z art. 233 k.k.? Nie ulega wątpliwości, że obowiązek 
z art. 304 § 1 k.p.k. nie jest obowiązkiem prawnym, pytanie jednak, jaki ów 
obowiązek ma charakter. Jakkolwiek ustawodawca posłużył się sformułowa-
niem „obowiązek”, to przydawka dookreślająca „społeczny” sugeruje, że ma 
on charakter jedynie moralny i  jego niedopełnienie może być negatywnie 
oceniane wyłącznie na gruncie etyki i moralności7. 

6 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998, s. 596; 
W.  Grzeszczyk, Przebieg postępowania przygotowawczego, (w:) Nowa kodyfikacja 
karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, nr 5, Warszawa 1997, s. 65; 
A. Ziębiński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2007 r., sygn. SNO 
42/07, Prokuratura i Prawo 2010, nr 5, s. 166–171.

7 Przy wykładni pojęcia „obowiązek społeczny”, znajdującego się w art. 304 § 1 k.p.k., 
nie można nie uwzględnić wykładni historycznej, uwarunkowań ustrojowych 
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Kwestią wartą rozważenia jest odpowiedź na pytanie, czy prokurator, 
dostrzegając, że świadkowie swoimi nieprawdziwymi zeznaniami realizują 
znamiona art. 233 k.k., ma obowiązek podjęcia jakichkolwiek działań. 

Jakkolwiek art. 10 k.p.k. nakłada na organy powołane do ścigania prze-
stępstw obowiązek wszczęcia postępowania o czyn ścigany z urzędu (z wy-
jątkami nadmienionymi powyżej), to nie wyprowadza się z  tego jeszcze 
obowiązku każdorazowego wszczynania postępowania przygotowawczego 
w przypadku realizacji znamion przestępstwa ściganego z urzędu. Obowiązek 
ten znajduje się dopiero w art. 303 k.p.k. Przepis ten stanowi, że w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa wydaje się z urzędu lub 
na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa 
(dochodzenia). Jak pisze T. Grzegorczyk, „przepis wyraźnie podkreśla, że do 
wszczęcia winno dojść nie tylko na skutek zawiadomienia o przestępstwie, ale 
przede wszystkim z urzędu. Jest to dobitne podkreślenie legalizmu i wyklu-
czenie tłumaczenia, że organ nie wszczyna postępowania, gdyż nie dysponuje 
oficjalnym zawiadomieniem w sprawie”8.

Kodeks postępowania karnego w art. 303 k.p.k. stawia jako jedyną prze-
słankę wszczęcia postępowania przygotowawczego zdobycie określonej wiedzy, 
którą określa jako „uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa”. Nie 
ma przy tym znaczenia, w jaki sposób prokurator wszedł w posiadanie tej wie-
dzy. Z kolei uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oznacza stan 
zgromadzonego dotąd materiału dowodowego wskazujący co najmniej na to, 
że według jednej z wersji wydarzeń, opartej na sprawdzalnych i prawidłowo 
zebranych dowodach, można wyprowadzić wniosek, iż doszło do popełnienia 
czynu zabronionego. Wersja ta nie musi jednak uzyskać ostatecznego potwier-
dzenia w postępowaniu karnym9.

Dalsze wywody skupiają się na analizowaniu podstaw odpowiedzialności 
sędziego za zaniechanie zawiadomienia o popełnieniu przez świadków przestęp-

i geopolitycznych w czasie, kiedy ów społeczny obowiązek denuncjacji pojawił się 
w polskim prawie. Jak pisze P. Kardas (Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej 
w przypadku niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, Prokuratura i Prawo 2007, nr 
7–8, s. 7): „konstrukcja tego przepisu nawiązuje do regulacji wprowadzonej do polskiego 
porządku prawnego w początkach lat 50. i jest chyba bez głębszej refleksji przenoszona 
do kolejnych ustaw procesowych”.

8 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz wraz z komentarzem do 
ustawy o świadku koronnym, wyd. 4, Kraków 2005, s. 735.

9 Uchwała SN z dnia 29 czerwca 2007 r., II KKZ 58/00, Lex nr 471799.
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stwa fałszywych zeznań i prokuratora za zaniechanie wszczęcia postępowania 
przygotowawczego w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa z art. 233 k.k. przez świadka, zawartych w Konstytucji i kodeksie 
karnym. Pominięto zagadnienia związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną 
i na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, jako że przekroczyłoby to ramy 
niniejszego artykułu.

Przechodząc w tym momencie do ustalenia potencjalnej podstawy odpo-
wiedzialności za zaniechanie wszczęcia postępowania przygotowawczego przez 
prokuratora lub niezawiadomienia przez sędziego o popełnieniu przestępstwa, 
rozważania nad kształtem odpowiedzialności warto rozpocząć od analizy 
podstaw odpowiedzialności zawartych w Konstytucji.

Obecnie obowiązująca Konstytucja, w przeciwieństwie do poprzednio 
obowiązujących, nie stanowi wyłącznie deklaracji ideowej. O jej normatywnym 
charakterze przesądza art. 8 ust. 210 stanowiący, że przepisy Konstytucji stosuje 
się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Konstytucja zawiera 
także katalog środków ochrony wolności i praw, który jest ewenementem w skali 
polskiego konstytucjonalizmu, ponieważ daje obywatelom środki umożliwia-
jące samodzielne dochodzenie swoich praw zapisanych w Konstytucji, pod 
warunkiem, że przepis je stanowiący nadaje się do bezpośredniego stosowania.

Kluczowe znaczenie dla analizowanego zagadnienia ma art. 77 ust. 1 
Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, 
jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu 
władzy publicznej.

Przytoczony przepis stał się jednak źródłem licznych kontrowersji11. Wąt-
pliwości, jakie zrodziły się na jego tle, dotyczyły przede wszystkim tego, czy 

10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, 
poz. 483 ze zm.).

11 Po uchwaleniu obecnie obowiązującej Konstytucji przetoczyła się w piśmiennictwie 
dyskusja na temat charakteru art. 77 ust. 1 Konstytucji i w konsekwencji nad normatywnym 
znaczeniem nakazu bezpośredniego stosowania Konstytucji zadekretowanym w art. 8 
ust. 2 Konstytucji. Zob. w szczególności: M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na 
podstawie art. 77 Konstytucji RP, Państwo i Prawo 1999, nr 4, s. 3–18; idem, Jeszcze 
o odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 77 Konstytucji (W odpowiedzi 
prof. Adamowi Szpunarowi), Państwo i  Prawo 1999, nr 9, s. 79–84; A. Szpunar, 
O odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, Państwo i Prawo 1999, nr 6, s. 86–91; 
E. Łętowska, W kwestii zmian przepisów k.c. o odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
działaniem władzy publicznej, Państwo i Prawo 1999, nr 7, s. 75–82; M. Kępiński, 
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może on stanowić samodzielną podstawę roszczeń. Jakkolwiek przedstawiciele 
doktryny prowadzili ożywioną polemikę, przedstawiając argumenty na poparcie 
swoich tez, ostatecznie oponenci okopali się na swoich pozycjach i doktrynal-
ny spór co do charakteru art. 77 ust. 1 Konstytucji pozostał nierozwiązany. 
Chociaż z uwagi na ramy artykułu brak miejsca na zreferowanie wszystkich 
wypowiedzi, które pojawiły się w piśmiennictwie, w skrócie powiedzieć można, 
że wykształciły się dwa przeciwstawne stanowiska12.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem art. 77 ust. 1 Konstytucji nie może 
stanowić samodzielnej podstawy roszczeń. W tym też tonie pobrzmiewają 
orzeczenia SN. W jednym z judykatów SN stwierdził m.in.: „(…) treść art. 77 
ust. 1 Konstytucji jest na tyle niedookreślona: w szczególności nie wskazuje, 

R. Szczepaniak, O bezpośrednim stosowaniu artykułu 77 ust. 1 Konstytucji, Państwo 
i Prawo 2000, nr 3, s. 79–84; A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez 
sądy, Państwo i Prawo 2000, nr 5, s. 3–14; S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego 
stosowania Konstytucji, Państwo i Prawo 2001, nr 9, s. 3–23; eadem, W odpowiedzi na 
uwagi polemiczne Stanisława Kaźmierczyka, Państwo i Prawo 2002, nr 7, s. 85–86; 
S. Kaźmierczyk, W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji (Uwagi polemiczne 
w związku z artykułem Sławomiry Wronkowskiej), Państwo i Prawo 2002, nr 4, s. 72–78; 
J. Kremis, Skutki prawne w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na tle 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2002, nr 6, s. 37–50; B. Nita, 
Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, Państwo 
i Prawo 2002, nr 9, s. 36–46; P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej 
nadrzędności (Wybrane problemy), Kraków 2003; J.J. Skoczylas, Odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone przez władzę publiczną, Warszawa 2005, s. 102–113.

12 Odnotować należy jednak wypowiedź SN zawartą w wyroku z dnia 5 września 2008 r., 
I CSK 41/08, OSNC-ZD 2009, nr 4, poz. 89: „Jeśli rozważyć możliwość oparcia 
odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone niezgodnym z prawem 
działaniem władzy publicznej wyłącznie na art. 77 ust. 1 Konstytucji, to byłoby to 
uzasadnione jedynie w okresie od 19 października 1997 r. (data wejścia w życie Konstytucji) 
do 1 września 2004 r. (data wejścia w życie zmian Kodeksu cywilnego). Po 1 września 
2004 r. samodzielną podstawą odpowiedzialności Skarbu Państwa jest bowiem art. 417, 
417¹, 417² k.c. W tych przepisach inkorporowano i rozwinięto model odpowiedzialności 
Skarbu Państwa przyjęty w art. 77 ust. 1 Konstytucji”. Stanowisko to jest jednak nie do 
końca klarowne i musi zasługiwać na krytykę. Z jednej strony stwierdzono, że przepis 
art. 77 ust. 1 Konstytucji może być stosowany bezpośrednio w oparciu o regułę z art. 8 
ust. 2 Konstytucji, z drugiej jednak odmawia się prawa do oparcia odpowiedzialności 
Skarbu Państwa na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji w przypadku, gdy takowa 
jest przewidziana w akcie normatywnym o randze ustawy. Stanowisko to ignoruje 
normatywny charakter obecnej Konstytucji i zasadę o  jej bezpośrednim stosowaniu 
w oparciu o art. 8 ust. 2 Konstytucji i nadaje jej charakter subsydiarny wobec ustaw, co 
stanowi odwrócenie hierarchii źródeł prawa wynikającej z art. 87 ust. 1 Konstytucji.
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jaka szkoda ma podlegać naprawieniu, ani nie rozstrzyga o bezprawności – że 
nie daje podstaw do wywodzenia z tego przepisu roszczeń cywilnoprawnych. 
Dlatego art. 77 ust. 1 Konstytucji nie może stanowić samodzielnej podstawy 
(…) w ogóle jakiegokolwiek obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej 
w związku z wykonywaniem władzy publicznej”13. W innym orzeczeniu dodano: 
„(…) ustalenie reguł odpowiedzialności państwa za szkody wymienione w art. 77 
Konstytucji wymaga zatem regulacji ustawowej – w kodeksie cywilnym i usta-
wach szczególnych. Dopiero przepisy te, stosowane w związku z art. 77 Kon-
stytucji, stanowić mogą dostateczną podstawę roszczeń odszkodowawczych”14.

Zgodnie z powyższym stanowiskiem przepis art. 77 ust. 1 Konstytucji 
nie ma charakteru normatywnego, nie może być bezpośrednio stosowany 
i stanowi wyłącznie deklarację.

Z powyższym nie można jednak się zgodzić. Na odczytanie przepisu art. 77 
ust. 1 Konstytucji jako przepisu wypełnionego normatywną treścią wskazują 
jednoznacznie art. 87 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji. Ponadto 
akceptacja powyższego stanowiska stałaby w sprzeczności z jedną z dyrektyw 
wykładni Konstytucji mówiącą o tym, że przepisy Konstytucji mają własne 
znaczenie normatywne, a ich sens nie może być odczytywany przez regulacje 
ustawowe. Odmienne założenie oznaczałoby odwrócenie i wypaczenie hie-
rarchii systemu źródeł prawa, przyznając prymat regulacjom ustawowym nad 
regulacjami konstytucyjnymi. Ponadto to nie sądy powszechne, a wyłącznie 
TK ma prawo do wiążącej wykładni pojęć zawartych w Konstytucji.

Należy w pełni zaakceptować drugie stanowisko, zgodnie z którym przepis 
art. 77 ust. 1 Konstytucji może stanowić samodzielną podstawę roszczenia i nie 
jest konieczne odwoływanie się do regulacji ustawowych. O tym bowiem, które 
przepisy nadają się do bezpośredniego stosowania, stanowi sama ustawa zasad-
nicza. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących obecna Konstytucja 
wprowadza domniemanie bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych, 
co wynika z art. 8 ust. 2 Konstytucji. Zasadą jest jej bezpośrednie stosowanie, 
które jest wyłączone w dwóch przypadkach: kiedy sama Konstytucja stanowi 
inaczej lub kiedy dany przepis nie ma charakteru normatywnego, lecz wyraża 
dyrektywę o charakterze programowym. Tymczasem art. 77 ust. 1 Konstytucji 
nie kwalifikuje się do żadnego z wymienionych wyjątków. Jego stosowanie 

13 Wyrok SN z dnia 18 listopada 2005 r., IV CK 190/05, Lex nr 577564.
14 Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2006 r., IV CSK 247/06, Lex nr 489002.
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nie jest w szczególności uzależnione od regulacji ustawowej, co chociażby ma 
miejsce w art. 79 i art. 80 Konstytucji, które wprost stanowią, że ze skargą 
konstytucyjną i skargą do Rzecznika Praw Obywatelskich można wystąpić 
na zasadach określonych w ustawie.

Norma z art. 77 ust. 1 Konstytucji nie kwalifikuje się do żadnego z dwóch 
wyjątków, z czego należy wywieść wniosek o bezpośrednim stosowaniu art. 
77 ust. 1 Konstytucji. Takie stanowisko wyraził TK15. Podejmując się analizy 
normatywnej przepisu art. 77 ust. 1 Konstytucji, stwierdził, że użyte w Kon-
stytucji pojęcie „szkody” powinno być rozumiane w sposób przyjęty na gruncie 
prawa cywilnego. Zakres kompensacji, a zwłaszcza elementy szkody podlegające 
wynagrodzeniu, powinien być ustalany na podstawie odpowiednich regulacji 
kodeksu cywilnego. Władza publiczna ponosi zatem odpowiedzialność za 
każdy uszczerbek zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym 
(z  tytułu naruszenia dóbr osobistych). Użyte pojęcie „władzy publicznej” 
w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji obejmuje wszystkie władze w sensie 
konstytucyjnym – ustawodawczą, wykonawczą i  sądowniczą. Z kolei sama 
nazwa „organ władzy publicznej”, użyta w art. 77 ust. 1 Konstytucji, oznacza 
instytucję, strukturę organizacyjną, jednostkę władzy publicznej.

Istotna jest odpowiedź na pytanie, czy podstawą roszczenia opartego o art. 
77 ust. 1 Konstytucji może być uszczerbek powstały wskutek zaniechania? TK 
udzielił na nie odpowiedzi twierdzącej, wskazując, że pojęcie „zaniechania” 
władzy publicznej dotyczy tych sytuacji, w których obowiązek określonego 
działania władzy publicznej jest skonkretyzowany w przepisie prawa i można 
ustalić, na czym konkretnie miałoby polegać zachowanie organu władzy pu-
blicznej, aby do szkody nie doszło16.

To, co wydaje się być kluczowe z punktu widzenia ewentualnej odpowie-
dzialności za niezawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędziego bądź 

15 Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, Dz.U., nr 145, poz. 1638.
16 Znaleźć można jednak i stanowisko odmienne. W wyroku SN z dnia 5 września 2008 r., 

I CSK 41/08, OSNC-ZD 2009, nr 4, poz. 89, podniesiono, że w świetle art. 77 ust. 
1 Konstytucji nie istnieje konstytucyjne prawo do odszkodowania za szkody wynikłe 
z zaniechania władzy publicznej. Orzeczenie w przytoczonym fragmencie zasługuje 
jednak na krytykę i nie może zostać uznane za trafne. Wyłącznie TK ma uprawnienie 
do wiążącej interpretacji pojęć znajdujących się w Konstytucji, a uprawnienia takiego nie 
posiadają sądy powszechne. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że wyrażenia zawarte 
w Konstytucji mają swoiste znaczenie, których treść może być wiążąco interpretowana 
wyłącznie przez TK.
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brak wszczęcia z urzędu postępowania przygotowawczego przez prokuratora 
w przypadku realizacji znamion przestępstwa z art. 233 k.k., to fakt, że art. 
77 ust. 1 Konstytucji odpersonalizowuje odpowiedzialność indywidualnej 
osoby, pracownika organu, na rzecz odpowiedzialności instytucji. Kluczowe 
jest jedynie ustalenie, czy zaniechanie organu władzy publicznej odnosi się do 
obowiązku wysłowionego przez prawo.

W związku z powyższym, z punktu widzenia wysuwania roszczeń na pod-
stawie art. 77 ust. 1 Konstytucji, bez znaczenia wydaje się być fakt, że wyłącznie 
na prezesie sądu spoczywa obowiązek prawny zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa. Wprawdzie sędzia orzekający w sprawie, niebędący jednocześnie 
prezesem sądu, nie jest adresatem obowiązku z art. 304 § 2 k.p.k., niemniej 
wydaje się, że w pełni wystarczające jest nałożenie takowego obowiązku na sąd 
jako instytucję. To sąd, będący organem władzy publicznej, poniesie odpowie-
dzialność na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji i w przypadku zarejestrowa-
nego zaniechania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez świadka 
opisanego w art. 233 k.k. bez znaczenia jest, że na poszczególnym sędzim ten 
obowiązek prawny nie spoczywa. Podobnie rzecz ma się z odpowiedzialnością 
za brak wszczęcia z urzędu postępowania przygotowawczego – odpowiedzial-
ność poniesie jednostka organizacyjna prokuratury, a nie indywidualna osoba, 
choć niewątpliwie przypisanie zaniechania konkretnej osobie ułatwi wykazanie 
odpowiedzialności prokuratury jako organu władzy publicznej.

Rozważając odpowiedzialność prokuratora za brak wszczęcia postępowania 
przygotowawczego z urzędu w razie realizacji przez świadków znamion prze-
stępstwa z art. 233 k.k. i brak zawiadomienia o popełnienie przez świadków 
przestępstwa z art. 233 k.k., nie można pominąć odniesienia do przepisów 
kodeksu karnego. 

Przepis art. 231 k.k. wprowadza karalność przekroczenia przez funkcjonariu-
sza niedopełnienia obowiązków, jeżeli działa on na szkodę interesu publicznego 
lub prywatnego. Przepis art. 115 § 13 pkt 3 k.k. przesądza o tym, że zarówno 
sędzia, jak i prokurator są funkcjonariuszami publicznymi. Niedopełnienie 
przez nich obowiązków, o których już wcześniej wielokrotnie wspominano, 
wyczerpuje znamiona przestępstwa urzędniczego opisanego w art. 231 k.k.

Odmiennie od odpowiedzialności na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji 
przedstawia się przy rozstrzyganiu odpowiedzialności karnej w oparciu o art. 
231 k.k. Odpowiedzialność karna jest odpowiedzialnością o charakterze stricte 
osobistym i obowiązek nałożony na instytucję sądu, czy mówiąc innymi słowy 
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– organ władzy publicznej, nie ma żadnego znaczenia. Dla rozpatrywania od-
powiedzialności karnej konieczne jest bowiem ustalenie normy sankcjonowanej 
statuującej obowiązek prawny dla indywidualnego, konkretnego adresata. Nie 
można wymagać od funkcjonariusza publicznego stosownego działania, jeżeli 
żaden przepis prawa nie nakłada na niego takiego obowiązku. O ile w przypadku 
prokuratora obowiązek wszczęcia postępowania przygotowawczego z urzędu, 
w przypadku uzasadnionego podejrzenia jego popełnienia, statuowany jest 
przez art. 303 k.p.k., to już w przypadku sędziego niebędącego prezesem sądu 
takowego przepisu brak. Jakkolwiek zatem zaniechanie prokuratora wszczęcia 
postępowania przygotowawczego z urzędu w razie zaistnienia przesłanki opi-
sanej w art. 303 k.p.k. może stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej 
jako funkcjonariusza publicznego w oparciu o art. 231 k.k., to już zaniechanie 
przez sędziego, niebędącego prezesem sądu, zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa składania przez świadka fałszywych zeznań nie może rodzić 
odpowiedzialności karnej.

Trzeba jednak dodać, że w przypisaniu indywidualnemu prokuratorowi 
odpowiedzialności za brak wszczęcia z urzędu postępowania przygotowawczego 
przeszkodą może być praktyka funkcjonowania prokuratury. Wprawdzie po-
stuluje się wprowadzenie zasady „jedna sprawa – jeden prokurator”, niemniej 
jak do tej pory obsadzanie wokandy przez prokuratorów, którzy prowadzili 
postępowanie przygotowawcze i sporządzali akt oskarżenia jest wyjątkiem, 
a regułą jest obsadzanie wokandy drogą przypadku. Ponadto prokurator nie-
zaznajomiony ze sprawą dysponuje tylko aktami podręcznymi, w których poza 
aktem oskarżenia znajdują się wyłącznie zeznania najważniejszych świadków. 
Do tego dochodzi liczba spraw w referacie każdego prokuratora. Wszystko to 
powoduje, że samodzielne zorientowanie się w tym, że świadek składa fałszywe 
zeznania, częstokroć jest niewykonalne.

W tym miejscu należy rozważyć, w którym momencie aktualizuje się 
odpowiedzialność prokuratora za brak wszczęcia z urzędu postępowania przy-
gotowawczego bądź sędziego za niezawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 
opisanego w art. 233 k.k.

Przestępstwo składania fałszywych zeznań, jak każdy inny typ czynu za-
bronionego, którego znamiona zostały opisane w kodeksie karnym lub innej 
ustawie szczególnej, zostaje zrealizowane w momencie realizacji wszystkich 
znamion czynu zabronionego. W praktyce jednak wszczęcie sprawy o przestęp-
stwo z art. 233 k.k. – jeżeli już w ogóle do tego dojdzie – ma miejsce dopiero po 



252 MicHaŁ PiecH

prawomocnym zakończeniu postępowania karnego17. Wynika to, jak się zdaje, 
z błędnego podejścia do klauzuli z § 5, zgodnie z którą sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli 
sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, 
zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. Zwolennicy 
stanowiska, że sprawa o przestępstwo z art. 233 k.k. powinna zostać wszczę-
ta dopiero po – chociażby nieprawomocnym – zakończeniu sprawy, podają 
przede wszystkim taki argument, że jest to termin, w którym świadek może 
sprostować swoje zeznania, co może wyłączyć jego odpowiedzialność w oparciu 
o klauzulę z art. 233 § 5 k.k. Ponadto podkreśla się, że dalsze postępowanie 
może wskazać, że zeznania świadka nie są jednak fałszywe i tym samym do 
realizacji znamion art. 233 k.k. nie dojdzie. Drugie stanowisko nie może być 
jednak uznane za trafne.

Zbliżając się do końca rozważań, podsumowanie zostanie rozpoczęte 
stwierdzeniem, że jakkolwiek realizacja powyższego obowiązku wydaje się 
być nieodzowna dla realizacji zasady legalizmu, trafnej reakcji karnej i zasady 
prawdy materialnej, jego realizacja ze strony organu procesowego w praktyce 
nie istnieje. Sędziowie z zasady nie składają zawiadomień o popełnieniu przez 
świadków przestępstwa z art. 233 k.k., prokuratorzy z kolei udają, że tego nie 
dostrzegają i że problem nie istnieje18.

Na koniec warto wrócić do przytoczonych na początku artykułu definicji 
zasady legalizmu i zasady oportunizmu. Nie można nie odnieść wrażenia, że usta-
wodawca jest wysoce niekonsekwentny. Z jednej strony wprawdzie od pierwszego 
polskiego kodeksu postępowania karnego z 1928 r. niezmiennie króluje zasada 
legalizmu, ale z drugiej strony ustawodawca nie jest konsekwentny w zapewnia-
niu realizacji tej zasady. Egzekwowanie od organów procesowych realizacji zasady 
legalizmu w zasadzie nie istnieje. Nie może być w żadnym razie skutecznym 
środkiem w zapewnieniu jej realizacji groźba wszczęcia postępowania dyscypli-
narnego, które – jeżeli już dojdzie do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 

17 Brak w tym zakresie dokładnych, zakrojonych na szeroką skalę badań. Problem wymaga 
zbadania i należałoby ustalić, jak głęboko jest zakorzeniony w praktyce. Własne 
obserwacje wskazują, że w odniesieniu do popełniania przez świadków przestępstwa 
składania fałszywych zeznań, organy procesowe zachowują się, jakby w tym zakresie 
przepis ten nie był wypełniony normatywną treścią i jakby problem nie istniał.

18 Nawet podniesienie tej kwestii w trakcie rozprawy czy w piśmie procesowym nie zmienia 
optyki patrzenia organu procesowego i pozostaje bez echa.
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– zazwyczaj albo są umarzane, albo kończą się symboliczną karą nagany. Konse-
kwentna realizacja zasady legalizmu ma zasadniczy wpływ dla wolności i praw 
obywatelskich poprzez oddziaływanie na instrumenty, które stoją na ich straży.

streszczenie

Artykuł dotyczy odpowiedzialności prokuratora za brak wszczęcia postępowania 
przygotowawczego z urzędu i sędziego za niezawiadomienie o popełnieniu przez świadków 
przestępstwa z art. 233 k.k. Zaniechania organów procesowych godzą w zasadę legalizmu. 
Rozpatrzono odpowiedzialność organu procesowego w oparciu o przepisy Konstytucji 
i kodeksu karnego. Uznano dopuszczalność odpowiedzialności odszkodowawczej organów 
prokuratury i sądu. Akceptując odpowiedzialność karną prokuratora za zaniechanie w oparciu 
o art. 231 k.k., w ograniczonym zakresie dopuszczono ją wobec sędziego.

summary

The article is on prosecutor’s responsibility for non-initiating of preliminary proceedings 
and the responsibility of the judge for non-informing of commitment of a crime by a witness 
specified in article 233 of the Polish criminal code. These failures violate principle of legal-
ity. I considered the responsibility of process organ based on the Constitution and Polish 
criminal code. I think the compensation responsibility of prosecutor and judge is feasible, 
based on the article 231 of the Polish criminal code as regards to the prosecutor, which, in 
a limited regard, can be applied to a judge.

Bibliografia

akty prawne

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., 
nr 78, poz. 483 ze zm.).

2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. – Kodeks 
postępowania karnego (Dz.U. z 1928 r., nr 33, poz. 313 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 
z 1969 r., nr 13, poz. 96 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., 
nr 89, poz. 555 z późn. zm.).



254 MicHaŁ PiecH

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 
553 z późn. zm.).

6. Uchwała SN z dnia 29 czerwca 2007 r. (II KKZ 58/00), Lex nr 471799.

Literatura

1. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz wraz z komentarzem 
do ustawy o świadku koronnym, wyd. 4, Kraków 2005.

2. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998.
3. Grzeszczyk W., Przebieg postępowania przygotowawczego, (w:) Nowa kodyfikacja 

karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, nr 5, Warszawa 1997.
4. Kardas P., Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej w przypadku nie

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, Prokuratura i Prawo 2007, nr 7–8.
5. Kaźmierczyk S., W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji (Uwagi po

lemiczne w związku z artykułem Sławomiry Wronkowskiej), Państwo i Prawo 
2002, nr 4.

6. Kępiński M., Szczepaniak R., O bezpośrednim stosowaniu artykułu 77 ust. 1 
Konstytucji, Państwo i Prawo 2000, nr 3.

7. Kremis J., Skutki prawne w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa 
na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2002, nr 6.

8. Łętowska E., W kwestii zmian przepisów k.c. o odpowiedzialności za szkody wy
rządzone działaniem władzy publicznej, Państwo i Prawo 1999, nr 7.

9. Mączyński A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, Państwo i Prawo 
2000, nr 5.

10. Nita B., Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyj
ności prawa, Państwo i Prawo 2002, nr 9.

11. Safjan M., Jeszcze o odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 77 Kon
stytucji (W odpowiedzi prof. Adamowi Szpunarowi), Państwo i Prawo 1999, nr 9.

12. Safjan M., Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, Pań-
stwo i Prawo 1999, nr 4.

13. Skoczylas J.J., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną, 
Warszawa 2005.

14. Szpunar A., O odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, Państwo i Prawo 
1999, nr 6.

15. Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (Wybrane 
problemy), Kraków 2003.

16. Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, wyd. 8, Warszawa 2005.



255 oDPoWieDZiaLnoŚĆ oRGanU PRocesoWeGo Za nieZaWiaDoMienie… 

17. Wronkowska S., W odpowiedzi na uwagi polemiczne Stanisława Kaźmierczyka, 
Państwo i Prawo 2002, nr 7.

18. Wronkowska S., W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, Państwo 
i Prawo 2001, nr 9.

19. Ziębiński A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2007 r., 
sygn. SNO 42/07, Prokuratura i Prawo 2010, nr 5.

orzecznictwo

1. Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r. (SK 18/00), Dz.U., nr 145, poz. 1638.
2. Wyrok SN z dnia 18 listopada 2005 r. (IV CK 190/05), Lex nr 577564.
3. Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2006 r. (IV CSK 247/06), Lex nr 489002.
4. Wyrok SN z dnia 5 września 2008 r. (I CSK 41/08), OSNC-ZD 2009, nr 4, 

poz. 89.

nota o autorze

Michał Piech – magister, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat.





Maria Rogacka-Rzewnicka

Zakład Postępowania Karnego 
Uniwersytet Warszawski

Problematyka aksjologicznej kategoryzacji legalizmu 
i oportunizmu… ścigania przestępstw

Pojęcia „prawo” i „aksjologia” należą do rudymentarnej materii teorii 
oraz filozofii prawa i w takim połączeniu najczęściej wyrażają się pytaniem 
o miejsce wartości w systemie prawnym1. W nauce procesu karnego nie pada 
ono często, mimo że problem zgodności jurydycznej i aksjologicznej systemu 
regulacji tej dziedziny posiada nadzwyczaj wiele odniesień. Zasadniczo naj-
ważniejszy kontekst tej relacji wyraża się w pojęciu sprawiedliwości, będącym 
od starożytności jednym z podstawowych definicyjnych kryteriów prawa. 
W takim zestawieniu już wówczas była ona treścią prac filozoficznych i dzieł 
literackich. Sprawiedliwość definiowano w starożytności jako sens prawa, 
akcentując jedność między prawem jako sprawiedliwością ustanowioną 
a sprawiedliwością moralną2, postrzeganą jako uniwersalna cnota, podob-
nie jak mądrość, męstwo, umiarkowanie i odwaga3. Z kolei asymetrycznie, 
lecz uzupełniająco, prawo określano jako filozofię sprawiedliwości4. Bliższą 
zależność tych kategorii wyraża najbardziej znana definicja sformułowana 

1 H. Rabault, Droit et axiologie: la question de la place des <valeurs> dans le système 
juridique, www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN5/rabaultTD5.pdf (data 
dostępu: 15.05.2015), s. 1.

2 Arystoteles, Retoryka, 1373b.
3 N.K. Angélis, Être et justice chez Aristote, Paris 1999, s. 9.
4 J. Debin, <Qu’estce que la philosophie du droit>, Archives de philosophie du droit 1962, 

No. 7, s. 106.
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przez rzymskiego prawnika Ulpiana: „Sprawiedliwość jest stałą i niezmien-
ną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa” (Iustitia est constans et 
perpetua voluntas ius suum cuique tribuere). Sprawiedliwość, jako jedna 
z najważniejszych kategorii pojęciowych starożytności, wyrażała harmo-
nię i podążanie za porządkiem naturalnym (Platon, Republika, księga IV, 
433a). W tym samym dziele Platon nazwał sprawiedliwość „cnotą ducha”, 
stawiając ją na równi z  takimi wartościami, jak dobro, piękno i prawda. 
Z kolei Arystoteles określił sprawiedliwość jako „cnotę cnót”, poświęcając 
tej kategorii wiele uwagi zwłaszcza w Etyce Nikomachejskiej. W jego nauce 
pobrzmiewa myśl, że prawo, poprzez koncepcję sprawiedliwości, odzwier-
ciedla typ idealny (archetyp) organizacji społeczeństwa, zbudowany na 
wartościach ukazujących model życia5. Następnie ten motyw był w różnych 
kontekstach wielokrotnie obecny w  pracach filozoficznych6. Począwszy 
od słynnego dzieła J.J. Rousseau O  umowie społecznej (1762), sprawie-
dliwość zaczęto utożsamiać z  równością i  wolnością. Do współczesnych 
autorów najbardziej znanych teorii sprawiedliwości należą: R. Nozick, 
J. Rawls, A.  Sen i  Ch.  Pereleman. Obecnie, wraz z  rozwojem „systemu 
strasburskiego”, popularną kategorią pojęciową stała się tzw. sprawiedli-
wość proceduralna, utożsamiana z wartościami wyszczególnionymi w art. 
6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka7. Nowy zakres problematyki 
aksjologii prawa wytworzyło prawo wspólnotowe. Według M. Delmas-
-Marty prawo to nieidentyfikowane z żadną narodowością narzuca własny 
wymiar etyczny, z  referencją dla wspólnych wartości, które harmonizują  
tę wspólnotę8.

Warto zwrócić uwagę na charakterystyczną prawidłowość lingwistyczną 
w postaci jednolitego dla terminów „prawo” i „sprawiedliwość” łacińskiego 

5 N.K. Angélis, Axiologie et Pédagogie du Droit, www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/Anciange.
htm (data dostępu: 15.05.2015).

6 J. Skorupka, O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013, s. 19 i n.; M. Bernatt, 
Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Warszawa 
2011, s. 31 i n.

7 J. Skorupka, op. cit., s. 148 i n.; P. Wiliński, Sprawiedliwość proceduralna a proces karny, 
(w:) J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, 
Warszawa 2009, s. 77.

8 M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit: vers une communauté de valeurs, t. 4, 
Paris 2011, s. 20.
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źródłosłowu jus ( jus – prawo; justitia – sprawiedliwość)9. Choć nie przeszkodziło 
to w odróżnianiu wskazanych pojęć w powstających teoriach filozoficznych 
i prawnych, to wspólne semantyczne pochodzenie słów „prawo” i „sprawiedli-
wość” można uznać za znamienne. W starożytności dominowało założenie 
istnienia czystej sprawiedliwości, poprzedzającej wszelkie prawa, pakty lub 
umowy. Naturaliści twierdzili, że sprawiedliwość istnieje przed prawem10. 
Odzwierciedlenie tej hierarchii, wyrażającej ówczesny system wartości i zara-
zem kwintesencję filozofii prawnonaturalnej, znajdujemy w pracach Epikura, 
Seneki Młodszego, w twórczości artystycznej Meandra, a przede wszystkim 
w najbardziej znanym epickim utworze starożytnej Grecji pt. Antygona, w po-
staci sceny konfliktu głównej bohaterki z Kreonem na tle edyktu zakazującego 
pogrzebania uważanego za zdrajcę Polinejkesa. Odmowa posłuszeństwa 
prawu ustanowionemu przez człowieka, w imię sprawiedliwości niepisanego, 
ale nienaruszalnego prawa boskiego, była dylematem wielokrotnie następnie 
powielanym w świecie realnym (Gandhi) albo fikcyjnym (Zorro, Superman). 
Zagadnienie to ma swój niezależny kontekst aksjologiczny, podobnie jak 
sformułowane przez Platona w dziele Republika pytanie o motywację bycia 
sprawiedliwym, postawione w historii o pasterzu odkrywającym magiczny 
pierścień, który go czyni niewidzialnym. Podane przykłady uzupełnia wą-
tek sprawiedliwości wyłaniający się z postępowania słynącego z mądrości 
króla Salomona (970–931 r. p.n.e.), sukcesora króla Dawida. Znana historia 
rozsądzenia przez niego sprawy przynależności dziecka do jednej z dwóch 
przypisujących sobie macierzyństwo kobiet znajduje odbicie w konkluzji, że 
czynienie sprawiedliwości wymaga najpierw odkrycia prawdy. Ta kategoria 
była w starożytności także jednym z odniesień sprawiedliwości.

Począwszy od starożytności, etyczno-moralny kontekst prawa był nieustan-
nie obecny, choć aksjologia, jako wyodrębniona dziedzina nauki o wartościach, 
powstała – według Lalande i Robert – dopiero wraz z początkiem XX w.11 
Etymologiczny początek bierze od greckiego słowa axios, oznaczającego „to, 

9 Według N. Palma późniejsza dysocjacja tych znaczeń wynika z braku ich zgodności na 
niwie praktycznej, zob. N. Palma, Introduction à la théorie et à la philosophie du Droit, 
Paris 1997, s. 115.

10 J.-C. Billier, A. Maryoli, Histoire de la philosophie du droit, Paris 2005, s. 258.
11 Cyt. za: H. Rabault, op. cit., s. 1. Podając za Wikipedią, można przyjąć, że w Niemczech 

był to koniec XIX w., gdzie pierwszymi przedstawicielami tego kierunku byli Henrich 
Rickert i Wilhelm Windeband.
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co znaczy”, „to, co ma wartość”. W języku łacińskim wskazane przymioty 
wyraża słowo valere. Według H. Rabault termin „aksjologia” rozpoczął swój 
byt od kryzysu wartości, co nastąpiło wraz z narodzeniem się świata wartości 
pluralistycznych oraz zaowocowało powstaniem „systemów wartości”. Jako 
przykład przeciwny podaje rzeczywistość wartości unitarnych, znaną np. 
z teologii scholastycznej, w której w ogóle nie występuje potrzeba wartości, 
gdyż kategorie takie, jak teologia, etyka i prawo pozostają ze sobą w pełnej 
harmonii i w  idealnej koabitacji12. Na wskazanej koncepcji bazowała teoria 
prawa natury. Taki doskonały świat, w którym prawo jest emanacją boskiej 
teleologii oraz boskiego porządku moralnego, pokazał św. Tomasz z Akwinu 
i inni autorzy kanoniczni. Jak pisał M. Villey, tomizm (neotomizm), począwszy 
od XIV w. aż do zdetronizowania przez kelsenizm w latach 70. XX w., miał we 
Francji dominujący wpływ na tworzone koncepcje prawne13. Filozofia prawa 
naturalnego przechodziła ewolucję, rozwijając się w ramach eksponowania 
różnych modeli odwiecznego porządku świata, lecz wspólne dla tego nurtu 
było przekonanie, że prawo jest nośnikiem wartości, stąd nie ma potrzeby 
proklamowania aksjologii14. 

Diametralną zmianę podejścia do problemu wartości w prawie przyniósł 
pozytywizm15. Klasyczne teorie, uwzględniające podział na prawo naturalne 
i pozytywne, wyrażają istotnie odmienne zapatrywanie na to zagadnienie. 
O ile naturaliści utożsamiali wartości z prawem, o tyle pozytywiści wyraźnie 
odróżniali te kategorie, uznając ich neutralny względem siebie charakter. 
Ci drudzy zdecydowanie odrzucili teorię prawa naturalnego, na czele z ideą 
istnienia praw i wartości absolutnych oraz koncepcją prawa jako podsystemu 
w systemie rządzonym przez etykę. Na tej podstawie H. Kelsen sformułował 
tezę o „relatywizmie aksjologicznym”16, nie negując tym samym istnienia 
wartości, co niekiedy bezpodstawnie się mu zarzuca. Autor ten uznawał, że 
prawo to przede wszystkim norma ustanowiona przez władzę i opatrzona 

12 H. Rabault, op. cit., s. 1, s. 3 i n.
13 M. Villey, Philosophie du droit. II. Le moyen du droit, Dalloz, Paris 1984, s. 233.
14 H. Rabault, op. cit., s. 6.
15 Pozytywizm nie stanowi jednorodnego nurtu filozoficznoprawnego. Z jednej strony 

wyróżnia się pozytywizm legalny Hansa Kelsena (Gesetzpositivismus), zaś z drugiej 
strony inne formy, jak pozytywizm socjologiczny, psychologiczny, etatystyczny (cyt. za 
ibidem, s. 7).

16 H. Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, Paris 1962, s. 87.
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sankcją, przez co uzyskuje wartość prawną17. Twierdził, że prawo funkcjonuje 
poza jakąkolwiek kontaminacją ideologiczną18 oraz sprawiedliwością trans-
cendentną, a jedyną jego legitymacją jest legalność. Oprócz etatystycznej wizji 
prawa sformułowano równolegle teorię komunikacji proponującą odróżnianie 
w idei wartości norm prawnych w ścisłym znaczeniu i uznaniu roli wartości 
na poziomie argumentacyjnym prawa. Różnicę między prawem a wartościami 
podkreślał także w swojej twórczości J. Habermas, widząc z kolei w procedurze 
sposób na zaradzenie relatywizmowi wartości. Jego koncepcja procedural-
nego wymiaru prawa wyraża myśl, że prawo nie jest systemem wartości, lecz 
systemem procedur, które mają swoją funkcję etyczną19. Habermas wyraźnie 
jednak uprzywilejowuje normę w relacji z wartościami.

Źródłem aksjologii zatem jest relatywizm wartości, z całą gamą odniesień20, 
z których jednym jest prawo. Według Rabault pojęcie wartości w ścisłej relacji 
do prawa pojawia się drugiej połowie XIX w. jako konsekwencja relatywizmu 
aksjologicznego21, ale właściwy rodowód aksjologii prawa wiąże się z przypada-
jącym na wiek XX rozwojem filozofii wartości i kształtuje przede wszystkim 
w ramach trzech teorii filozoficznych: relatywizmu, perspektywizmu oraz 
sceptycyzmu. Do najważniejszych autorów podejmujących w swojej twórczości 
problem relatywizmu aksjologicznego w prawie należą: Hans Kelsen, Gustav 
Radbruch, Herbert Hart i Jürgen Habermas.

Od najdawniejszych czasów szukanie głębszego sensu prawa prowadziło 
do dekodowania wartości stanowiących jego fundament i istotę. J.-L. Bergel 
wyraził to w ten sposób, że prawo obejmuje wartości, które przerastają domenę 
techniki, obejmując sobą całokształt reguł rządzących życiem społecznym. 
Z powyższego powodu, zdaniem tego autora, prawo nie jest celem samym 
w sobie, lecz zbiorem mechanizmów organizacji społeczeństwa i  regulacji 
stosunków społecznych22. Nieco ogólniej, lecz w podobnym duchu, pisał 
o prawie A.-J. Arnaud, twierdząc, że charakteryzuje się ono z jednej strony 

17 Za pierwszego pozytywistę jest uznawany John Austin, autor dzieła pt. The Province of 
Jurisprudence Determined (1832), który wyraził myśl, że prawo jest rozkazem (poleceniem).

18 N. Palma, op. cit., s. 32.
19 J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 

demokratischen Rechtsstaats, Franfurt am Main 1994, s. 551.
20 H. Rabault, op. cit., s. 1.
21 Ibidem, s. 1 i 7.
22 J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, Paris 2001, s. 17.
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przez ustanowienie określonego porządku organicznego (w zakresie, w jakim 
utrwala dane wartości), a z drugiej strony – przez ustanowienie określonego 
porządku teleonomicznego (w zakresie, w jakim realizuje pewne cele)23. Według 
M. Delmas-Marty prawo konsoliduje wybory wartości, pozwalając je w ten 
sposób formalizować (funkcja legislacyjna) oraz stosować (funkcja sądowa 
i wykonawcza)24. Na tej podstawie nazywa się je niekiedy wehikułem wartości25. 

Proces eksponowania wartości przez prawo zaznaczył swą obecność wieloma 
ważnymi osiągnięciami. Skupiając uwagę choćby tylko na kilku powszechnie 
znanych przykładach transformacji prawa, można stwierdzić postęp wartości, 
które wyrażają. I tak XIII-wieczna Magna Charta Libertatum (1215), będąca 
pierwszym przykładem limitacji suwerenności władzy, stanowiła prototyp 
koncepcji państwa prawa oraz wyjściowy wzorzec dla późniejszych nowożyt-
nych konstytucji, a ponadto wyrażała afirmację równości jednostek wobec 
prawa. Inny ważny w dziejach dokument, jakim był Habeas Corpus Act (1679) 
wprowadzał po raz pierwszy mechanizm gwarancji wolności indywidualnej 
poprzez ochronę przed arbitralnością władzy, w wyniku postanowienia, że 
każda zatrzymana osoba musi być najpóźniej w ciągu 3 dni postawiona przed 
sędzią. Z kolei brytyjski Bill of Rights (1689) potwierdzał supremację praw 
ludzkich nad władzą królewską, tym samym stanowiąc kolejny etap kształto-
wania koncepcji państwa prawa. Podane przykłady wymagają uzupełnienia 
o amerykańską Deklarację Niepodległości (1776), amerykański Bill of Rights 
(1791) oraz francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela (1789).

Powyższy wywód jest wstępem do bliższej prezentacji tytułowej proble-
matyki artykułu, podjętym w celu wyeksponowania terminu „aksjologia”, 
używanego często powierzchownie i bez uwzględnienia kontekstu jego rze-
czywistego znaczenia. Chodzi też o to, aby zmienić konwencję polegającą na 
tym, że zagadnienie aksjologicznej kategoryzacji legalizmu i oportunizmu 
zwykle rozważa się w najprostszej relacji właściwości i konsekwencji obo-
wiązywania każdej z obu koncepcji ścigania przestępstw. Z tego porównania 
zwykle wynikają ogólniki, stereotypowo ukazujące szacunkową wartość obu 

23 A.-J. Arnaud, Critique de la raison juridique où va la sociologie du droit, L.G.D.J., coll. 
Philosophie de droit, Paris 1981, s. 10 i n.

24 D. Gilles, S. Labayle, L’ irredentisme des valeurs dans le droit: la quête du fondement 
axiolodique, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke 2012, Vol. 42, No. 1–2, s. 311.

25 E. Moutsopoulos, Phénoménologie des valeurs, Athènes (1967), 1981, s. 78.



263 PRoBLeMaTYka aksJoLoGicZneJ kaTeGoRYZacJi LeGaLiZMU i oPoRTUniZMU…

zasad poprzez wyeksponowanie pozytywów i negatywów każdej z nich26. Na 
ogół legalizm w uproszczeniu definiuje się jako automatyzm ścigania, zaś 
oportunizm przedstawia się jako synonim arbitralności. Tradycyjnie do wad 
oportunizmu zalicza się: nierówne i wybiórcze traktowanie, stosowanie moty-
wacji pozaprawnej, np. politycznej, brak przejrzystych zasad ścigania. Bardziej 
problematyczne w tym systemie są sprawy polityczno-finansowe ze względu na 
podejrzanych mających wysoką pozycję społeczną, zawodową lub ekonomiczną. 
Z kolei za zalety oportunizmu uznaje się: możliwość uniknięcia publicznego 
napiętnowania oskarżonego, którego źródłem jest jawne postępowanie są-
dowe, indywidualizację podejścia do sprawcy, możliwość zapewnienia z nim 
współpracy w związku z zaoferowaniem mu jakiegoś pozytywnego programu, 
połączoną z dopuszczalnością wszczęcia postępowania karnego w przypadku 
braku współpracy; ekonomiczne i  systemowe oszczędności pozwalające na 
zarezerwowanie kosztownych postępowań sądowych dla poważniejszych 
spraw, a zarazem umożliwiające skupienie na nich głównej uwagi wymiaru 
sprawiedliwości27. W tej ocenie także gra rolę podkreślana realność systemu 
oportunizmu oraz to, że jest on oparty na jednoznacznych i komunikatywnych 
zasadach. Powierzenie organom ścigania prawa do decydowania o sposobie 
reakcji na popełniane przestępstwa zawiera konkretną notyfikację, wolną od 
podtekstów i niuansów. W przypadku legalizmu funkcjonowanie systemu 
ścigania polega na kamuflażu restrykcyjnego obowiązywania tej zasady za 
sprawą klauzul pozwalających na podejmowanie dyskrecjonalnych decyzji 
procesowych albo stosowanie praktyki praeter lege lub contra legem z dużą 
dozą wątpliwej albo wręcz bezprawnej uznaniowości. Innym sposobem mi-
styfikacji rzeczywistości prawnej są wprowadzane w systemach legalistycznych 
wyjątki na rzecz oportunizmu. Jest bowiem pewne, że żaden system prawny 
nie udźwignie ścigania wszystkich popełnionych przestępstw, co wiedziano 
już w starożytności, wprowadzając zasadę de minimis non curat pretor. W ten 
sposób pozytywny ze swej istoty automatyzm ścigania karnego, będący od-
zwierciedleniem równości wobec prawa i innych naczelnych wartości prawnych, 

26 M. Rogacka-Rzewnicka, Zasada legalizmu i zasada oportunizmu, (w:) P. Hofmański 
(red. nacz.), System prawa karnego procesowego, t. 3, cz. 1: P. Wiliński (red.), Zasady 
procesu karnego, Warszawa 2014, s. 441 i n.

27 Eadem, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń 
procesu karnego, Warszawa 2007, s. 467; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys 
systemu, Warszawa 2013, s. 287–288.
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zawiera w sobie fikcję powszechnego i bezkompromisowego stosowania. Z kolei 
każda próba jego urealnienia prowadzi do podważenia istoty legalizmu, którą 
jest bezwzględne zobowiązanie do ścigania wszystkich przestępstw podlega-
jących trybowi publicznoskargowemu, po wykluczeniu przeszkód prawnych 
i faktycznych do wdrożenia postępowania. W tej ocenie ma również znaczenie 
często podkreślana ujemna konsekwencja obowiązkowości ścigania karnego, 
jaką jest ryzyko zablokowania płynności systemu wymiaru sprawiedliwości 
i ekonomiczne koszty tego modelu. W wypowiedziach przedstawicieli doktryny 
pojawiały się też osądy etyczne koncepcji legalizmu. Według R. Merle i A. Vitu 
brak odzwierciedlenia w niej reguły niepodejmowania postępowania w spra-
wach przestępstw nieprzedstawiających większego znaczenia dla porządku 
prawnego powoduje, że ściganie staje się instrumentem nienawiści28. W zamian 
legalizm symbolizuje wartości należące do kanonu praworządności, takie jak 
równość wszystkich, niefaworyzowanie wysoko postawionych podejrzanych, 
nieuchronność reakcji na popełnione przestępstwo, przejrzystość systemu 
prawnego i oparcie go na jednoznacznych regułach.

Tego rodzaju dyskusja ewaluacyjna zaczęła się już w połowie XIX w., 
a zatem w dobie kształtowania się nowoczesnych teorii wokół modeli ściga-
nia karnego. Przechodziła różne fazy, ale zasadniczo prawie do końca XX w. 
legalizm i oportunizm przedstawiano w relacji wyłącznie konfrontacyjnej. 
Obowiązywał rygorystyczny podział na systemy prawne odwołujące się do 
jednej lub drugiej koncepcji ścigania. Ten element od początku należał do 
grupy rozwiązań definiujących indywidualną tożsamość głównych systemów 
prawnych: kontynentalnego i common law. Model ścigania bowiem automa-
tycznie określa koncepcję procesu karnego, jego strukturę i inne konstytutywne 
właściwości, stąd znaczenie tego zagadnienia w okresie kształtowania się sys-
temów karnoprocesowych. Przez dziesięciolecia w dyskusji wokół mechani-
zmów reakcji na popełniane przestępstwa nie tolerowano kompromisów ani 
półśrodków. Na tej zasadzie w systemach oportunistycznych prawo wolności 
decyzyjnej śledczych nie doznawało ograniczeń prawnych, zaś w państwach 
reprezentujących zasadę legalizmu ścigania panowała wręcz ideowa niechęć 
wobec oportunizmu. Przełom XX i XXI w. wniósł istotne zmiany do tego 
nastawienia, gdyż oto w systemach dotychczas jednoznacznie oportunistycz-
nych zaczęto wprowadzać limity tej zasady, zaś w państwach obowiązywania 

28 R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, t. 2, Paris 1989, s. 331.
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zasady legalizmu na szeroką skalę pojawiały się wyjątki na rzecz oportunizmu 
ścigania29. Te procesy zmniejszyły dystans między legalizmem i oportunizmem, 
usunęły bariery mentalne, ograniczyły spory doktrynalne, a w konsekwencji 
przesunęły obie zasady w obszar zupełnie innych problemów teoretycznych. 
Odtąd są one dowodem transformacji procesu karnego, przykładem zjawiska 
korelacji systemów jurydycznych i ewolucji w stronę adaptacji pragmatycznej 
wizji postępowania, w miejsce wizji dogmatycznej30. Skutek tej ewolucji jest 
taki, że kontrowersje między legalizmem i oportunizmem zupełnie straciły 
ideologiczną ostrość, choć problem definicyjnej odmienności tych zasad 
wciąż jest identyczny. Nieustannie bowiem sprowadza się do występujących 
w obu systemach różnic na poziomie formalizacji reguł nieścigania pewnych 
przestępstw i związanych z nimi ocen prawnych oraz aksjologicznych. W mo-
delu legalistycznym określa je explicite prawo, zaś w przypadku oportunizmu 
– prokurator, na podstawie własnego uznania. Poza tym mechanizmy pro-
ceduralne, przez które wyrażają się obie koncepcje ścigania, są sobie bliskie, 
a w punkcie wyjścia grają rolę te same elementy oceny. Jednakowoż wystę-
puje konieczność intelektualnego zbadania faktów, od czego zależy dalsze 
postępowanie, następnie potrzeba ich prawnego zakwalifikowania, a potem 
ustalenia dopuszczalności postępowania karnego ze względu na przeszkody 
procesowe. Faktem jest, że zmiana w ostatnim czasie optyki obu zasad jest 
nie tyle wynikiem eksponowania wskazanych podobieństw, co skutkiem 
akceptacji równoczesnej ich obecności w danym systemie prawnym. Łączne 
występowanie we współczesnych porządkach postępowania karnego, na 
zasadzie samouzupełniającego się mechanizmu ścigania przestępstw, odsuwa 
na dalszy plan ewentualne kontrowersje prawne i aksjologiczne zarówno w za-
kresie każdej z tych zasad z osobna, jak i w odniesieniu do całego w ten sposób 
działającego systemu. Tego rodzaju symbioza pokazuje dobitnie, że legalizm 
i oportunizm nie muszą funkcjonować w relacji konfrontacyjnej albo na za-
sadzie normatywnej wyłączności tylko jednej z koncepcji. Wspólna obecność, 
polegająca w modelu legalistycznym na istnieniu wyjątków na rzecz oportu-
nizmu, zaś w państwach oportunistycznych – na legalistycznych ogranicze-
niach swobody działania śledczych, odunęła na dalszy, dziś prawie nieistotny 

29 M. Rogacka-Rzewnicka, Zasada legalizmu…, s. 485 i n.
30 M. Rogacka-Rzewnicka, Kulturowe i  cywilizacyjne przeobrażenia procesu karnego. 

Perspektywa historyczna i współczesna, (w:) M. Filar, J. Utrat-Milecki (red.), Kulturowe 
uwarunkowania polityki kryminalnej, Warszawa 2014, s. 234 i n.
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plan ideologiczne dyskusje na temat wyższości lub przewagi jednej koncepcji 
ścigania nad drugą. W ślad za tym straciły znaczenie szacunki aksjologiczne, 
będące dawniej wiodącym tematem dyskusji wokół legalizmu i oportunizmu.

Sformułowane w tytule zagadnienie badawcze zobowiązuje jednak do 
podjęcia analizy na temat wartości reprezentowanych przez zasady legalizmu 
i oportunizmu, z zastrzeżeniem relatywizacji tej problematyki, uzależnionej od 
etapu rozwoju procesu karnego, konkretnej teorii prawa, prezentowanej wizji 
doktrynalnej, wreszcie od wyżej sygnalizowanego zjawiska integracji systemów 
jurydycznych. Nie jest to tematyka poddająca się prostym i oczywistym kon-
kluzjom, przez co chcę podkreślić znaczenie tego typu koniunkcji tematycznej 
i potrzebę współdziałania przedstawicieli różnych dyscyplin w rozwiązywaniu 
ważnych, lecz trudnych zagadnień z pogranicza osobnych dziedzin.

Zasada legalizmu wyraża treści, które składają się na jej etymologiczne 
znaczenie, zawierające się w terminie „legalny”. Językowa geneza legalizmu 
odzwierciedla zatem wyłącznie pozytywne asocjacje, ponieważ pojęcie to 
– zgodnie ze słownikowym wyjaśnieniem – oznacza zgodność z prawem, 
prawowitość, praworządność31. Synonimiczność legalizmu z terminami o tak 
jednoznacznie pozytywnym wydźwięku aksjologicznym sugerowałaby, że oparta 
na tych właściwościach koncepcja ścigania przestępstw jest bezkonkurencyjna 
i wyłączna w systemie współczesnego prawa. Sformułowanie takiej konkluzji 
byłoby teoretycznie możliwe nie tylko na podstawie porównań etymologicz-
no-semantycznych, ale także poprzez odniesienie do istoty (definicji) zasady 
legalizmu. Wyrażając obowiązek ścigania w sprawie o każde popełnione prze-
stępstwo, jednocześnie odzwierciedla ona wartości leżące u podstaw każdego 
z synonimicznych znaczeń terminu „legalny”. W tych bowiem kategoriach 
można widzieć bezkompromisowość zasady promującej równe traktowanie 
wszystkich, którzy dopuszczają się przestępstw oraz jednakowe postępowanie 
funkcjonariuszy państwa wobec tego rodzaju zachowań. Łącznikiem tych 
postaw jest równość wobec prawa, którą gwarantuje art. 32 Konstytucji RP 
z 2 kwietnia 1997 r., stanowiąc w ust. 1, że „Wszyscy są wobec prawa równi. 
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” oraz 
że „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” (ust. 2). Równość wobec prawa należy 
też do kanonu podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Wskazana 

31 A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1993, s. 101.
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kontekstowość zasady legalizmu, będącej jedną ze stosowanych metod podejścia 
do popełnianych przestępstw, stawia w trudnym położeniu drugą z koncepcji, 
to jest zasadę oportunizmu. W tym przypadku niejako automatycznie pojawia 
się pytanie o jej umocowanie prawne i aksjologiczne. Skoro legalizm kwalifikuje 
się jako zasadę symbolizującą praworządność i ogół pokrewnych właściwości, 
powstaje problem istnienia alternatywy systemowej względem tych kategorii. 
Inaczej mówiąc, procesowa antynomia obu koncepcji ścigania wywołuje za-
gadnienie zgodności ze standardami prawnymi w obszarze generalnych zasad 
prawnych. System prewencji przestępczości nie jest tylko sprawą określonych 
rozwiązań proceduralnych. Odzwierciedla on przede wszystkim właściwości 
ustroju politycznego poprzez przyjętą koncepcję funkcjonowania władzy publicz-
nej w systemie wymiaru sprawiedliwości. Mówiąc dokładniej, chodzi o model 
relacji między funkcjonariuszami, zobowiązanymi do ścigania przestępstw, 
a władzą powierzającą im to zadanie oraz wobec innych władz publicznych. 
Można w tym zakresie wskazać na istnienie rozwiązań konwencjonalnych, 
bezpośrednio rzutujących na dobór metody ścigania. Wiadomo, że w systemie 
amerykańskim prokuratorzy są wybierani przez naród lub nominowani na 
poziomie stanowym. Wybór w systemie elektoralnym sytuuje prokuratora 
w stosunku zależności od wyborców (współobywateli). Ten system nie przybiera 
specjalnie zorganizowanych form instytucjonalnych, ale symbolicznie oznacza 
podległość prokuratora narodowi (społeczeństwu). Inny metaforyczny sens 
takiego rozwiązania zakłada, że urzędnicy śledczy w USA, znajdujący się pod 
demokratyczną kontrolą społeczną, nie mogą podejmować złych decyzji, gdyż 
są one refleksem odczuć ich elektorów. Taka percepcja społeczna daje im dużą 
władzę i silną legitymację do działania oraz wyjaśnia wysoki status tej grupy 
zawodowej. Jej procesowym odbiciem jest przyjęcie w systemie common law 
koncepcji oportunizmu ścigania. Powierzenie prokuratorom kompetencji ści-
gania przestępstw, na zasadzie ich swobodnego uznania zarówno co do decyzji 
o podjęciu czynności, jak i co do sposobu zakończenia postępowania, stanowi 
konsekwencję politycznego kontekstu funkcjonowania tej grupy zawodowej. 
Zastosowane mechanizmy kreacyjne dają prokuratorom nie tylko formalną 
legitymację do sprawowania funkcji, ale też zapewniają zaufanie współobywa-
teli do ich kompetencji i uczciwości. Stąd w tym modelu bierze początek duża 
osobista władza prokuratorów, której odpowiada system oparty na zasadzie 
oportunizmu ścigania. Jej polityczne otoczenie wywiera właściwy wpływ na 
szczegółowe rozwiązania procesowe. 
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Odmiennie natomiast przedstawia się usytuowanie śledczych w systemie 
europejskim. Od czasów królewskich funkcjonują oni w warunkach niechęci 
i podejrzliwości podsycanej w twórczości oświeceniowych filozofów, na czele 
z Monteskiuszem. Z czasem zmienia się kontekst tej atmosfery, jej natężenie, 
szczegółowe argumenty, lecz generalny tenor jest podobny. Związek z władzą 
zwierzchnią, poprzez system nominacji i wynikającej z niej zależności, prowa-
dzi czasem do negatywnego w społeczeństwie odbioru urzędników śledczych. 
Istniejąca podległość zmusza ich do szacowania i wybierania priorytetów mo-
codawcy, tworząc barierę dla zawodowej i osobistej niezależności. W odległych 
czasach podobne nastawienie wzbudzali również sędziowie. A. de Tocqueville 
pisał, że „Nie było kraju w Europie, gdzieby sądy ogólne mniej zależały od rządu, 
jak we Francyi; lecz nie było też kraju, gdzieby sądy wyjątkowe były w takiem 
użyciu”, co w przedrewolucyjnej praktyce nagminnie prowadziło do tworzenia 
„sądów zależnych, pozornie mających cechy sprawiedliwości” oraz do zjawiska 
uzależniania systemu sprawiedliwości od władzy monarszej poprzez instytucję 
tzw. ewokacji. O sądach niemieckich autor ten napisał: „W Niemczech, gdzie 
nie było sądów niezależnych od rządu, król czuł się o tyle panem sędziego, że 
nie potrzebował komisarzy”32. Identyfikacja z władzą monarszą nie sprzyjała 
wytworzeniu społecznego zaufania do tych urzędników i w konsekwencji 
zmierzała do ścisłego oznaczenia ich uprawnień i obowiązków. Z tych powodów 
jednym z haseł ruchu Oświecenia było szczegółowe uregulowanie tych kwe-
stii w ustawach, tak aby wyłączona była jakakolwiek swoboda i uznaniowość 
postępowania urzędników. W atmosferze nieufności wobec funkcjonariuszy 
wymiaru sprawiedliwości większe szanse miała koncepcja legalizmu ścigania, 
wykluczająca jakąkolwiek uznaniowość w przedmiocie postępowania w spra-
wach o popełniane przestępstwa. Znalazła ona odzwierciedlenie we wszystkich 
XIX-wiecznych kodeksach procedury karnej. Przewidywała ją tzw. Franciscana 
z 1803 r. (§ 232), pruska ordynacja kryminalna z 1805 r. (§ 2), francuski kodeks 
procesu karnego z 1808 r. (art. 47)33, niemiecka procedura karna z 1877 r. (§ 152) 
oraz rosyjska ustawa o postępowaniu karnym i austriacki kodeks postępowania 
karnego z 1873 r. (tzw. ustawa glaserowska)34. W niektórych państwach wy-

32 A. de Tocqueville, Dawne rządy i rewolucja, przeł. W.M. Kozłowski, Warszawa 2003, 
s. 55 i n.

33 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm…, s. 33 i n.
34 G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowski, M. Paszkowska, K. Rajewski, Wybór źródeł do historii 

prawa sądowego czasów nowożytnych, Warszawa 2002, s. 341 i n.
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stąpiły jeszcze dodatkowe powody adaptacji zasady legalizmu (np. w Prusach 
przyczynił się do tego kryzys konstytucyjny powstały na skutek konfliktu 
między kanclerzem O. Bismarckiem a Parlamentem; we Francji legalizm był 
środkiem przywracania ładu prawnego w okresie porewolucyjnym). Niezależnie 
od wskazanych przyczyn recepcji legalizmu, w XIX-wiecznej rzeczywistości 
politycznej, panującej na Kontynencie, zasada ta była elementem konstrukcji 
nowoczesnego państwa, dowodem etatystycznego potencjału i  symbolem 
nowego porządku prawnego, stąd znajdowała powszechne zastosowanie 
w tworzonych kodeksach. Jej normatywne otoczenie stanowiły reguły: nullum 
crimen sine lege i nulla poena sine lege. Na tej podstawie widać, że legalizm 
może mieć udział w realizacji celów politycznych związanych z konsolidacją 
państwa, propagowaniem praworządności i legalistycznych standardów życia 
publicznego. Mamy w historii przypadki odwrotu od wskazanych wartości, 
wyrażające się m.in. adaptacją koncepcji oportunizmu w procedurze karnej. 
I tak zasadę tę – wbrew niemieckiej tradycji jurydycznej – stosowano wobec 
sprawców przestępstw w okresie władzy Hitlera. Podobny epizodyczny przykład 
instrumentalnego traktowania prawa nie uprawnia w żadnym wypadku do po-
sługiwania się uogólnieniami albo formułowania powierzchownych wniosków. 
Z niego nie wynika też jakakolwiek konkluzja co do wartości aksjologicznej 
zasady oportunizmu. Każda bowiem z obu koncepcji ścigania jest narażona 
na instrumentalne wykorzystanie wbrew swej istocie albo w niewłaściwym 
celu. Skrajne zachowanie legalistyczne może być w indywidualnych sprawach 
także źródłem niesprawiedliwości, a nawet okrucieństwa albo – jak pisali 
R. Merle i A. Vitu – elementem nienawiści35. Można zgodzić się, że więcej 
zagrożeń antylegalistycznego postępowania niesie system oparty na zasadzie 
oportunizmu. W nim nieco więcej zależy od uczciwości śledczych, lecz jeśli 
jest ona zapewniona, zgodnie z odgórnym założeniem anglosaskiego systemu 
prawnego, to praktyki procesowe są identyczne, jak w modelu stosującym 
zasadę legalizmu. Różnica polega tylko na odmiennym mechanizmie selekcji 
spraw, zaś jego skutek jest w obu przypadkach podobny. 

Na podstawie przedstawionych danych widać, że systemy legalistyczny 
i oportunistyczny powstały w ramach odmiennych porządków ustrojowych 
i  zupełnie różnych koncepcji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
w  sprawach karnych. Z  tej perspektywy wszelkie oceny aksjologiczne są 

35 Zob. przypis 28.
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nadzwyczaj trudne wobec faktu, że za adaptacją legalizmu lub oportunizmu 
stoją różne obiektywne determinanty zewnętrzne. Zakładając ich kreatywną 
rolę, należy uznać, że obowiązująca w danym porządku prawnym koncep-
cja ścigania przestępstw nie jest sprawą całkiem swobodnego wyboru, lecz 
występowania rozmaitych czynników egzogennych. Ocena tej koncepcji 
musi uwzględniać tę okoliczność, najlepiej w  układzie wszystkich cha-
rakterystycznych elementów różniących procedury typu kontynentalnego  
i anglosaskiego.

Posługując się uogólnieniem, należy w geografii obu koncepcji widzieć 
czynnik ograniczający celowość ocen aksjologicznych. Skoro kryterium te-
rytorialno-systemowe wpłynęło na adaptację jednego bądź drugiego modelu 
ścigania przestępstw w korelacji z innymi warunkami realizacji sprawiedliwości 
w sprawach karnych, to znaczy, że zdecydowały o tym obiektywne uwarunko-
wania. Z tego powodu trudno je kategoryzować pod względem aksjologicznym. 
Oba punkty wyjścia, leżące u podstaw wyodrębnienia się każdego z systemów 
ścigania przestępstw, nie kwalifikują się do ocen etycznych. Co bowiem może 
wynikać z tego, że u źródeł oportunizmu leży brak negatywnych doświadczeń 
z urzędnikami śledczymi, uzasadniający powierzenie im władzy swobod-
nego decydowania w sprawach o popełniane przestępstwa w konfrontacji 
z rzeczywistością posiadania takich doświadczeń w Europie kontynentalnej, 
gdzie – w celu przeciwdziałania im – przyjęto legalizm. Stwierdzenie tych 
odrębności musi prowadzić do uznania rzeczywistości, która je spowodowała, 
bez konieczności jakichkolwiek odniesień aksjologicznych. Poza tym analiza 
tylko jednego elementu różniącego dwa główne światowe systemy prawne, 
w sytuacji gdy tych ważnych odrębności jest o wiele więcej, może podważać 
pewność i prawdziwość wniosków. Wobec korelacji jednostkowych rozwiązań, 
składających się na całość systemu, ocena musiałaby uwzględniać wszystkie 
konstytutywne rozwiązania w  sferze postępowania karnego. Konieczne 
byłoby również wzięcie pod uwagę odrębnych filozofii traktowania prawa. 
W systemie anglosaskim, przynajmniej od czasów Benthama i Milla, wiodącą 
rolę odgrywały argumenty ekonomiczne i pragmatyczne. Pewną korektę tego 
podejścia powoduje obserwowana w ostatnim czasie ekstensywność prawa 
i procedur prawnych, obejmująca różne sfery życia społecznego. W ten sposób 
można powiedzieć, że stopniowo spełnia się diagnoza Maxa Webera na temat 
nowoczesnego społeczeństwa charakteryzującego się przejściem z tradycyj-
nej praktyczności do praktyki otoczonej (encadrée) przez prawo. Z kolei na 
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Kontynencie obserwujemy zmiany prawne dokonujące się poprzez nacisk na 
pragmatyzację i ekonomiczność prawa. 

Powyższe wywody prowadzą do wniosku, że etniczna oraz organiczna 
odrębność systemu prawa kontynentalnego i common law zmuszają raczej do 
biernej percepcji tego faktu, co odpowiednio dotyczy także kontekstu aksjo-
logicznego obu systemów. Odmienne warunki ich tworzenia, inne motywacje 
filozoficzne, wreszcie różne cele w naturalny sposób przyczyniły się do dualizmu 
preferowanych zasad i wartości. Teza o aksjologicznej autonomii porządku 
kontynentalnego i anglosaskiego nie wymagałaby specjalnego uzasadnienia 
w odniesieniu do koncepcji ścigania przestępstw, gdyby nie przykład państw, 
które wyłamały się z kontynentalnej tradycji legalizmu, przyjmując oportunizm 
za podstawę ścigania karnego. 

Wskazanym stereotypom wymyka się przede wszystkim przykład Francji, 
gdzie mimo silnych argumentów politycznych przemawiających za legalizmem, 
a zwłaszcza obowiązującego w tym zakresie prawa, już od połowy XIX w. 
stopniowo przewagę zaczęła uzyskiwać oportunistyczna wizja ścigania prze-
stępstw36, aż do jej pełnego usankcjonowania w kodeksie postępowania karnego 
z 1958 r. Dziś zasada oportunizmu ścigania jest uznawana we Francji za jeden 
z najważniejszych dogmatów procedury karnej. Jej obowiązywanie w modelu 
ukształtowanym w tradycji kontynentalnej oznacza konieczność pewnej mody-
fikacji poprzedniej tezy o sprawczej roli uwarunkowań systemowych. Przykład 
Francji i innych państw Europy kontynentalnej (jak Belgia, Holandia, Dania, 
Luksemburg) wskazuje na możliwość korekty systemu ścigania przestępstw 
na zasadzie przejścia z koncepcji legalizmu na model oportunizmu, bez po-
trzeby dokonywania dalszych istotnych zmian prawnych. Skorzystanie z tego 
rozwiązania rodzi pytanie o motywację takiego wyboru, przyczyny preferencji 
ustawodawczych, wreszcie zagadnienie aksjologicznej kategoryzacji obu mo-
deli ścigania. Za wyborem oportunizmu – wbrew tradycji i prawu – musiały 
przemawiać ważne względy. W przypadku Francji zmianę prawa i praktyki 
inspirowali sami śledczy, szybko dostrzegając w bezwzględnej powinności 
ścigania przejaw marnotrawstwa czasu i  środków finansowych w sprawach 
drobnej przestępczości37. Francuski prawodawca stopniowo sankcjonował 
oportunistyczną praktykę, ale w pełnym zakresie stało się to dopiero wraz 

36 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm…, s. 36 i n.
37 Ibidem.
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z wejściem w życie obowiązującego kodeksu postępowania karnego (art. 40). 
W dokonanej transformacji nie grał roli czynnik zaufania do śledczych, po-
dobnie jak w systemie anglosaskim brakowało głębszej motywacji ideologicznej 
dla powierzenia im pełnej swobody decyzyjnej w sprawach ścigania karnego, 
wreszcie obowiązywała inna tradycja prawna. Ogół uwarunkowań przemawiał 
za stosowaniem zasady legalizmu, a mimo to konsekwentnie wybrano we Francji 
inną drogę. Zdecydował o tym przede wszystkim pragmatyzm oportunizmu, 
który wkomponowano w system udziału sędziego śledczego w postępowaniu 
karnym oraz w środek kontroli legalności prokuratorskiego postępowania 
w postaci action civile. W układzie wskazanych instytucji oraz poprzez przyjęty 
schemat szczegółowych rozwiązań procesowych zagwarantowano we Francji 
w specyficzny sposób praworządność systemu opartego na oportunizmie ści-
gania. Ustawa z 9 marca 2004 r. wprowadziła dalsze ograniczenia swobody 
decyzyjnej prokuratorów, ukierunkowane na zapewnienie legalistycznej prak-
tyki ścigania38, co pozwala widzieć analogię z systemem obowiązywania zasady 
legalizmu. Pod tym względem oportunizm anglosaski daje śledczym większą 
swobodę działania przez brak mechanizmów tak sformalizowanej kontroli 
ich decyzji. Przez tę różnicę wyraża się główna odrębność, mająca swe źródło 
w przynależności jurydycznej Francji i państw anglosaskich do odmiennych 
porządków prawnych. To spostrzeżenie prowadzi do wniosku o ostatecznym 
znaczeniu uwarunkowań systemowych dla kształtu danej instytucji prawnej. 
Wybór koncepcji oportunizmu ścigania pokazał duże możliwości adaptacyjne 
tej zasady, ale przede wszystkim to, że otoczenie systemowe wywiera decydujący 
wpływ na jej kształt i funkcjonowanie. Z tego powodu wcześniejsza teza o roli 
tych uwarunkowań w określeniu modelu ścigania karnego swoiście pasuje 
również do przypadku francuskiego oportunizmu. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że obie koncepcje ścigania mają 
w pełni równoważną pozycję pod względem prezentowanych właściwości 
i składających się na nie wartości, co jednak nie stoi na przeszkodzie ekspono-
waniu określonych preferencji. Systemowy kontekst tłumaczy zróżnicowanie 
koncepcji ścigania przestępstw, ale przede wszystkim pozwala dostrzec udział 
okoliczności zewnętrznych i poniekąd niezależnych w kształtowaniu prawa. 
Ten swoisty determinizm zdecydował o powszechnej adaptacji oportunizmu 
w systemie common law, zaś na Kontynencie spowodował przewagę zasady 

38 Ibidem, s. 131 i n.
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legalizmu. Powstała sytuacja dezawuuje celowość aksjologicznej kategoryzacji 
tak ukształtowanych modeli ścigania. Innym czynnikiem, który prowadzi do 
podobnego wniosku, jest dokonany proces integracji systemów prawnych. Jego 
skutkiem jest m.in. zjawisko równoczesnej obecności obu dyrektyw ścigania, 
jedynie z naciskiem na dyrektywę wiodącą w danym porządku prawnym. W tym 
układzie właściwości i wartości każdej z nich, współtworzą pragmatyczny, 
ekonomiczny i zarazem legalistyczny mechanizm funkcjonowania określonego 
fragmentu rzeczywistości prawnej. Ewaluacja poszczególnych elementów tego 
mechanizmu byłaby zabiegiem całkowicie bezużytecznym. Stąd sformułowany 
na wstępie problem badawczy wymagał uwzględnienia tak wielu odniesień 
w celu pokazania zmieniającej się specyfiki zasady legalizmu i oportunizmu. 

streszczenie 

Artykuł podejmuje zagadnienie aksjologicznej kategoryzacji zasady oportunizmu 
i legalizmu ścigania przestępstw, czyniąc jego tłem przeobrażenia procesu karnego w celu 
ukazania możliwie szerokiej perspektywy badawczej oraz całej złożoności tej problematyki. 
W pierwszej części autorka skupia się na analizie pojęcia „aksjologia”. Akademickie rozważania 
na ten temat bazują na przykładach z nauki filozofii, obejmujących reprezentatywne poglądy 
i teorie począwszy od starożytności, aż do czasów współczesnych. Następnie skupiono się na 
analizie zasady legalizmu i oportunizmu z perspektywy wzajemnych wad i zalet każdej z nich. 
Wyjaśniono zjawisko zmieniającego się sensu i natury każdej z koncepcji ścigania w wyniku 
dokonującej się interakcji oraz zbliżania się do siebie obu zasad w systemach prawnych 
poszczególnych państw. Wskazany proces wywiera także wpływ na ocenę aksjologicznych 
efektów obowiązywania tych koncepcji. Aktualnie różnice etyczno-aksjologiczne między 
nimi mają znaczenie najwyżej symboliczne.

summary

This article discusses the universal level of criminal proceedings, in particular axiologi-
cal categorization of a principles of opportunity and legality in crime prosecution in view of 
modern transformations of the criminal process. This subject is one of the most problematic 
fields. The first part focuses upon the analysis of the definition of axiology from an academic 
perspective. Afterwards the reflections concern the faults and good points which should 
characterize principles of opportunity and legality. This paper explains the changes in the 
sense and nature of these two conceptions for the prosecution of crime. The main aim of 
this article to explore the effects of this principles in axiological aspect. There are various 
basic ideas that justify this multi-ethic. The paper analyses whether their interaction is in 
the form of conjunction. In our times interaction between legality and opportunity system 



274 MaRia RoGacka-RZeWnicka

is particularly intensive. Both principles have parallel position because of that axiological 
differences have symbolic meaning now.
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Umorzenie postępowania karnego na podstawie 
art. 59a k.k.… jako wyjątek od zasady legalizmu

1. 

Na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1, czyli tzw. wielkiej 
reformy procedury karnej, która zmieniła model polskiego procesu karnego, 
została wprowadzona w art. 59a k.k. nowa podstawa umorzenia postępowa-
nia karnego2. Wedle normy prawnej wyrażonej w tym przepisie możliwe jest 
umorzenie postępowania karnego w przypadku, gdy sprawca naprawił szkodę 
wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. Decy-
dującą rolę odgrywać jednak będzie wola samego pokrzywdzonego co do losów 
postępowania, ponieważ to na wniosek pokrzywdzonego organ procesowy 
(prokurator w postępowaniu przygotowawczym bądź sąd w postępowaniu 

1 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r., poz. 1247.

2 Wydaje się, że pierwszym propagatorem bezwarunkowego umorzenia postępowania 
przygotowawczego, po uprzednim zawarciu ugody między pokrzywdzonym 
i podejrzanym w Polsce, jeśli jej wykonanie nastąpiło w całości w toku postępowania 
przygotowawczego, był A. Murzynowski. Zob. A. Murzynowski, Mediacja w  toku 
postępowania przygotowawczego, (w:) S. Stachowiak (red.), Współczesny polski proces 
karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, Poznań 2002, s. 252–254.
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sądowym) będzie zobligowany umorzyć postępowanie karne, o ile wystąpią 
przesłanki wyrażone w treści przepisu art. 59a k.k. 

Nowa podstawa umorzenia postępowania, określana w piśmiennictwie 
karnistycznym umorzeniem restytucyjnym3, umorzeniem pojednawczym, 
umorzeniem kompensacyjnym bądź umorzeniem wnioskowym4, z dniem 
1 lipca 2015 r. będzie miała zastosowanie w sprawach o występki zagrożone 
karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występki prze-
ciwko mieniu zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, 
jak również o  występek określony w  art. 157 § 1 k.k. Już z  powyższego 
można wysnuć wniosek, że rozwiązanie to, emanujące nowoczesnością na 
gruncie polskiego systemu prawa karnego sensu largo, będzie odgrywało 
znaczącą rolę w polityce karnej i bynajmniej nie będzie to rola drugopla-
nowa. Przemawia za tym zakres przedmiotowy zastosowania nowej pod-
stawy umorzenia postępowania karnego oraz „atrakcyjność” jej przesłanek. 
Dlatego warto przyjrzeć się bliżej instytucji przewidzianej w art. 59a k.k., 
zwłaszcza pod kątem charakteru normatywnego, co w sposób oczywisty 
łączy się z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, czy umorzenie postępowa-
nia karnego zadekretowane w art. 59a k.k. wyraża materialnoprawną, czy 
może procesową istotę. Tym bardziej, że w  literaturze procesu karnego 
poszczególni autorzy zgłębiający „meandry” umorzenia pojednawczego 
dostrzegają w nim albo urzeczywistnienie idei sprawiedliwości naprawczej5,  

3 Por. Ł. Chojniak, Umorzenie restytucyjne – odpowiedź na zjawisko nadmiernej 
kryminalizacji i penalizacji?, (w:) S. Pikulski, M. Romańczuk-Grądzka (red.), Granice 
kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 609–617; R. Koper, Warunki umorzenia 
postępowania karnego w trybie art. 59a k.k., Ius Novum 2014, nr 3, s. 11–25.

4 A. Lach, Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k., Prokuratura i Prawo 
2014, nr 1–2, s. 137.

5 R. Koper, Warunki umorzenia postępowania karnego…, s. 12 i 18; idem, Wniosek 
pokrzywdzonego o umorzenie postępowania karnego w trybie art. 59a k.k., Monitor 
Prawniczy 2014, nr 10, s. 505–506. Również P. Czarnecki i K. Mamak opowiadają 
się za materialnoprawnym charakterem przepisu art. 59a k.k., twierdząc, że „art. 
59a k.k. został zamieszczony w Kodeksie karnym, a zatem powinien być traktowany 
jako instytucja wyłączająca powinność ponoszenia odpowiedzialności karnej, nie zaś 
jako przepis karnoprocesowy niweczący dopuszczalność inicjowania prowadzenia 
postępowania karnego”. Por. P. Czarnecki i P. Mamak, Triumfy funkcji kompensacyjnej 
w prawie karnym na marginesie art. 59a k.k., (w:) Nowelizacja części ogólnej Kodeksu 
karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba, Kraków 2013, s. 97.
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albo wyjątek od zasady legalizmu6. Stanowiska te nie zostały poparte szerszą 
argumentacją odnoszącą się do zasady legalizmu oraz wyjątków od niej o cha-
rakterze oportunistycznym. 

Szukając ratio legis wprowadzenia nowej postawy umorzenia postępo-
wania karnego, i to w ramach Kodeksu karnego, naprzód należy odwołać 
się do uzasadnienia projektu ustawy, który w toku prac legislacyjnych stał 
się uchwałą w dniu 27 września 2013 r. ww. ustawą nowelizacyjną. W uza-
sadnieniu czytamy, że wprowadzenie umorzenia restytucyjnego na wniosek 
pokrzywdzonego było podyktowane z jednej strony potrzebą wzmocnienia 
roli w postępowaniu karnym, a z drugiej strony wskazuje się, że „Nie bez 
znaczenia także pozostaje fakt, że z procesu karnego w szybszy sposób będą 
eliminowane sprawy, których sam pokrzywdzony nie jest zainteresowany już 
prowadzeniem, z uwagi na zakończenie sporu, a do uczestniczenia w któ-
rych byłby jednak zobowiązany bez wprowadzenia tej instytucji”7. Te dwa 
zdania, zawierające trafne postulaty, niemniej odmiennie uzasadniają ratio 
legis umorzenia pojednawczego. W konsekwencji rodzą zasadniczą trud-
ność przy określeniu charakteru prawnego tej instytucji z punktu widzenia 
przynależności do danej koncepcji ścigania przestępstw; inaczej mówiąc, 
czy jest to instytucja wpisana w ramy oportunizmu, czy może umorzenie 
pojednawcze opiera się na zasadzie legalizmu. Jak widać, twórcy konstrukcji 
normatywnej zadekretowanej w przepisie art. 59a k.k. mieli z tym problem, 
skoro uzasadnienie projektu nie jest w tej kwestii klarowne. Wydaje się, że 
bliższe jest im stanowisko uznające umorzenie pojednawcze jako przejaw 
legalistycznej koncepcji rozstrzygania kwestii odpowiedzialności karnej 

6 Por. S. Steinborn, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Przed 
Pierwszym Czytaniem 2013, nr 1, s. 35; A. Sakowicz, Opinia prawna na temat projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw, Przed Pierwszym Czytaniem 2013, nr 1, s. 61; A. Pilch, Umorzenie 
postępowania w trybie projektowanego art. 59a k.k., Państwo i Prawo 2013, nr 4, s. 100; 
M. Rogacka-Rzewnicka, Zasada legalizmu i zasada oportunizmu, (w:) P. Wiliński 
(red.), Zasady procesu karnego, t. 3, cz. 1, Warszawa 2014, s. 532; I. Sępiło, Pojednanie 
pokrzywdzonego ze sprawcą jako podstawa umorzenia postępowania w świetle projektu 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 
2013, nr 2, s. 113; A. Lach, op. cit., s. 137; Ł. Chojniak, op. cit., s. 616.

7 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 
postępowania karnego i niektórych innych ustaw, Sejm VII kadencji, druk nr 870. 
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sprawcy przestępstwa. Łączy się to jednak w sposób naturalny z pytaniem 
o rozumienie legalizmu na gruncie polskiego prawa karnego. 

2. 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.k. organ powołany do ścigania przestępstw jest 
obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, zaś 
oskarżyciel publiczny – także do wniesienia i popierania oskarżenia o czyn ścigany 
z urzędu. Nikt zatem nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popeł-
nione przestępstwo, z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub w prawie 
międzynarodowym (art. 10 § 2 k.p.k.). W obszarze prawa karnego dyrektywa ta 
opiera się na zasadzie sprawiedliwości, zgodnie z którą nikt winny popełnienia 
przestępstwa nie powinien ujść odpowiedzialności, a każdy, kto został uznany 
za winnego, powinien ponieść odpowiedzialność, na jaką wedle prawa zasłużył8. 

Wyrażona w przepisie art. 10 k.p.k. dyrektywa nakazuje organowi proceso-
wemu bezwzględne wszczynanie i kontynuowanie ścigania każdego przestęp-
stwa, jeżeli ściganie z urzędu jest prawnie dopuszczalne i faktycznie zasadne. 
Słusznie więc określa się powyższe ujęcie zasady legalizmu mianem legalizmu 
materialnego, wszak postępowanie wszczyna się tylko wówczas, gdy społeczna 
szkodliwość czynu nie jest znikoma i akcentuje wyjątek od tej zasady poprzez 
wskazanie na immunitety, których uwzględnienie wyklucza możliwość osiągnię-
cia tego celu9. Można też przyjąć, że przepis art. 10 k.p.k., zwłaszcza jego paragraf 
drugi, eksponuje istotę legalizmu materialnego jako ustawowego zakazu uwol-
nienia kogokolwiek od odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo10.  
W tak rozumianym legalizmie wyraża się idea państwa prawnego, pojmowanego 

8 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, 
s. 213.

9 Por. J. Tylman, Zasada legalizmu w  procesie karnym, Warszawa 1965, s. 3 i  n.; 
A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s. 152; Z. Gostyński, 
S. Zabłocki, (w:) J. Bratoszewski [et al.], Kodeks, t. 1, Warszawa 2003, s. 249; S. Waltoś, 
P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 288.

10 S. Waltoś zasadę legalizmu obowiązującą organy procesowe w polskim procesie karnym 
wprost określa mianem zasady legalizmu materialnego, której istotę, jego zdaniem, 
wyraża art. 10 § 2 k.p.k. Zob. S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 288. 
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przez pryzmat jednego z jego podstawowych atrybutów, mianowicie równości 
wszystkich w obliczu prawa. Słusznie akcentuje to M. Rogacka-Rzewnicka, 
twierdząc, iż z zagwarantowania tej wartości wyrasta obywatelskie poczucie 
słuszności i  sprawiedliwości prawa11. Zasada legalizmu jest również konse-
kwencją obowiązywania norm prawa karnego, rodząc obowiązek wszczęcia 
i prowadzenia postępowania karnego, o ile występują podstawy faktyczne, zaś 
brak jest przeszkód, z którymi przepisy prawa łączą odmowę wszczęcia postę-
powania lub nakaz jego umorzenia. Wskazane wartości kształtują społeczne 
przekonanie o praworządności systemu prawnego, w szczególności generalne 
respektowanie w całokształcie norm prawnych. 

Rozwój procesu karnego na przestrzeni wieków, jak również pojawienie się 
nowych instytucji prawa i procesu karnego (porozumienia karnoprocesowe, 
mediacja), wpłynął na postrzeganie treści zasady legalizmu12. Bez wątpienia 
„stopniało” grono zwolenników tradycyjnego rozumienia zasady legalizmu 
jako obowiązku pociągnięcia do odpowiedzialności karnej z obowiązkiem 
osądzenia i ukarania sprawcy przestępstwa zgodnie z zasadą nullum crimen 
sine poena. Coraz częściej zwyczajowe utożsamianie pociągnięcia do odpo-
wiedzialności karnej z obowiązkiem ukarania sprawcy przestępstwa jest rozu-
miane jako powinność stosowania szeroko rozumianej reakcji prawnokarnej 
na popełnione przestępstwo, nie zawsze oznaczające orzeczenie kary. Rzecz 
bowiem w tym, że obowiązek ścigania powierzony organom procesowym 
służy realizacji obowiązku karania wynikającego z przepisów prawa karnego 
materialnego, które wyznaczają zakres czynów karalnych oraz sposób reakcji 
na nie13. Pełni on rolę służebną, jako że w pierwszej kolejności państwo określa 
sposób reagowania na negatywne zjawiska społeczne, by następnie zobligować 
określone organy do stosowania wybranych środków w celu realizacji celów 
przyjętej polityki kryminalnej14. 

11 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych 
przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007, s. 296.

12 Zob. A. Murzynowski, Ogólna charakterystyka nowego kodeksu postępowania karnego, 
Państwo i Prawo 1997, nr 8, s. 23; idem, Mediacja w toku postępowania przygotowawczego…, 
s. 244.

13 A. Gaberle, Umorzenie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, 
Warszawa 1972, s. 30–32.

14 Idem, System reakcji na przestępczość jako odpowiedź na „wyzwania współczesności”, (w:) 
Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława 
Waltosia, Warszawa 2000, s. 38–39.
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Przyjmując to stanowisko, nie sposób pominąć poglądów teoretycznych 
optujących za możliwością łączenia zasady legalizmu w ścisłym związku 
z dyrektywami ustalonymi w przepisach prawa karnego materialnego, jedno-
cześnie wąsko ujmując zakres wyjątków od niej na rzecz oportunizmu15. Za 
takim rozumieniem legalizmu, w sposób zgodny z dyrektywami ogólnymi 
prawa karnego materialnego i ukierunkowany na powinność adekwatnej 
reakcji organów procesowych na popełnione przestępstwo, optuje A. Murzy-
nowski16, a w ślad za nim M. Rogacka-Rzewnicka17 oraz M.P. Wędrychowski18. 
Takiemu rozumieniu zasady legalizmu nie przeczy istnienie szeregu sytuacji, 
w których sprawca przestępstwa nie doświadcza tradycyjnej odpowiedzialności 
karnej. Mogą one przybierać postać rozstrzygnięć statuujących w określonych 
sytuacjach ogólny zakaz karania (np. przedawnienie, abolicja, niepodleganie 
karze) albo instytucji pozwalających uprawnionemu organowi procesowemu 
na rezygnację z ukarania sprawcy przestępstwa (np. odstąpienie od wymie-
rzenia kary i warunkowe umorzenie postępowania)19. Charakterystyczne 
w tym względzie są poglądy A. Murzynowskiego, który twierdzi, iż u podstaw 
współczesnego prawa karnego materialnego leżą m.in. zasady „celowego sto-
sowania represji, indywidualizacji środków reakcji karnej lub wychowawczej 
na czyn oraz szerokiej swobody organów wymiaru sprawiedliwości w doborze 
właściwych środków reakcji karnej lub wychowawczych na przestępstwo. (…) 

15 A. Murzynowski, Istota i zasady..., s. 151; podobnie M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm 
i  legalizm ścigania przestępstw w  świetle współczesnych…, s. 314; A. Murzynowski, 
M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm ścigania przestępstw i jego granice w nowym kodeksie 
postępowania karnego, (w:) A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Ius et Lex. 
Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002, s. 144 i n.; 
M.P. Wędrychowski, Zasada legalizmu w nowym k.p.k., Jurysta 1999, nr 2–3, s. 41. 

16 A. Murzynowski uważa, że takie instytucje, jak umorzenie absorpcyjne (art. 11 
k.p.k.), instytucja świadka koronnego oraz tryb ścigania są uzależnione od 
zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób chronionych 
immunitetem procesowym. Por. A. Murzynowski, Istota i zasady..., s. 151; idem, 
Instytucja mediacji jako czynnik humanizacji w  stosowaniu prawa karnego w Polsce, 
(w:) M. Fajst, M. Płatek (red.), W  kręgu kryminologii romantycznej, Warszawa 
2004, s. 205–206; A. Murzynowski, M. Rogacka-Rzewnicka, op. cit., s. 144 i n.

17 Zob. M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i  legalizm ścigania przestępstw w świetle 
współczesnych…, s. 314; A. Murzynowski, M. Rogacka-Rzewnicka, op. cit., s. 144 i n.

18 M.P. Wędrychowski, op. cit., s. 41.
19 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i  legalizm ścigania przestępstw w  świetle 

współczesnych…, s. 321.
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Jeśli dzieje się to zgodnie z ogólnymi i powszechnie stosowanymi kryteriami 
określonymi w przepisach prawa karnego, to nie należy w takiej działalności 
organów procesowych dopatrywać się przejawów zasady oportunizmu, ale 
realizacji materialno-procesowej zasady legalizmu”20. 

 Można w powyższym kontekście przyjąć, że umorzenie pojednawcze, 
akcentując funkcję kompensacyjną prawa karnego, zakłada odejście od po-
strzegania przestępstwa jako konfliktu między sprawcą a społeczeństwem na 
rzecz konfliktu między sprawcą i ofiarą21. W przypadku umorzenia pojednaw-
czego decydującą rolę odgrywać będzie wola samego pokrzywdzonego co do 
losów postępowania karnego. To bowiem od jego zgody zależeć będzie, czy 
prokurator w postępowaniu przygotowawczym oraz sąd na etapie jurysdyk-
cyjnym (do rozpoczęcia przewodu sądowego) wyda postanowienie umarzające 
postępowanie karne. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy nie pojawią 
się negatywne przesłanki procesowe z art. 17 § 1 k.p.k., czyli postępowanie 
karne będzie dopuszczalne ze względów faktycznych i prawnych. W szczegól-
ności wniosek pokrzywdzonego powinien zostać złożony w formie pisemnej 
lub ustnie do protokołu, być wolny od wad oświadczeń woli oraz wpłynąć do 
rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji, gdyż po upływie tego 
terminu wniosek będzie bezskuteczny.

3. 

Uzależnienie postanowienia prokuratura lub sądu w przedmiocie umorzenia 
pojednawczego od złożenia wniosku wzmacnia rolę pokrzywdzonego w procesie 
realizacji wymiaru sprawiedliwości w zakresie przestępstw wskazanych w art. 
59a § 1 k.k. Trafnie zauważa R. Koper, że pokrzywdzony nie tylko uzyska na 
podstawie tej instytucji „prawo do rekompensaty i musi odzyskać zdolność do 
prawidłowego funkcjonowania, zakłóconą w wyniku dokonanego przestępstwa”, 
ale ponadto będzie mógł wystąpić w „roli inicjatora zastosowania rozwiązania, 
pozwalającego sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. Gdyby pozostać 

20 A. Murzynowski, Istota i zasady..., s. 152. 
21 I. Sępiło, op. cit., s. 114.
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przy opcji, w ramach której pokrzywdzony formułuje jedynie swą zgodę w tym 
przedmiocie, zapewne w wyższym stopniu mogłaby zaktualizować się niekie-
dy obawa traktowania przez pokrzywdzonego swego uprawnienia bardziej 
w charakterze nieuświadomionego przymusu niż rzeczywistej dobrowolności, 
co łączyłoby się z oddziaływaniem rozmaitych czynników występujących 
w obrębie postępowania. Inicjatywa w zakresie zastosowania art. 59a k.k. 
musiałaby bowiem wtedy pochodzić od organu procesowego. (…) W istocie 
dalszy los sprawcy i procesu karnego jest tutaj w ręku pokrzywdzonego”22. 

Pierwotne brzmienie art. 59a k.k. przedstawione w projekcie rządowym 
zakładało, że umorzenie postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego 
o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności na-
stępuje, jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w  pierwszej instancji 
sprawca pojednał się, w  szczególności w wyniku mediacji, z  pokrzyw dzo  nym 
i naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynił wyrządzonej 
krzywdzie, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi 
okolicznościami, nakazujący spełnienie celów kary. W przyjętej przez Sejm 
ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw zawężono zakres przedmiotowy stoso-
wania umorzenia pojednawczego do popełnienia występku zagrożonego karą 
nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, pozostawiając zagrożenie karą 
do 5 lat pozbawienia wolności w przypadku przestępstw przeciwko mieniu 
i w zakresie czynu określonego w art. 157 § 1 k.k. Ponadto dodano wymóg braku 
uprzedniego skazania sprawcy za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy oraz 
zawężono przesłankę negatywną umorzenia pojednawczego poprzez wskazanie 
na brak sprzeczności z potrzebą realizacji celów kary (art. 59a § 3 k.k.). Co więcej, 
w uchwalonej treści przepisu art. 59a k.k. zrezygnowano z wymogu pojednania 
się między sprawcą a pokrzywdzonym oraz usunięto zwrot odwołujący się do 
instytucji mediacji. Nie oznacza to jednak, że nie ma możliwości skorzystania 
ze zinstytucjonalizowanej formy konsensualnej, jaką jest postępowanie media-
cyjne. Wydaje się oczywistym, że sprawca i pokrzywdzony będą mogli osiągnąć 
porozumienie także w wyniku mediacji, choć jej przeprowadzenie nie będzie 
warunkiem koniecznym do zastosowania projektowanej instytucji. Możliwe 
jest również zawarcie porozumienia poza postępowaniem mediacyjnym w ra-
mach nieformalnych negocjacji pokrzywdzonego i oskarżonego, zakończonych 

22 R. Koper, Warunki umorzenia postępowania karnego…, s. 22.
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ugodą, której treść zostaje potem potwierdzona przed organem procesowym. 
Wybór drogi postępowania w tej kwestii został pozostawiony pokrzywdzo-
nemu. Jednak skorzystanie przezeń z postępowania mediacyjnego stanie się 
bardziej korzystne z uwagi na nowy kształt mediacji oraz wzrost jej znaczenia, 
skoro umorzenie pojednawcze będzie oddziaływać już nie tylko na sposób 
i treść rozstrzygnięcia w przedmiocie pociągnięcia oskarżonego do odpowie-
dzialności karnej, ale także na możliwość zniesienia odpowiedzialności karnej. 

W świetle przeprowadzonej analizy zasadne wydaje się postawienie tezy, 
że umorzenie pojednawcze jest jednoznacznym rozstrzygnięciem preferującym 
funkcję kompensacyjną niejako na przedpolu realizacji innych funkcji prawa 
karnego, w szczególności sprawiedliwościowej oraz ogólnoprewencyjnej. Według 
zwolenników instytucji z art. 59a k.k. pogląd ten zasługuje na aprobatę z kilku 
powodów. Po pierwsze, Kodeks karny, definiując zasady i dyrektywy wymiaru 
kary, zakłada brak w pełni wiążącego schematu rozumowania dla sądu, który 
z pewnością zapewni realizację wszystkich celów kary. Metoda rozumowania 
ma tylko zmieścić się „w schemacie argumentacyjnym wyznaczonym przez art. 
53 Kodeksu karnego i następne. Jednakże nie wynika z tego wcale, że wynik 
w postaci decyzji uznaniowej sądu odnośnie do wymiaru kary będzie w rów-
nym stopniu realizował każdą z zasad i dyrektyw, poza zasadą swobodnego 
uznania sądu”23. Po drugie, konstrukcja umorzenia pojednawczego wpisuje się 
w poglądy podnoszone w literaturze prawa karnego materialnego, by traktować 
zgodę następczą dysponenta dobra (na jego naruszenie) w identyczny sposób 
jak zgodę uprzednią i wiązać z nią zanegowanie sensu „stosowania sankcji 
karnej, a nawet prowadzenia postępowania karnego w przypadku akceptacji 
przez pokrzywdzonego faktu naruszenia dóbr prawnych pozostających w jego 
dyspozycji”24. Wiąże się ona z założeniem, że dysponent dobra prawnego może 
wyrazić nie tylko stanowisko pozwalające na naruszenie dobra prawnego, ale 
także akceptację następczą wyrażającą się przez brak chęci korzystania ze 
środków ochrony mimo braku akceptacji dla naruszenia dobra prawnego. To 

23 Zob. M. Królikowski, Wokół problematyki tzw. umorzenia restytucyjnego, (w:) A. Błachnio-
-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru 
sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2014, 
s. 78.

24 W. Wróbel, Znaczenie zgody następczej oraz rezygnacji przez dysponenta dóbr prawnych 
z ochrony prawnokarnej w perspektywie zasady ultima ratio prawa karnego, (w:) Państwo 
prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012, s. 757.
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stanowisko pokrzywdzonego wyłączałoby karalność z uwagi na następczy 
brak potrzeby karania. Zdaniem W. Wróbla argumenty przemawiające za 
wyłączeniem karalności w przypadku zgody następczej dysponenta dobrem 
prawnym mają także zastosowanie w odniesieniu do braku zainteresowania 
pokrzywdzonego w korzystaniu ze środków ochrony prawnokarnej. Autor ten 
dodaje, że skoro „w zakresie dóbr względnych owa ochrona została ustanowiona 
w interesie pokrzywdzonego, to on powinien decydować, czy z ochrony tej 
korzystać, czy też nie”25. W konsekwencji brak jest potrzeby sięgania po sankcję 
karną, gdyż w przypadku dóbr osobistych sankcja ta „ma stanowić instrument 
ochronny uzależniony od woli dysponenta tych dóbr (…)”. Zwłaszcza jeżeli rolę 
kary kryminalnej pojmiemy w sposób zsubiektywizowany do postaci rozwią-
zywania konfliktu pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym. W tym też sensie 
zgoda następcza dysponenta dobrem powinna w ocenie tego autora stanowić 
negatywną przesłankę stosowania sankcji karnej26. Wydaje się w związku z tym, 
że umorzenie pojednawcze (zwłaszcza z uwzględnieniem uzupełnienia umożli-
wiającego odstąpienie do umorzenia w art. 59a § 3 k.k.) „wyraża z jednej strony 
przekonanie o dysponowaniu przez pokrzywdzonego prawem do znoszenia 
podstaw odpowiedzialności karnej, z drugiej strony założenie o tym, że opisana 
możliwość przysługująca dysponentowi dobrem doznaje ograniczenia wówczas, 
jeżeli jej akceptacja nie prowadzi do zanegowania sensu reakcji sprawiedliwo-
ściowej na dokonany czyn”27. Na tym tle wyrażono pogląd, iż nowa podstawa 
umorzenia postępowania karnego zawiera mechanizm przełamania modelu 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, który dopuszcza „funkcjono-
wanie dwóch paradygmatów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych: 
klasycznego (w polskim ujęciu mieszającego prospektywne i retrospektywne 
odniesienia w zakresie wymiaru kary) oraz co do zasady zsubiektywizowanego 
i jednocześnie restytucyjnego”28.

Przyjęcie takiej optyki prowadzi do uznawania umorzenia pojednawczego 
za przejaw współczesnej koncepcji rozstrzygania o odpowiedzialności karnej 
sprawcy przestępstwa, a zatem należy zaliczyć ją do instytucji prawa karnego 
materialnego. Zanim odniosę się krytycznie do powyższego założenia, naprzód 
pragnę ustosunkować się do wskazanych wyżej poglądów uzasadniających ma-

25 Ibidem. 
26 Ibidem, s. 756–757.
27 Zob. M. Królikowski, op. cit., s. 78.
28 Ibidem, s. 79.
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terialnoprawny charakter umorzenia postępowania na podstawie art. 59a k.k. 
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że umorzenie pojednawcze z uwagi 
na szeroki zakres przedmiotowy obejmujący wszystkie występki zagrożone 
karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, występki przeciwko mieniu 
zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, a także występek 
określony w art. 157 § 1 k.k. oraz kategoryczne sformułowanie w art. 59a § 1 
k.k. „umarza się”, budzi sprzeciw na płaszczyźnie realizacji funkcji i celów prawa 
karnego. Wprawdzie trafne jest twierdzenie, że obowiązujący Kodeks karny, 
definiując zasady i dyrektywy wymiaru kary, zakłada brak nakazu takiego 
postępowania na etapie wyrokowania, który zapewni realizację wszystkich 
celów kary. Każda z nich może być przy wymierzaniu indywidualnej sankcji 
karnej wzięta pod uwagę w mniejszym lub większym stopniu, gdyż waga 
każdej z nich w konkretnym układzie może być większa lub mniejsza z uwagi 
na potrzebę realizacji celów funkcji kary. W szczególności należy zwrócić 
uwagę, że przepis art. 53 § 1 k.k. hołduje zasadzie równorzędności dyrektyw. 
Ta równorzędność oznacza, że ustawodawca celowo pominął pierwszeństwo 
jakiejkolwiek dyrektywy, pozostawiając tym samym sądowi in concreto moż-
liwość wyboru dyrektywy, która odegra rolę pierwszoplanową. Zgodzić się 
zatem należy z poglądem T. Kaczmarka, że związanie sędziego „priorytetem 
tylko jednej określonej dyrektywy oznaczałoby w istocie, że nie mógłby [sędzia 
– A. S.], chcąc pozostać w zgodzie z zaleceniem ustawodawcy, orzec taką karę 
czy instytucję, nawet przewidzianą w ustawie, która nie dałaby się pogodzić 
z sensem dyrektywy, określonej przez ustawodawcę jako priorytetową”29. Innymi 
słowy, wybór właściwej sankcji karnej, opartej na różnych względach i celach, 
musi pozostać do uznania sądu, tak jak i wybór „odpowiedniej racjonalizacji, 
która jest podstawową przesłanką właściwego wymiaru kary”30. Taka możliwość 
nie zachodzi w przypadku umorzenia pojednawczego, ponieważ konstrukcja 
normatywna tej figury prawnej zakłada ustawowe wyeksponowanie funkcji 
kompensacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości lub uczynieniu 
tylko pozorności istnienia pozostałych funkcji prawa karnego, tj. gwarancyj-
nej, sprawiedliwościowej oraz ochronnej prawa karnego. A przecież funkcja 
kompensacyjna w prawie karnym nie może stanowić funkcji podstawowej, 

29 T. Kaczmarek, Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej, Wrocław 
1980, s. 76.

30 Ibidem, s. 68–70, 76–77.
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tylko powinna zostać podporządkowana głównym celom i funkcjom prawa 
karnego31. Nawet zwolennicy sprawiedliwości naprawczej stoją na stanowisku, że 
choć co do zasady należy wykluczyć sytuacje, w których kompensacja mogłaby 
stać w sprzeczności z jakimkolwiek celem kary (sprawiedliwym odwetem czy 
prewencją ogólną lub szczególną), to jednak w niektórych wypadkach trzeba 
uznać podrzędność kompensacyjnego celu karnoprawnego32. Zarazem podkreśla 
się w doktrynie i orzecznictwie, że samo naprawienie szkody czy też wyrażenie 
rzeczywistej chęci zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdzę może faktycznie 
wpływać na wymiar kary. Należy je więc rozpatrywać w płaszczyźnie celów, 
jakie powinna realizować kara w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej. 
W żadnym jednak wypadku zachowania te nie zmniejszają stopnia winy lub 
stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez sprawcę czynu33. 

Idąc dalej, nie sposób uznać, że umorzenie pojednawcze przyczyni się do 
ochrony dóbr uznanych przez ustawodawcę za cenne oraz będzie stymulo-
wało sprawcę do przestrzegania prawa. Nie sposób też twierdzić, że umorze-
nie pojednawcze wzmocni w odczuciu społecznym przekonanie, że zło jest 
piętnowane, wyrazi potępienie wobec zachowania sprawcy, który popełnia 
przestępstwo oraz pozwoli uznać, że sprawca doznaje zasłużoną rzeczywistą 

31 R. Zawłocki, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 2: 
Komentarz do artykułów 32–116, Warszawa 2011, s. 9, nb. 6.

32 W. Zalewski, Naprawienie szkody w polskim prawie karnym a postulaty restorative justice, 
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2002, nr 2, s. 66–69.

33 Celnie oddał to SA w Krakowie w wyroku z 11 października 2007 r. (II AKa 191/07, 
Prok. i Pr. – wkładka 2008, nr 4, poz. 11), gdzie wskazano, że „istotne jest też poczucie 
całkowitej satysfakcji pokrzywdzonego, który uznał swoją krzywdę za wynagrodzoną. 
W ten sposób został zlikwidowany konflikt między oskarżonym a pokrzywdzonym, 
powstały wskutek przestępstwa. Jest to doniosła okoliczność, którą musi się brać pod uwagę 
przy orzekaniu o karze. Gdy szkoda i krzywda ofiary przestępstwa zostaje zlikwidowana, 
zatem już nie istnieje, kara nie musi być surowa, bo spełniona jest zasadnicza funkcja 
kary, a to zadośćuczynienie poczuciu krzywdy ofiary. Państwo nie powinno stawać na 
przeszkodzie konsensualnemu załatwieniu sporu wywołanego przestępstwem, jeśli nie 
sprzeciwia się to podstawowym zasadom sprawiedliwości. Na tej idei oparto kodeks 
karny z 1997 roku (...)”. Znamienna w tym względzie jest wypowiedź W. Wróbla, 
który stwierdza: „Samo zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego wyłącza możliwość 
orzeczenia obowiązku naprawienia szkody czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 
Ani w płaszczyźnie dyrektywy proweniencji indywidualnej, ani prewencji generalnej 
nie stanowi bezpośrednio okoliczności, która wpływałaby na wysokość sankcji karnej 
(…)”. Por. W. Wróbel, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1, 
Warszawa 2012, s. 777; I. Sępiło, op. cit., s. 115; A. Pilch, op. cit., s. 98–99.
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dolegliwość34. Nie stanie się tak, ponieważ w każdym przypadku, gdy tylko 
zostaną spełnione przesłanki umorzenia pojednawczego, organ procesowy 
będzie zobligowany umorzyć postępowanie karne. Tym samym wątpliwa 
jest możliwość kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz od-
działywania ogólno- i indywidualnoprewencyjnego za pośrednictwem nowej 
podstawy umorzenia postępowania. Nie ulega też wątpliwości, że umorze-
nie pojednawcze dalekie jest od możliwości wpływania za pomocą kary na 
sprawcę w kierunku zmiany jego postawy. Jak bowiem wiadomo, zwolennicy 
teorii prewencyjnych zakładają wręcz, że sankcja karna jest wymierzana po 
to, aby w przyszłości nie zostało popełnione przestępstwo. Kładą oni nacisk 
na to, aby stanowiła ona czynnik powstrzymujący członków społeczeństwa 
od popełniania przestępstw (prewencja ogólna) i zapobiegała powrotowi do 
przestępstwa przez osobę ukaraną35. W końcu trudno uznać, aby zastosowa-
nie tej instytucji wobec sprawców występków o  charakterze chuligańskim, 
osób popełniających przestępstwa w warunkach recydywy i sprawców, którzy 
z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodów, pozwoliło na 
kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec chronionych nor-
mami prawa karnego wartości, skoro naprawienie szkody lub zadośćuczynienie 
wyrządzonej krzywdzie spowoduje umorzenie postępowania36. 

Wreszcie, odnosząc się do założeń koncepcji zgody następczej przy znoszeniu 
karalności w przypadku akceptacji przez pokrzywdzonego faktu naruszenia 
dóbr prawnych pozostających w jego dyspozycji, należy podnieść, że możli-
wość zniesienia przez pokrzywdzonego odpowiedzialności karnej pozostaje 
w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości, skoro niektórzy sprawcy wobec zło-
żenia wniosku na podstawie art. 59a k.k. mogą czuć się bezkarni, a drugich za 
identyczne czyny spotyka kara. Stosowanie sankcji karnej za naruszenie dobra 
prawnego, także o charakterze względnym, nie następuje wyłącznie w interesie 
pokrzywdzonego, ale uzasadnione jest także szerszymi celami prewencyjnymi. 

34 Zob. trafne uwagi krytyczne I. Sępiło, op. cit., s. 115; A. Pilch, op. cit., s. 98–99. Warto 
dodać, że zdaniem M. Cieślaka naczelne miejsce wśród celów kary oraz dyrektyw jej 
wymiaru przypisać należy zaspokojeniu społecznego poczucia sprawiedliwości. Jest to 
pierwszy i zasadniczy cel, natomiast pozostałe cele mogą być uwzględniane, jeżeli nie 
pozostają w kolizji z tym nadrzędnym celem. Zob. M. Cieślak, O węzłowych pojęciach 
związanych z sensem kary, Nowe Prawo 1969, nr 2, s. 212.

35 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 420–423.
36 A. Pilch, op. cit., s. 102.
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Trudno zatem uznać, by w oparciu o instytucję umorzenia pojednawczego 
nastąpiło zapobieżenie popełnianiu przestępstw oraz umacnianie poszano-
wania prawa i zasad współżycia społecznego. Wręcz przeciwnie, zagrożone są 
bowiem funkcje (gwarancyjna, sprawiedliwościowa oraz ochronna) oraz cele 
prawa karnego. W końcu autorytet państwa i prawa ucierpi, jeżeli od woli 
jednostki będzie zależało, czy nastąpi ukaranie sprawcy, czy jego bezkarność. 

W powyższym kontekście nie sposób jednak wykluczyć układów, w których 
będzie zachodziła możliwość pozostawienia decyzji o ściganiu w rękach pokrzyw-
dzonego bądź zastosowania klauzuli niepodlegania karze. W pierwszym przypad-
ku interes pokrzywdzonego będzie nadrzędny w stosunku do potrzeby realizacji 
ius puniendi państwa. Może bowiem zdarzyć się tak, że skutki przestępstwa będą 
negatywnie oddziaływały w sferze zawodowej, rodzinnej oraz w odbiorze opinii 
publicznej. Z tych względów ustawodawca przewidział w art. 12 k.p.k. instytucję 
ścigania na wniosek, która jest rozwiązaniem kompromisowym w przypadku 
zderzenia się interesów społecznych i  interesów pokrzywdzonych w ściganiu 
karnym37. Z kolei zastosowanie instytucji niepodlegania karze jest związane 
z dość charakterystyczną grupą powodów. Stanowią je przypadki tzw. czynnego 
żalu38, polegające na dobrowolnym odstąpieniu od czynu lub zapobieżeniu jego 
skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego oraz sytuacje, w których 
pewne czyny, mimo iż naruszają normy sankcjonowane, są w mniejszym stop-
niu naganne z uwagi na zachowanie sprawcy lub okoliczności towarzyszące ich 
popełnieniu (np. art. 15 § 1, 17 § 1 i 2, 23 § 1, 131 § 1 i 2, 157a § 3, 160 § 4, 229 
§ 6, 230a § 3, 296a § 5 k.k.). Nie można przy tym pominąć przepisów art. 295 
i 307 k.k., które umożliwiają sądowi zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia 
kary, a nawet odstąpienie od jej wymierzenia, o ile sprawca dobrowolnie naprawił 
szkodę w całości. Dokonując porównania warunków stosowania tzw. czynnego 
żalu oraz umorzenia pojednawczego, bezspornym jest, że większe wymagania 
stawia pierwsza ze wskazanych instytucji. Co więcej, przyjęta konstrukcja umo-
rzenia pojednawczego nie wymaga badania przez organ procesowy, czy sposób 
naprawienia wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie 
odpowiada społecznemu poczuciu sprawiedliwości39, jak wynika to z art. 53 § 

37 J. Grajewski, Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym, Gdańsk 1982, s. 9–13.
38 D. Gajda, Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984, passim. 
39 Zwrócić należy uwagę, że niektórzy przedstawiciele doktryny wyodrębniają także 

zadośćuczynienie społecznemu poczuciu sprawiedliwości jako autonomiczny cel kary. 
M. Cieślak, O węzłowych pojęciach…, s. 208–209.
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2 k.k. Decyzja w tej kwestii została pozostawiona w rękach pokrzywdzonego. 
To on zdecyduje, czy szkoda została naprawiona bądź zadośćuczynienie zostało 
zapłacone, jak również zdecyduje, czy naprawienie szkody lub zadośćuczynienie 
jest wystarczające i już można złożyć wniosek o umorzenie postępowania na 
podstawie art. 59a k.k. Takie rozwiązanie dalekie jest od konstytucyjnego stwier-
dzenia, że wymiar sprawiedliwości należy do sądu40. Co więcej, wątpliwość ta 
ulegnie spotęgowaniu w sytuacji, gdy uznamy, że umorzenie pojednawcze opiera 

40 Na podstawie art. 175 ust. 1 Konstytucji RP zostało przesądzone w sposób bezwzględny, 
że wymiar sprawiedliwości może być sprawowany jedynie przez sądy. Jak trafnie wskazuje 
P. Winczorek, „wymiar sprawiedliwości dotyczy orzekania o  faktach. Polega on na 
wyrokowaniu w  sprawach cywilnych (i  pokrewnych), karnych i  administracyjnych 
przez podejmowanie konkretnych decyzji władczych o   prawach i   obowiązkach 
podmiotów indywidualnych, na podstawie norm generalnych i  abstrakcyjnych, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami proceduralnymi i   normami kompetencji (właściwości) 
decyzyjnej. Wymiar sprawiedliwości jest zastrzeżony jedynie dla sądów, a  zatem nie może 
być sprawowany przez żadne inne organy władzy publicznej. Oznacza to, że tam, gdzie 
wchodzi w  grę decydowanie władcze odpowiadające pojęciu «wymiar sprawiedliwości», 
musi ono w  całości znaleźć się w  rękach sądów, o  których mowa w  art. 175 ust. 1 
Konstytucji RP”. Por. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s.  229. Z kolei L. Garlicki twierdzi, że „art. 
175 ust. 1  Konstytucji RP może być rozumiany jako przepis ustalający monopol sądów 
na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości”. Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. 
Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 354. W podobnym tonie wypowiada się Trybunał 
Konstytucyjny w orzeczeniu z 13 marca 1996  r. (sygn. akt K. 11/95), stwierdzając, iż 
„w doktrynie przeważa jednakże pogląd, że pojęcie «wymiar sprawiedliwości» należy 
raczej rozumieć przedmiotowo jako czynność polegającą na rozstrzygnięciu konfliktów 
prawnych, a  nie podmiotowo jako wyłączną właściwość organów sądowych. Faktem 
jest natomiast, że konstytucja i  ustawodawstwo zwykłe, przyznając sądom i sędziom 
szczególne uprawnienia i  gwarancje, czynią sądy organami najbardziej wiarygodnymi 
dla sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Z tych też względów przyjmuje się, że 
jeżeli sądy same nie rozstrzygają konfliktów prawnych, to przynajmniej powinny 
w sferze wymiaru sprawiedliwości sprawować kontrolę nad orzecznictwem organów 
quasi-sądowych”. Zob. orzeczenie TK z 13 marca 1996 r., K. 11/95, OTK 1996, nr 2, 
poz. 9, s. 7. Na temat pojęcia „wymiaru sprawiedliwości” zob. szerzej: J. Skorupka, 
O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013, s. 92 i n. Zwrócić należy też uwagę, 
że w świetle orzecznictwa Trybunału na prawo do sądu składają się w szczególności: 
prawo dostępu do sądu (prawo uruchomienia procedury), prawo do odpowiedniego 
ukształtowania procedury (zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności) oraz prawo 
do wyroku sądowego (prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia). W ramach tego 
ogólnie sformułowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji prawa mieszczą się w rzeczywistości 
dwa prawa: prawo do sądu jako prawo do sądowego wymiaru sprawiedliwości, a więc 
merytorycznego rozstrzygnięcia w zakresie praw jednostki, oraz prawo do sądowej 
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się na zasadzie legalizmu i stanowi przejaw współczesnej koncepcji rozstrzygania 
o odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa, co może sugerować umieszcze-
nie przepisu art. 59a w rozdziale VI Kodeksu karnego noszącym tytuł „Zasady 
wymiaru kary i środków karnych”. Mieszczą się w nim zasady sądowego wymiaru 
kary, które umożliwiają sądowi wybór odpowiedniej reakcji prawnokarnej na 
czyn sprawcy. Tymczasem konstrukcja umorzenia pojednawczego zakłada wy-
łączenie – co do zasady – decyzji sądu odnośnie innego rozstrzygnięcia spraw 
niż bezwarunkowe umorzenie postępowania karnego41. 

4. 

Spoglądając na treść regulacji art. 59a k.k., nie sposób podzielić poglądu 
o materialnoprawnym charakterze umorzenia pojednawczego. Po pierwsze, 
sam ustawodawca liczy na to, że z ogółu spraw absorbujących organy procesowe 
będą eliminowane te, których sam pokrzywdzony nie jest zainteresowany już 
prowadzeniem, przede wszystkim z uwagi na zakończenie konfliktu między 
nim a sprawcą przestępstwa. Stwierdzenie to zbliża analizowaną instytucję do 
tzw. oportunizmu niewłaściwego42, zdefiniowanego jako sytuacje odstąpienia 
od ścigania ze względu na małą wagę przestępstwa. Z pewnością jednak nie jest 
to instytucja, która służy uniknięciu sytuacji, w której każdy czyn formalnie 
wypełniający znamiona przestępstwa byłby przedmiotem ścigania karnego. 
Bez wątpienia w takiej sytuacji umorzenie postępowania powinno nastąpić 
w oparciu o art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k., który wyraża negatywną przesłankę procesu 

kontroli aktów godzących w konstytucyjnie gwarantowane wolności (prawa) jednostki 
(zob. np. wyrok TK z 16 marca 2004 r., sygn. K 22/03, OTK ZU nr 3/A/2004, poz. 20).

41 Twierdzi się w literaturze, że przepis art. 59a k.k. „będzie wiązał ręce sądom w takim 
stopniu, w jakim nie czyni tego nawet w przypadku instytucji skazania bez rozprawy (art. 
335 k.p.k.) czy rozprawy skróconej (art. 387 k.p.k.), kiedy to decyzja o sposobie ostatecznego 
rozstrzygnięcia sprawy pozostaje jednak w gestii sądu. W związku z powyższym 
umieszczenie tego przepisu wśród przepisów przyznających sądowi wymierzenie kary 
według swego uznania jest nieporozumieniem, albowiem przepis ten jest podstawą, 
która całkowicie wyłącza decyzyjność sądu w tym zakresie”. Zob. I. Sępiło, op. cit., s. 118. 

42 Zob. szerzej: M. Rogacka-Rzewcnicka, Oportunizm i  legalizm ścigania przestępstw 
w świetle współczesnych przeobrażeń…, s. 77 i 299. 
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karnego odwołującą się do znikomej szkodliwości społecznej. Odmiennie wy-
gląda sytuacja w przypadku umorzenia pojednawczego. W zakresie tej instytucji 
umorzenie następuje, gdy ściganie jest faktycznie zasadne i prawnie dopusz-
czalne, wstrzymuje go jednak wniosek pokrzywdzonego, z którego wynika, 
że szkoda przez sprawcę została naprawiona lub nastąpiło zadośćuczynienie 
wyrządzonej krzywdzie. Zatem to zachowanie sprawcy czynu oraz postawa 
pokrzywdzonego przemawiają za niecelowością prowadzenia procesu karnego. 
Znamienna w tym względzie staje się wypowiedź M. Rogackiej-Rzewnickiej, 
że umorzenie pojednawcze „nie jest typowym przykładem regulacji oportu-
nizmu jako instytucji zaniechania ścigania karnego, o czym świadczy prze-
widziana lokalizacja w Kodeksie karnym oraz sposób konstrukcji warunków 
umorzenia postępowania, lecz sumarycznie zakłada charakterystyczny dla 
tej koncepcji efekt niecelowości prowadzenia procesu w sytuacji naprawienia 
przez sprawcę szkody lub krzywdy wyrządzonej przestępstwem”43.

Po wtóre, twierdzenie, że instytucja umorzenia pojednawczego wykazuje 
charakter procesowy wynika z normy prawnej zakodowanej w treści przepisu 
art. 59a k.k. Aby to wykazać, należy odtworzyć normę postępowania, która 
została rozczłonkowana między poszczególnymi jednostkami powyższego 
przepisu. I tak art. 59a § 1 k.k. zawiera przepis zrębowy, w którym znajduje 
się norma postpowania nakazująca umorzenie na wniosek pokrzywdzonego 
postępowania karnego o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat 
pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą 
nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony 
w art. 157 § 1 k.k., jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej 
instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne 
z użyciem przemocy, naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzyw-
dzie. Norma zawarta w tym przepisie nie tylko jest pozbawiona wszystkich 
elementów syntaktycznych normy (tj. adresata), ale też w zakresie opisu oko-
liczności jej stosowania nie jest kompletna. Odnosząc się do pierwszej kwestii, 
należy odnotować, że ustawodawca nie zastrzegł uprawnień do umorzenia 
postępowania na podstawie art. 59a k.k. ani sądowi, ani też prokuratorowi. 
Wskazał jedynie, iż może to nastąpić tylko przed rozpoczęciem przewodu 
sądowego w pierwszej instancji, co sugeruje pozostawienie tej decyzji orga-
nowi procesowemu, który w momencie złożenia wniosku rozpoznaje sprawę 

43 Eadem, Zasada legalizmu i zasada oportunizmu…, s. 531–532.
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merytorycznie. Zatem organami uprawnionymi do wydania postanowienia 
o umorzeniu, a jednocześnie adresatami normy prawnej wyrażonej w przepisie 
art. 59a k.k. będzie sąd w postępowaniu sądowym lub prokurator prowadzący 
postępowanie przygotowawcze. Drugie zagadnienie jest związane z koniecz-
nością kompletnego określenia elementów syntaktycznych normy, jakimi są 
okoliczności, ponieważ przepis art. 59a § 3 k.k. wskazuje, że zawarta w nim 
wypowiedź wysławia dodatkowy element „syntaktyczny” i uzupełnia normę 
zawartą w przepisie zrębowym. Po uwzględnieniu tego przepisu wyrażenie 
normokształtne przybierze następującą postać: organowi procesowemu 
nakazuje się umorzyć na wniosek pokrzywdzonego postępowanie karne 
o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, 
a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat 
pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1 k.k., 
jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, 
który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, 
naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, o ile nie zachodzi 
szczególna okoliczność uzasadniająca, iż umorzenie byłoby sprzeczne z potrzebą 
realizacji celów kary. 

Końcowa część tej wypowiedzi wskazuje, że jeden z elementów związanych 
z określeniem okoliczności czynności konwencjonalnej pozostawia organowi 
procesowemu swobodę decydowania co do dalszego prowadzenia postępowania 
karnego. W szczególności odwołanie się do celów kary wymaga zbadania, czy 
w razie umorzenia procesu nie doszłoby do osłabienia dyrektyw, które powią-
zane są z wymierzaniem kar. Słusznie uznaje się zatem normę wyrażoną w art. 
59a § 3 k.k. za „próbę niedopuszczenia do sytuacji, w której w świadomości 
sprawcy (sprawców innych przestępstw), czy w ogóle w świadomości społecznej 
wytworzyłoby się przekonanie o opłacalności popełniania pewnych kategorii 
przestępstw oraz o braku adekwatnej reakcji w tym względzie organów powo-
łanych do ich ścigania i karania”44. Dodać trzeba, że zakres analizy pozosta-
wionej organowi procesowemu jest stosunkowo wąski, ponieważ okoliczność 
usprawiedliwiająca nieuwzględnienie wspomnianego wniosku pokrzywdzo-
nego powinna mieć kwalifikowany charakter („szczególna”). Sugeruje to, że 
intencją ustawodawcy było zawężenie możliwości nieskorzystania przez organ 
procesowy z umorzenia oportunistycznego do sytuacji wyjątkowych, co też 

44 R. Koper, Warunki umorzenia postępowania karnego…, s. 23.
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znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu projektu, w którym wskazano, iż „nie-
uwzględnienie wniosku o umorzenie postępowania możliwe będzie jedynie 
w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach”45. Zatem prawo do 
oceny możliwości wystąpienia takiej sytuacji ustawodawca pozostawił – przy 
ograniczonym zakresie uznawalności – organowi postępowania. Przytoczone 
wypowiedzi wskazują, że główne znaczenie w charakterystyce instytucji unor-
mowanej w art. 59a k.k. należy przypisać oportunistycznemu elementowi jej 
treści, tj. przesłance niecelowości orzeczenia kary. Oportunizm bowiem – jak 
wskazuje M. Rogacka-Rzewnicka – oznacza nie tylko prawo organu ścigania 
do zaniechania ścigania karnego jako niecelowego, ale również dyskrecjo-
nalne prawo do rozstrzygania o formach i sposobach reakcji na popełnione 
przestępstwo46. Wobec powyższego właściwym staje się zaliczenie umorzenia 
pojednawczego do instytucji o charakterze oportunistycznym.

streszczenie

Przedmiotem artykułu jest nowa podstawa umorzenia postępowania karnego umiesz-
czona w art. 59a kodeksu karnego, która zakłada umorzenie postępowania, gdy sprawca 
naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. 
Decydującą rolę w zakresie stosowania nowej podstawy umorzenia odgrywać będzie wola 
samego pokrzywdzonego, ponieważ to na jego wniosek organ procesowy (prokurator w po-
stępowaniu przygotowawczym bądź sąd w postępowaniu sądowym) będzie zobligowany 
umorzyć postępowanie karne, o ile wystąpią przesłanki wyrażone w treści przepisu art. 59a 
k.k. Autor analizuje przyjętą konstrukcję umorzenia postępowania karnego na wniosek po-
krzywdzonego pod kątem określenia jej charakteru normatywnego, co w sposób oczywisty łączy 
się z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, czy umorzenie postępowania karnego na podstawie 
art. 59a k.k. wyraża materialnoprawną czy może procesową istotę. Ostatecznie uznaje, że 
instytucja umorzenia pojednawczego wykazuje charakter procesowy, ponieważ przesłanka 
odwołująca się do niecelowości orzeczenia kary przyznaje organowi procesowemu dyskre-
cjonalne prawo do rozstrzygania o formach i sposobach reakcji na popełnione przestępstwo.

summary

The subject matter of the article is the new grounds for discontinuation of criminal 
proceedings provided for in art. 59a of the Penal Code which assumes discontinuation of 
proceedings if the perpetrator has redressed a damage caused by the crime or has compensated 

45 Uzasadnienie…, s. 134.
46 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych 

przeobrażeń…, s. 324.
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the harm he or she had done. Of key importance to the application of this new grounds for 
discontinuation of proceedings is the intent of the victim, because it is at the victim’s request 
that the agency conducting the proceedings (a public prosecutor in preparatory proceedings 
or a court in a court trial) is required to discontinue the criminal proceeding if the grounds 
stipulated in the contents of art. 59a of the Penal Code are present. The author analyzes 
the adopted structure of discontinuation of criminal proceedings upon the victim’s request 
with the aim of defining its normative nature, which is clearly connected with answering 
the question of whether discontinuation of criminal proceedings pursuant to art. 59a of 
the Penal Code is of substantive-law or the procedural nature. All in all, it appears that the 
institution of conciliatory discontinuation is of procedural nature, because the premise related 
to inadvisability of adjudication of a penalty gives the agency conducting the proceedings 
discretionary power to decide on the forms and methods of responses to committed crimes.
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Wpływ zasady legalizmu na wykorzystywanie 
europejskiego… nakazu aresztowania i ekstradycji  

oraz innych instrumentów międzynarodowej  
współpracy sądowej w sprawach karnych

I.

Zasada legalizmu, zgodnie z powszechnie przyjmowanym rozumieniem, 
to dyrektywa nakazująca wszczęcie i kontynuowanie ścigania karnego, jeżeli 
jest ono prawnie dopuszczalne i faktycznie zasadne1. W wynikającym z tej 
zasady obowiązku przeprowadzenia postępowania karnego mieści się także 
nakaz wykorzystania wszelkich dostępnych instrumentów procesowych, aby 
realizować ściganie karne i doprowadzić do rozstrzygnięcia o przedmiocie 
procesu. Celem niniejszego opracowania jest analiza, czy ów nakaz rozciąga 
się również na instrumenty międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach 
karnych, takie jak choćby europejski nakaz aresztowania (ENA), ekstradycja, 
przejęcie ścigania, czy też pomoc prawna. 

1 Zob. m.in. J. Grajewski, (w:) J. Grajewski [et al.], Prawo karne procesowe – część ogólna, 
Warszawa 2011, s. 95.
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II. 

Wskazany problem stał się niezwykle aktualny w związku z krytyką, jaka 
od pewnego czasu jest formułowana pod adresem polskich sądów wydających 
europejskie nakazy aresztowania. Dane statystyczne publikowane przez Ko-
misję Europejską i Radę UE wskazują niezbicie, że Polska niezmiennie jest 
liderem w Unii Europejskiej, jeśli idzie o  liczbę wydawanych europejskich 
nakazów aresztowania. 

Lp. Państwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Austria 975 391 495 461 292 b.d. b.d. b.d. 665

2 Belgia b.d. b.d. b.d. b.d. 508 553 600 616 716

3 Bułgaria – – b.d. b.d. b.d. 280 b.d. b.d. b.d.

4 Cypr 44 20 20 16 17 29 26 34 24

5 Czechy 4 168 435 494 439 552 518 487 327

6 Dania 64 52 b.d. 52 96 85 128 117 157

7 Estonia 38 42 31 46 46 74 67 61 88

8 Finlandia 86 69 84 107 129 116 b.d. 135 91

9 Francja 1914 1552 1028 1184 1240 1130 912 1087 1099

10 Grecja 38 53 83 119 116 132 b.d. b.d. b.d.

11 Hiszpania 519 450 588 623 489 566 531 587 582

12 Holandia 373 325 403 b.d. 530 b.d. b.d. b.d. 548

13 Irlandia 29 43 35 40 33 b.d. 71 88 69

14 Litwa 500 538 316 348 354 402 420 473 519

15 Luksemburg 42 35 44 40 46 32 60 60 b.d.

16 Łotwa 44 65 97 140 171 159 210 b.d. 186

17 Malta 1 4 3 2 7 16 15 11 9

18 Niemcy b.d. b.d. 1785 2149 2433 2096 2138 1984 1932

19 Polska 1448 2421 3473 4829 4844 3653 3809 3497 2972

20 Portugalia 200 102 117 b.d. 104 84 193 22 303

21 Rumunia – – 856 2000 1900 2000 b.d. b.d. 2238

22 Słowacja 56 111 208 342 485 361 350 414 335

23 Słowenia 81 67 54 39 27 30 53 48 56
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24 Szwecja 144 137 170 190 263 169 198 239 226

25 Węgry 42 115 373 975 1038 1015 b.d. b.d. b.d.

26 Wielka Brytania 131 129 185 b.d. 220 257 205 b.d. b.d.

27 Włochy 121 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Źródło: Raport Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie o imple-
mentacji od 2007 r. decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego 
nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, Bruk-
sela 11 kwietnia 2011 r., COM(2011) 175 final; informacja statystyczna Rady z 9 września 
2011 r. za rok 2010, 9120/2/11 REV 2 COPEN 83 EJN 46 EUROJUST 58; informacja 
statystyczna Rady z 15 stycznia 2013 r. za rok 2011, 9200/7/12 REV 7 COPEN 97 EJN 
32 EUROJUST 39; informacja statystyczna Rady z 3 lipca 2014 r. za rok 2012, 11500/14 
COPEN 186 EJN 69 EUROJUST 126; informacja statystyczna Rady z 18 listopada 2014 r. 
za rok 2013, 8414//14 REV COPEN 103 EJN 43 EUROJUST 70.

Prima vista można upatrywać w tym fakcie przejawu dość mocno zakorze-
nionego w polskiej praktyce wymiaru sprawiedliwości legalistycznego podejścia 
do ścigania karnego. Niewątpliwie wpływ na częstotliwość sięgania przez 
polskie sądy i prokuratorów do instytucji ENA ma fakt, że w polskim procesie 
karnym dominuje zasada legalizmu ścigania. Sądy i prokuratorzy dążą zatem 
do wykorzystania wszelkich dostępnych środków procesowych, aby zapewnić 
obecność oskarżonego na rozprawie lub wykonanie prawomocnie orzeczonej 
kary pozbawienia wolności. Wydaje się jednak, że nie jest to jedyna przyczyna 
takiego stanu rzeczy. Uwzględniać bowiem należy również inne czynniki, które 
wpływają na liczbę wydawanych ENA. W pierwszej kolejności należy mieć 
na względzie, że polskie społeczeństwo jest obecnie o wiele bardziej mobilne 
niż jeszcze kilkanaście lat temu. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
miała miejsce fala emigracji zarobkowej obywateli polskich wyjeżdżających do 
niektórych tzw. starych państw członkowskich. Wśród tych osób były również 
i takie, przeciwko którym toczyło się w Polsce postępowanie karne lub też które 
zostały prawomocnie skazane i po ich wyjeździe np. doszło do zarządzenia 
wykonania kary pozbawienia wolności. Nie ulega więc wątpliwości, że duża 
liczba ENA wydawanych przez polskie sądy jest pochodną dużej mobilności 
polskiego społeczeństwa i emigracji zarobkowej. Świadczy o tym również wi-
doczna w zaprezentowanych powyżej danych pewna przewaga liczebna ENA 
wydanych w „nowych” państwach członkowskich nad ENA pochodzącymi 
ze „starych” państw członkowskich. Różnica taka już choćby z tego względu 
wydaje się nieunikniona. Jeszcze wyraźniej jest to widoczne, jeżeli porównać 
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liczbę ENA wydawanych w poszczególnych państwach członkowskich propor-
cjonalnie do liczby ludności w danym państwie. Porównywanie wydawanych 
ENA w bezwzględnych liczbach nie daje prawidłowego obrazu aktywności 
poszczególnych państw w tej sferze, skoro między państwami członkowskimi 
UE występują istotne różnice w wielkości zamieszkującej je populacji. Z tego 
względu poniższa tabela prezentuje liczbę ENA wydanych w poszczególnych 
państwach członkowskich w 2009 r. w przeliczeniu na sto tysięcy mieszkań-
ców danego państwa. W ten sposób uzyskujemy dość uproszczone, jednak 
porównywalne dane o skali wydawanych ENA. Z dwóch powodów dla celów 
tego zestawienia wybrano rok 2009. Po pierwsze, był to rok, w którym polskie 
sądy dotychczas wydały najwięcej ENA, zaś po drugie – za ten rok dostępne 
są dane z największej liczby państw członkowskich. 

Lp. Państwo
ENA w przelicze-

niu na 100 tys. 
mieszkańców

Lp. Państwo
ENA w przelicze-

niu na 100 tys. 
mieszkańców

1 Polska 127,02 14 Szwecja 28,41

2 Litwa 105,68 15 Finlandia 24,22

3 Węgry 103,48 16 Cypr 21,33

4 Luksemburg 93,21 17 Francja 19,27

5 Słowacja 89,61 18 Dania 17,42

6 Rumunia 88,38 19 Malta 16,92

7 Łotwa 75,62 20 Słowenia 13,29

8 Belgia 47,24 21 Hiszpania 10,67

9 Czechy 41,94 22 Grecja 10,30

10 Austria 34,95 23 Portugalia 9,79

11 Estonia 34,32 24 Irlandia 7,42

12 Holandia 32,15 25 Wielka Brytania 3,57

13 Niemcy 29,67

Źródło: S. Plata, Ekstradycja a europejski nakaz aresztowania, Gdańsk 2012 (niepublikowana 
praca magisterska), s. 101.

Powyższe dane wskazują nad wyraz jasno, że wprawdzie Polska i w tym 
przypadku jest liderem w liczbie wydawanych ENA, jednak tylko w niewiel-
kim stopniu ustępują jej inne państwa członkowskie UE z Europy Środkowo-
-Wschodniej. Potwierdza to tezę, iż przyczyną większej liczby ENA wydawanych 
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w tych państwach w porównaniu z tzw. starymi państwami członkowskimi 
jest duża migracja (głównie zarobkowa) ludności z nowych do starych państw 
członkowskich UE. Znaczenie czynnika migracyjnego dla liczby wydawanych 
ENA widać również w tym, że czwarte miejsce w powyższej tabeli zajmuje 
Luksemburg, a więc państwo o stosunkowo niewielkiej liczbie ludności własnej, 
jednak z dużą liczbą osób przybywających w ciągu dnia z ościennych państw 
do pracy. Drugim istotnym czynnikiem jest zakorzeniona w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej zasada legalizmu ścigania. Jego wpływ widać choćby 
i w tym, że dwa ostatnie miejsca w powyższej tabeli zajmują Irlandia i Wielka 
Brytania, a więc państwa o silnej tradycji oportunizmu ścigania w procesie 
karnym. 

Badania praktyki stosowania ENA dowodzą, że przeważająca część 
ENA wydawanych przez polskie sądy to nakazy wydane w celu wykonania 
prawomocnie orzeczonej wobec osoby ściganej kary pozbawienia wolności. 
Przykładowo w 2010 i 2011 r. ponad 80% wydanych ENA stanowiły nakazy 
wydane na etapie postępowania wykonawczego2. Wśród nich znakomitą więk-
szość stanowiły ENA wydane wobec osób, co do których zaistniała potrzeba 
wykonania kary pozbawienia wolności na skutek zarządzenia wykonania 
tej kary, orzeczonej pierwotnie z warunkowym zawieszeniem3. Wpływu na 
dużą liczbę wydawanych w Polsce ENA należy zatem upatrywać również 
w strukturze kar orzekanych przez polskie sądy karne. Powszechnie znany 
jest fakt, iż najczęściej orzekaną karą w Polsce jest kara pozbawienia wolności 
(w 2012 r. około 65% wszystkich kar4), znacznie rzadziej sądy sięgają po kary 
nieizolacyjne, które zasadniczo nie generują konieczności wydawania ENA 
w toku postępowania wykonawczego5. W konsekwencji duża liczba orzeka-

2 Zob. T. Gardocka, Europejski nakaz aresztowania. Analiza polskiej praktyki występowania 
do innych państw członkowskich Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie osoby trybem 
europejskiego nakazu aresztowania, Warszawa 2011, s. 31.

3 Ibidem, s. 15.
4 Według danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2012 r. grzywnę samo-

istną orzeczono wobec 22,3% skazanych, karę ograniczenia wolności wobec 12,4%, karę 
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wobec 10,4%, zaś karę pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem wobec 54,9% skazanych (zob. http://isws.ms.gov.
pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie; data dostępu: 6.01.2015).

5 W kwestii wydawania ENA w celu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności 
zob. szerzej: S. Steinborn, (w:) J. Grajewski, L.K. Paprzycki (red.), S. Steinborn, Kodeks 
postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2013, s. 806–807.
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nych kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 
w prosty sposób przekłada się na większą liczbę spraw, w których dochodzi 
do zarządzenia wykonania kary, a w przypadku niektórych z nich konieczne 
staje się wydanie ENA w celu zapewnienia wykonania tej kary.

Jeśli porównać liczbę wydawanych obecnie ENA z liczbą wniosków ekstra-
dycyjnych, z jakimi Polska występowała przed 2004 r., widoczna jest znaczna 
różnica między tymi danymi. Ilościowa różnica między częstotliwością sięgania 
w przeszłości po ekstradycję a wydawaniem obecnie ENA jest na tyle duża, że 
od razu nasuwa się pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy. Odpowiedź na nie 
wymaga najpierw wskazania, kto jest adresatem zasady legalizmu. W przepisie 
art. 10 § 1 k.p.k., który stanowi normatywny wyraz tej zasady, mowa jest o „or-
ganie powołanym do ścigania przestępstw” oraz o „oskarżycielu publicznym”. 
Jednocześnie dla ustalenia zakresu tej zasady znaczenie ma również treść art. 
10 § 2 k.p.k., stanowiącego, iż z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie 
lub w prawie międzynarodowym nikt nie może być zwolniony od odpowie-
dzialności za popełnione przestępstwo. Wynika z niego reguła, iż zaistnienie 
przesłanek do ponoszenia odpowiedzialności karnej statuuje nakaz określonego 
postępowania ze strony organów procesowych, zmierzającego do realizacji tej 
odpowiedzialności6. Innymi słowy, każdy organ procesowy ma obowiązek 
prowadzenia postępowania w taki sposób, aby nikt nie uniknął odpowiedzial-
ności za przestępstwo, jeżeli zachodzą przesłanki do jej poniesienia7. W ten 
sposób przepis § 2 poszerza krąg adresatów zasady legalizmu wynikający z § 1.  
Do tego kręgu należy również sąd jako organ prowadzący postępowanie jurys-
dykcyjne8. Umiejscowienie przepisu określającego zasadę legalizmu w kodeksie 
postępowania karnego daje asumpt do wyrażania w piśmiennictwie poglądu, 
iż odnosi się ona do dwóch etapów procesu karnego, unormowanych w tym 
akcie prawnym, a mianowicie postępowania przygotowawczego oraz postępo-
wania jurysdykcyjnego, a w konsekwencji dyrektywy wynikające z wyrażonej 
w przepisie art. 10 k.p.k. zasady legalizmu nie rozciągają się na postępowanie 

6 M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współcze
snych przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007, s. 305.

7 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2014, s. 289.
8 Tak M. Rogacka-Rzewnicka, op. cit., s. 305; eadem, (w:) P. Wiliński (red.), System prawa 

karnego procesowego, t. 3: Zasady procesu karnego, cz. 1, Warszawa 2014, s. 516; S. Waltoś, 
P. Hofmański, op. cit., s. 289.
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wykonawcze9. Wydaje się, że kwestię tę można widzieć jednak nieco inaczej. 
Niewątpliwie klasycznie rozumiana zasada legalizmu jest wiązana w doktrynie 
przede wszystkim z postępowaniem przygotowawczym, co znajduje również 
potwierdzenie w historycznym rozwoju tej zasady10, jednak na gruncie obecnie 
obowiązujących w polskim procesie karnym unormowań dotyczących zasady 
legalizmu nie sposób pominąć, że przepis art. 10 § 2 k.p.k. zakazuje nieuzasad-
nionego zwolnienia z odpowiedzialności karnej, przez co należy rozumieć nie 
tylko nakaz osądzenia sprawcy przestępstwa i przypisania mu wyrokiem sądu 
odpowiedzialności karnej. Niewątpliwie również bezpodstawne uniknięcie 
dopiero na etapie postępowania wykonawczego prawomocnie wymierzonej 
kary za przestępstwo oznacza de facto, że sprawca przestępstwa nie poniesie 
odpowiedzialności karnej. Za rozciągnięciem zasad legalizmu na postępowanie 
wykonawcze przemawia także fakt, że art. 10 k.p.k. może być odpowiednio 
stosowany w postępowaniu wykonawczym na podstawie art. 1 § 2 k.k.w.11  
W konsekwencji z zasady legalizmu można wyprowadzić obowiązek podejmo-
wania odpowiednich działań w toku postępowania wykonawczego, mających 
na celu rzeczywiste poniesienie prawomocnie orzeczonych konsekwencji 
prawnych przypisanego przestępstwa12. Sprzeczne z sensem pociągnięcia do 
odpowiedzialności karnej, a zwłaszcza z sensem karania, byłoby odstępowa-
nie od wykonania kary wyłącznie z tego powodu, że dotarcie do skazanego 
i osadzenie go w zakładzie karnym napotyka na trudności.

Przechodząc na grunt ekstradycji i ENA, należy zauważyć, że decyzja 
o wystąpieniu z wnioskiem ekstradycyjnym należy do Ministra Sprawie-
dliwości. W tym zakresie ma on wprawdzie cechy organu procesu karnego, 
jednak trudno uznać, aby był on bezpośrednim adresatem zasady legalizmu. 
Podjęcie decyzji w przedmiocie ekstradycji wymaga bowiem uwzględnienia nie 
tylko kontekstu prawnego, ale również czynników o charakterze politycznym 
oraz szeroko rozumianego interesu państwa. W konsekwencji wystąpienie 

9 Zob. eadem, Oportunizm…, s. 305–306; A. Murzynowski, M. Rogacka-Rzewnicka, 
Oportunizm ścigania przestępstw i jego granice w nowym kodeksie postępowania karnego, 
(w:) A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci 
Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002, s. 142.

10 Zob. M. Rogacka-Rzewnicka, (w:) System…, s. 519.
11 Por. J. Tylman, (w:) T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 

2014, s. 122.
12 Por. M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm…, s. 305.
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z wnioskiem ekstradycyjnym nie jest podporządkowane dyrektywom płyną-
cym z zasady legalizmu. Sytuacja w tym zakresie uległa istotnej zmianie wraz 
z wprowadzeniem instytucji europejskiego nakazu aresztowania, mającej 
w odróżnieniu od ekstradycji charakter instrumentu współpracy sądowej, 
pozbawionego udziału czynnika administracyjno-politycznego. Skoro polski 
ustawodawca przyjął jako regułę wydawanie ENA wyłącznie przez sądy, to 
tym samym przynajmniej potencjalnie ulokował ten instrument „w orbicie” 
zasady legalizmu. W postępowaniu przygotowawczym ENA jest wydawany 
na wniosek prokuratora, który niewątpliwie musi się kierować dyrektywami 
wypływającymi z zasady legalizmu. Dalszą kwestią jest, czy sąd jest w świetle 
zasady legalizmu zobligowany do uwzględnienia wniosku prokuratora w po-
stępowaniu przygotowawczym, zaś w postępowaniu sądowym i wykonawczym 
do wydania ENA z urzędu, jeżeli spełnione są prawne i faktyczne warunki 
wydania tej decyzji. Odpowiedź na to pytanie musi być pozytywna, jeżeli 
uznajemy, że sąd jest związany zasadą legalizmu. Wydanie ENA jest bowiem 
jednym ze środków, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie postępowania 
karnego, które w myśl zasady legalizmu powinny być wykorzystane13.

Badania aktowe przeprowadzone przez T. Gardocką wskazują, że ENA 
w Polsce często są wydawane w sprawach drobnych, gdzie wartość szkody 
wyrządzonej przestępstwem (np. kradzieży, zniszczenia mienia) wynosi kil-
kaset złotych, a w przypadku rozbojów – nawet kilkanaście złotych, a także 
w sprawach dotyczących takich przestępstw, jak niealimentacja, posłużenie się 
sfałszowanym dokumentem, znieważenie funkcjonariusza publicznego itp.14  
Jednocześnie wykonywanie ENA pociąga za sobą niemałe koszty, które są 
ponoszone przez państwo wykonania ENA oraz państwo wydania ENA. To 
pierwsze ponosi przede wszystkim koszty postępowania w przedmiocie wyko-
nania ENA oraz koszty ewentualnego pobytu osoby ściganej w areszcie w tym 
państwie. Koszty te nie podlegają zwrotowi przez państwo wydania ENA, 
a zatem w konsekwencji nie wchodzą w skład kosztów procesu w państwie 
wydania ENA. Z kolei wśród kosztów ponoszonych przez państwo wydania 
ENA największą część stanowią koszty transportu osób przekazywanych. 

13 Podobnie A. Górski, ENA między zasadą proporcjonalności a zasadą legalizmu, (w:) 
B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski (red.), Problemy penologii i praw człowieka na początku 
XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011, 
s. 166–167; T. Gardocka, op. cit., s. 33. 

14 Zob. szerzej: T. Gardocka, op. cit., s. 34–38.
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W praktyce przekazanie odbywa się w drogowym punkcie granicznym (tak 
jest najczęściej, gdy chodzi o państwa sąsiedzkie) lub drogą lotniczą: samolo-
tem rejsowym lub lotniczym konwojem zbiorczym (samolotami wojskowymi 
specjalnie wysyłanymi celem sprowadzenia osób przekazywanych), specjalnie 
organizowanym w celu sprowadzenia do Polski osób przekazanych w trybie 
ENA. W 2010 r. sprowadzono do Polski 1 519 osób w 430 konwojach, wśród 
których było 366 konwojów przeprowadzonych samolotami rejsowymi (do-
tyczyły w sumie 537 osób) oraz 64 konwoje zbiorcze, w których sprowadzono 
974 osoby. Koszt samych konwojów lotniczych w 2010 r. wyniósł 5 118 000 zł15. 
Daje to średni koszt transportu w wysokości 3 370 zł na jedną osobę ściganą.

Zawarte w rozdziale 65a k.p.k. przepisy normujące wydawanie ENA, 
w kształcie obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r., nie pozwalają jednak na 
uwzględnienie kwestii prognozowanych kosztów wykonania ENA jako czynnika 
wpływającego na decyzję sądu w przedmiocie wydania ENA. Uwzględnianie 
bagatelności sprawy oraz nadmiernych kosztów ścigania jest charakterystyczne 
dla tzw. oportunizmu niewłaściwego16. Odmowa wydania ENA z uwagi na 
zbyt duży koszt jego wykonania w stosunku do wagi przestępstwa wymaga 
istnienia odpowiedniej ku temu podstawy prawnej odwołującej się do zasady 
oportunizmu. Na tym tle ujawnia się jeszcze jedna różnica między systemem 
ekstradycyjnym a systemem opartym na instytucji ENA. Skupienie w przypad-
ku ekstradycji decyzji w ręku jednego organu, czyli Ministra Sprawiedliwości, 
pozwala na całościowe i bieżące monitorowanie skali wniosków ekstradycyj-
nych kierowanych do innych państw oraz kosztów ich wykonywania. Minister 
może zatem prowadzić w miarę spójną politykę występowania z wnioskami 
ekstradycyjnymi, tym bardziej że nie jest on skrępowany dyrektywami płyną-
cymi z zasady legalizmu. Tymczasem w przypadku ENA mamy do czynienia 
z decentralizacją kompetencji do wydawania ENA na 45 sądów okręgowych. 
W konsekwencji każdy z tych sądów ma ogląd jedynie pewnego wycinka spraw 
i z reguły brak mu szerszej perspektywy, która umożliwiałaby całościową ocenę 
skali zjawiska oraz konsekwencji ekonomicznych wydawanych ENA. Trudno 
zresztą byłoby tego oczekiwać bez wyraźnej ku temu podstawy prawnej, przy 
jednoczesnej dominacji w procesie zasady legalizmu.

15 Zob. szerzej: ibidem, s. 40–42.
16 Zob. M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 

1984, s. 292; J. Grajewski, (w:) J. Grajewski [et al.], op. cit., s. 98. 
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Ustawodawca europejski w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej w sprawie ENA, 
a w ślad za nim ustawodawca polski w art. 607b k.p.k., przewidzieli minimal-
ne wymagania dotyczące wagi spraw, w których mogą być wydawane ENA. 
Skoro zatem decyzja o zakresie przedmiotowym ENA została podjęta w spo-
sób generalny, to należy z tego wywodzić, że w sprawach, które mieszczą się 
w tych granicach nie ma podstaw do odmowy wydania ENA z powołaniem 
się na bagatelność sprawy. Decyzja w tym przedmiocie została już podjęta 
przez ustawodawcę. Skoro prokurator w postępowaniu przygotowawczym 
wnioskuje o wydanie ENA, to sąd w razie spełnienia przesłanek powinien ten 
ENA wydać. Na tym etapie to prokurator decyduje o ściganiu i nie jest rzeczą 
sądu ocena celowości tego środka, oczywiście pod warunkiem, że spełnione 
są przesłanki wydania ENA. Pojawia się tu natomiast kwestia proporcjonal-
ności wydawania ENA. Niewątpliwie wydanie i wykonanie ENA wiąże się 
z określonymi dolegliwościami dla osoby ściganej, w tym zwłaszcza z pozba-
wieniem wolności, a więc przy rozstrzyganiu kwestii wydania ENA konieczne 
jest dokonanie oceny, czy sięgnięcie po ten środek będzie proporcjonalne do 
wagi sprawy17. Jest to jednak zagadnienie odrębne, ponieważ dotyczy kwestii 
dopuszczalności wydania ENA w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonal-
ności, a nie kwestii celowości wydania ENA, która to kategoria jest związana 
m.in. z zasadą legalizmu.

Ze szczególną sytuacją mamy do czynienia w razie wydawania ENA w celu 
wykonania kary pozbawienia wolności. Z przytaczanego już raportu praktyki 
stosowania instytucji europejskiego nakazu aresztowania wynika, że w 2010 
i 2011 r. ponad 80% wydanych ENA stanowiły ENA wydane na etapie postę-
powania wykonawczego18. Trudno uznać, aby na tym etapie istniała podstawa 
do odmowy wydania ENA z uwagi na niski wymiar kary, jeżeli orzeczona 
i mająca być wykonaną kara pozbawienia wolności przekracza minimum 
określone w art. 607b pkt 2 k.p.k. Trudno tu również mówić o naruszeniu 
zasady proporcjonalności, skoro chodzi o wykonanie prawomocnie orzeczonej 
kary pozbawienia wolności, której wymiar powinien być przynajmniej równy 
lub dłuższy od maksymalnego czasu trwania postępowania w przedmiocie 
wykonania ENA przewidzianego w przepisach decyzji ramowej i k.p.k. (zob. 

17 Zob. szerzej: S. Steinborn, (w:) J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, op. cit., 
s. 793–795.

18 Zob. T. Gardocka, op. cit., s. 31.
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art. 607m k.p.k.). Nawet jeżeli w toku tego postępowania wobec osoby ściga-
nej zostanie zastosowane tymczasowe aresztowanie, to jednak nie powinno 
w związku z tym dojść do wykonania kary w wymiarze większym niż orze-
czony. Decyzja o minimum kary, w przypadku której możliwe jest wydanie 
ENA w celu jej wykonania, została podjęta przez ustawodawcę europejskiego. 
Trudno byłoby uzasadnić zaniechanie wydania ENA w celu wykonania pra-
womocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności, której wymiar przekracza 
4 miesiące, gdyż w tym przypadku nie mówimy już o żadnej prognozie wy-
miaru kary, ale o karze prawomocnie orzeczonej. Ewentualne zarzuty można 
zatem jedynie podnosić pod adresem polityki karnej państwa oraz praktyki 
orzeczniczej sądów, które być może orzekają zbyt surowe kary w bagatelnych 
sprawach. Problem liczby wydawanych przez polskie sądy ENA nie leży zatem 
wyłącznie w obowiązywaniu zasady legalizmu, ale również – co już wskazy-
wano – w strukturze kar orzekanych przez polskie sądy.

III. 

Powyższe uwagi nie oznaczają jednak, że de lege lata sąd w ogóle nie może 
dokonać oceny potrzeby wydania ENA. Nie ulega wątpliwości, że sąd, roz-
ważając wydanie ENA, powinien zbadać, czy nie zachodzi żadna okoliczność 
stanowiąca obligatoryjną lub fakultatywną podstawę odmowy wykonania ENA 
(np. brak podwójnej przestępności przy przestępstwie niealimentacji). Nie ma 
sensu wydawania ENA, jeżeli zachodzi obligatoryjna podstawa odmowy jego 
wykonania lub wprawdzie zachodzi jedynie podstawa fakultatywna, jednak 
z uwagi na dotychczasową praktykę prawdopodobne jest, że ENA spotka się 
z odmową jego wykonania19. Po drugie, skoro najczęściej z wykonaniem ENA 
wiąże się stosowanie środków pozbawiających wolności, należy traktować 
ENA jako ultima ratio. Jeżeli zatem istnieją inne środki, z których skorzy-
stanie byłoby wystarczające dla osiągnięcia celu w postaci przeprowadzenia 
postępowania lub wykonania prawomocnie orzeczonej kary, należy to uczynić. 
Przykładem może być doręczenie zawiadomienia o toczącym się postępowaniu 

19 Zob. szerzej: S. Steinborn, (w:) J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, op. cit., s. 793.
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i terminie rozprawy za pomocą poczty (np. jeżeli oskarżony mieszka w innym 
państwie członkowskim i znany jest jego adres), wydanie wyroku nakazowego 
i doręczenie go pocztą, wystąpienie o wykonanie grzywny zamiast orzekania 
zastępczej kary pozbawienia wolności20. Sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie 
po 1 lipca 2015 r., kiedy co do zasady obecność oskarżonego na rozprawie 
głównej stanie się fakultatywna. W sprawach o występki, jeżeli sąd pierw-
szej instancji nie będzie dostrzegał szczególnych względów uzasadniających 
uznanie obecności oskarżonego na rozprawie za konieczną, możliwe będzie 
poprzestanie na zawiadomieniu oskarżonego o pierwszym terminie rozprawy. 
Jeżeli oskarżony wyjedzie do innego państwa członkowskiego UE, nie będzie 
konieczne wydawanie ENA, gdyż w razie braku jego aktualnego adresu, na jaki 
zawiadomienie mogłoby zostać doręczone za granicą lub w kraju, zastosowanie 
będzie mógł znaleźć przepis art. 138 k.p.k. W toku postępowania jurysdyk-
cyjnego konieczność wydania ENA zachodzić będzie zatem z reguły tylko 
w sprawach o zbrodnie w sytuacji, gdy oskarżony już w momencie rozpoczęcia 
rozprawy głównej przebywa w innym państwie członkowskim UE. W tego 
typu sprawach problem proporcjonalności będzie miał marginalne znaczenie.

IV. 

Ustawa nowelizująca z dnia 27 września 2013 r. wprowadza od dnia 1 lipca 
2015 r. istotną zmianę treści art. 607b k.p.k. Polega ona na dodaniu w nim 
zdania pierwszego o treści: „Wydanie nakazu jest niedopuszczalne, jeśli nie 
wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości”. Zwrócić należy najpierw 
uwagę, że przyjęty przepis istotnie odbiega od pierwotnej propozycji zawartej 
w projekcie rządowym zamieszczonej w druku sejmowym nr 870/VII. Propo-
nowano w nim uzupełnienie art. 607b pkt 1 k.p.k. o dodatkową przesłankę 
uniemożliwiającą wydanie ENA, polegającą na tym, że postępowanie karne 
dotyczy przestępstwa, za które realnie grożąca kara nie przekroczy 4 miesięcy 
pozbawienia wolności. Taki kształt tej przesłanki jednoznacznie wskazywał na 
jej związek z zasadą proporcjonalności, co również podkreślano w uzasadnieniu 

20 Zob. szerzej: ibidem, s. 794. Por. też: A. Górski, op. cit., s. 167.
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projektu. Ustawodawca zdecydował się jednak ostatecznie na inne rozwiązanie 
odwołujące się od klauzuli generalnej dobra wymiaru sprawiedliwości. Nie jest 
to pierwszy przypadek, gdy polski ustawodawca w obszarze międzynarodowej 
współpracy w sprawach karnych sięga do takiej przesłanki, gdyż obowiązujące 
od dawna przepisy art. 590 § 1, 591 § 1 i 592 § 1 k.p.k. oraz obowiązujący od 
2012 r. art. 592c § 1 k.p.k. posługują się przesłanką: „jeżeli wymaga tego in-
teres wymiaru sprawiedliwości” – w odniesieniu do występowania o przejęcie 
i przekazanie ścigania.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ujęcie przesłanki w art. 
607b in principio k.p.k. za pomocą podwójnej negacji. Przepis ten jest równo-
znaczny z ujętym od strony pozytywnej zdaniem: „wydanie ENA jest dopusz-
czalne, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości” (pod warunkiem 
spełnienia pozostałych przesłanek). Wydaje się, że podstawowym powodem 
takiego negatywnego ujęcia omawianego przepisu była potrzeba zachowania 
wewnętrznej spójności w art. 607b k.p.k., który zawiera właśnie przesłanki 
negatywne wydania ENA. Z drugiej strony można w takim właśnie ujęciu 
omawianej przesłanki widzieć wyraz przekonania ustawodawcy, iż co do zasady 
należy domniemywać, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga wydania 
ENA. Innymi słowy, na sądzie okręgowym rozstrzygającym kwestię wydania 
ENA ciąży obowiązek odpowiedniego uzasadnienia przede wszystkim tego, 
że w konkretnym przypadku dobro wymiaru sprawiedliwości nie wymaga 
wydania ENA.

Pojęcie „wymiar sprawiedliwości” zostało użyte w art. 607b k.p.k. w znacze-
niu podmiotowym, a więc jako oznaczające działalność państwa realizowaną 
przez niezawisłe sądy21. Chodzi zatem o to, aby wydanie ENA było konieczne 
dla odpowiedniego wykonywania swoich zadań przez wymiar sprawiedliwości, 
przede wszystkim zrealizowania funkcji prawa karnego.

W przyjętym kształcie art. 607b in principio k.p.k. należy widzieć przede 
wszystkim wyraźne odwołanie się do kryterium celowości wydawania ENA, 
a w konsekwencji – przejaw zasady oportunizmu. Uznanie, że dobro wymiaru 
sprawiedliwości nie wymaga wydania ENA, będzie prowadzić w najlepszym 

21 Por. M. Zubik, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji i orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sądowy 2005, nr 3, s. 7; J. Kosonoga, Dobro wymia
ru sprawiedliwości jako przesłanka dokonywania czynności procesowych w postępowaniu 
karnym, (w:) W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, 
kontynuacje, Warszawa 2013, s. 869–870.
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wypadku do utrudnienia ścigania, a niekiedy nawet do bezkarności osoby ści-
ganej, jeżeli nie pojawi się ona dobrowolnie na terytorium RP lub nie zostanie 
wydany ENA w innej sprawie. Podstawowe pytanie brzmi, czy w ramach tej 
przesłanki sąd, oceniając celowość wydania ENA, będzie mógł wziąć pod uwagę 
koszty wykonania ENA (np. koszt transportu osoby ściganej do Polski). Wydaje 
się, że tak. W przypadku przestępstwa małej wagi lub zwłaszcza niewielkiej 
szkody nim wyrządzonej można uznać, że nieracjonalne ekonomicznie było-
by ponoszenie wysokich kosztów wykonania ENA22. Nie służyłoby to dobru 
wymiaru sprawiedliwości, gdyż powodowałoby nieuzasadnione zmniejszenie 
środków, jakimi dysponują sądy i prokuratury na swoją działalność i w konse-
kwencji niebezpieczeństwo, że braknie ich na postępowania dotyczące znacznie 
poważniejszych przestępstw. Z drugiej jednak strony odmowa wydania ENA 
z powyższych względów nie powinna utrudnić pokrzywdzonemu uzyskania 
naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Oczywiście i kwestia proporcjonalności nie będzie pozbawiona znaczenia 
na gruncie art. 607b in principio k.p.k., gdyż z pewnością warunek wynikający 
z tego przepisu nie będzie spełniony, gdy dla przeprowadzenia postępowania 
lub wykonania kary wystarczające byłoby skorzystanie z innego, mniej dole-
gliwego instrumentu.

Przy ocenie spełnienia przesłanki określonej w art. 607b in principio 
k.p.k. nie będzie pozbawione znaczenia to, czy chodzi o wydanie ENA tylko 
w związku z jednym zarzucanym czynem, czy też kilkoma. O ile w przypadku 
jednego przestępstwa o małej lub średniej wadze sąd będzie mógł uznać, iż 
wydanie ENA jest niecelowe, to już w przypadku wydania ENA w związku 
z poważniejszym czynem brak będzie przeszkód do objęcia tym ENA także 
innych, drobniejszych czynów, których waga przekracza jednak minima 
określone w art. 607b k.p.k. Podobnie będzie, gdyby ENA miał objąć kilka 
czynów, z których każdy z osobna byłby zbyt drobny, aby uzasadniać wydanie 
ENA, jednak ich suma składałaby się na poważniejszą wagę sprawy, zwłasz-
cza w sytuacji, gdy można byłoby prognozować wymierzenie kary łącznej 
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia w wymiarze znacznie 
przekraczającym minimum określone w art. 607b pkt 2 k.p.k. 

Dla oceny przesłanki dobra wymiaru sprawiedliwości nie bez znaczenia 
będzie również etap postępowania, na jakim ENA ma być wydany. W przy-

22 Por. M. Cieślak, op. cit., s. 292.
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padku wydawania ENA w celu wykonania kary pozbawienia wolności trzeba 
wziąć pod uwagę szczególnie negatywny oddźwięk społeczny sytuacji, gdy 
osoba skazana unika odbycia prawomocnie orzeczonej kary. Im wyższa kara 
oraz większa waga popełnionego przestępstwa, tym mniejsze podstawy ku 
temu, aby rezygnować z wydania ENA w sytuacji, gdy jest to instrument, który 
realnie może doprowadzić do wykonania kary.

V. 

Na zakończenie rozważań, aby uzyskać całościowy ogląd problemu, na-
leży chwilę uwagi poświęcić pozostałym instrumentom międzynarodowej 
i europejskiej współpracy sądowej w sprawach karnych. Podstawowe pytanie 
brzmi, czy dominująca w polskim procesie karnym zasada legalizmu wpływa 
również na obowiązek sięgania po takie instytucje, jak przekazanie ścigania, 
przekazanie skazanego lub przekazanie orzeczenia do wykonania w innym 
państwie UE (np. orzeczenia o grzywnie). Trzeba tu zauważyć, że brak jest 
w przepisach działu XIII k.p.k. jakichkolwiek wyraźnych modyfikacji zasady 
legalizmu. Wyjątkiem są przepisy dotyczące przejęcia i przekazania ścigania, 
które uzależniają wystąpienie z wnioskiem od tego, że wymaga tego interes 
wymiaru sprawiedliwości (zob. art. 590 § 1, art. 591 § 1, art. 592 § 1 i art. 592c 
§ 1 k.p.k.). Trafnie w piśmiennictwie wskazuje się, że termin „interes wymiaru 
sprawiedliwości” jest znaczeniowo tożsamy z terminem „dobro wymiaru spra-
wiedliwości”23. Jasnym jest, że skoro uprawnionym w myśl art. 590–592 k.p.k. 
do wystąpienia z wnioskiem oraz oceny wskazanej przesłanki jest Minister 
Sprawiedliwości, to tym samym instytucja przejęcia i przekazania ścigania nie 
wchodzi w orbitę zasady legalizmu. W przypadku państw członkowskich UE 
kompetencja do wystąpienia z wnioskiem o przejęcie lub przekazanie ścigania 
w celu uniknięcia konfliktu jurysdykcji należy jednak do sądu i prokuratora 
(art. 592c § 1 k.p.k.). Tym niemniej w użyciu przez ustawodawcę pojęcia „in-

23 Zob. T. Zieliński, Klauzule generalne w procesie karnym, (w:) J. Czapska, A. Gaberle, 
A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. 
Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000, s. 791; J. Kosonoga, op. cit., 
s. 870–871.
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teres wymiaru sprawiedliwości” widoczne jest silne uwypuklenie potrzeby 
oceny celowości korzystania z tego instrumentu. Nie można zatem uznać, aby 
z uwagi na zasadę legalizmu istniał bezwzględny nakaz przekazania do lub 
przejęcia ścigania z innego państwa, jeżeli można sądzić, że istnieje większe 
prawdopodobieństwo efektywnego ścigania w tym państwie (np. większość 
dowodów jest w tym państwie lub tam są większe szanse na skazanie). 

W przypadku instrumentów międzynarodowej i europejskiej współpracy 
sądowej w sprawach karnych, które dotyczą przekazywania orzeczeń do wy-
konania, mamy do czynienia z tą współpracą na etapie postępowania wyko-
nawczego, na które – jak wskazywano wcześniej – wyrażona w art. 10 k.p.k. 
zasada legalizmu także się rozciąga. Dość oczywisty jest więc postulat, aby 
sąd dążył do wykonania prawomocnego orzeczenia i korzystał z dostępnych 
w tym celu instrumentów. Jeżeli decydentem jest Minister Sprawiedliwości, jak 
choćby w przypadku przekazywania skazanych w trybie konwencji strasbur-
skiej z 1983 r.24, do niego należy pełna ocena celowości przekazania skazanego. 
W przypadku występowania o wykonanie w innym państwie członkowskim 
UE orzeczeń wydanych w Polsce (np. orzeczenia o karze o charakterze pienięż-
nym – rozdz. 66a k.p.k.) decydentem jest sąd, co powoduje, że rozstrzygnięcie 
w przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia znajduje się w orbicie 
zasady legalizmu. Trudno bowiem uznać, aby sąd miał całkowitą dowolność 
w decydowaniu o takim wystąpieniu, gdyż powinien dążyć do wykonania 
prawomocnie orzeczonych sankcji karnych, oczywiście przy poszanowaniu 
zasady proporcjonalności.

streszczenie

Przedmiotem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy dyrektywy płynące z zasady 
legalizmu ścigania rozciągają się również na instrumenty międzynarodowej współpracy 
sądowej w sprawach karnych, takie jak przede wszystkim europejski nakaz aresztowania 
(ENA) i ekstradycja. W tym celu dokonano analizy danych statystycznych obrazujących 
liczbę ENA wydawanych w poszczególnych państwach członkowskich oraz podjęto próbę 
wskazania głównych przyczyn tego, że polskie sądy wydają najwięcej ENA w całej Unii 
Europejskiej. Wskazano także różnice między ENA a ekstradycją, istotne z perspektywy 
stosowania do nich zasady legalizmu. W ostatniej części opracowania dokonano analizy 
przesłanki negatywnej wydania ENA, jaka z dniem 1 lipca 2015 r. zostaje wprowadzona 
do przepisu art. 607b k.p.k. Zawiera ona w swej treści klauzulę generalną „dobro wymiaru 

24 Dz.U. z 1995 r., nr 51, poz. 279.
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sprawiedliwości” i w związku z  tym należy uznać, że wydawanie europejskiego nakazu 
aresztowania nabiera oportunistycznego charakteru.

summary

The main aim of the study is to answer the question whether the directives stemming 
from the principle of legality of prosecution also extend to the instruments of international 
judicial cooperation in criminal matters, such as first and foremost an European Arrest War-
rant (EAW) and extradition. For this purpose, Author give an analysis of the statistical data 
showing the number of the EAW issued in the Member States and attempt to identify the 
main reasons for the Polish courts issue most of the EAW in the European Union. Author 
also points the differences between EAW and extradition, which are important from the 
perspective of the application of the principle of legality to them. In the last part of the paper 
Author analyses the negative condition to issue an EAW, which is introduced to Art. 607b 
C.C.P. with effect from 1 July 2015. It contains in substance a general clause “interests of 
justice” and therefore should be considered that the issuing the European Arrest Warrant 
becomes opportunistic character.
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Zasada legalizmu  
a czynności operacyjno-rozpoznawcze

Rozważania na temat relacji między zasadą legalizmu a czynnościami ope-
racyjno-rozpoznawczymi należałoby rozpocząć od ogólnej kwestii związków 
procesu karnego z działalnością operacyjną (czynnościami operacyjno-rozpo-
znawczymi) organów ścigania. Niewątpliwie są to dwie zupełnie odrębne sfery 
działania organów państwowych, regulowane odrębnymi aktami prawnymi 
(k.p.k. i tzw. ustawami policyjnymi). Jednak czynności dochodzeniowo-śledcze 
oraz operacyjno-rozpoznawcze mimo dzielących je różnic realizują bardzo 
podobne (czasami wspólne) cele w zakresie funkcji wykrywczej i dowodo-
wej. Z tego powodu ustalenie tych relacji może okazać się dość trudne oraz 
kontrowersyjne. 

W literaturze przedmiotu dominuje teza, że czynności operacyjno-rozpo-
znawcze nie podlegają rygorom procesowym i nie odnoszą się do nich gwarancje 
procesowe1. Odmiennego zdania jest W. Daszkiewicz, który uważa, że w sytuacji, 
gdy ustanowione są jakieś gwarancje ograniczające obowiązek dostarczenia 

1 Por. M. Bieniek, Przestępstwo kryminalne i czynniki warunkujące wykrywanie jego sprawcy, 
Warszawa 1979, s. 19; R. Kmiecik, Kontrola rozmów telefonicznych jako czynność procesowa 
i operacyjnorozpoznawcza, (w:) Wybrane problemy teorii i praktyki państwa i prawa, 
Lublin 1986, s. 221–222; A. Taracha, Czynności operacyjnorozpoznawcze a ochrona 
praw jednostki, Problemy Praworządności 1988, nr 8–9, s. 47 i n.; idem, Czynności 
operacyjnorozpoznawcze (aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe), Lublin 2006, 
s. 158–159.
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organowi państwowemu informacji, np. gwarancje w zakresie prawa do mil-
czenia, to z tego wynika, że poza procesem, w ramach czynności operacyjno-
-rozpoznawczych, nie można czynić tego, na co gwarancje te nie pozwalają2.

Wydaje się, że pogląd W. Daszkiewicza nie jest trafny. W działaniach 
operacyjno-rozpoznawczych organów ścigania chodzi głównie o dyskretne 
(niejawne) uzyskanie nieformalnej informacji (np. w ramach tzw. rozpytania, 
czy czynności obserwacji) i nie należy zbytnio krępować organów ścigania w tej 
pracy (operacyjnej). Trafnie zauważa M. Kulicki, że nie można abstrakcyjnie 
wymagać od funkcjonariuszy pionów operacyjnych, aby zamykali oczy i zatykali 
uszy na wypadek, gdyby miała dotrzeć do nich informacja uzyskana nie fair3. 
Nie można także zaakceptować poglądu o niedopuszczalności stosowania 
taktycznego podstępu we wszelkich działaniach operacyjno-rozpoznawczych4. 

Następną kwestią, którą należy rozważyć jest relacja między naczelnymi 
zasadami procesu karnego a zasadami kryminalistyki, które odnoszą się do 
działań operacyjnych. T. Hanausek wśród zasad kryminalistyki (które określa 
mianem naczelnych) wymienia zasadę tajności, która wyraża postulat, aby 
„poza uzasadnioną prawnie i celowościowo oraz realnie konieczną potrzebą 
nie ujawniać metod, środków i sposobów działania, a przede wszystkim infor-
macji i ich źródeł (…)”5. Zwraca uwagę, że zasada ta nie stanowi reguły, lecz jest 
wyjątkiem od dominującej w życiu społecznym, a także w procesie karnym, 
zasady jawności, jednak jest ona „bezwzględnie konieczna w obrębie działań 
operacyjno-rozpoznawczych”6. Zasada tajności, a nie zasada jawności, została 
umieszczona wśród zasad kryminalistyki przez T. Hanauska właśnie z tego 
powodu, że kryminalistyka w większym stopniu jest związana z opracowywa-
niem reguł prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych i dochodzenio-
wo-śledczych niż postępowania jurysdykcyjnego (w którym dominuje zasada 

2 W. Daszkiewicz ogranicza zakaz przeprowadzania pewnych czynności operacyjno-
rozpoznawczych jedynie do tych zakresów informacji lub stosowania środków (np. 
narkoanalizy), które w prawie karnym procesowym objęte są zakazami dowodowymi 
bezwzględnymi. W. Daszkiewicz, Taktyka kryminalistyczna a procesowe gwarancje 
jednostki i prawa obywatelskie, (w:) Problematyka etyczna w kryminalistyce. Materiały 
V Sympozjum Metodologii Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, Katowice 1985, s. 14.

3 M. Kulicki, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczosądowej, 
Toruń 1994, s. 65.

4 Ibidem, s. 65; A. Taracha, Czynności operacyjnorozpoznawcze (aspekty…), s. 162–164.
5 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996, s. 41.
6 Ibidem.
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jawności). T. Hanausek wśród naczelnych zasad kryminalistyki wymienia 
także zasadę celowości działania7. 

Nie wydaje się, aby takie ujęcie zasad kryminalistyki, wzorowane na zasadach 
procesu karnego (i w pewien sposób stawiające na równi zasady postępowania 
karnego i kryminalistyki), było trafne. Reguły taktyki kryminalistycznej zaliczyć 
należy do norm (zdań) celowościowych, które w odróżnieniu od norm prawnych 
(tetycznych) nie są krępowane zasadami prawa (nie są oparte o normę prawną). 
K. Opałek i J. Wróblewski wprowadzają podział na „normy zasadnicze” i „zda-
nia celowościowe”, ale posługują się także pojęciem „norma celowościowa”8. 
Normy celowościowe zmierzają do osiągnięcia zamierzonego rezultatu (celu). 
Zdaniem M. Cieślaka istotną cechą norm celowościowych jest ich relatywny 
charakter. Normy te ustalają jedynie pewien stosunek zachodzący między 
celem a zalecanym postępowaniem jako środkiem do osiągnięcia celu9. Z tego 
też powodu w ramach działalności operacyjnej „wolno więcej” niż w procesie 
karnym. Działania, które na gruncie procesu karnego podlegają dyskwalifikacji 
(chociażby z powodu zakazów procesowych) wcale nie muszą być niedopusz-
czalne w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych. Nie oznacza to, że 
w ramach działalności operacyjnej organy ścigania mają zupełną dowolność10. 

7 Trafnie jednak zauważa, że osiąganie wytyczonego celu nie może odbywać się wszelkimi 
metodami i za wszelką cenę, ale musi odbywać się przy zachowaniu stawianym przez 
zasady działania zgodnego z etyką, praworządności i humanizmu oraz humanitaryzmu. 
Ibidem, s. 40.

8 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 25–27.
9 Zob. szerzej: M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1973, s. 163–167.
10 Wskazać można na dwa rodzaje ograniczeń. Po pierwsze, czynności operacyjno-rozpoznawcze 

to czynności organów państwowych, które w swoich działaniach muszą się opierać na 
przepisach prawa i mogą działać jedynie w zakresie swoich kompetencji. Przekroczenie tych 
uprawnień powoduje, że mamy do czynienia z czynnością nielegalną (niedopuszczalną). 
Na przykład współczesne urządzenia techniczne pozwalają na obserwowanie zdarzeń 
(rejestracja obrazu i dźwięku) w pomieszczeniu wewnętrznym bez „wkraczania” do 
tych pomieszczeń (obserwacja prowadzona z zewnątrz). Zgodnie z ustawodawstwem 
policyjnym służby policyjne w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych mogą 
samodzielnie (bez zgody innych organów) rejestrować obraz i dźwięk jedynie w miejscach 
publicznych (zob. art. 15 ustawy o Policji). Po drugie, czynności operacyjno-rozpoznawcze 
w przeważającej części służą ściganiu karnemu, a funkcję informacyjną czy prewencyjną 
pełnią w ograniczonym zakresie. W związku z tym prowadzący działania operacyjne 
musi mieć świadomość, że wszelkie uchybienia (naruszenia przepisów) skutkować 
mogą utrudnieniem wprowadzenia wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych 
do procesu karnego lub całkowitą utratą ich potencjalnego waloru dowodowego. 
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M. Kulicki nie buduje katalogu zasad obejmujących całą kryminalistykę, 
natomiast wprowadza zasady regulujące czynności operacyjno-kryminali-
styczne, które dzieli na trzy grupy: zasady dotyczące podjęcia i przedmiotu 
czynności operacyjno-kryminalistycznych, zasady dotyczące stosunku czyn-
ności operacyjno-kryminalistycznych do procesu karnego i zasady dotyczące 
prowadzenia czynności operacyjno-kryminalistycznych11. M. Kulicki wśród 
zasad dotyczących podjęcia i przedmiotu czynności operacyjno-kryminali-
stycznych wymienia zasadę legalizmu rozumianą jako dyrektywa podjęcia 
i kontynuowania czynności operacyjno-rozpoznawczych wówczas, gdy zacho-
dzi prawdopodobieństwo, iż czynu prawnie zabronionego dokonano lub że 
realnie może być dokonany12. Identycznie zasadę legalizmu w odniesieniu do 
czynności operacyjno-rozpoznawczych formułuje A. Szumski13.

Katalog zasad dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych buduje 
także J. Stojer-Polańska (określając je jako najważniejsze). Wymienia następujące 
zasady: celowości, niezbędności, proporcjonalności, subsydiarności, niejawno-
ści, permanentnego działania14. Autorka poprzestaje jedynie na wymienieniu 
poszczególnych zasad, w związku z tym trudno jest precyzyjnie określić ich 
zakres pojęciowy. 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze, obok czynności dochodzeniowo-
-śledczych i  administracyjno-rozpoznawczych, są przeprowadzane przez 
Policję w oparciu o art. 14 ustawy o Policji. Tak jak na podstawie przepisów 
k.p.k. można określić naczelne zasady procesowe, tak w oparciu o przepisy 
ustaw policyjnych można się pokusić o  stworzenie katalogu zasad działal-
ności operacyjnej15. Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej zasadne niż 
zamieszczanie reguł określających działalność operacyjno-rozpoznawczą wśród 
zasad kryminalistyki. Jednak przepisy ustaw policyjnych nie dają podstaw do 
formułowania poglądu o obowiązywaniu zasady legalizmu, w działaniach 
operacyjno-rozpoznawczych, rozumianej jako obowiązek podjęcia i prowa-

11 M. Kulicki, op. cit., s. 67–68.
12 Ibidem, s. 68.
13 A. Szumski, Wykorzystanie taktyki i  techniki kryminalistycznej w ramach czynności 

operacyjnorozpoznawczych, Wrocław 2010, s. 35.
14 J. Stojer-Polańska, (w:) D. Wilk (red.), Kryminalistyka, przewodnik, Toruń 2013, s. 94. 
15 Analogicznie można przyjąć, że w  odniesieniu do czynności administracyjno-

porządkowych odnosić się będą odpowiednio zasady postępowania administracyjnego 
(do czynności administracyjnych) oraz zasady postępowania w sprawach o wykroczenia 
do czynności wyjaśniających prowadzonych przez Policję w ramach tego postępowania. 



321 ZasaDa LeGaLiZMU a cZYnnoŚci oPeRacYJno-RoZPoZnaWcZe 

dzenia tych działań, gdy pojawi się prawdopodobieństwo popełnienia czynu 
przestępczego (lub zagrożenia popełnieniem takiego czynu).

W praktyce niezwykle istotne jest określenie relacji między czynnościami 
operacyjno-rozpoznawczymi a wszczęciem postępowania karnego (ustaleniem 
faktycznej podstawy). Po pierwsze, należy postawić pytanie o możliwość 
wszczęcia postępowania przygotowawczego jedynie w oparciu o materiały 
operacyjne. Problem ten pojawił się, ze szczególną ostrością, w głośnej swego 
czasu sprawie o popełnienie przestępstwa szpiegostwa przez premiera Józefa 
O. Udzielając wywiadu w związku z tą sprawą, S. Waltoś stwierdził, że „tylko 
dowód ścisły lub dowód rzeczowy wprowadzony formalnie do procesu może 
być podstawą nie tylko orzeczenia o winie i karze, ale i podstawą wszczęcia 
śledztwa, a później przedstawienia podejrzanemu zarzutów”16. Trudno się 
z takim poglądem zgodzić, szczególnie biorąc pod uwagę realia tej sprawy17. 
Dowód ścisły może zostać przeprowadzony dopiero w toczącym się postępowa-
niu karnym. Także dowód rzeczowy może zostać wprowadzony formalnie do 
procesu już po wszczęciu postepowania. Przy tak skonstruowanych podstawach 
wszczęcia procesu podjęcie decyzji procesowej o wszczęciu postępowania byłoby 
w praktyce niemożliwe, gdyż warunkiem formalnego przeprowadzenia dowodu 
(„ścisłego”) jest wcześniejsze wszczęcie postępowania karnego. Powstawałoby 
błędne koło – nie można by było wszcząć procesu, ponieważ nie ma źródeł 
informacji, które można wykorzystać jako dowody ścisłe, a nie można ich 
wykorzystać w tym trybie tylko dlatego, że proces nie został jeszcze wszczęty. 
T. Grzegorczyk trafnie zauważa, że podstawą wszczęcia postępowania karne-
go mogą być dane pochodzące z różnych źródeł, gdyż kodeks postępowania 
karnego nie wymaga, aby wszczęcie procesu opierało się na dowodzie ścisłym18. 

Po drugie, należy ustalić relację między czynnościami operacyjno-rozpo-
znawczymi a postępowaniem sprawdzającym. W postępowaniu sprawdzającym 
czynności przeprowadzane przez funkcjonariuszy policji tylko w wyjątkowych 
wypadkach przybiorą formę czynności operacyjno-rozpoznawczych. Instrukcja 

16 S. Waltoś, Śledztwo to odpowiedzialność, „Gazeta Wyborcza”, 18.01.1996, s. 5.
17 Należy przypomnieć, że we wspomnianej sprawie zawiadomienie o przestępstwie złożył 

urzędujący minister spraw wewnętrznych, a załączona do wniosku dokumentacja liczyła 
47 stron. Zob. Biała księga. Akta śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego w Warszawie w sprawie wniosków Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 19.12.1995 r. i 16.01.1996r. (sygnatura akt PoŚl 1/96), Warszawa 1996, s. 6–33.

18 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2003, s. 762.
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dochodzeniowo-śledcza MO z 1976 r.19 w § 5 przykładowo wymieniała, na 
czym mogą polegać czynności sprawdzające. Oprócz dokonywania stosownych 
czynności operacyjnych, postępowanie sprawdzające polegać mogło na pisemnym 
zwracaniu się do kompetentnego organu o potwierdzenie określonych faktów 
lub zdarzeń lub o ich ocenę, spowodowanie przeprowadzenia – w niezbędnym 
zakresie – kontroli lub inwentaryzacji, zażądanie od kompetentnego organu 
stosownych dokumentów, sprawdzenie przez funkcjonariusza (w trybie nie-
operacyjnym) czy określone zdarzenie nastąpiło20. 

Także zarządzenie Komendanta Głównego Policji w dniu 23 grudnia 2004 r.21 
wymieniało przykładowo w § 37 czynności, które wykonują policjanci w postę-
powaniu sprawdzającym22. Obecnie obowiązujące Wytyczne nr 3 Komendanta 

19 Zarządzenie nr 55 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1976 r. w sprawie 
prowadzenia przez Milicję Obywatelską postępowania przygotowawczego. 

20 Zgodnie z Instrukcją, czynności sprawdzające przeprowadzali funkcjonariusze pionów 
operacyjnych, dochodzeniowo-śledczych, funkcjonariusze ruchu drogowego (w sprawach 
o przestępstwa drogowe) oraz dzielnicowi w zakresie swego działania. Większość 
czynności sprawdzających była więc wykonywana według przepisów Instrukcji przez 
funkcjonariuszy z pionów nieoperacyjnych. Rozwiązania przyjęte przez Instrukcję 
były w  znacznym stopniu zbieżne z  uregulowaniami zawartymi w  Regulaminie 
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury PRL z 1971 r. (wyd. Prokuratury 
Generalnej, Warszawa 1971). Zgodnie z § 100 Regulaminu czynności przewidziane 
w art. 258 § 2 d.k.p.k. (z 1969 r. – przyp. A. T.) dokonywano tylko w takim zakresie, 
w  jakim jest to potrzebne dla sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie 
popełnienia przestępstwa i mogły polegać na: żądaniu dodatkowych dokumentów, 
żądaniu przeprowadzenia kontroli w określonym zakresie, zwróceniu się do jednostki 
nadrzędnej o dokonanie we wskazanym zakresie merytorycznej oceny zawiadomienia, 
przyjęciu wyjaśnień od pokrzywdzonej instytucji lub od inspektora organu kontroli 
albo ustnym zawiadomieniu o przestępstwie lub wniosku o ściganie osoby, dokonaniu 
za pośrednictwem MO obserwacji i wywiadów, zażądaniu nadesłania wyników oględzin 
i klinicznego otwarcia zwłok.

21 Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 
metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne 
wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców weszło w życie z dniem 
1 stycznia 2005 r. (z wyjątkiem przepisów § 187 i § 188, które weszły w życie z dniem 
1 stycznia 2006 r.), Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2005, nr 1.

22 Mogły one polegać na: pisemnym zwróceniu się do odpowiedniej instytucji o potwierdzenie 
faktów albo zdarzeń ze wskazaniem terminu udzielenia odpowiedzi, przyjęciu 
uzupełniających informacji od przedstawiciela pokrzywdzonej instytucji lub organu 
kontroli, zażądaniu od zawiadamiającego przedstawienia dodatkowych dokumentów 
albo wyjaśnień niezbędnych dla prawidłowej oceny zdarzenia ze wskazaniem terminu 
ich przedstawienia, uzyskaniu dokumentacji lekarskiej od osoby pokrzywdzonej lub za 
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Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności 
dochodzeniowo-śledczych23 w § 6 ust. 2 pkt 7 stanowią, że w postępowaniu 
sprawdzającym, o którym mowa w art. 307 k.p.k., mogą być wykonywane w szcze-
gólności czynności polegające na udokumentowaniu dla potrzeb postępowania 
przygotowawczego informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-
-rozpoznawczych. Natomiast § 6 ust. 3 stanowi, że w razie potrzeby weryfiko-
wania informacji o przestępstwie uzyskanej z innego źródła niż zawiadomienie 
o przestępstwie, np. własnych informacji Policji nasuwających przypuszczenie 
popełnienia przestępstwa, sprawdzeń dokonuje się przede wszystkim przez wyko-
nanie odpowiednich czynności operacyjno-rozpoznawczych w terminach okre-
ślonych przepisami regulującymi formy i metody wykonywania tych czynności.

Rozwiązanie to krytycznie ocenia M. Chrabkowski, wskazując, że ustawa 
o Policji w art. 14 ust. 1 wyraźnie oddziela czynności operacyjno-rozpoznawcze 
od czynności dochodzeniowo-śledczych, a czynności sprawdzające zaliczyć 
należy do tych ostatnich24. Pogląd ten jest nie do zaakceptowania, gdyż istnieje 
wyraźna przewaga argumentów za uznaniem, że czynności sprawdzające nie są 
czynnościami procesowymi25, a sam autor przyznaje, że nie można wykluczyć, 

pośrednictwem prokuratora oraz dokonaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
Należy zwrócić uwagę, że te przepisy wymieniały wprost czynności operacyjno-
rozpoznawcze jako jeden ze sposobów dokonywania sprawdzeń w postępowaniu 
sprawdzającym, gdy poprzednio wymieniano jedynie funkcjonariuszy pionu operacyjnego 
jako wykonujących czynności sprawdzające. 

23 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2012, poz. 7.
24 M. Chrabkowski, Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu 

przygotowawczym, Szczytno 2009, s. 98–99.
25 Zob. m.in. Z. Szatkowski, Czynności sprawdzające w ujęciu kodeksu postępowania 

karnego, Problemy Kryminalistyki 1970, nr 84, s. 186 i n.; J. Tylman, Instytucja 
czynności sprawdzających w postępowaniu karnym, Łódź 1984, s. 25–28; idem, Czynności 
postępowania sprawdzającego w procesie karnym, Acta Universitatis Lodziensis 1982, 
nr 10, s. 21 i n.; idem, Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym, Warszawa 
1998, s. 37; idem, Czynności sprawdzające w  praktyce ścigania karnego, Problemy 
Praworządności 1982, nr 12, s. 19; O. Górniok, Instytucja uzupełnienia i sprawdzenia 
danych zawartych w doniesieniach (art. 258 § 2 k.p.k.), Wrocław 1970, s. 4 i n.; F. Prusak, 
Postępowanie sprawdzające w nowym k.p.k., Problemy Praworządności 1971, nr 2, 
s. 39 i n.; W. Chmielarczyk, Instytucja czynności sprawdzających w praktyce wojskowych 
organów ścigania, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1972, nr 3, s. 374–375; R. Ponikowski, 
Informacja o przestępstwie a wszczęcie postępowania karnego, Nowe Prawo 1983, nr 7–8, 
s. 81–83; E. Kurleto, Z. Stańczewski, Postępowanie sprawdzające oraz postępowanie 
w niezbędnym zakresie dotyczące nagłej lub gwałtownej śmierci, Nowe Prawo 1980, nr 4, 
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iż czynności postępowania sprawdzającego będą się przeplatały lub powielały 
z czynnościami operacyjnymi.

Oczywiście, istnieją sytuacje, w których sprawdzanie otrzymanych infor-
macji powinno odbywać się w formie czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
Może to dotyczyć weryfikacji pojedynczych faktów w postępowaniu sprawdza-
jącym prowadzonym w zasadzie w formie nieoperacyjnej (w oparciu o jawne 
źródła informacji), może też okazać się celowe, gdy organy ścigania otrzymają 
anonimowe zawiadomienie o przestępstwie. K. Marszał uważa, że anonimowe 
zawiadomienie o przestępstwie powinno zawsze skutkować podjęciem czyn-
ności sprawdzających (zgodnie z art. 258 § 2 d.k.p.k.) oraz wydaniem decyzji 
o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania26. Podobne stanowisko 
prezentuje także K. Dudka27. Pogląd ten nie wydaje się trafny. R. Kmiecik 
trafnie zauważa, że pismo anonimowe nie może być uznane za zawiadomienie 
o przestępstwie w rozumieniu k.p.k. i nie może być dowodowo wykorzystane 
jako formalny dowód w postępowaniu na rozprawie (art. 393 k.p.k.). Spraw-
dzanie informacji zawartych w anonimie powinno odbywać się – zdaniem 
tego autora – w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych 
w oparciu o przepisy ustaw policyjnych, a więc bez rygorów wynikających 
z art. 307 k.p.k. Anonim nie jest bowiem „zawiadomieniem o przestępstwie” 
w rozumieniu k.p.k.28 Podobnie P. Filipiak uważa, że doniesienie anonimowe 
nie jest zawiadomieniem o przestępstwie i w związku z tym sprawdzanie jego 
treści nie może odbywać się na podstawie art. 307 k.p.k. z wszystkimi wy-
nikającymi z tego konsekwencjami, czyli z brakiem obowiązku wydawania 
postanowienia o odmowie wszczęcia29. Cytowane wyżej Wytyczne nr 3 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania 
czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów w § 6 ust. 7 stanowi, 

s. 68–69; K. Marszał, Przebieg procesu karnego, Katowice 1982, s. 44–45; S. Stachowiak, 
Przepisy k.p.k. a rozwiązania zawarte w ustawach o Policji oraz o Urzędzie Ochrony 
Państwa, Przegląd Policyjny 1991, nr 2 (24), s. 11; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie 
postępowanie karne, Warszawa 1998, s. 571–572.

26 K. Marszał, Proces karny, Katowice 1992, s. 318. 
27 K. Dudka, Anonim a wszczęcie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2005, nr 4, 

s. 56 i n.
28 R. Kmiecik, (w:) R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Kraków 2005, 

s. 199–200.
29 P. Filipiak, Anonim jako źródło informacji o przestępstwie, Problemy Prawa Karnego 

1994, nr 20, s. 26.
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że nie wydaje się postanowienia o odmowie wszczęcia, jeżeli podstawą do 
prowadzenia postępowania sprawdzającego było anonimowe doniesienie, 
a postępowanie nie dostarczyło podstaw do jego wszczęcia. W takiej sytuacji 
policjant sporządza notatkę uzasadniającą odstąpienie od wszczęcia postę-
powania przygotowawczego, którą akceptuje jego bezpośredni przełożony30. 
Oczywiście, jest to regulacja prawidłowa. Skutkuje ona nie tylko zwolnieniem 
funkcjonariusza policji z obowiązku wydawania postanowienia o odmowie 
wszczęcia, ale także brakiem możliwości odczytania takiego anonimu jako za-
wiadomienia o przestępstwie w trybie art. 393 § 2 k.p.k. (anonimowe doniesienie 
nie jest wszak zawiadomieniem o przestępstwie w rozumieniu art. 307 k.p.k.). 

Natomiast krytycznie należy ocenić wymóg dochowania terminu określo-
nego w art. 307 § 1 k.p.k. w razie potrzeby weryfikowania informacji o prze-
stępstwie uzyskanej z innego źródła niż zawiadomienie o przestępstwie (np. 
własnych informacji policji) poprzez wykonywanie odpowiednich czynności 
operacyjno-rozpoznawczych31. Po pierwsze, czynności operacyjno-rozpoznawcze 
nie są czynnościami procesowymi i nie stosuje się do nich przepisów k.p.k., 
tylko odpowiednie przepisy ustaw policyjnych i aktów wykonawczych; po 
drugie, Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego w tym samym przepisie, tym 
razem trafnie, obligują funkcjonariuszy policji do przeprowadzania działań 
operacyjno-rozpoznawczych w terminach określonych w przepisach regulu-
jących formy i metody wykonywania tych czynności. 

Po trzecie, należy zdecydowanie odrzucić pogląd, w myśl którego informacje 
uzasadniające wszczęcie postępowania karnego (np. formalne zawiadomienie 
o przestępstwie dające uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa) 
nie stanowią wystarczającej podstawy do rozpoczęcia działań operacyjno-
-rozpoznawczych, ale wymagają przeprowadzenia dodatkowych czynności 
potwierdzających ich wiarygodność. J. Kudła i P. Kosmaty twierdzą: „Niedo-
puszczalnym bowiem z punktu oceny wykładni systemowej przepisu art. 19a 
ustawy o Policji jest stosowanie przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej 
natychmiast po uzyskaniu pierwszej informacji o działaniach przestępczych. 

30 Rozwiązanie takie przyjęto już w § 40 Zarządzenia nr 1426 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-
-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania 
ich sprawców.

31 § 6 ust. 3 Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. 
w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych.
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Należałoby postawić pytanie: co stanie się, jeśli osoba działająca przestępczo 
zostanie zatrzymana w odpowiednim czasie po zebraniu wiarygodnych infor-
macji o jej działalności? Nawet zawiadomienie o przestępstwie już w trybie 
procesowym, naszym zdaniem, nie powinno upoważniać do natychmiastowego 
stosowania metody określonej w art. 19a ustawy o Policji. Zawiadamiający 
powinien zostać przesłuchany z zastosowaniem odpowiednich technik gwa-
rantujących ocenę wypowiedzi, o czym świadczą wyniki badań naukowych 
przeprowadzonych przez jednego z autorów, a znajdujących się w zbiorach 
bibliotecznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Proces ten powinien zo-
stać poprzedzony zespołem czynności operacyjno-rozpoznawczych, których 
dopiero wynik wskazywałby na potrzebę stosowania metody. Rozważania te 
szczególnie dotyczą przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, ale wydaje 
się, że w mniejszym lub większym stopniu powinny zostać wzięte pod uwagę 
przy stosowaniu pozostałych metod operacyjnych”32. 

W wypowiedzi tej pojawia się kilka kwestii, do których trzeba się odnieść. 
Trudno zgodzić się z uwagą, że niedopuszczalne jest stosowanie „kontrolowanej 
łapówki” natychmiast po otrzymaniu informacji o popełnionym przestępstwie, 
nawet jeśli jest zawiadomienie w trybie procesowym. Ustawa o Policji w art. 19a 
wymaga jedynie, żeby była to informacja wiarygodna, natomiast nie wprowadza 
żadnego ograniczenia co do rodzaju informacji ani ograniczenia czasowego. Wy-
daje się nie budzić obecnie wątpliwości pogląd, że decyzję o wszczęciu postępo-
wania przygotowawczego organ procesowy może podjąć na podstawie informacji 
uzyskanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych. Tym bardziej 
rozpoczęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych, takich np. jak zakup kontro-
lowany czy kontrolowane wręczenie lub przyjęcie korzyści majątkowej, opierać 
się może na informacjach uzyskanych w drodze operacyjnej, a nie procesowej33.

Niezbyt jasna jest też kwestia ujęta jako pytanie: „co się stanie, jeśli osoba 
działająca przestępczo zostanie zatrzymana w odpowiednim czasie po zebraniu 
wiarygodnych informacji o  jej działalności?”. Z pewnością będziemy mieli 
do czynienia z czynnością procesową, która może spowodować, że zostaną 
przeprowadzone dalsze czynności w tym trybie34. 

32 J. Kudła, P. Kosmaty, Ryzyko w czynnościach operacyjnorozpoznawczych Policji. Aspekty 
kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2013, s. 48.

33 Niejasne jest też powołanie się przez autorów na reguły wykładni systemowej.
34 Pojawia się tu odrębna kwestia „równoległego” prowadzenia czynności operacyjno-

-rozpoznawczych i czynności procesowych w tej samej sprawie, której dokładne omówienie 
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Rozpoczęcie działań operacyjno-rozpoznawczych następuje w znacznie 
mniej rygorystycznych warunkach (niż czynności procesowych) i decyzja ta 
ma charakter tajny. W literaturze kryminalistycznej zwraca się uwagę na fakt, 
że czynności te służą nie tylko celom wykrywczym (a więc w pewnym zakresie 
także dowodowym), ale także profilaktycznym35 oraz celom rozpoznawczym36. 
W związku z tym faktyczna podstawa podjęcia działań operacyjnych będzie 
znacznie szersza, a kryteria oceny informacji inicjujących czynności operacyjno-
-rozpoznawcze znacznie łagodniejsze niż przy wszczęciu postępowania karnego. 
Wystarczy tu „domysł”37, „przypuszczenie”38 lub „podejrzenie”39 popełnienia 
przestępstwa. Należy pamiętać, że czynności operacyjno-rozpoznawcze podej-
mowane są także w celu zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, a więc mogą 
być podejmowane, gdy przestępstwo nie zostało jeszcze popełnione (znajduje 
się w fazie niekaralnego przygotowania). Niewątpliwie podstawa wszczęcia 
postępowania przygotowawczego (określona ustawowo) jest bardziej rygory-
styczna niż podstawa czynności operacyjno-rozpoznawczych, które pozostawiają 
organom ścigania większy luz decyzyjny. Wszelkie próby podnoszenia wymogów 
tej podstawy należy uznać za błędne, gdyż czynności operacyjno-rozpoznaw-
cze są prowadzone poza postępowaniem karnym (głównie przed wszczęciem 
postępowania przygotowawczego).

Konkludując, należy stwierdzić, że wymienianie zasady legalizmu w od-
niesieniu do czynności operacyjno-rozpoznawczych nie jest trafne, gdyż żaden 
przepis ustawodawstwa policyjnego nie nakłada na organy uprawnione do 
przeprowadzania tych czynności obowiązku rozpoczynania tych czynności 
w ściśle określonym momencie. Ustawodawstwo to nie wyznacza także żadnej 
formalnej faktycznej podstawy ich wszczęcia. 

Nie należy także wprowadzać dalszych zmian w ustawodawstwie poli-
cyjnym, które coraz bardziej upodabniałyby czynności operacyjno-rozpo-
znawcze do czynności procesowych. Zacieranie różnic między czynnościami 

przekracza ramy tego opracowania.
35 Z. Szatkowski, op. cit., s. 54.
36 T. Hanausek, op. cit., s. 62.
37 B. Kurzępa, Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych, Toruń 2003, 

s. 188.
38 S. Owczarski, Problematyka postępowania operacyjnego w  świetle prawa i praktyki, 

Przegląd Sądowy 1994, nr 4, s. 71.
39 M. Kulicki, op. cit., s. 67–68; S. Owczarski, op. cit., s. 71; B. Kurzępa, op. cit., s. 188; 

A. Szumski, op. cit., s. 35.
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operacyjno-rozpoznawczymi a czynnościami procesowymi wbrew pozorom 
bardziej komplikuje, niż porządkuje relacje między nimi, a w konsekwencji 
może doprowadzić to do sytuacji, że działalność operacyjno-rozpoznawcza 
organów ścigania zostanie w istotny sposób zredukowana.

streszczenie

Opracowanie dotyczy związków postępowania karnego z działalnością operacyjną 
służb policyjnych i służb specjalnych. Autor omawia różnice między naczelnymi zasadami 
postępowania karnego a regułami taktyki kryminalistycznej, wśród których znajdują się 
także reguły pracy operacyjno-rozpoznawczej. Autor nie podziela poglądów, które prowadzą 
do eliminacji różnic między dowodowymi czynnościami w procesie karnym a czynnościami 
operacyjno-rozpoznawczymi, gdyż są to zupełnie odrębne obszary działalności. Zdecydo-
wanie krytycznie ocenia pogląd, zgodnie z którym przeprowadzenie czynności operacyjno-
-rozpoznawczej, zwanej „kontrolowaną łapówką”, wymaga takich samych podstaw faktycz-
nych, jak wszczęcie postępowania karnego. Stoi także na stanowisku, że materiały uzyskane 
w wyniku niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych mogą stanowić samodzielną 
podstawę do wszczęcia postępowania karnego.

summary

The author considers the problem of relationship between criminal proceedings and 
undercover operation. He presents differences between primary rules of criminal procedure 
and rules of criminalistics, among which there are rules of police undercover work. The au-
thor does not approve suggestions aiming to eliminate differences between acts of criminal 
preceedings and undercover operation, since they do create different areas of police activity 
and also rejects the concept, that so called “controlled accepting or awarding financial ben-
efit” should be admissibile in the case of  good reason to suspect that an offence has been 
comitted. The author presents as well possibility of instituting criminal proceedings only 
on the basis of the results of udercover work. 
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Głosy w dyskusji – pierwszy dzień konferencji

1. Ryszard A. Stefański

W wypowiedziach zarówno referentów, jak i dyskutantów widoczna jest 
wyraźna obrona zasady legalizmu i sprzeciw wobec jej ograniczeń na rzecz 
oportunizmu. Przysłuchując się obradom, mam wrażenie, że nasza konferencja 
odbywa się w połowie XX w. To wówczas silne było przywiązanie do zasady 
legalizmu, lecz od tego czasu wiele się zmieniło w podejściu do niej zarówno 
w ustawodawstwie wielu państw zachodniej cywilizacji, jak i w doktrynie. 
Widoczne jest odejście od sztywnego trzymania się tej zasady i jest coraz więcej 
wyjątków od niej. Wynika to z racjonalnego podejścia do polityki kryminalnej 
oraz uwzględniania wydolności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 
Nie stać społeczeństw na ponoszenie kosztów prowadzenia niekiedy długo-
trwałych postępowań karnych, które nie wiadomo czemu służą. Ze względu na 
zmianę struktury przestępczości, pojawienie się nowych i niezwykle groźnych 
jej objawów, np. terroryzmu, wszystkie siły i środki trzeba przeznaczyć na jej 
zwalczenie. Takie są wyzwania współczesności.

Jest dla mnie zaskoczeniem generalny ton wypowiedzi na tej konferencji, 
która zgromadziła przede wszystkim młodych pracowników naukowych, ale 
już ze znacznym dorobkiem. Wydawało mi się, że konferencję zdominują 
zwolennicy oportunizmu, którego uzasadnieniem nie są wyłącznie racje prag-
matyczne, ale przemawiają za nim poważne argumenty teoretyczne i analiza 
komparatystyczna.
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Absolutnie nie mogę zgodzić się z poglądem prof. K. Dudki, by cele, które 
można osiągnąć w drodze oportunizmu, realizować poprzez dekryminalizację 
lub kontrawencjonalizację, a także rozszerzenie odpowiedzialności za delikty 
administracyjne kosztem szeroko pojętej odpowiedzialności karnej, obejmu-
jącej przestępstwa i wykroczenia. Dekryminalizacja oraz przekształcenie do-
tychczasowych przestępstw w wykroczenia może mieć miejsce w nielicznych 
wypadkach i niczego nie rozwiąże. Zastępowanie odpowiedzialności karnej 
odpowiedzialnością administracyjną jest zasadne tylko w tych sytuacjach, 
w których środki karne są nieadekwatne do zachowań związanych głównie 
z  funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, np. w zakresie ochrony 
środowiska, a nie powinna wchodzić w grę w przypadku czynów tradycyjnie 
uznanych za kryminalne.

2. Wojciech Jankowski

W nawiązaniu do referatu prof. A. Tarachy, chciałbym zauważyć, iż 
w przypadku formalnego powiadomienia o przestępstwie łapownictwa wydaje 
się słusznym rozważenie każdego takiego przypadku indywidualnie, zanim 
zostanie podjęta decyzja o wszczęciu postępowania przygotowawczego. Nie 
zawsze bowiem treść zawiadomienia i przesłuchanie świadka odzwierciedlają 
całość procederu przestępczego i dlatego wykorzystanie możliwości, jakie 
daje art. 19 ustawy o Policji w zakresie wykonywania czynności operacyjno-
-rozpoznawczych, a szczególnie do uzyskania i utrwalenia dalszych dowodów 
w sprawie, da się uzasadnić. Choć z punktu widzenia formalnego nie jest to do 
końca zgodne z przyjętą obecnie procedurą, to jednak decyzja ta, z uwagi na 
złożoność faktyczną tego typu spraw, wielokrotne problemy z udowodnieniem 
sprawcy winy w oparciu jedynie o przesłuchania świadka, jak np. w przypadku 
prezydenta Sopotu, gdzie dowody nie pozwoliły na potwierdzenie przyjęcia 
łapówki w postaci dwóch mieszkań, możliwości matactwa w sprawie choćby 
przez inne osoby niż podejrzany w sprawie, da się w praktyce obronić. 



Głosy w dyskusji – drugi dzień konferencji

1. Hanna Kuczyńska

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w nomenklaturze dotyczącej 
zasady kontradyktoryjności występuje pewnego rodzaju problem definicyjny. 
O ile w doktrynie anglosaskiej używa się określenia „inkwizycyjny” (inquisito
rial) na określenie procesu kontynentalnego, to w doktrynie kontynentalnej 
panuje powszechne przekonanie, że model procesu tu przyjęty jest kontradyk-
toryjny. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że proces anglosaski jest właśnie 
kontradyktoryjny, co w tłumaczeniu angielskim określa się jako adversarial, 
co najlepiej oddaje w języku polskim słowo „antagonistyczny”, czyli proces, 
w którym występują dwie strony prezentujące swoje wersje procesowe przed 
bezstronnym sędzią. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem – z tą propozy-
cją można się też spotkać w doktrynie polskiej – byłoby używanie na proces 
anglosaski określenia „czysta kontradyktoryjność” lub „pełna”, a na proces 
kontynentalny – „kontradyktoryjność ograniczona” lub „o zabarwieniu in-
kwizycyjnym”.

Słusznie zwróciła uwagę dr K. Kremens1 na zjawisko kompatybilności 
instytucji procesowych. Nie ulega wątpliwości, że instytucje procesowe wystę-
pujące w ramach jednego systemu procesowego określonego państwa powinny 

1 Referat „Granice anglosaskiego oportunizmu” wygłoszony na konferencji, nieopubli-
kowany w niniejszej monografii (przyp. red.).
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być ze sobą spójne i pozwalać na efektywny i szybki przebieg procesu. Przyjęcie 
jednego z elementów postępowania karnego w określonym kształcie będzie 
oddziaływać na inne elementy tego postępowania. Z pewnością wprowadze-
nie zwiększonej kontradyktoryjności będzie wpływać na inne determinanty 
procesu karnego – będzie w sposób nieunikniony prowadziło do wydłużenia 
etapu procesu sądowego, wpłynie również na sposób prowadzenia postępo-
wania dowodowego.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że im dłuższe postępowanie sądo-
we, tym większa potrzeba, by do niego nie doszło. Stosuje się różne metody, 
dzięki którym etap rozprawy staje się zbędny: największe znaczenie ma tu 
zastosowanie zasady oportunizmu procesowego, a także konsensualnego roz-
wiązywania konfliktu prawno-karnego. Dlatego też w systemach anglosaskich, 
charakteryzujących się pełną kontradyktoryjnością, w najbardziej drastycznych 
przypadkach (np. Stanów Zjednoczonych) ok. 90% spraw rozstrzyganych jest 
w drodze konsensualnej. Należy wobec tego opowiedzieć się za koniecznością 
– w momencie, gdy proces karny polski ma działać na zasadzie zwiększonej 
kontradyktoryjności – zapewnienia spójności tego systemu i wprowadzenia 
także zasady oportunizmu procesowego, która w tej sytuacji wydaje się być 
niezbędna.

Ze względu na to, że oportunizm procesowy opiera się na prowadzeniu 
postępowania karnego w sytuacji, gdy prokurator samodzielnie, i na podstawie 
swobodnego uznania, oceni jego wszczęcie jako zasadne, należy też większą 
wiarę pokładać w prokuratorach. Prokuratorzy przechodzą obecnie trening 
podobny do sędziowskiego, w tym samym ośrodku szkoleniowym, i są mery-
torycznie znakomicie przygotowani do decydowania, czy należy prowadzić 
postępowanie karne, czy też jego prowadzenie sprzeciwia się zdrowemu rozsąd-
kowi. Warto jednak pamiętać, że nie jest możliwe wprowadzenie oportunizmu 
procesowego w momencie, gdy nadzór służbowy działa w prokuraturze w taki 
sposób, w jaki działa i w sytuacji, gdy prokurator nie ma nawet możliwości 
samodzielnego zadecydowania, czy czyn nie stanowi przestępstwa ze względu 
na znikomą społeczną szkodliwość. 



335 GŁosY W DYskUsJi – DRUGi DZieŃ konFeRencJi

2. Michał Piech

Chciałbym krótko odnieść się do wypowiedzi dr K. Kremens2. Otóż nie 
wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale pod koniec swojej wypowiedzi prelegantka 
wspomniała, że dobrze byłoby, gdyby organy powołane do ścigania przestępstw 
i wymiar sprawiedliwości skupiły się na najcięższych przestępstwach, kosztem 
tych lżejszych. Jako przykład podano przestępstwa popełniane w różnych konfi-
guracjach sprawczego i niesprawczego współdziałania, czy też w zorganizowanej 
grupie przestępczej. Otóż wydaje się, że skutki tego typu oportunistycznego 
podejścia mogą być nieprzewidywalne. Może bowiem dojść do takich sytuacji, 
że bardziej korzystne dla sprawcy będzie popełnianie przestępstw, działając 
w zorganizowanej grupie przestępczej niż jako sprawca pojedynczy. Ten sam 
czyn zabroniony, kwalifikowany w oparciu o ten sam przepis kodeksu karnego, 
w przypadku popełnienia go w zorganizowanej grupie przestępczej nie będzie 
skutkował poniesieniem przez sprawcę odpowiedzialności karnej, albowiem 
oskarżyciel skupi się na odpowiedzialności za czyny najcięższe, podczas gdy 
sprawca pojedynczy, popełniając swój czyn, każdorazowo poniesie odpowie-
dzialność dlatego właśnie, że oskarżyciel nie będzie relatywizował w tym przy-
padku odpowiedzialności w odniesieniu do innych przestępstw. Oczywiście, 
jak podniosła dr K. Kremens, nie dotyczyłoby to przestępstw najcięższych. 
Tymczasem wskutek takiego podejścia dojdzie do tego, że kodeks karny po 
części stanie się ustawą fasadową. Z diametralnie różną reakcją karną spotka 
się realizacja znamion czynu zabronionego w zależności od tego, w  jakiej 
konfiguracji osobowej do niej dojdzie. Zostanie naruszona zasada trójpodziału 
władzy, ponieważ władza sądownicza (bądź władza wykonawcza – w zależności 
od tego, gdzie zaszeregujemy prokuraturę) będzie wkraczała w kompetencje 
władzy ustawodawczej. Władza ustawodawcza penalizowałaby określone 
zachowania, a następnie władza sądownicza drogą praktyki prowadziłaby do 
ich faktycznej depenalizacji. Tymczasem to wyłącznie ustawodawca decyduje 
o tym, które z zachowań zasługują na potępienie w postaci odpowiedniej reakcji 
karnej. W podanym wyżej przykładzie, pod płaszczem ekonomii procesowej 
i oportunizmu, doprowadzilibyśmy do sytuacji, że funkcjonowałyby obok siebie 

2 Referat „Granice anglosaskiego oportunizmu” wygłoszony na konferencji, nieopubli-
kowany w niniejszej monografii (przyp. red.).
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dwa systemy normatywne: pierwszy – ten bezwzględnie stosowany, odnoszący 
się do najcięższych typów czynów zabronionych, i drugi – raz stosowany, a raz 
nie, w zależności od konfiguracji osobowej, złożoności podmiotowej sprawy. 
Sytuację tę należy uznać za niedopuszczalną.

3. Agnieszka Kołodziejczyk

Pragnę odnieść się do głosów opowiadających się za koniecznością promowa-
nia legalizmu i zwalczania oportunizmu jako idei niosącej ze sobą wszelkie zło. 
Praktyka nie pokazuje, by wprowadzenie do systemu oportunizmu przyniosło 
jakieś poważne szkody. Z jednej strony można powiedzieć, że zawdzięczamy to 
niepopularności instytucji umorzenia absorpcyjnego. Jest to dzisiaj instytucja 
marginalna. Z drugiej jednak nie można uznać za uzasadnione ewentualnych 
twierdzeń, że w każdej ze spraw, w których zastosowano instytucję umorzenia 
absorpcyjnego, ucierpiał wymiar sprawiedliwości. Tak się bowiem nie stało.

W końcu mamy do czynienia z  racjonalnym ustawodawcą, który daje 
narzędzie racjonalnie myślącym organom wymiaru sprawiedliwości, które 
podejmują przemyślane decyzje. Rzadkie stosowanie tej instytucji nie świad-
czy o tym, że oportunizm jest niepotrzebny, lecz o tym, że są problemy z jego 
stosowaniem. Brakuje nam zaplecza w postaci orzecznictwa, które wypełniłoby 
istniejącą lukę w wykładni pojęć związanych ze stosowaniem tej instytucji. 
Poza tym ani prokuratorzy, ani sędziowie nie chcą się narażać, podejmując 
niepopularne ideologicznie decyzje. Nie jest to sytuacja dobra dla systemu. 
Instytucję tę wprowadzono w określonym celu i pokładano w niej konkretne 
nadzieje – zmniejszenia zastojów orzeczniczych.

Należy podkreślić, że niechęć praktyków spowodowała marginalizację tej 
instytucji. A warto zauważyć, że jako społeczeństwo nie stać nas na martwe 
instytucje prawne. Wobec powyższego należałoby znowelizować kodeks, 
doprecyzowując sytuacje, w których instytucję tę można by stosować. Mamy 
możliwość wykorzystania doświadczeń niemieckich, które przecież w wielu 
sytuacjach stały się inspiracją do stworzenia polskich regulacji prawnych, które 
doskonale dostosowano do naszych warunków.
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Argumentowanie o sprawiedliwościowych wymogach ukarania każdego 
sprawcy nie może być równie słuszne w odniesieniu do sprawcy przestępstwa 
popełnionego niedawno i  tego, który popełnił przestępstwo już jakiś czas 
temu. Po kilku latach kara nie jest już karą o tej samej wymowie indywidu-
alnej i  społecznej. Jej dolegliwość (w zależności od indywidualnej sytuacji) 
może się zwielokrotnić lub zdeprecjonować. Dlatego dla poczucia sprawie-
dliwości ważne jest, by kara była nie tyle surowa, co szybka i  adekwatna 
w stosunku do szkody i kosztów jej orzeczenia. Z punktu widzenia prewencji 
indywidualnej i generalnej kara po kilkunastu latach od czynu ma wątpliwą  
wartość.

Większą szkodę przynosi aktualna polityka stosowania środków zapobie-
gawczych, w której sprawca jest tymczasowo aresztowany w toku postępowania, 
w jego odczuciu – „żeby się przyznał”, a później orzeka się wobec niego karę 
w wysokości odpowiadającej czasowi trwania tymczasowego aresztowania. 
W takiej sytuacji nie traktuje tego jako kary, gdyż odbywa się ona w  jego 
odczuciu jeszcze zanim udowodniono mu winę.

Dlatego upatrywanie niebezpieczeństwa wypływającego z umieszczenia 
instytucji oportunistycznych w systemie prawnym nie znajduje racjonalnego 
uzasadnienia. Istotne jest, by wprowadzić takie regulacje, które dadzą realną 
możliwość połączenia idei oportunizmu z gwarancjami interesu pokrzyw-
dzonego.

Nie mogę się również zgodzić z tym, że instytucję umorzenia absorpcyjnego 
i inne instytucje oportunistyczne można stosować w postępowaniu prywat-
noskargowym. Jest to sprzeczne z  samą ideą tego postępowania. Praktyka 
wykorzystywania instytucji z art. 11 k.p.k. w tym trybie musi budzić sprzeciw.

Z uznaniem należy przyjąć uzależnienie ENA od interesu publicznego. 
Z kolei za pomyłkę ustawodawcy trzeba uznać wprowadzenie zasady kontra-
dyktoryjności na etapie postępowania sądowego. Jest to rozwiązanie zupełnie 
oderwane od innych rozwiązań systemowych. Strony, nie mając możliwości 
samodzielnego gromadzenia dowodów, nie będą mogły w prawidłowy sposób 
przedstawiać swoich racji i prowadzić postępowania dowodowego. Doprowa-
dzi to do jeszcze większego paraliżu wymiaru sprawiedliwości lub odejścia 
od prawdy materialnej i zbliżenia się do modelu postępowania cywilnego, 
w którym króluje prawda formalna.
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4. Michał Piech

Chciałbym w kilku słowach, po części tytułem uzupełnienia wywodów, 
odnieść się do stanowiska dr B. Dudzik. Jako główną przyczynę liderowania 
naszego kraju w  liczbie wydawanych ENA prelegentka podała mobilność 
naszych obywateli, która na tle innych narodowości wygląda na najbardziej 
wzmożoną. Należy się z  tym zgodzić, niemniej nie jest to jedyny powód. 
Nie znam wprawdzie praktyki prokuratorskiej we wszystkich jednostkach 
prokuratury, ale z rozmów z moimi kolegami prokuratorami wiem, że w nie-
których jednostkach prokuratury brak wystąpienia z ENA był podstawą do 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, co też konsekwentnie czyniono. 
Wewnętrzne zalecenia przełożonych były bowiem takie, aby z ENA każdo-
razowo występować. Chcąc zatem uniknąć postępowania dyscyplinarnego, 
z zasady występowano z ENA każdorazowo, kiedy tylko taka możliwość 
się pojawiała. Wprawdzie z czasem, po tym jak rozgorzała szeroka dyskusja 
na temat kosztów tego postępowania w relacji w szczególności do lżejszych 
gatunkowo przestępstw, ta praktyka uległa zmianie, jednak można sądzić, że 
nadal niejeden prokurator zdecyduje się na rozpoczęcie procedury ws. ENA 
„dla świętego spokoju”, byle tylko uniknąć postępowania dyscyplinarnego, 
które przecież jest odnotowywane w aktach osobowych każdego prokuratora 
i brane pod uwagę przy awansie.

5. Hanna Kuczyńska

Występuje zasadnicza różnica między przyjęciem, że „interes społeczny”, 
o którym mowa w art. 60 ust. 1 k.p.k., prokurator powinien oceniać w sposób 
obiektywny, a założeniem, że może czynić to zgodnie z subiektywnym przeko-
naniem. Obarczenie go obowiązkiem poszukiwania obiektywnego znaczenia 
interesu społecznego oznacza pozbawienie go możliwości podjęcia decyzji 
opartej na samodzielnej ocenie określonej sytuacji faktycznej czy prawnej. Na-
tomiast ustawowe zezwolenie na subiektywną ocenę, opartą na dyskrecjonalnej 
władzy uznaniowej, stanowi istotę zasady oportunizmu procesowego. Jeśli 
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więc przyjmiemy to drugie założenie, będzie to prowadziło do wprowadzenia 
elementu zasady oportunizmu procesowego do pracy prokuratora i oferowania 
mu większej możliwości decyzyjnej. Za takim rozwiązaniem należy się też 
zdecydowanie opowiedzieć.

6. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Zainspirowana referatem dr. D. Gila („Zasada legalizmu a ściganie i przebieg 
postępowania z oskarżenia prywatnego”)3, chciałabym ustosunkować się do 
wyrażonych w nim wątpliwości co do zgodności prywatnego trybu ścigania 
z postanowieniami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności4. W pierwszej kolejności odpowiedzi wymaga pytanie, czy z po-
stanowień Konwencji należy w ogóle wywodzić prawo ofiary przestępstwa 
(pokrzywdzonego) do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego. 
Dopiero pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli ustosunkować się do 
tego, czy ściganie drobnych przestępstw z oskarżenia prywatnego, przewi-
dziane w niektórych europejskich systemach prawnych, pozostaje w zgodzie 
z wymogami prawa konwencyjnego. 

Tekst EKPCz nie reguluje prawa pokrzywdzonego do zainicjowania po-
stępowania karnego. Co więcej, standard rzetelnego procedowania w sprawach 
karnych również nie odnosi się do pokrzywdzonego. Toteż ofiary przestępstw 
mogą jedynie wówczas powoływać się na art. 6 Konwencji, gdy dochodzą rosz-
czeń cywilnych w toku procesu karnego5. Natomiast niewątpliwie skuteczne 

3 Referat wygłoszony na konferencji, nieopublikowany w niniejszej monografii (przyp. red.).
4 Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm., zwana dalej „Konwencją” lub „EKPCz”.
5 Por. M. Wąsek-Wiaderek, Prawo do rzetelnego procesu dla ofiar przestępstw na gruncie 

art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – rzeczywistość czy 
postulat?, (w:) C. Mik (red.), Prawa człowieka w XXI wieku. Wyzwania dla ochrony 
prawnej, Toruń 2005, s. 151–159; A. Mężykowska, Ochrona pokrzywdzonych przestęp
stwem w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – kilka refleksji w odniesieniu 
do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na gruncie art. 6 Konwencji, 
Kwartalnik Prawa Publicznego 2010, nr 3, s. 137–155; W. Hermeliński, B. Nita, Po
krzywdzony jako podmiot praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję 
Praw Człowieka, (w:) E. Karska (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 



340 GŁosY W DYskUsJi – DRUGi DZieŃ konFeRencJi

ściganie czynów zabronionych godzących w integralność fizyczną lub psychiczną 
osoby stanowi istotny element wykonywania tzw. pozytywnych proceduralnych 
obowiązków państw-stron Konwencji. W rezultacie pokrzywdzony może ubiegać 
się o ochronę konwencyjną, skarżąc brak aktywności państwa w skutecznym 
wyjaśnianiu okoliczności popełnienia takich czynów zabronionych i ściganiu 
ich sprawców. W dotychczasowym orzecznictwie proceduralne obowiązki 
państw zostały wywiedzione przez Trybunał Strasburski z art. 2 EKPCz 
(prawo do życia), art. 3 EKPCz (zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania lub karania)6, art. 4 EKPCz (zakaz niewolnictwa, poddaństwa 
i pracy przymusowej) oraz – w najnowszym orzecznictwie – także z art. 8 
EKPCz, gwarantującego ochronę szeroko rozumianego prawa do prywatności7. 

Nie ma wątpliwości, że w przypadku czynów zabronionych, skutkujących 
śmiercią osoby, za zgodne z wymogami art. 2 Konwencji można uznać jedynie 
ściganie publicznoskargowe uniezależnione od inicjatywy osób najbliższych 
pokrzywdzonego. W przypadku szerokiego spektrum zachowań karalnych, 
które można uznać za tortury lub nieludzkie traktowanie, proceduralne 
obowiązki państwa również powinny realizować się przez ściganie z urzędu. 
Niemniej, przynajmniej w odniesieniu do czynów o mniejszej karygodności, 
dopuszczalne jest pozostawienie ofierze prawa decydowania o zainicjowaniu 
ścigania publicznoskargowego przez złożenie stosownego wniosku. Dotyczy 
to w szczególności sytuacji naruszenia art. 3 Konwencji w relacjach horyzon-
talnych, tzn. wówczas, gdy czyn zabroniony jest popełniony przez osobę, która 
nie wykonuje władzy państwowej8. 

na systemy ochrony praw człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i humanitarne, 
Warszawa 2013, s. 207–210. 

6 Szerzej na temat proceduralnych obowiązków państwa wynikających z art. 2 i 3 Kon-
wencji: M. Wąsek-Wiaderek, O proceduralnych obowiązkach państwa na gruncie art. 2 i 3 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wykładnia czy tworzenie prawa?, (w:) C. Mik, 
K. Gałka (red.), Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, 
Toruń 2011, s. 127–143; W. Hermeliński, B. Nita, op. cit., s. 210–216. 

7 O zakresie pozytywnych obowiązków ochrony prawa do prywatności: E. Morawska, 
Elementy konstrukcyjne obowiązków pozytywnych państwstron Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Uwagi na tle sprawy Opuz przeciwko Turcji, (w:) C. Mik, K. Gałka, 
op. cit., s. 105–124. 

8 Por. J.F. Akandji-Kombe, Positive obligations under the European Convention on Human 
Rights, Human rights handbooks, No. 7, Council of Europe 2007, s. 33; M. Wąsek-
-Wiaderek, Proces karny a międzynarodowe standardy w dziedzinie praw człowieka, (w:) 



341 GŁosY W DYskUsJi – DRUGi DZieŃ konFeRencJi

Najtrudniejsze wydaje się rozstrzygnięcie problemu, czy ataki na integralność 
fizyczną osoby, jak np. naruszenie nietykalności cielesnej lub czyny powodujące 
lekki uszczerbek na zdrowiu, mogą być pozostawione poza obrębem ścigania 
publicznoskargowego. Podstawowa trudność polega bowiem na ustaleniu, które 
czyny stanowią już naruszenie zakazu wyrażonego w art. 3 EKPCz, a które 
są jedynie ingerencją w prawo osoby do prywatności. Analiza najnowszego 
orzecznictwa ETPCz, w szczególności wyroku w sprawie Sandra Janković 
przeciwko Chorwacji9, prowadzi do wniosku, że prywatnoskargowe ściganie 
przestępstwa lekkiego uszczerbku na zdrowiu nie stoi w sprzeczności z art. 8 
Konwencji. W chorwackim systemie prawnym tryby ścigania przestępstw są 
uregulowane podobnie jak w Polsce. Występuje tam zarówno oskarżyciel po-
siłkowy subsydiarny, zastępujący w oskarżaniu prokuratora, który odstąpił od 
ścigania, jak i oskarżyciel prywatny, który samodzielnie inicjuje postępowanie 
karne. Przestępstwo zranienia osoby (bodily injury – art. 98 chorwackiego ko-
deksu karnego z 1997 r.) jest ścigane z oskarżenia prywatnego. W tej sprawie 
skarżąca kwestionowała m.in. skuteczność ochrony prawa do prywatności, jaką 
oferuje ten tryb ścigania w odniesieniu do przestępstwa lekkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Trybunał co prawda stwierdził w tej sprawie naruszenie pozytywnych 
proceduralnych obowiązków ochrony prawa skarżącej do prywatności, jednak 
powodem dla takiego rozstrzygnięcia było nieprawidłowe zastosowanie prze-
pisów regulujących ściganie przestępstw, a nie sposób unormowania trybów 
ścigania w chorwackim systemie prawnym. Oceniając uregulowanie ścigania 
przestępstwa lekkiego uszczerbku na zdrowiu, w pkt. 50 uzasadnienia wyroku 
ETPCz stwierdził: „Uwzględniając okoliczności tej sprawy i jednocześnie nie 
lekceważąc wagi ochrony osób przed atakami na ich integralność fizyczną, Try-
bunał nie może zaakceptować argumentów skarżącej, że jej prawa konwencyjne 
byłyby chronione wyłącznie wówczas, gdyby atakujący ją byli ścigani przez 
organy państwowe oraz że Konwencja wymaga ścigania przestępstwa realizo-
wanego przez państwo (Stateassisted prosecution). W tym względzie Trybunał 
uznaje za wystarczające, że prawo krajowe zaoferowało skarżącej możliwość 
ścigania jej oprawców, czy to wskutek uruchomienia prywatnoskargowego 
trybu ścigania, czy też przez uzyskanie statusu oskarżyciela subsydiarnego, 

P. Hofmański (red.), System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne, t. 1, cz. 2, 
Warszawa 2013, s. 92–93.

9 Wyrok z dnia 5 marca 2009 r., skarga nr 38478/05. 
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gdyż Konwencja nie wymaga uruchomienia publicznoskargowego ścigania 
przestępstw w każdej sprawie”. 

Stanowisko wyrażone w sprawie Sandra Janković przeciwko Chorwacji 
zostało następnie powtórzone przez Trybunał Strasburski w kilku innych 
judykatach. Tytułem przykładu można przywołać jedno z najnowszych orze-
czeń: sprawę Remetin przeciwko Chorwacji (nr 2)10. W tym wyroku Trybunał 
potwierdził, że ataki na integralność fizyczną osoby wymagają reakcji państwa-
-strony Konwencji i użycia środków przewidzianych prawem karnym. Jednak 
jeżeli spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem działania 
przestępczego osoby prywatnej, a nie osoby reprezentującej władzę państwową, 
nie jest konieczne ściganie takich czynów z urzędu w trybie publicznoskar-
gowym. W takich przypadkach na gruncie Konwencji można zaakceptować 
umożliwienie pokrzywdzonemu ścigania przez zainicjowanie postępowania 
prywatnoskargowego lub wstąpienie w rolę oskarżyciela subsydiarnego. Bez 
względu na to, w jakim trybie ścigane jest przestępstwo, Trybunał rezerwuje 
sobie prawo dokonania oceny skuteczności tego ścigania i sposobu zastosowa-
nia w konkretnym przypadku mechanizmu ochrony prawa do prywatności 
pokrzywdzonego, jaki oferuje prawo karne (§§ 95–96 wyroku). 

Dopuszczalność pozostawienia ścigania drobnych ataków na integralność 
fizyczną osoby w rękach samego pokrzywdzonego i rezygnacji w tym obszarze 
z zasady legalizmu procesowego potwierdzono również w tekście Konwencji 
Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej, przyjętej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. W art. 55 
ust. 1 tej Konwencji przewiduje się wprowadzenie obowiązku ścigania publicz-
noskargowego poważnych ataków na integralność fizyczną osoby, wymienio-
nych w art. 35 (tj. „umyślnego działania polegającego na popełnianiu aktów 
przemocy”, „przemocy seksualnej, w tym gwałtu”, „zmuszania osoby dorosłej 
do zawarcia małżeństwa”, „okaleczenia żeńskich narządów płciowych”, „wy-
muszonej aborcji lub wymuszonej sterylizacji”). Jednocześnie przewidziano 
możliwość złożenia przez państwa zastrzeżenia na podstawie art. 78 ust. 2 
Konwencji, że nie będą stosowały standardu ścigania określonego w art. 55 
Konwencji do aktów przemocy stanowiących przypadki mniejszej wagi (minor 
offences). W raporcie wyjaśniającym do Konwencji (pkt 281) zaznacza się przy 
tym, że to same państwa określają, co rozumieją pod pojęciem minor offences 

10 Wyrok z dnia 24 lipca 2014 r., skarga nr 7446/12, §§ 95–96.
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w odniesieniu do aktów przemocy. Sami twórcy Konwencji wykluczają rozu-
mienie pod pojęciem minor offences aktów przemocy skutkujących śmiercią 
lub poważnym naruszeniem czynności ciała (severe bodily harm)11.

Podsumowując, można uznać, że odstępstwo od zasady legalizmu prze-
widziane w polskim systemie prawnym, polegające na prywatnoskargowym 
ściganiu drobnych czynów zabronionych godzących w integralność fizyczną 
osoby, pozostaje w zgodzie ze standardem europejskim12. 

11 Tekst Konwencji oraz raportu wyjaśniającego dostępne pod adresem: www.conventions.
coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=210&CM=8&DF=11/11/ 
2014&CL=ENG (data dostępu: 03.02.2015).

12 W literaturze wskazuje się jednak, że prywatnoskargowy tryb ścigania lekkiego uszko-
dzenia ciała nie zapewnia prawidłowej ochrony pokrzywdzonego. Por. T. Bojarski, Uwagi 
o ściganiu z oskarżenia prywatnego i na wniosek, (w:) S. Stachowiak (red.), Współczesny 
polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, Poznań 2002, 
s. 38–39. 
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