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I.

trzy podstawowe modele regulacji dotycz cych wykrocze . Model

francuski, austriacki i niemiecki (pruski). Wydaje si ,

jeszcze

oby okre li mianem „wschodnioeuropejskiego”.

ied

model czwarty, który nale

e mo na wskaza

raw

1. Model francuski

System francuski opiera si na o wieceniowej koncepcji trójpodzia u w adzy,
w my l której karanie le y w kompetencji s dów. Kodeks karny Francji z 1992 r.

Sp

utrzyma wprowadzony jeszcze w kodeksie Napoleona trójpodzia przest pstw na
zbrodnie, wyst pki i wykroczenia (art. 111-1 f.k.k.).1 Wykroczenia, chocia stanowi
przest pstwa, zagro one s

nie kar

kryminaln , a policyjn . Za wyj tkiem

post powania mandatowego, do rozpoznawania spraw o wykroczenia w

ciwe s

aru

dy najni szego szczebla tzw. policyjne.2

Znamiona wykrocze s okre lone nie tylko w ustawie, ale tak e w dekretach
i rozporz dzeniach. Wykroczenia stanowi

podkre la si ,

za nie praktycznie nie zale y od winy.3 W literaturze francuskiej

ym
i

a odpowiedzialno

jedynie proste naruszenia prawa,

e wykroczenia stanowi

jedynie uchybienie przeciwko dyscyplinie

spo ecznej, a nie - jak zbrodnie i wyst pki - naruszenie norm moralnych. Szkoda
spo eczna wyrz dzona przez czyn stanowi cy wykroczenie jest zwi zku z tym

1

ut
W

mniejsza.4

A. Marek, Prawo wykrocze (materialne i procesowe), Warszawa 2008, s. 9, A. Gubi ski, Prawo
wykrocze , Warszawa 1989, s. 8-10.
2

Ins
tyt

J. Skupi ski, Model polskiego prawa o wykroczenia, Wroc aw- Warszawa- Kraków- Gda sk 1974, s.
55.
3

K. Poklewski- Kozie [w:] S. Frankowski (red.), Prawo karne niektórych pa stw Europy Zachodniej,
Warszawa 1982, s. 22-23.
4

J. Pradel, Wykroczenia w prawie francuskim [w:] T. Bojarski, M. Mozgawa, J. Szumski (red.), Rozwój
polskiego prawa wykrocze , Lublin 1996, s. 185.
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Pomi dzy zbrodniami i wyst pkami a wykroczeniami zachodz liczne ró nice

System ten przyj ty zosta równie
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zarówno na p aszczy nie prawno-materialnej, jak i procesowej.
we W oszech, Szwecji, Belgii, Estonii,

2. Model austriacki

w znacz cej cz

raw

W prawie austriackim wykroczenia stanowi

ied

Malcie, a tak e w krajach common law.

ci naruszenia

o charakterze porz dkowo-administracyjnym. W systemie austriackim wyró nia si
bowiem

dwa

rodzaje

wykrocze :

powa niejsze

wykroczenia

kryminalne

(Übertretungen) i wykroczenia administracyjne (Verwaltungsübertretungen). Te

w ustawie karnej. Podlegaj

Sp

pierwsze stanowi kategori przest pstw, zasady odpowiedzialno ci za nie zawarte
one kompetencji s dów.5 Natomiast wykroczenia

administracyjne uregulowane s w ró nych ustawach, za wymierzanie za nie kary
rodek przymusu administracyjnego, le y w kompetencji organów

administracji. Podstawow

kar

za wykroczenie jest grzywna, a tak e upomnienie

aru

uznawanej za

Ins
tyt
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W

ym
i

i przepadek narz dzi wykroczenia i przedmiotów pochodz cych z wykroczenia.6

5

J. Skupi ski, op.cit., s. 58.

6

A. Marek, Regulacje…, s. 22.

2
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3. Model niemiecki (pruski)

System niemiecki (zwany pruskim7) ma charakter mieszany. W literaturze

wskazuje si du e podobie stwo do systemu francuskiego.8 Teoretycznie, karanie,
tak e za wykroczenia le y w kompetencji s dów; w praktyce jednak, kary te

ied

wymierzaj organy administracyjne. Jest to tzw. zast pczy wymiar sprawiedliwo ci.

Wymierzanie kar przez organy administracyjne jest uzale nione od wyra enia na to
zgody przez sprawc . Ma wi c charakter warunkowy. Obwiniony mo e z
sprzeciw,

który

powoduje

przekazanie sprawy s dowi.

Orzeczenie

organu

raw

administracji traci wówczas moc. Podstawowym trybem rozpoznawania spraw
o wykroczenia przez s dy jest tryb nakazowy. Od nakazu przys uguje odwo anie do

4. Model „wschodnioeuropejski”

Sp

du wy szej instancji.9

Wykroczenia stanowi

opisywany jako odr bny w literaturze.

aru

Tradycyjnie model ten nie by

tu czyny zabronione odr bne od przest pstw, uregulowane

w innym akcie prawnym ni przest pstwa. Zwykle normuje on równie post powanie
w sprawach o wykroczenia. Odpowiedzialno

za nie ma charakter administracyjny

równie

ym
i

lub karno-administracyjny. Taki model wyst puje w Rosji. Charakterystyczny by
dla polskiego prawa wykrocze

przed wprowadzeniem nowego kodeksu

A. Gubi ski, op.cit., s. 9.
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tyt

7

ut
W

post powania w sprawach o wykroczenia z 2001 r.

8

J. Skupi ski, op.cit., s. 62.

9

A. Marek, Prawo…, s. 10.

3

francuski

austriacki

niemiecki

ci

- wyst pki

- wyst pki

- wyst pki

- wyst pki

- wykroczenia

-wykroczenia
kryminalne

- wykroczenia
kryminlane

Wykroczenia to
odr bne czyny
zabronione.

- jednolity

- niejednolity

- wykroczenia
jako proste
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upomnienie,
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5. Zestawienie podstawowych modeli uregulowa dotycz cych wykrocze

- jednolity
(i „ma e
przest pstwa”
i naruszenia
o charakterze
porz dkowym)

- wykroczenia
porz dkowe
(w.p.)

- grzywna
kwotowa (w.p.)

- odr bny akt
prawny
reguluj cy
odpowiedzialno za
administracyjne
naruszenie
prawa
- kary
administracyjne
(kara
pieni na,
areszt i.in.)

Organy
rozpoznaj ce

- tzw. s dy
siedztwa,

- organy
wykonawczepolicja (w.a.)

- organy
administracji

- s dy
powszechne,
najni szego
szczebla, za
zgod sprawcyorgany
administracji
(w.k.)

Tak

Tak

- tryb
uproszczony,
- nakazowy,

- post powanie

w sprawach o
wykroczenia

administracyj- mandatowy

(tryb)

- specjalne
organy

-tryb zwyk y,
nakazowy
(w.k.)

Tak

- post powanie
przewidziane
dla wykrocze

- post powanie
uproszczone,
nakazowe,
mandatowe
(w.p.)

Sp

Post powanie

- tryb zwyk y,
nakazowy
(w.k.),

Tak

raw

Kontrola
dowa

- komisje do
sprawa
nieletnich

ied

-organy
administracji
(w.p.)

- s dziowie
pokoju,

ci

- s dy pokoju
(w.k.),
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- tzw. s dy
policyjne,
jednoosobowo,

ne (w.a.): tryb
zwyk y,

nakazowy,

Francja,
W ochy,

Austria,
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mandatowy
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Estonia,
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II. Regulacje dotycz ce wykrocze w wybranych pa stwach

1. Francja

Kodeks karny Francji z 1992 r. przyjmuje trójpodzia przest pstw na zbrodnie,

ied

wyst pki i wykroczenia (art. 111-1 f.k.k.). Pomi dzy zbrodniami i wyst pkami
a wykroczeniami zachodz

liczne ró nice zarówno na p aszczy nie prawno-

materialnej, jak i procesowej. Nie jest karalne usi owanie wykroczenia (art. 121-4

raw

f.k.k.) 10, ani jakakolwiek forma udzia u (pomoc lub uczestnictwo) w jego pope nieniu,
z wyj tkiem pod egania do wykroczenia (nale y pami ta , e na ogólnych zasadach
odpowiedzialno

ta ma charakter akcesoryjny11). Nie jest mo liwe

ciganie

obywatela Francji za wykroczenie pope nione za granic .12 Do konstytutywnych

charakter zobiektywizowany.

13

Sp

elementów wykroczenia nie nale y strona podmiotowa, odpowiedzialno

ma

Oznacza to, e nie jest istotny stosunek psychiczny

sprawcy do pope nienia tego czynu. Artyku 121-3 f.k.k. wy cza byt wykroczenia
w jedynie przypadku zadzia ania si y wy szej.14 Recydywa istnieje jedynie
pi tej klasy (art. 132-11). Okres przedawnienia

aru

w odniesieniu do wykrocze

karalno ci wynosi 2 lata, je eli toczy si sprawa przed s dem - 1 rok.15
System sankcji we Francji jest do

z

ony.16 Katalog kar wykroczeniowych

ym
i

zawarty jest w art. 131-12, 131-14, 131-15-1. Od 1994 r. zasadnicz

kar

za

wykroczenia jest grzywna - kwotowa. Do 1994 r. za wykroczenie grozi a równie kara

10
11

ut
W

pozbawienia wolno ci do 2 miesi cy.17 Wysoko

grzywny zale y od klasy

K. Poklewski- Kozie , op. cit., s. 24.

P. Chrzczonowicz [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdywo , Prawo
karne i wymiar sprawiedliwo ci pa stw Unii Europejskiej, Toru 2007, s. 75-76.
J. Pradel, op. cit., s. 186.

13

P. Chrzczonowicz , op. cit., s. 67.

14

J. Pradel, op. cit., s. 186.

15

J. Pradel, op. cit., s. 187.

16

Por. K. Poklewski- Kozie , op.cit., s. 44-53.

17

J. Pradel, op. cit., s. 186.
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wysoko

ci

wykroczenia. Maksymaln

grzywny w zale no ci od klasy wykroczenia

liw
o

podaje art. 131-13. W przypadku wykroczenia klasy 1 wynosi ona 38 euro, drugiej
klasy - 150 euro, trzeciej - 450, czwartej - 750, za pi tej - 1500 euro, przy czym
w przypadku recydywy mo e wzrosn

do 3000 euro w przypadku sprawcy

niepoprawnego, je eli ustawa tak przewiduje, z wyj tkiem przypadków, gdy przepisy

Przepis art. 131-14 f.k.k. przewiduje równie

ied

przewiduj , e takie powtórzenie wykroczenia stanowi wyst pek.18

ró ne kary polegaj ce na

ograniczeniu praw, za art. 131-15-1 sankcj naprawcz . Kary przewidziane w art.

raw

131-14 mog zosta orzeczone jedynie w wypadku ukarania za wykroczenie pi tej
klasy. Nale y do nich: zawieszenie prawa jazdy na okres do 1 roku. To zawieszenie
mo e zosta ograniczone do prowadzenia pojazdu poza aktywno ci zawodow , ale
to ograniczenie nie jest mo liwe w odniesieniu do czynu, w stosunku do którego

Sp

zawieszenie uprawnie do prowadzenia pojazdu, przewidziane jako kara dodatkowa
nie mo e by ograniczone do prowadzania pojazdu niezwi zanego z dzia alno ci
zawodow . Kolejn
wi cej, nale

kar

dodatkow

jest unieruchomienie pojazdu - jednego lub

cego do ukaranego na okres do 6 miesi cy. Do katalogu tego nale y

dla

cej do ukaranego lub atwo

aru

równie przepadek jednej lub wi cej sztuk broni nale

dost pnej. Nast pnie, pozbawienie licencji na polowania, które mo e by

po czone z zakazem ubiegania si
Kolejn

kar

o ponowne jej uzyskanie na okres do 1 roku.

jest zakaz wystawiania czeków, z wyj tkiem pozwalaj cych na

ym
i

wycofanie rodków przez wystawc

od trasata lub potwierdzonych czeków, zakaz

ywania kart p atniczych na okres do 5 lat. Inn kar jest przepadek rzeczy, która
zosta a u yta lub mia a by u yta do pope nienia czynu lub rzecz uzyskana w wyniku
przest pstwa. Jednak e taki przepadek nie mo e zosta

orzeczony za wyst pek

ut
W

prasowy. Te zakazy lub przepadki mog by orzekane kumulatywnie ze sob , ale nie
obok grzywny.

18

Ins
tyt

Je eli osoba fizyczna ukarana za pope nienie wykroczenia ju po zapadni ciu ostatecznego
orzeczenia dotycz cego wykroczenia pi tej klasy, pope nia takie samo wykroczenie w okresie roku od
czasu, gdy poprzednie orzeczenie traci moc lub przedawnia si , maksymalna wysoko
grzywny
wzrasta do 3000 euro. W przypadkach, gdy ustawa stanowi, e ponowne pope nienie wykroczenia
konstytuuje wyst pek, recydywa nast puje, gdy czyn zostaje pope niony w okresie 3 lat od
wyga ni cia lub przedawnienia poprzedniego orzeczenia.

7

ci

Z kolei sankcja naprawcza mo e zosta orzeczona w przypadku ukarania za

W razie ukarania sprawcy b
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jakiekolwiek wykroczenie pi tej klasy obok lub zamiast grzywny.19
cego osob fizyczn za wykroczenie nale

ce

do klasy I - IV mo liwe jest wymierzenie kary lub kar dodatkowych. Ich katalog
zawiera art. 131-16. nale y do nich: 1. zawieszenie uprawnie

do prowadzenia

prowadzenia pojazdów poza dzia alno ci

ied

pojazdów na okres do 3 lat; to zawieszenie mo e zosta ograniczone do zakazu
zawodow , chyba

e przepis stanowi

inaczej; 2. zakaz posiadania lub noszenia broni palnej, wymagaj cej zezwolenia, na
cej do ukaranego lub

raw

okres do 3 lat; 3. przepadek jednej lub kilku sztuk broni nale

atwo mu dost pnej; 4. pozbawienie licencji na polowanie,
ubiegania si

o tak

przeznaczonych

licencj

do

cznie z zakazem

na okres do lat 3; 5. przepadek rzeczy u ytych lub

pope nienia

czynu

lub

rzeczy

pochodz cej

z

czynu

Sp

zabronionego; 6. zakaz prowadzenia okre lonego rodzaju pojazdów silnikowych, do
których prowadzenia wymagane jest zezwolenie na okres do 3 lat; 7. obowi zek
uko czenia na w asny koszt ukaranego kursu

wiadomo ci bezpiecze stwa

drogowego; 8. obowi zek uko czenia kursu obywatelskiego na w asny koszt
ciwe. Do katalogu tego dodano tak e przepadek

aru

ukaranego, je li jest to w

zwierz cia wykorzystanego do pope nienia czynu lub pokrzywdzonego czynem oraz
zakaz posiadania zwierz cia na okres do lat 3.20

ym
i

Artyku 131-17 stanowi, e przepis przewiduj cy sankcj za wykroczenie pi tej
klasy, mo e przewidywa kar dodatkow zakazu wystawiania czeków, z wyj tkiem
pozwalaj cych na wycofanie rodków przez wystawc od trasata lub potwierdzonych
czeków na okres do 3 lat. Przepis przewiduj cy sankcj za wykroczenie pi tej klasy,

ut
W

mo e przewidywa równie kar dodatkow pracy na rzecz spo eczno ci na okres od
20 do 120 godzin. Je eli wykroczenie jest zagro one jedn
dodatkow

przewidzian

w art. 131-16 i 131- 17, w my l art. 131-18 s d mo e

poprzesta na orzeczeniu tej kary dodatkowej- jednej lub kilku.

Ins
tyt

lub wi cej kar

19

Por. szerzej Chrzczonowicz , op. cit., s. 87.

20

Por. szerzej Chrzczonowicz , op. cit., s. 88.
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wykroczenia jest osoba prawna21, art. 131-40 do 131-44

Je eli sprawc

nast puj ce

Maksymalna wysoko
pi ciokrotno

kary:

grzywny,

przepadku

lub

ograniczenia

praw.
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przewiduj

grzywny maj cej zastosowanie do osoby prawnej wynosi

przewidzianej dla osoby fizycznej. W odniesieniu do wykroczenia

pi tej klasy, grzywna mo e by zast piona jedn lub wi cej poni szych kar: 1. zakaz
wystawiania czeków, z wyj tkiem pozwalaj cych na wycofanie

rodków przez

ied

wystawc od trasata lub potwierdzonych czeków, zakaz u ywania kart p atniczych na

okres do 1 roku; 2. przepadek rzeczy, które by y u yte lub mia y zosta u yte do
pope nienia czynu lub rzeczy pochodz cej z przest pstwa. Wobec osoby prawnej

raw

mo e równie zosta orzeczona kara naprawcza (art. 131-44-1 f.k.k.).22
Grzywna orzeczona za wykroczenie mo e kumulowa
orzeczon za zbrodni lub wyst pek.
mo liwo

zastosowania

tzw.

zwyk ego

Sp

Istnieje

si

z grzywn

zawieszenia

kary

(niepo czonego z dozorem) na okres 5 lat w odniesieniu do kar wi zienia
poprawczego i grzywny.23 Mo liwe jest równie uwolnienie od kary lub odroczenie jej

Podstawowe

aru

orzeczenia.24
odr bno ci

o wykroczenia rozpoznawane s

procesowe

polegaj

na

tym,

e

sprawy

przez s dy policyjne i tzw. s siedzkie. Tryb

post powania jest uproszczony. W sprawach o wykroczenia nie prowadzi si

ym
i

ledztwa wst pnego. W przypadku drobnego wykroczenia nie jest mo liwa

21

mo liwo ci apelacji. Oprócz procedury stosowanej

ut
W

ekstradycja. Ograniczone s

Francuski kodeks karny w art. 121-2 wprowadza odpowiedzialno osób prawnych (z wyj tkiem
pa stwa, jego organów oraz wspólnot terytorialnych i ich zwi zków. Mog one ponie
odpowiedzialno karn za przest pstwa wskazane w kodeksie karnym lub przepisach szczególnych.
Poci gni cie osoby prawnej do odpowiedzialno ci karnej jest mo liwe, gdy czyn zabroniony zosta
pope niony przez organ prawny lub przedstawiciela tej osoby i gdy wi za si z przysporzeniem
korzy ci maj tkowej osobie prawnej. Mo liwa jest kumulatywna odpowiedzialno
karna osoby
prawnej i osoby fizycznej. Por. szerzej P. Chrzczonowicz, op.cit., s. 64-66.
Por. szerzej Chrzczonowicz , op. cit., s. 89-92.
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22
23

K. Poklewski- Kozie , op.cit., s. 47, 50.

24

Por. szerzej Chrzczonowicz , op. cit., s. 99- 100.
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ci

w przypadku zbrodni i wyst pków tzw. wezwania bezpo redniego, zastosowanie ma

Wykroczenia dziel

si

pope nienie kary. Z klas
procesowe.

Do

klasy

na pi

klas w zale no ci od przewidzianej za ich

wykroczenia wi
pi tej

liw
o

post powanie mandatowe (mandat rycza towy) oraz nakazowe (nakaz karny).25

si

nale

równie

najpowa niejsze

pewne konsekwencje
wykroczenia,

które

Wyrok podlega

ied

rozpoznawane s przez s dy policyjne w sk adzie trzech s dziów.

26

zaskar eniu. W przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolno ci powy ej 10 dni,
mo liwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary. Wykroczenia pi tej klasy s
zbli one do wyst pków. Niewiele wykrocze nale y do tej grupy - m.in. naruszenie

Wykroczenia klasy pi tej maj

raw

nietykalno ci cielesnej, utrudnianie wykonania wyroku, obraza funkcjonariusza.27
status zbli ony do wyst pków. Ustawodawca

wprowadza w stosunku do nich mo liwo

stosowania zwyk ego zawieszenia kary,

prawo do wniesienia apelacji. Informacj

o ukaraniu sprawcy wykroczenia pi tej

Sp

klasy wpisuje si do rejestru skazanych.28 Nale y zaznaczy , e w odniesieniu do
nieletnich, którzy pope nili wyst pek pi tej klasy, istniej

pewne odr bno ci

proceduralne. S dzia dla nieletnich ma kompetencje ledcze i s dowe. Po zebraniu

aru

danych mo e spraw skierowa do s du dla nieletnich. Mo e równie sam podj
nast puj ce decyzje: uwolni nieletniego od zarzutu, udzieli mu upomnienia, odda
nieletniego pod dozór w

wykrocze nale y do pozosta ych czterech klas. Rozpoznawane s

ym
i

Wi kszo

ciwym podmiotom.29

one przez tzw. s dy s siedztwa30, które wymierzaj

tzw. kary policyjne, w trybie

uproszczonym, w sk adzie jednego s dziego zawodowego.31 Rozprawa jest
jej jest kontradyktoryjno

. Uproszczenie polega m.in. na

ut
W

publiczna. Zasad

J. Pradel, op. cit., s. 187-189.

26

Por. szczegó owo- Chrzczonowicz , op. cit., s. 136-138.

27

A. Marek, Regulacje…, s. 21.

28

K. Poklewski- Kozie , op.cit., s. 23.

29

K. Poklewski- Kozie , op. cit., s. 38.

30

P. Chrzczonowicz, op.cit., s. 56

31

Równie w stosunku do nieletnich, którzy pope nili wykroczenie nale ce do klas I- IV w
dy policyjne; jawno rozprawy podlega ograniczeniu. K. Poklewski- Kozie , op.cit., s. 39.
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ciwe s

ci

odst pstwach od zasady bezpo rednio ci - post powanie dowodowe w znacznej

na dokumentach i o wiadczeniu organu sk adaj cego wniosek

o ukaranie, którym zazwyczaj jest policja. Mo na tu wskaza

elementy zasady

dowodów formalnych.32 Przewidziana jest tu tak e mo liwo
poddania si

liw
o

mierze opiera si

dobrowolnego

karze grzywny orzeczonej w nakazie karnym przez s dziego. Je eli

ukarany nie ui ci grzywny orzeczonej w tym trybie, traktuje si

to jak sprzeciw od

ied

nakazu i sprawa kierowana jest na rozpraw . Prawo francuskie przewiduje równie
tryb mandatowy. W trybie tym uprawnienie do wymierzania grzywien posiadaj
przez ukaranego, spraw rozpoznaje s d.33
Je eli sprawa toczy a si

raw

niektórzy funkcjonariusze administracji. W przypadku odmowy uiszczenia mandatu

w trybie zwyk ym, orzeczenie mo e zosta

zaskar one apelacj do s du apelacyjnego. Prokurator ma prawo wniesienia apelacji

w sprawach o wykroczenie nale

Sp

w ka dej sprawie o wykroczenie, natomiast innym podmiotom post powania - tylko
ce do jednej z dwóch najwy szych klas. W ka dej

sprawie o wykroczenie istnieje mo liwo

zaskar enia orzeczenia s du policyjnego

do S du Najwy szego w trybie kasacji. W trybie tym mo e zosta

zaskar one

34

aru

równie orzeczenie s du apelacyjnego wydane w II instancji.

Ró ne

s

ym
i

2. Austria

zasady

odpowiedzialno ci

i administracyjne. Odpowiedzialno

za

wykroczenia

kryminalne

za wykroczenia administracyjne nie wymaga

ut
W

w zasadzie przypisania winy. Inne zasady dotycz odpowiedzialno ci za usi owanie,
pod eganie i pomocnictwo. Nie ma natomiast w zasadzie ró nicy co do wysoko ci
i rodzaju kar gro

cych za pope nienie wykrocze obu rodzajów. W obu przypadkach

przewidziana jest kara aresztu oraz grzywny. W my l przepisów ustawy karnej kara

Por. J. Skupi ski, op.cit., s. 55-56.
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32
33

A. Marek, Prawo…, s. 9; A. Marek, Regulacje…, s. 21.

34

J. Skupi ski, op.cit., s. 56-57.
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sza ni 6 miesi cy. Ustawa

natomiast ró nice w zakresie

liw
o

nie przewiduje górnej granicy grzywny. Wyst puj

ci

aresztu za pope nienie wykroczenia nie powinna by d

mo liwo ci orzeczenia innych kar. Wykroczenia kryminalne zagro one s ponadto
karami zasadniczymi- przepadku oraz utraty uprawnie .35

Post powanie w sprawach o wykroczenia kryminalne toczy si przed s dem

ied

pokoju, orzekaj cym jednoosobowo. Jest skargowe i kontradyktoryjne. Pomimo

pewnych uproszcze , ustawa nie wprowadza odst pstw od zasady bezpo rednio ci
czy swobodnej oceny dowodów. Post powanie mo e toczy si w dwóch trybach -

raw

zwyk ym lub nakazowym. W obu przypadkach od orzeczenia s du przys uguje
odwo anie - sprzeciw od nakazu, od wyroku - odwo anie do s du powiatowego. S d
odwo awczy zwi zany jest zasad reformationis in peius. Mo e orzec co do meritum
lub uchyli

orzeczenie i przekaza

do ponownego rozpoznania. Wydany

zaskar ony jedynie w drodze nadzwyczajnej
enie skargi z powodu niewa no ci.36

Sp

wyrok jest prawomocny. Mo e by

spraw

przez Prokuratora Generalnego poprzez z

Post powanie w sprawach o wykroczenia administracyjne jest post powaniem
administracyjnym.37 Prowadzone jest przez organy administracji ogólnej lub

aru

szczególnej - przede wszystkim policji.38 Wszczyna si

je z urz du. Do jego

wszcz cia nie jest potrzebna skarga, w postaci wniosku o ukaranie a doniesienie
o pope nieniu wykroczenia z
w

sprawie.39

Organy

administracyjne

ym
i

orzekaj cego

one przez inny organ lub funkcjonariusza organu
kumuluj

kompetencje

oskar yciela i s du; nie wyst puje tu w zasadzie instytucja oskar yciela, chocia
istniej tu pewne odst pstwa, np. w sprawach o wykroczenia cigane z oskar enia
prywatnego.40 W post powaniu administracyjnym mo e zosta

przeprowadzone

ut
W

post powanie dowodowe (gdy prowadzone jest dochodzenia lub na

J. Skupi ski, op.cit., s. 59-60.

36

J. Skupi ski, op.cit., s. 60.

37

A. Marek, Prawo…, s. 9- 10

38

J. Skupi ski, op.cit., s. 60.
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J. Skupi ski, op.cit., s. 60.

40

J. Skupi ski, op.cit., s. 60.
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danie

ci

obwinionego).41 Post powanie mo e toczy si

w trybie zwyk ym lub nakazowym.
lub wyda

orzeczenie karne.

liw
o

Organ prowadz cy post powanie mo e je umorzy

Rozstrzygni cia mog by zaskar ane w administracyjnym trybie instancji. Kontrol

kasacyjn nad zgodno ci z prawem decyzji organów administracyjnych sprawuje

Trybuna Administracyjny.42 Organy prowadz ce post powanie mog wydawa tak e
nakazy karne, w których mo na orzec kar

grzywny lub aresztu w ograniczonym

ied

wymiarze. Od nakazu przys uguje sprzeciw, powoduj cy rozpoznanie sprawy

w trybie zwyk ym, chyba e obwiniony podnosi zarzuty jedynie co do kary. Wówczas

Funkcjonariusze

policji

raw

sprzeciw traktowany jest jak odwo anie do s du II instancji.43
i

andarmerii

mog

prowadzi

post powanie

przypominaj ce post powanie mandatowe. Mandatem karnym mo na orzec kar
pieni

. Zarówno w odniesieniu do nakazu, jak i mandatu, ukaranemu przys uguje

sprzeciw. Jego wniesienie powoduje utrat mocy prawnej nakazu lub mandatu, co

Nale y zauwa

Sp

otwiera drog wszcz ciu normalnego dochodzenia.44
,

e w sprawach nieuregulowanych przez przepisy karno-

aru

administracyjne, stosuje si przepisy o post powaniu administracyjnym.45

3. Niemcy

ym
i

Wykroczenia w prawie niemieckim dziel

si

porz dkowe. Wykroczenia - Übertretungen stanowi
kar

aresztu

do

6

odpowiedzialno ci, gro

lub

grzywny.

przest pstwa, zagro one s
Zarówno

podstawy,

ce kary, jak i poszczególne typy tych wykrocze

w kodeksie karnym. Sprawy o te wykroczenia rozpoznaj

ut
W

si

tygodni

na wykroczenia i wykroczenia

zasady
znajduj

s dy powszechne

wed ug przepisów StPO (kodeksu post powania karnego). S to s dy najni szego

A. Marek, Regulacje…, s. 23.

42

A. Marek, Prawo…, s. 9- 10.

43

J. Skupi ski, op.cit., s. 60.
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A. Marek, Regulacje…, s. 22-23.

45

A. Marek, Regulacje…, s. 23.
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ci

szczebla, orzekaj ce w sk adzie jednego s dziego. ciganie nast puje z urz du (nie

liw
o

ma tu mo liwo ci wniesienia oskar enia prywatnego), ale obowi zuje zasada
oportunizmu cigania. Przewidziane s dwa tryby post powania zwyk y i nakazowy

(gdy wnosi o to odpowiedni organ). Od nakazu mo e zosta wniesiony sprzeciw, co

skutkuje skierowaniem sprawy do rozpoznania w trybie zwyk ym. Od wyroków
zapad ych w sprawach o wykroczenia odwo anie przys uguje tylko wówczas, gdy

skazuj cego na kar

grzywny mo na wnie

rewizj

ied

zosta a orzeczona kara pozbawienia wolno ci. Od wyroku uniewinniaj cego lub
(odpowiednik kasacji) do

wy szego s du krajowego. W post powaniu apelacyjnym i kasacyjnym obowi zuje

raw

zakaz reformationis in peius.46

Sprawy o wykroczenia mog by na mocy ustaw szczególnych rozpoznawana
przez organy administracyjne, g ównie - policj , pod warunkiem e obwiniony nie

Sp

zaprotestuje. W ka dym stadium post powania obwiniony mo e

da rozpoznania

sprawy przez s d; jednak e je eli nast pi to ju po wydaniu orzeczenia przez organ
administracji,

dnie owo traktowane jest jak rodek zaskar enia.47

W latach 50. i 60. XX w. w prawie niemieckim pojawi a si

bywa

okre lany

mianem

aru

wykrocze , tzw. wykroczenia porz dkowe.

48

klasycznego

nowa kategoria

Ze wzgl du na to, opisany wy ej model

modelu

niemieckiego.49

Wykroczenia

porz dkowe stanowi czyny zarzucalne, godz ce w porz dek prawny; w znakomitej

ym
i

wi kszo ci stanowi naruszenia przepisów zwi zanych z bezpiecze stwem w ruchu,
porz dkiem w miejscu publicznym, a tak e naruszenia innych przepisów, o ile nie
wywo

y powa niejszej szkody lub naruszenia istotnych dóbr.50 Podstawow kar

przewidzian

za wykroczenia jest grzywna kwotowa. Prawo niemieckie nie

ut
W

przewiduje kary polegaj cej na pozbawieniu wolno ci jako samoistnej kary za
wykroczenie porz dkowe. Mo liwe jest jedynie zastosowaniu aresztu w celu

J. Skupi ski, op.cit., s. 63-64.

47

J. Skupi ski, op.cit., s. 64.

48

W. Radecki [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykrocze . Komentarz, Warszawa 2005, s. 6.
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J. Skupi ski, op.cit., s. 65.

50

A. Marek, Regulacje…, s. 24.
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ci

przymuszenia w wypadku zawinionego uchylania si ukaranego od zap aty grzywny.

liw
o

Areszt ten uznawany jest za rodek przymusu i mo e trwa do 6 tygodni.51
Orzekanie w sprawach o wykroczenia le y w gestii organów administracji,
chyba e przepis stanowi inaczej (s d jest np. w

ciwy, gdy wykroczenie pozostaje

w zwi zku z przest pstwem). Przed wydaniem orzeczenia, organ administracji

sprzeciw w ci gu

ied

prowadzi post powanie wyja niaj ce. Ukarany mo e z

2 tygodni od otrzymania postanowienia o ukaraniu. Organ mo e uwzgl dni sprzeciw
lub w razie odmiennej decyzji, przekaza spraw prokuratorowi, który post powanie

raw

umarza lub kieruje spraw do s du.52

Przed s dem post powanie toczy si w trybie nakazowym - w formie rozprawy
lub na podstawie pisemnych o wiadcze

i dowodów. Mo e by

znacznie

uproszczone. Poniewa w momencie skierowania sprawy do s du, rozstrzygni cie
wyrok odbiegaj cy w tre ci od

Sp

organu administracji traci moc, s d mo e wyda

decyzji organu administracji. W zale no ci od wysoko ci orzeczonej kary ukaranemu
przys uguje prawo do zaskar enia wyroku- bezwarunkowe lub uzale nione od decyzji
ostateczne.54

aru

du.53 S d zwi zany jest zakazem reformationis in peius, jego orzeczenie jest

Wa nym sk adnikiem post powania

w sprawach

o

wykroczenia

post powanie mandatowe prowadzone przez policj i upowa nione s

o na

na

ony mandat pieni

ym
i

W tym trybie mo e zosta

jest

by publiczne.

ny lub upomnienie. Decyzja

eniu mandatu jest prawomocna, gdy ukarany zgadza si

ui ci

mandat

ut
W

w czasie maksymalnie do jednego tygodnia. Je eli nie wyra a zgody, organ

A. Marek, Regulacje…, s. 24.

52

A. Marek, Regulacje…, s. 24-25.
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A. Marek, Regulacje…, s. 25.

54

J. Skupi ski, op.cit., s. 66.
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mandat

zwraca

si

do

w

ciwego

organu

ci

nak adaj cy

administracyjnego

liw
o

o wszcz cie post powania.55

4. W ochy

ied

oski kodeks karny dzieli przest pstwa na wyst pki i wykroczenia.56 Podzia

ten ma charakter formalny, kryterium stanowi zagro enie kar .57 Wykroczenie mo e
zosta

pope nione i umy lnie i nieumy lnie (art. 42 w.k.k.). Wykroczenia zagro one
- art. 26 w.k.k..58

raw

kar aresztu od 5 dni do lat 3- art. 25 w.k.k. oraz kar pieni

Oprócz tego istnieje wiele kar dodatkowych, zast pczych (ograniczenie wolno ci,
pozbawienie praw, przepadek).59 W sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji
orzeka organ s dowy - pretor.

czy funkcje prokuratora i s dziego. Mo e on po

spraw

dochodzenie, os dzi

Sp

powzi ciu informacji o pope nieniu przest pstwa wszcz
w trybie dora nym lub wystawi

nakaz karny. Post powanie dora ne

dopuszczalne jest w stosunku do sprawcy schwytanego przez policj

na gor cym

uczynku i doprowadzonego tego samego lub nast pnego dnia do pretora lub wobec

zwolni

zatrzymanego,

(kontrolowan ) lub wyda

aru

aresztowanego na postawie postanowienia s du. W trybie dora nym pretor mo e
zarz dzi

areszt,

zarz dzi

wolno

tymczasow

wyrok karny na podstawie tzw. dochodzenia w trakcie

rozprawy. Wyrok mo e zosta

zaskar ony do s du apelacyjnego.60 Je eli

pieni

ym
i

okoliczno ci pope nienia czynu nie budz w tpliwo ci, a orzeczona za by aby kara
na, mo e zosta

wydany nakaz karny. Nie prowadzi si

55
56

ukaranemu. Mo e on zaskar

nakaz w ci gu

ut
W

dochodzenia. Nakaz dor cza si

wówczas

A. Marek, Regulacje…, s. 25.

Sam w oski kodeks karny nie zna kategorii zbrodni, chocia kategoria ta pojawia si w ogóle we
oskim prawie. Por. szerzej M. Filar [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P.
Girdwo , Prawo karne i wymiar sprawiedliwo ci pa stw Unii Europejskiej, Toru 2007, s. 175.
57

M. Filar [w:] A. Adamski i in…., s. 175

58

Por. M. Filar [w:] A. Adamski i in…., s. 183-184.
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A. Marek, Regulacje prawne dotycz ce drobnych czynów karalnych (wykrocze ) w pa stwach
Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zagadnienia Wykrocze 1988, nr 6, s. 19-20.

60

A. Marek, Regulacje…, s. 20.
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ci

5 dni. Nakaz traci wówczas moc, a sprawa zostaje rozpoznana na rozprawie przez

wyznaczy, rzecznik interesu publicznego, którym mo e by

liw
o

pretora. Bierze w niej udzia obro ca oskar onego, a tak e, je eli pretor go
np. burmistrz czy

sekretarz gminy. Wyrok podlega zaskar eniu.61 Policja i organy administracji mog

prowadzi swego rodzaju post powanie mandatowe, je eli czyn narusza przepisy
administracyjno-porz dkowe. W post powaniu tym organy te mog

Za wykroczenia przewidziane s

ied

ne. Od ich orzecze przys uguje odwo anie do pretora.62

niewysokie kary pieni

nast puj ce kary: areszt (5 dni do 3 lat)

na. Kara aresztu mo e trwa

d

ej - do 5 lat w przypadku zbiegu

raw

i kara pieni

orzeka

okoliczno ci obci

aj cych, a nawet do 6 lat przy zbiegu wykrocze . Kara pieni

na

wymierzana jest w wysoko ci od 2 do 1032 euro z mo liwo ci podwy szenia górnej
granicy w przypadkach wskazanych w ustawie.63 Wykonanie kary aresztu do lat

Ponadto

za

wykroczenia

dodatkowe: zawieszenie uprawnie

Sp

2 mo e zosta warunkowo zawieszone na okres do lat 2.64
mog

zosta

orzeczone

nast puj ce

kary

do wykonywania zawodu lub dzia alno ci oraz

wyroku skazuj cego.65
Organami w

aru

zakaz reprezentowania osób prawych i przedsi biorstw, a tak e opublikowanie

ciwymi do orzekania w sprawach o wykroczenia s

administracyjne, ale od ich orzecze

organy

przys uguje odwo anie do s du.66 W oska

ym
i

procedura karna zna szereg post powa uproszczonych – tzw. negocjacje w sprawie

ut
W

wyroku, post powanie nakazowe.67

61

A. Marek, Regulacje…, s. 20.

62

A. Marek, Regulacje…, s. 20.

63

Por. M. Filar [w:] A. Adamski i in…., s. 184.

64

Szerzej Por. M. Filar [w:] A. Adamski I in…., s. 190.

65

Ins
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M. Filar [w:] S. Frankowski (red.), Prawo karne niektórych pa stw Europy Zachodniej, Warszawa
1982, s. 93-95; Por. M. Filar [w:] A. Adamski I in…., s. 185.
66

Por. M. Filar [w:] A. Adamski I in…., s. 200.

67

Por. M. Filar [w:] A. Adamski I in…., s. 201.
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ci

Je eli chodzi o Szwecj , nale y stwierdzi ,

liw
o

5. Szwecja.

e w prawo karne nie dzieli

przest pstw ze wzgl du na ich wag . Wszystkie czyny zabronione to przest pstwa,

uregulowane s

w

aden sposób wyodr bnione, chocia

w ustawach odr bnych.68 Najcz

ciej maj

zwykle

one charakter karno-

ied

tak e wykroczenia, które nie s

administracyjny; dotycz ruchu drogowego, ce , podatków. A. Marek wskazuje na to,
e nie zawsze regulacje te precyzje okre laj
Jednak e niew tpliwie, dobrze s

znamiona czynów zabronionych.

przyj temu w Szwecji modelowi welfare state.69

raw

Prawo szwedzkie przewiduje w stosunku do czynów odpowiadaj cych polskim
wykroczeniom dwa odr bne rodzaje post powania - post powanie nakazowe
i orzeczenie zrycza towanych kar porz dkowych jako grzywny. S. Frankowski podaje
je jako przyk ad depenalizacji.70 Nakaz zawiera przypisanie sprawcy czynu
proponowanej grzywny. Wystawiany jest przez prokuratora.

Sp

i wskazuje wysoko

Sprawca mo e wyrazi zgod na takie za atwienie sprawy (nakaz nabiera wówczas
mocy zrównanej z orzeczeniem s du) lub zg osi

sprzeciw (wówczas prokurator

kieruje spraw do s du z aktem oskar enia). Procedura ta jest przewidziana w § 48

aru

szwedzkiego kodeksu karnego wy cznie dla tych spraw, w których sprawcy zarzuca
si pope nieni przest pstwa zagro onego kar tylko kar grzywny. Wyj tkowo, je eli
przepis tak stanowi, nakaz mo e by

wystawiony, gdy czyn zagro ony jest kar

ym
i

grzywny lub pozbawienia wolno ci do 6 miesi cy.71 Szwedzki kodeks karny na cztery
rodzaje grzywny - kwotow , w stawkach dziennych, mandatow

oraz grzywn

orzekan jako kara porz dkowa w postaci rycza tu.72 Grzywna kwotowa, mandatowa
oraz w postaci kary porz dkowej mo e zosta orzeczone w przypadku naruszenia

ut
W

niektórych regu o charakterze porz dkowym zwi zanych z ruchem drogowym, czy
komunikacj , np. dotycz cych parkowania, przejazdu publicznym rodkiem lokomocji

68

S. Frankowski [w:] S. Frankowski (red.), Prawo karne niektórych pa stw Europy Zachodniej,
Warszawa 1982, s. 336- 337.
A. Marek, Regulacje…, s. 19.

70

S. Frankowski, op. cit., s. 343.
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69

71

S. Frankowski, op.cit., s. 343.

72

S. Frankowski, op.cit., s. 358.
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jest,

e kar

tak

mo na wymierzy

ci

bez wa nego biletu. Ciekawostk

równie

liw
o

ciwego wype nienia formularzy podatkowych.73 Grzywn

w przypadku niew

policja - zwyk a lub drogowa.74 Nale y

mandatow lub zrycza towan mo e na

równie pami ta , e a Szwecji stosuje si zasad oportunizmu cigania. Oznacza
to,

e w praktyce organy policyjne i prokuratorskie mog

odst pi

od wszcz cia

post powania w sprawach o drobne przest pstwa, je eli nie stoi temu na

ied

przeszkodzie wzgl d na spo eczne oddzia ywanie prawa.75 Jak trafnie wskazuje A.

Marek rozwi zanie przyj te w Szwecji jest funkcjonalne; pozwala na szybkie

(mo liwo

rozpoznania sprawy przez s d).76

Belgijski kodeks karny równie

Sp

6. Belgia

raw

rozpoznawanie drobnych spraw, przy zachowaniu gwarancji dla obwinionego

dzieli przest pstwa na zbrodnie, wyst pki

i wykroczenia. Wykroczeniami s te przest pstwa, za których pope nienie grozi kara
policyjna.

Belgijski

kodeks

karny

przewiduje

tak e

mo liwo

„utworzenia”

aru

wykroczenia na etapie wymiaru kary. Owa kontrawencjonalizacja nast puje w wyniku
zastosowania nadzwyczajnego z agodzenia kary w stosunku do sprawcy wyst pku
w post powaniu jurysdykcyjnym lub przygotowawczym.77 Odr bno ci w zakresie
odpowiedzialno ci za wykroczenia istniej

e wyj tkowo przepis stanowi inaczej.78 Równie

ym
i

bezkarne, chyba

w odniesieniu do usi owania - jest
uczestnictwo

w pope nieniu wykroczenia jest bezkarne.79 Za pope nienie wykroczenia gro
policyjne - aresztu i grzywny. Mog równie znale

kary

tu zastosowanie kary dodatkowe

ut
W

- grzywny kumulatywnej, przepadku i in. Kara aresztu za wykroczenie wynosi od 1 do

S. Frankowski, op.cit., s. 343.

74

S. Frankowski, op.cit., s. 362.

75

S. Frankowski, op.cit., s. 364.

76

A. Marek, Regulacje…, s. 19.

77

A. W sek, Wprowadzenie do belgijskiego prawa karnego, Lublin 1994, s. 29-30.
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73

78

A. W sek, op. cit., s. 43.

79

A. W sek, op. cit., s. 48.
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7 dni - art. 28 b.k.k. lub w przypadku recydywy - 9-12 dni - art. 562, 564 b.k.k.

liw
o

Wykonanie kary grzywny mo e zosta warunkowo zawieszone. Je eli skazany nie
ui ci grzywny w terminie, s d okre la zast pcz kar aresztu od 1 do 3 dni.80 Kara
dodatkowa przepadku w razie skazania za wykroczenie ma charakter fakultatywny.
W my l art. 42 b.k.k., dotyczy narz dzi przest pstwa, przedmiotów przest pstwa,

W cz

sprawcy lub owoców przest pstwa.81

ied

je eli stanowi y w asno

ci szczególnej belgijskiego kodeksu karnego, w rozdziale IX zebrane

wykroczenia i gro

ce za

sankcje. Podzielone s

one na cztery klasy

raw

w zale no ci od ich wagi. Za pope nienie wykroczenia zaliczonego do klas I- III grozi
kara grzywny. Jednak e wypadku recydywy, grozi za nie kara aresztu od 1-3 dni,
a nawet do 7 dni (art. 551 i n. b.k.k.). Za pope nienie wykroczenia nale

cego do IV

klasy, grozi kara grzywny lub aresztu do 7 dni, a w wypadku recydywy - do 12 dni

Sp

(art. 563 i 564 b.k.k.).82

Pewne odr bno ci obecne s równie na gruncie procesowym - uproszczenie
procedury, w

ciwo

s dów, podstawy stosowania aresztu tymczasowego). 83

Prawo belgijskie zna oportunizm

cigania. W jego ramach prokurator mo e

aru

w drobniejszych sprawach (o czyny zagro one kar

grzywny lub pozbawienia

wolno ci do 5 lat), je eli nie przewiduje wnioskowania o wymierzenie kary
pozbawienia wolno ci, zaproponowa
sum

ym
i

szkod , aby zap aci okre lon
mo e przekracza

podejrzanemu, który naprawi wyrz dzon

na rachunek skarbu pa stwa. Kwota ta nie

górnej granicy grzywny przewidzianej za dane przest pstwo.

Je eli podejrzany wykona propozycj

prokuratora w okre lonym terminie, skarga

wygasa, a post powanie zostaje umorzone.84 Do sprawcy wykroczenia mo e mie

ut
W

zastosowanie instytucja warunkowego zwieszenia wydania wyroku.85

A. W sek, op. cit., 79- 85.

81

A. W sek, op. cit., s. 85.

82

A. W sek, op. cit., s. 105.

83

A. W sek, op. cit., s. 29.
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80

84

A. W sek, op. cit., s. 74-75.

85

A. W sek, op. cit., s. 91-92.
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W esto skim kodeksie karnym z 2001 r.86 uj te s
Paragraf 3 pkt. 2 e.k.k. dzieli czyny zabronione na

liw
o

7. Estonia

równie

wykroczenia.

przest pstwa i wykroczenia.

czyny zabronione przez kodeks karny pod gro

kary

zasadnicze j- pieni

nej lub pozbawienia wolno ci - w przypadku sprawcy b

cego

osob

fizyczn albo kar

ied

Przest pstwami s

pieni

lub rozwi zaniem w przypadku osoby prawnej

(pkt. 3 § 3 ). Natomiast wykroczenia s to czyny zabronione przez kodeks karny lub
inny akt, za który grozi kara grzywny lub detencja (poddanie próbie) - § 3 pkt 4.

raw

Przepis § 3 przewiduje jednoczynowy zbieg przest pstwa z wykroczeniem. Je eli
czyn sprawcy wype nia jednocze nie znamiona przest pstwa i wykroczenia, sprawca
powinien ponie

kar

tylko za przest pstwo. Je eli za przest pstwo nie jest

Sp

przewidziana kara, czyn sprawcy podlega karze za wykroczenie.

Kodeks esto ski w § 15 dotycz cym strony podmiotowej stanowi,
wykroczenie

mo e

by

pope nione

W odniesieniu do przest pstw zasad

zarówno

umy lnie,

jest umy lno

jak

i

e

nieumy lnie.

. Przest pstwo mo e by

aru

pope nione nieumy lnie, je li kodeks to przewiduje. Za umy lne uznaje si równie
przest pstwo, w którym znamiona czynu maj
nieumy lno ci

obj te s

by

wype nione umy lnie, za

powa ne nast pstwa czynu. Wykroczenie mo e by

pope nione tylko przez dzia anie. Za wykroczenie gro

nast puj ce kary

ym
i

zasadnicze: grzywna (§ 47) oraz dozór (§ 48).
Za wykroczenie s d lub specjalny organ mo e orzec grzywn w wysoko ci od
3 do 300 stawek. Stawka stanowi kwot bazow grzywny i wynosi 60 koron. Je eli

ut
W

wykroczenie pope nia osoba prawna, grozi jej grzywna w wysoko ci od 500 koron do
500 000 koron. Dozór mo e zosta
wobec sprawcy mog
zosta

orzeczony w wymiarze do 30 dni. Ponadto,

zosta orzeczone kary dodatkowe. W my l § 50, mo e on

pozbawiony uprawnie

do prowadzenia pojazdów. Kara ta mo e zosta

Ins
tyt

orzeczona za czyn zabroniony zwi zany z naruszeniem bezpiecze stwa w ruchu lub

86

1

RT I 2001, 61, 364; tj. RT I 2002, 86, 504), kodeks wszed w ycie 1 wrze nia 2002 r.
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zasad prowadzenia pojazdu silnikowego, statku powietrznego, wodnego, tramwaju

liw
o

lub taboru kolejowego. Je eli czyn stanowi przest pstwo, pozbawienie uprawnie
mo e nast pi

na okres do lat 3. Je eli czyn stanowi wykroczenie, pozbawienie

mo e nast pi

na okres do 1 roku. Kary tej nie mo na wymierzy osobie, która

ywa pojazdu silnikowego z powodu niepe nosprawno ci, chyba

Zbieg przepisów ustawy i zbieg przest pstw

ied

pojazd w stanie intoksykacji.

e prowadzi a

reguluje § 63 e.k.k..

W przypadku pope nienia czynu wype niaj cego znamiona kilku przepisów ustawy,
jedn

kar

na podstawie najsurowszego przepisu.

raw

sprawcy wymierza si

W przypadku pope nienia kilku przest pstw, w stosunku do których nie zapad
jeszcze wyrok, wymierza si kar za ka de z tych przest pstw, a nast pnie wymierza
si

kar

czn . W przypadku wykrocze , kar

oddzielnie za ka de

Sp

z nich.

wymierza si

Przedawnienie karalno ci wykroczenia nast puje po up ywie 2 lat pomi dzy
pope nieniem czynu, a uprawomocnieniem si

orzeczenia. Kodeks przewiduje

sytuacje spoczywania biegu przedawnienia, jednak e w przypadku wykroczenia,
trzech lat od pope nienia czynu. Przedawnienie

aru

okres ten nie mo e przekracza

wykonania orzeczenia nast puje w przypadku wykrocze po up ywie 18 miesi cy od
momentu uprawomocnienia si orzeczenia (§ 82).

ym
i

Esto ski kodeks karny w rozdziale VII zatytu owanym- inne sankcje,
przewiduje m.in. konfiskat - przedmiotów u ytych do pope nienia przest pstwa, je eli
stanowi

w asno

sprawcy; przedmiotów lub substancji b

przedmiotem umy lnego przest pstwa lub s

cych do pope nienia przest pstwa,

do sprawcy. Konfiskacie podlegaj równie przedmioty lub substancje

ut
W

je eli nale

cych bezpo rednim

Ins
tyt

posiadane bez wymaganego zezwolenia. Odno ne regulacje (pkt. 1, 2 i 4 § 83) maj

22

ci

zastosowanie równie w przypadku ukarania za wykroczenie przez specjalny organ

liw
o

przewidziany_prawem.87

8. Malta

ied

Kodeks karny Malty z 1854 r. dzieli czyny zabronione na przest pstwa

i wykroczenia (art. 7 pkt 2 m.k.k.). Za wykroczenia przewidziana jest kara dozoru,
grzywna lub upomnienie. W przypadku zbiegu wykrocze , kara wymierzana jest za

raw

ka de z nich. W przypadku zbiegu przest pstwa z wykroczeniem, wymierza si kar
za przest pstwo. Przepadek narz dzi lub przedmiotów pochodz cych z wykroczenia
mo e zosta orzeczony tylko, je li przepis tak stanowi (art. 23 pkt.2 m.k.k.). Malta ski
kodeks karny w art. 24 wprowadza rodzaj sprawstwa kierowniczego w odniesieniu do
wykroczenia jest osoba pod nadzorem, kontrol

Sp

wykrocze . Je eli sprawc

lub

kierownictwem innej osoby, karze podlega nie tylko osoba wykonuj ca wykroczenie,
ale tak e ta druga osoba. Je eli wykroczenie godzi w przepisy, których
przestrzegania ta druga osoba zobowi zana by a wymaga

aru

zapobiec pope nieniu wykroczenia poprzez do

i je eli mo na by o

enie nale ytej staranno ci, kara

wobec tej drugiej osoby podlega zaostrzeniu. Nieletni, który po uko czeniu 9 lat,
a przed uko czeniem 14 pope nia czyn wype niaj cy znamiona wykroczenia mo e
zosta

pod pewnymi warunkami ukarany (art. 36). Usi owanie wykroczenia nie
e ustawa stanowi inaczej (art. 41 pkt. 2 m.k.k.). Kodeks

ym
i

podlega karze, chyba,

przewiduje tak e rodzaj recydywy - je eli sprawca w okresie 3 miesi cy od ukarania
za wykroczenie pope ni ponownie wykroczenie, mo e zosta poddany pod dozór na
szy ni 2 miesi ce, ukarany grzywn lub kar pozbawienia wolnono ni

ut
W

okres nie d

na okres nie d

87

szy ni 1 miesi c (art. 53).

Ins
tyt

Esto ski kodeks karny przewiduje nast puj ce wykroczenia: § 1821- sprzeda alkoholu ma oletnim
lub zakup alkoholu dla ma oletniego; § 224- handel pirackimi kopiami-§ 258 nielegalne przekroczenie
granicy lub granicy tymczasowej.
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9. Anglia i Walia

Prawo anglosaskie i ameryka skie nie zna formalnego wyodr bnienia
wykrocze .88 W prawie Anglii i Walii pewn podstaw do ich wyodr bnienia stanowi
regulacje procesowe, które przewiduj

uproszczon

procedur

dla rozpoznawania

tzw. drobnych przest pstw (petty offences) przez s dy najni szego szczebla - s dy

przysi

ied

pokoju tzw. ma ej sesji89 lub magistrackie.90 Rozpoznaj one sprawy bez udzia u awy
ych; kolegialnie, w sk adzie od 2 do 5 s dziów pokoju, którzy nie s

dziami zawodowymi; wyj tkowo tak e w sk adzie jednoosobowym. W sk adzie

raw

jednoosobowym orzekaj zawodowi s dziowie pokoju. Post powanie wszczyna si
nie na podstawie aktu oskar enia, a na podstawie skargi. Ma ono charakter
kontradyktoryjny. Jest jawne. Wobec sprawcy mo e zosta

orzeczona kara

wi zienia, grzywny, a tak e rodki zabezpieczaj ce i wychowawcze stosowane obok
kary lub samoistnie.91 Najsurowsz

pozbawienia wolno ci, jak

mog

orzec

dy pokoju, jest kara 6 miesi cy pozbawienia wolno ci. Wyrok mo e zapa

tylko

Sp

kar

na rozprawie. Od tego wyroku przys uguje prawo odwo ania si

do S du Korona.

Poniewa rozpoznaje on spraw od nowa, nie jest zwi zany zakazem reformationis

aru

in peius. Wyrok ten mo e by zaskar ony do S du Najwy szego.92
Je eli w sprawie rozpoznawanej przez s d pokoju zachodzi mo liwo
orzeczenia kary surowszej ni

3 miesi ce, spraw

na

danie oskar onego lub

ym
i

oskar yciela rozpoznaje S d Królewski. S d pokoju ma do dyspozycji nast puj ce
rodki karne: grzywn , warunkowe zwolnienie, dozór kuratora, zawieszenie wyroku,
prac

na rzecz spo ecze stwa, restytucj

(naprawienie szkody), przepadek,

pozbawienia uprawnie do kierowania pojazdem.93 Policja, a tak e inne uprawnione
stosowa

ut
W

organy mog

kary pieni

ne w postaci nakazów p atniczych, b

S. Frankowski, op.cit., s. 283-284; J. Skupi ski, op.cit., s. 66-67.

89

J. Skupi ski, op.cit., s. 68-69.

90

A. Marek, Prawo…, s. 9.

91

J. Skupi ski, op.cit., s. 69.
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88

92

J. Skupi ski, op.cit., s. 69-70.

93

A. Marek, Regulacje…, s. 17.
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rodzajem post powania mandatowego. Sprawca mo e nie godzi

si

na takie

liw
o

rozwi zanie; sprawa kierowana jest wówczas do s du. Policja, a tak e organy
administracyjne korzystaj przys uguj cego im uprawnienia do udzielenia ostrze enia
lub zwrócenia si do sprawcy z

daniem przywrócenia stanu zgodnego prawem,

nakazaniem powstrzymania si od pope niania podobnych czynów.94

przest pstwa drogowe, drobne

ied

Do tej kategorii drobnych przest pstw nale

przest pstwa przeciwko mieniu, naruszenia porz dkowe (odpowiedniki wykrocze ).95
Podobnie jest w USA. Wykroczenia nale

do grupy wyst pków, cho nie s

raw

formalnie wyodr bnione. Kary za nie m.in. w postaci grzywny, aresztu (do
6 miesi cy), naprawienia szkody, pracy na cele spo ecze stwa s
dy

ni szego

rz du.

Organy

administracyjne

jednak e

orzekane przez

mog

prowadzi

post powanie mandatowe. Do ich kompetencji nale y równie orzekanie w sprawach

pozbawienia praw.
orzecze

Sp

o charakterze administracyjno-porz dkowym - nakazu p atniczego, a tak e
rodki te nie stanowi

kar w rozumieniu prawa karnego. Od

tych organów przys uguje odwo anie do s du. Jak trafnie zauwa a A.

Marek, niektóre rodki pozostaj ce w gestii organów administracyjnych s

bardzo

aru

drastyczne, a podstawy do ich stosowania okre lone nieostro.96

ym
i

10. Rosja

Rosja posiada oddzielny akt prawny reguluj cy kwesti odpowiedzialno ci za
wykroczenia

(administracyjne naruszenia prawa) z 2001 r. Zawiera on zarówno

ut
W

przepisy o charakterze materialnym, jak i procesowym.

A. Marek, Regulacje…, s. 18.

95

S. Frankowski, op.cit., s. 284; J. Skupi ski, op.cit., s. 68.
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94

96

A. Marek, Regulacje…, s. 18.
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Naruszenie administracyjne mo e pope ni

si

na winie. Ponosi si

za administracyjne naruszenie prawa opiera

odpowiedzialno

i nieumy lne (art. 2.2). Odpowiedzialno

liw
o

i podmiot zbiorowy. Odpowiedzialno

zarówno osoba fizyczna, jak

zarówno za a.n.p. umy lne, jak

mo e ponie

sprawca, który uko czy 16

lat w czasie czynu, wyj tkowo sprawca w wieku pomi dzy 16 a 18 rokiem ycia,

zwolniony z odpowiedzialno ci (art. 2.3.). Rosyjski odpowiednik

polskiego kodeksu wykrocze

przewiduje okoliczno ci wy czaj ce bezprawno

ied

mo e zosta

czynu czy ukaranie sprawcy - stan konieczno ci (art. 2.7.), niepoczytalno

(2.8.),

ma e znaczenie czynu (art. 2.9). Kodeks ten przewiduje w art. 3.2. kary

Zasadniczymi

administracyjna,

pozbawienie

fizycznej,

areszt

karami

specjalnego

administracyjny,

zawieszenie dzia alno ci mog

by

s :

ostrze enie,

raw

administracyjne.

prawa

przyznanego

dyskwalifikacja

i

grzywna
osobie

administracyjne

wymierzane tylko jako zasadnicze kary

Sp

administracyjne ( art. 3.3 ust. 1). Przepadek narz dzia lub przedmiotu
wykroczenia, a tak e administracyjne wydalenie z Federacji Rosyjskiej
cudzoziemca lub bezpa stwowca, mog

wyst powa i by wymierzane jako

aru

zasadnicza, jak i dodatkowa kara administracyjna ( art. 3.3. ust.
Ostrze enie, administracyjna kara pieni

na oraz przepadek

maj

2).

zastosowanie

równie do podmiotów zbiorowych.

pisemn

(art. 3.4). Kar

ym
i

Ostrze enie ma form

pieni

wymierza si

w wysoko ci okre lonej przez art. 3.4. Obecnie jest ona okre lona w rublach dla

obywateli w rozmiarze nie przekraczaj cym pi
– pi

tysi cy rubli, dla urz dników

dziesi t tysi cy rubli, a dla podmiotów prawnych milion rubli (ustalona

ut
W

zosta a federaln ustaw

28.12.2010 N 411-

prawa nie mo e trwa krócej ni miesi c a d
ustalone ustaw
mo liwo

). Pozbawienie specjalnego
ej ni 3 lata ( art. 3.8.ust. 2),

federaln z 24.07.2007 N 210-

). Przepis art. 3.8. wy cza

orzeczenia tej kary w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wobec osób,

które zmuszone s do pos ugiwania si pojazdem ze wzgl du na niepe nosprawno
w postaci zakazu polowa

Ins
tyt

za

,

- wobec osób, dla których polowanie jest

podstawowym sposobem uzyskiwania po ywienia. Kara aresztu administracyjnego
26

ci

ma charakter wyj tkowy. Mo e trwa do 15 dni, wyj tkowo nie mo e przekracza 30,

liw
o

je eli dosz o do zagro enia bezpiecze stwa pa stwa lub naruszenia procedur antyterrorystycznych. Areszt orzekany jest przez s d. Nie mo e zosta
w stosunku do kobiet w ci

zastosowany

y, kobiet posiadaj cych dzieci poni ej lat 14, ma oletnich

poni ej lat 18 oraz niepe nosprawnych grupy I i II. Do grupy podmiotów, wobec
których

nie

mo na

orzec

aresztu

nale

nierze,

równie

obywatele

ied

przeznaczeni do szkolenia wojskowego, a tak e posiadaj cy specjalne tytu y

pracownicy organów spraw wewn trznych, organów i instytucji systemu
karno– wykonawczego, pa stwowej s

by po arnej, organów kontroli obrotu

raw

rodkami narkotycznymi i substancjami psychotropowymi oraz organów
celnych ( art. 3.9 ust. 2 wed ug ustawy federalnej z 04.12.2006 N 203-

).

Interesuj ca jest kara dyskwalifikacji. Polega ona na tym, e cz owiek, wobec
pewnych funkcji w organach

wykonawczych

w

administracji

lub

Sp

którego zostaje orzeczona nie mo e pe ni
wchodzi

sk ad

pewnych

organów

zarz dzaj cych. Kara ta mo e zosta orzeczona przez s d na okres od 6 miesi cy

Karalno

aru

do 3 lat.
wykrocze

przedawnia si

po 2 miesi cach od momentu

pope nienia czynu (z wyj tkami, o których mowa w art. 4.5). Przedawnienie

ym
i

wykonania kary administracyjnej nast puje po up ywie roku od jej orzeczenia.
Sprawy o wykroczenia rozpoznawane s przez s dziów (pokoju), komisje do
spraw nieletnich oraz specjalnie powo ane do tego celu organy i instytucje (art. 22.1).
Do orzekania w sprawach o poszczególne typy wykrocze

uprawnione s

ró ne

ut
W

wyspecjalizowane organy (art. 23.5- 23.63).
Nadzór nad prowadzeniem post powa

w sprawach o wykroczenia (z

wyj tkiem prowadzonych przez s d) sprawuje Prokurator Generalny Federacji
Rosyjskiej lub wyznaczeni przez niego prokuratorzy.

Ins
tyt

Od orzecze

w sprawach o wykroczenia przys uguje odwo anie do

odpowiedniego s du lub organu nadrz dnego (art. 30.1). W wyniku odwo ania mog

zosta

podj te nast puj ce decyzje: pozostawienie odwo ania bez rozpoznania,
27

ci

zmiana orzeczenia (je li nie powoduje to zaostrzenia orzeczonej kary), uchylenie

liw
o

orzeczenia i umorzenie post powania, uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania (art. 30. 7). Szczególne uprawnienia odwo awcze (sprzeciw)
ma prokurator (art. 30.10).

ied

11. Ukraina

Równie Ukraina posiada odr bny akt prawny dotycz cy wykrocze z 1984 r.

materialnym, procesowym oraz wykonawczym.

raw

- kodeks o administracyjnym naruszeniu prawa.97 Zawiera on przepisy o charakterze

Wykroczeniem jest czyn bezprawny, zawiniony (umy lny lub nieumy lny),
polegaj cy na dzia aniu lub zaniechaniu, naruszaj cy porz dek publiczny, godz cy

sprawca ma

wiadomo

Sp

w mienie, prawa innych osób (art. 9). Wykroczenie pope nione jest umy lnie, gdy
bezprawno ci swego czynu, przewiduje jego szkodliwe

konsekwencje i chce tego lub

wiadomie dopuszcza do ich nast pienia.

aru

Odpowiedzialno ci za wykroczenie podlega sprawca, który w czasie pope nienia
czynu uko czy lat 16. Artyku 24 przewiduje nast puj ce kary za wykroczenie:
ostrze enie, grzywn , przepadek narz dzi lub przedmiotu, pozbawienie pewnych
praw (zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz polowa ), prac

Ins
tyt

ut
W

ym
i

administracyjny (art. 24).

poprawcz , areszt

97

(

) 1984,
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N 51,

.1122.

1.

ci

Chocia

zasadniczo mo emy wyró ni

teoretyczne, wydaje si , i

liw
o

III. Wnioski

trzy podstawowe modele

w ostatnich latach uj cie odpowiedzialno ci za

wykroczenia uleg o w krajach europejskich pewnemu ujednoliceniu, a w ka dym

ied

razie, upodobnieniu. Mo na wyodr bni tutaj kilka tendencji, wskazanych poni ej.

2. Wykroczenia to nie „mini przest pstwa” a naruszenia o charakterze
porz dkowym. Gro

za nie przede wszystkim kara pieni

na (grzywna), tak e

bardziej rozbudowany ni

raw

areszt oraz ró nego rodzaju kary dodatkowe. Katalog tych ostatnich jest znacznie
w Polsce. Na uwag

zas uguj

w szczególno ci kary/

rodki zwi zane z podnoszeniem wiadomo ci spo ecznej/ prawa/ obywatelskiej oraz
szerszy katalog zakazów.
Nast puje

preferencja

przekazywania

Sp

3.

kompetencji

do

orzekania

w sprawach o wykroczenia organom administracji, g ównie policji, przy jednoczesnym
zapewnianiu lub zwi kszaniu gwarancji procesowych (kontrola s dowa, mo liwo

aru

przekazania sprawy s dowi do rozpoznania).

4. Nale y pami ta , e w krajach Europy Zachodniej, spo ecze stwo ma inn ,
ni w Polsce, postaw wobec w adzy wykonawczej, administracji, policji. Organy te,
co do ich funkcjonowania, ciesz

ym
i

pomimo oczywi cie pewnych zastrze

si

wi kszym zaufaniem spo ecznym. Uwarunkowane jest to zjawisko historycznie
i obyczajowo. W zwi zku z tym przekazywanie kompetencji organom pozas dowym
(zw aszcza policji) mog oby nie zosta pozytywnie odebrane przez opini publiczn ,

ut
W

tym bardziej, e w pewnym sensie stanowi oby powrót do rozwi za

kojarzonych

negatywnie z racji polityczno-historycznych (czasy PRL-u). Rozwi zanie takie
sprawdza si w Europie Zachodniej z powodów wskazanych w punkcie 3.
5. System polskiego prawa od wielu lat wy cza wykroczenia z grupy

przest pstw. Przej cie na powszechny w Europie trójpodzia przest pstw ma

Ins
tyt

niew tpliwie zalety, ale i wady. Do zalet nale y z pewno ci

wykrocze

- cz

przest pstwa

powinna sta

przepo owione),

a

si

uporz dkowanie

przest pstwami (powinny znikn

cz
29

wykroczeniami

tzw.

„administracyjnymi”

jest konieczno

ci

o charakterze porz dkowym. Wad

ca kowitej zmiany struktury

liw
o

prawa karnego oraz rozbudowanie kodeksu karnego. Niezale nie jednak od przyj tej
koncepcji - trójpodzia u przest pstw czy pozostawienia wykrocze
stricte karnym de lege ferenda mo na przedstawi

poza prawem

kilka postulatów: likwidacja

przest pstw przepo owionych (poprzez w czenie niektórych dotychczasowych
do

grupy

z ogólnoeuropejsk

wyst pków),

tendencj

uczynienie

z

wykrocze

zgodnie

czynów o charakterze porz dkowym i wówczas

ied

wykrocze

przekazanie rozpoznawania spraw o wykroczenia do rozpoznawania organom
administracji, ograniczenie kary aresztu do nielicznej grupy wykrocze

(np. typów

raw

kwalifikowanych, przypadków recydywy) i przekazanie w takich przypadkach
orzekania do kompetencji s dów; wprowadzenie szerszego zakresu

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

karnych np. ró nego rodzaju kursów, a tak e prac typu community service.
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rodków

