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1. Uwagi wst pne

tyt

Jedn z wa niejszych tendencji rozwojowych wspó czesnego prawa i polityki

ut

karnej jest d
lepszego

enie do zado

statusu

przest pstwem s

systemie

wymiaru

sprawiedliwo ci.

Osoby

dotkni te

niezadowolone z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo ci

m
Wy

nastawionego na
ochron

w

uczynienia ofiarom przest pstw i zapewnienia im

ciganie, s dzenie i karanie sprawców przest pstw, a nie na

ich ofiar1. Ruch na rzecz ofiar przest pstw doprowadzi

do zmian

w ustawodawstwie i praktyce wymiaru sprawiedliwo ci wielu krajów, a tak e do
powstania licznych aktów prawa mi dzynarodowego. Nale

do nich Europejska

konwencja o odszkodowaniach dla ofiar przest pstw pope nionych z u yciem

iar

przemocy z 1983 r., przyj te przez Rad

Europy zalecenia poprawy sytuacji ofiar

przest pstw w prawie i post powaniu karnym z 1985 r., a przede wszystkim
uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 29

uS

listopada 1985 r. Deklaracja o ochronie podstawowych praw ofiar przest pstw i ofiar
nadu

w adzy2, która wyró nia cztery podstawowe prawa ofiar przest pstw:

1) prawo dost pu do wymiaru sprawiedliwo ci i w

pra

system,

ciwego traktowania przez ten

2) prawo do restytucji szkód przez sprawc przest pstwa,
3) prawo do kompensacji szkód z funduszów publicznych,

Zainicjowane

przemiany

w p aszczyznach:

przynosz

zmiany,

wie

4) prawo do pomocy, leczenia i opieki.

które

mo na

zaobserwowa

dli

- przyznania ofierze przest pstwa statusu aktywnego uczestnika procesu karnego,

A. Marek, Przest pczo

w wietle bada jej ofiar, [w:] Przest pczo

wo

1

na wiecie, 1980 nr XIII, s. 5.

2

Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwo ci
odnosz cych si do ofiar przest pstw i nadu
w adzy, nr 40/34 z dnia 29 listopada 1985 r.

ci

Ins

- zapewnienia ofiarom przest pstw doradztwa prawego, opieki (dba
przes uchanie nie by o uci

, by

liwe) i ochrony przed zastraszeniem lub szykanami ze

strony oskar onego lub innych osób,

tyt

- szersze uwzgl dnianie prawa do dochodzenia przez pokrzywdzonego roszcze za
szkody wynik e z przest pstwa.

ut

Przyznane

pokrzywdzonym

uprawnienia

nie

s

przez

nich

wystarczaj co

wykorzystywane. Podejmuje si szereg dzia

zmierzaj cych do upowszechnienia

wiedzy

Polsk

ten

temat,

m.in.

m
Wy

na

opracowano

Kart

Praw Ofiar

oraz

rozpropagowano organizacje pozarz dowe dzia aj ce na rzecz ofiar przest pstw3.
Zgodnie z art. 2 Polskiej Karty Praw Ofiar, pokrzywdzony jako ofiara przest pstwa
ma prawo do: 1) pomocy, 2) godno ci, szacunku i wspó czucia, 3) wolno ci od
wtórnej wiktymizacji, 4) dost pu do wymiaru sprawiedliwo ci, 5) mediacji i pojednania
ze sprawc , 6) do restytucji i kompensacji.

wo

dli

wie

pra

uS

iar

3

Szerzej w: Ofiary przest pstw, I Mi dzynarodowa Konferencja na Rzecz Ofiar Przest pstw. Popowo,
4-6 listopada 1999 r. Sesja - Dzie 22 lutego - Europejskim Dniem Ofiar Przest pstw, Warszawa
2000.
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2. Poj cie pokrzywdzonego i jego kategorie

tyt

Funkcjonuj ce w polskim porz dku prawnym, na przestrzeni blisko wieku, definicje

ut

pokrzywdzonego zawarte w przepisach kodeksów post powania karnego (1928,
1969, 1997 r.), k ad y wyra ny nacisk na bezpo rednie zagro enie lub naruszenie
dobra prawnego jako podstaw „pokrzywdzenia”.4

m
Wy

W my l wskazanej w art. 60 § 2 k.p.k. z 1928 r. definicji, pokrzywdzonym by a osoba,
której dobro prawne zosta o bezpo rednio naruszone lub zagro one przez
przest pstwo. Wprawdzie zosta a ona umieszczona w przepisach odnosz cych si
do oskar yciela prywatnego, to jednak jej zakres rozci gano równie
post powania publicznoskargowe, uznaj c

na

e ma zastosowanie do oskar yciela

iar

posi kowego i powoda cywilnego5. Pokrzywdzonym mog a by

osoba fizyczna,

a tak e na podstawie art. 63 k.p.k. z 1928 r. osoba prawna. Jednak jednostki
organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej nie mia y prawa dzia ania

uS

w procesie karnym w charakterze pokrzywdzonego.
Kodeks post powania karnego z 1969 r. w art. 40 definiowa pokrzywdzonego jako
osob

fizyczn

lub prawn , albo jednostk

organizacyjn

nie maj

osobowo ci

pra

prawnej, której dobro prawne zosta o bezpo rednio zagro one lub naruszone przez
przest pstwo. Uleg zatem rozszerzeniu kr g pokrzywdzonych o jednostki nie
posiadaj ce osobowo ci prawnej. Kodeks ten nadto nada status pokrzywdzonego
naruszenia lub zagro enia dobra prawnego.6
Aktualnie

obowi zuj cy

Kodeks

wie

zak adom ubezpiecze , odst puj c w ich wypadku od wymogu bezpo rednio ci

post powania

karnego

zawiera

definicj

pokrzywdzonego w art. 49. W my l art. 49 § 1 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba

dli

fizyczna lub prawna, której dobro prawne zosta o bezpo rednio naruszone lub

wo

4

L. Peiper, Komentarz do kodeksu post powania karnego i do przepisów wprowadzaj cych ten e
kodeks, Kraków 1929, s. 37; J. Grajewski, E. Skr towicz, Kodeks post powania karnego
z komentarzem, Gda sk 1995, s. 52.
5

Uchwa a Ca ej Izby II (karnej) SN z dnia 14 lutego 1931 r., II Pr 28/31, OSP 1931, poz. 294, s.279.

6

L. Falandysz, Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii, Warszawa 1980, s. 14; J. Grajewski,
E. Skr towicz, Kodeks post powania karnego z komentarzem, Gda sk 1996, s. 72.
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zagro one przez przest pstwo. Pokrzywdzonym jest równie :

- instytucja pa stwowa, samorz dowa lub spo eczna, chocia by nie mia a

-

tyt

osobowo ci prawnej (art. 49 § 2 k.p.k.),
zak ad

ubezpiecze

w

zakresie,

w

jakim

pokry

szkod

wyrz dzon

pokrzywdzonemu przez przest pstwo lub jest zobowi zany do jej pokrycia (art. 49

ut

§ 3 k.p.k.).

Prawa pokrzywdzonego mog wykonywa tak e:

m
Wy

- Pa stwowa Inspekcja Pracy w sprawach o przest pstwa przeciwko prawom osób
wykonuj cych prac zarobkow , o których mowa w art. 218 - 221 oraz w art. 225 §
2 k.k. (art. 49 § 3a k.p.k.),

- organy kontroli pa stwowej, które w zakresie swojego dzia ania ujawni y
przest pstwo

lub

wyst pi y

o

wszcz cie

iar

o przest pstwa, którymi wyrz dzono szkod

post powania,

w

sprawach

w mieniu instytucji pa stwowej,

samorz dowej lub spo ecznej, je eli nie dzia a organ takiej pokrzywdzonej
instytucji (art. 49 § 4 k.p.k.).

uS

Maj c na wzgl dzie tre

ustawowej definicji pokrzywdzonego, uznaje si , e jest to:

- poj cie materialnoprawne, gdy oznacza jeden z podmiotów stosunku (materialnoprawnego stosunku mi dzy sprawc przest pstwa a pokrzywdzonym),

pra

- poj cie procesowe, albowiem prawo karne procesowe wyznacza pokrzywdzonemu
szczególn rol procesow 7.

W doktrynie i judykaturze powszechnie przyj ty zosta
nale y

ustala

materialnego, które rozstrzygaj

na

wie

pokrzywdzonego

pogl d,

podstawie

przepisów

e poj cie

prawa

karnego

o tym, czyje i jakie dobro zosta o naruszone lub

zagro one, przy czym jest bez znaczenia, czy dane dobro jest g ównym czy tylko

opowiedzia si

dli

ubocznym przedmiotem ochrony konkretnej normy prawnej8. S d Najwy szy równie
za takim rozumieniem „pokrzywdzonego”, uznaj c, e dzi ki temu

zachodzi mo liwo

racjonalnego ograniczenia kr gu podmiotów pokrzywdzonych

wo

przez przest pstwo (zw aszcza w formie karalnego przygotowania, usi owania oraz
przest pstw z nara enia), a jednocze nie nast puje pozbawienie organów
7

M. Cie lak, Polska procedura karna. Podstawowe za

8

W. Grzeszczyk, Kodeks post powania karnego. Komentarz. Warszawa 2005, s. 68-69.

ci

4

enia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 36-37.

Ins

procesowych uznaniowego i arbitralnego decydowania o tym, kto mo e by uznany

za pokrzywdzonego w procesie karnym9. Równie

zdecydowanie przewa aj

w nauce prawa karnego

pogl dy opowiadaj ce si

tyt

za materialn

definicj

zasadnicze

elementy,

pokrzywdzonego10.
Ustawowa

definicja

pokrzywdzonego

obejmuje

trzy

ut

przes dzaj ce o jej prawnym charakterze. S to:
- dobro prawne,

m
Wy

- bezpo rednio

naruszenia lub zagro enia dobra prawnego przest pstwem,

- kr g podmiotów11.

W literaturze karnoprocesowej zgodnie podkre la si , e dobro prawne, o którym
mowa w art. 49 § 1 k.p.k., nale y do dziedziny prawa karnego materialnego. Dobro
prawne ma charakter indywidualny i jest zwi zane z konkretnym ustawowym typem

iar

przest pstwa12. Do przyznania statusu pokrzywdzonego nie wystarczy jednak
odwo anie si

wy cznie do ogólnego lub rodzajowego przedmiotu ochrony

konkretnej normy prawnej, lecz konieczne jest ustalenie indywidualnego przedmiotu

uS

ochrony13. Nie ma natomiast znaczenia, czy dobro prawne jest g ównym czy
ubocznym przedmiotem ochrony wskazanym w dyspozycji danego przepisu ustawy
karnej, bowiem naruszenie lub zagro enie któregokolwiek z nich powoduje

pra

powstanie stanu pokrzywdzenia. Kr g pokrzywdzonych w rozumieniu art. 49 § 1
k.p.k. ograniczony jest bowiem zespo em znamion czynu b

9

cego przedmiotem

wie

Uchwa a SN z dnia 15 wrze nia 1999r., I KZP 26/99, OSNKW 1999, z. 11-12, poz. 69; uchwa a SN
z dnia 21 pa dziernika 2003r., I KZP 29/03, OSNKW 2003, z. 11-12, poz. 94.
10

dli

W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne. Pozna 2000, s. 215; R. Kmiecik,
Ustawowa definicja pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 40 k.k.), Annales UMCS, Sectio G, 1977, vol.
XXIV, s. 163-164; K. Marsza , S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005, s. 192; L.K.
Paprzycki, Prawa i obowi zki pokrzywdzonego w post powaniu przed s dem karnym pierwszej
instancji - zarys problematyki, [w:] Ofiary przest pstw. I Mi dzynarodowa Konferencja na Rzecz Ofiar
Przest pstw. Popowo, 4-6 listopada 1999r., Sesja - Dzie 22 lutego - Europejskim Dniem Ofiar
Przest pstw, Warszawa 2000, s. 59 i inni.; S. Walto , Proces karny. Zarys systemu. Warszawa 2002,
s. 181.
11

12

T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys cz

wo

W. Posnow, Sytuacja pokrzywdzonego w post powaniu przygotowawczym w polskim procesie
karnym, Wroc aw 1991, s. 12-13; ten e [w:] Post powanie karne. Cz
ogólna. red. Z. wida,
Warszawa 2008, s. 167.
ci ogólnej, Warszawa 2002, s. 94.

13
Uchwa a SN z 21 pa dziernika 2003 r., I KZP 29/03, OSNKW 2003, z. 11-12, poz. 94; M. Filar:
Pokrzywdzony (ofiara przest pstwa) w polskim prawie karnym materialnym, “CzPKiNP” 2002, z. 2,
s. 30.
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post powania oraz czynów wspó ukaranych14. Zakres pokrzywdzenia, podobnie jak

zakres rozpoznania sprawy karnej, identyfikuje to samo

zarzuconego i przypisanego oskar onemu. To samo

tyt

ramy zdarzenia faktycznego15 i to one maj

t

czynu zabronionego
wyznaczaj

rzeczywiste

decyduj ce znaczenie przy jej

okre laniu. Niekiedy jednak, na co wskazuje T. Grzegorczyk, dla ustalenia zakresu

ut

pokrzywdzenia, niezb dne b dzie uwzgl dnienie przepisów innych dziedzin prawa
ni prawo karne materialne, w szczególno ci norm prawa cywilnego.16 Jednak maj
znaczenie tylko o tyle, o ile kszta tuj zakres funkcjonowania konkretnego przepisu

m
Wy

prawa karnego materialnego.

Drugi materialnoprawny element, decyduj cy o przyznaniu statusu pokrzywdzonego,
stanowi bezpo rednio
bezpo rednio

naruszenia lub zagro enia dobra prawnego. Przez

nale y rozumie sytuacj , gdy pomi dzy zachowaniem sprawcy a

naruszeniem lub zagro eniem dobra prawnego nie ma adnych ogniw po rednich17.

iar

Naruszenie lub zagro enie okre lonego dobra prawnego wynika wprost z dzia ania
lub zaniechania przest pnego. Z bezpo rednio ci mamy zatem do czynienia, gdy
sprawca realizuje czynno

okre lon czasownikowo w konkretnym przepisie18.

uS

Z materialnego charakteru definicji pokrzywdzonego wynika jeszcze jedna niezwykle
istotna konsekwencja, na co zwrócili uwag
Pokrzywdzonym staje si

podmiot z chwil

W. Sieracki i E.

awnik.19

naruszenia lub zagro enia w sposób

pra

bezpo redni dobra chronionego przez prawo karne materialne. Oznacza to, e fakt
zagro enia lub naruszenia dobra prawnego nie musi by
post powania

przygotowawczego

ani

wyrokiem

przest pstwa. Uzyskanie procesowych uprawnie

potwierdzony wynikami

ustalaj cym

win

sprawcy

pokrzywdzonego nast puje

wie

14

15

dli

Uchwa a SN z dnia 15 wrze nia 1999r., I KZP 26/99, OSNKW 1999, z. 11-12, poz. 69. Tak równie
uchwa a SN z 21 grudnia 1999 r., I KZP 43/99, niepublikowana, z aprobuj cymi uwagami S.
Zab ockiego [w:] Przegl d orzecznictwa S du Najwy szego - Izba Karna, Pal. 1999, nr 12 i 2000, nr 1,
s. 165-166 oraz R.A. Stefa skiego [w:] Przegl d uchwa Izby Karnej i Wojskowej S du Najwy szego
w zakresie praw karnego procesowego za 1999 r., WPP 2000, nr 2, s. 88 - 91.
A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s. 168.

16
T. Grzegorczyk, Kodeks post powania karnego. Komentarze Zakamycza wraz z komentarzem do
ustawy o wiadku koronnym, Kraków 2005, s. 199.

wo

17

W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, Pozna 2000, s. 212.

18

Uchwa a po czonych Izb Karnej i Wojskowej SN z dnia 26 listopada 1976 r., VI KZP 11/75,
OSNKW 1977, z. 1-2, poz. 1.
19

W. Sieracki, E.
awnik, Problematyka oskar enia posi kowego wed ug obowi zuj cych przepisów
k.p.k. z 1969 r. i na tle wypowiedzi doktrynalnych oraz orzecznictwa S du Najwy szego, cz. I, WPP
1993, nr 3-4, s. 59 i n.
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z chwil ustalenia zwi zku pomi dzy przest pstwem, o które toczy si post powanie,

a naruszonym lub zagro onym dobrem prawnym.20 Przyj cie takiego rozwi zania

znajduje uzasadnienie tak e w tym, e skodyfikowana w art. 5 § 1 k.p.k. zasada

tyt

domniemania niewinno ci uniemo liwia aby w istocie uznanie konkretnego podmiotu
za pokrzywdzonego i realizacj jego uprawnie

w procesie karnym tak d ugo, jak

ut

ugo nie zapad by wyrok skazuj cy lub warunkowo umarzaj cy post powanie,
potwierdzaj cy fakt pope nienia przest pstwa. Natomiast w sytuacji wyst pienia
okoliczno ci wy czaj cych bezprawno

czynu osoba nim pokrzywdzona w ogóle

m
Wy

nie by aby uznana za pokrzywdzonego, a tym samym pozbawiona mo liwo ci
wyst powania jako strona w procesie karnym.
W doktrynie podkre la si ,
pokrzywdzonego jest za

e wskazane w art. 49 § 1 i 2 k.p.k. poj cie

eniem hipotetycznym, weryfikowanym w toku procesu

karnego21. Ta “hipotetyczno ” pokrzywdzenia odbiera definicji pokrzywdzonego

iar

charakter czysto materialny i sprawia,

e poj cie to w istocie jest definicj

materialnoprocesow . Jak wskazuje C. Kulesza, brak bezpo redniego oparcia praw
pokrzywdzonego

w prawie

karnym

materialnym

mo e

by

przyczyn

ich

uS

ograniczania przez organy procesowe22. Przyj cie takiej definicji jest, zdaniem B.
Gronowskiej, karnoprocesow
eliminuj c konieczno

gwarancj

statusu prawnego pokrzywdzonego,

ustalania tre ci jego poj cia przez wyliczenie zakresu

pra

przys uguj cych mu w procesie karnym uprawnie .23 Wyklucza to równie odmow
nadania statusu pokrzywdzonego konkretnej osobie tylko z tego powodu,

e nie

udowodni a faktów, na które si powo uje.24

Pozbawienie, na mocy art. 56 § 2 k.p.k. i art. 65 § 3 k.p.k., osoby uznanej ju za
i bior cej udzia

wie

pokrzywdzon

w post powaniu w charakterze oskar yciela

posi kowego lub powoda cywilnego, jej uprawnie procesowych, gdy wyjdzie na jaw,
e nie jest ona pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k., nie oznacza, e s d

dli

20

B. Mik, Glosa do uchwa y SN z dnia 15 wrze nia 1999 r., I KZP 26/99, WPP 2000, nr 2, s. 166.

21

22
C. Kulesza, Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w
wybranych krajów zachodnich, Bia ystok 1995, s. 24.
23

wo

R. Kmiecik, Ustawowa definicja pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 40 k.p.k.), Annales UMCS,
Sectio G, Lublin 1977, s. 19.
wietle ustawodawstwa i praktyki

B. Gronowska, Ochrona uprawnie pokrzywdzonego w post powaniu przygotowawczym.
Zagadnienia karnoprocesowe i wiktymologiczne, Toru 1989, s. 24.
24

B. Mik, Glosa do uchwa y..., op. cit., s. 166
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dokonuje antycypacji, rozstrzygaj c o istnieniu materialnej podstawy pokrzywdzenia.
W my l art. 49 § 1 i 2 k.p.k. do pokrzywdzonych nale

osoby fizyczne, prawne jak

tyt

równie instytucje pa stwowe, spo eczne lub samorz dowe, nawet je li nie posiadaj

osobowo ci prawnej. Zakres podmiotowy definicji zosta wyznaczony cywilistycznymi
okre leniami osoby fizycznej (art. 8 i n. k.c.) oraz osoby prawnej (art. 33 k.c.).

ut

W my l art. 51 § 2 k.p.k. w procesie karnym prawa ma oletniego albo
ubezw asnowolnionego

pokrzywdzonego

mo e

wykonywa

m
Wy

przedstawiciel ustawowy, ale tak e osoba, pod której sta

nie

piecz

tylko

jego

pokrzywdzony

pozostaje. Piecza, o której mowa w art. 51 § 2 k.p.k. stanowi rodzaj opieki faktycznej
sprawowanej wtedy, gdy przedstawiciel ustawowy nie mo e jej wykonywa
samodzielnie, np. rodzice wyje

aj cy na kilka miesi cy za granic , pozostawiaj

dzieci pod opiek dziadków.

iar

Natomiast wykonywanie praw pokrzywdzonego, którym jest osoba nieporadna, art.
51 § 3 k.p.k. powierza osobie, pod której piecz ten pokrzywdzony pozostaje. Poj cie
„nieporadno ci” nale y traktowa jako stan faktyczny, w którym osoba posiadaj ca
zdolno

w sytuacjach

do czynno ci prawnych nie potrafi samodzielnie radzi

uS

pe

sobie

yciowych i potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw25.

Przyczynami nieporadno ci uzasadniaj cymi konieczno
pokrzywdzonego przez opiekuna faktycznego s

wykonywania praw

mi dzy innymi wiek oraz stan

pra

zdrowia. Chocia wskazane w art. 51 § 3 k.p.k. przyczyny maj charakter jedynie
przyk adowy, przez nieporadno

nale y rozumie

fizycznymi cechami cz owieka, a nie b

efekt zwi zany z czysto

cymi wynikiem ubóstwa, bezdomno ci,

wie

pozbawienia mo liwo ci dzia ania, np. przez znajdowanie si poza granicami kraju,
w pa stwie, w którym og oszono stan wojenny, uniemo liwiaj cy pokrzywdzonemu
powrót do kraju i podejmowanie jakichkolwiek dzia

26

.

W przypadku mierci pokrzywdzonego mamy do czynienia z nieco inn

sytuacj .

dli

Wst pienie innych osób do procesu w miejsce pokrzywdzonego odbywa si zatem

wo

25

J. Grajewski [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. P achta, Kodeks post powania karnego.
Komentarze Zakamycza, Tom I, Kraków 2003, s.191.
26

K. Dudka, Udzia pokrzywdzonego w czynno ciach post powania przygotowawczego, [w:]
Problemy znowelizowanej procedury karnej, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Cz.P. K ak, Kraków
2004, s. 342-343.
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na mocy ich w asnego prawa, wynikaj cego z przepisów szczególnych.27 Prawa,

które przys ugiwa yby pokrzywdzonemu, mog

podj

lub kontynuowa

- zgodnie

z art. 52 § 1 k.p.k. - osoby najbli sze, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia

tyt

prokurator, dzia aj c z urz du. Kr g osób najbli szych definiowany wed ug przepisu
art. 115 § 11 k.k. W literaturze przedmiotu osoby wst puj ce w prawa zmar ego

ut

pokrzywdzonego zwyk o okre la si mianem stron zast pczych, przy wyodr bnieniu
sytuacji, w której sukcesor przej

prawa zmar ego, zanim ten sta si stron procesu

oraz w drugim wypadku, gdy zmar y by ju stron , wtedy stron zast pcz okre la

m
Wy

si te jako stron now

28

.

Z wyk adni j zykowej art. 52 § 1 k.p.k. wynika,

e zakres uprawnie

strony

zast pczej lub strony nowej uzale niony jest od uprawnie , jakie posiada
pokrzywdzony w procesie karnym. Nie s one bowiem hipotetycznym zespo em praw
przys uguj cych nast pcy prawnemu

je prawa, jakimi dysponowa okre lony pokrzywdzony w konkretnym

iar

wyznaczaj

w modelowym procesie karnym, lecz

procesie karnym29. Osoby wskazane w art. 52 k.p.k. nie wyst puj
karnym w imieniu pokrzywdzonego jako jego przedstawiciele. Dzia aj

w procesie
w swoim

uS

asnym imieniu, gdy zmar y pokrzywdzony, którego miejsce zajmuj , nie jest ju
podmiotem praw i obowi zków, poniewa wraz z jego mierci one wygas y.30
Istotny wy om od zasady,

e tylko podmiot, którego dobro prawne zosta o

pra

bezpo rednio naruszone lub zagro one przez przest pstwo jest pokrzywdzonym
w procesie karnym wprowadza art. 49 § 3 k.p.k. Przepis ten za pokrzywdzonego
uznaje równie zak ad ubezpiecze w zakresie, w jakim pokry szkod wyrz dzon
pokrzywdzonemu przez przest pstwo lub te

zobowi zany jest do jej pokrycia.

wie

Podstaw uznania tego podmiotu za pokrzywdzonego jest zatem nie bezpo rednie
naruszenie lub zagro enie jego dobra prawnego, lecz powsta e na mocy umowy
cywilnoprawnej zobowi zanie do pokrycia szkody wyrz dzonej pokrzywdzonemu

27

wo

dli

przez przest pstwo.

Uchwa a Ca ej Izby II (karnej) SN z dnia 14 lutego 1931 r. (II Pr. 28/31); por. Uchwa a Ca ej Izby
Karnej SN z dnia 18 pa dziernika 1930 r. II 4 K 236/30, OSP 1930, poz. 170, s. 30.
28
T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post powanie karne, Warszawa 2005,
s. 263-264.
29

K. Dudka, Ograniczenie liczby oskar ycieli..., op. cit., s. 99-100.

30

W. Daszkiewicz, Sukcesja procesowych praw..., op. cit. s. 29-30.
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tyt

3. Pozycja pokrzywdzonego w procesie karnym

Pozycja pokrzywdzonego w procesie karnym nie jest jednolita, uzale niona jest

ut

przede

wszystkim

od

etapu

post powania

karnego.

W

post powaniu

przygotowawczym pokrzywdzony jest stron procesow ex lege, niezale nie od woli
w

procesie

jako

m
Wy

wyst powania

strona

w dochodzeniu lub ledztwie. Funkcj

oraz

od

rzeczywistej

aktywno ci

strony pokrzywdzony mo e pe ni

równie

w post powaniu s dowym, pod warunkiem jednak, e przyjmie co najmniej jedn
z trzech ról procesowych – oskar yciela posi kowego, oskar yciela prywatnego lub
powoda cywilnego. Przej cie post powania do fazy rozpoznawczej pozbawia
pokrzywdzonego

Poza rol

którym

dysponowa

iar

przygotowawczego.

statusu,

w

strony, pokrzywdzony pe ni mo e równie funkcj

toku

post powania

ród a dowodowego,

uS

sk adaj c zeznania w charakterze wiadka lub poddaj c si czynno ciom okre lonym
w art. 192 k.p.k. Role te wzajemnie si przenikaj i uzupe niaj , wp ywaj c tak e na
zakres uprawnie pokrzywdzonego w procesie karnym.

wo

dli

wie

pra
ci
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4. Uprawnienia pokrzywdzonego wynikaj ce z faktu samego

tyt

pokrzywdzenia go przest pstwem

ut

4.1. Informowanie o uprawnieniach

m
Wy

Ofiary przest pstw w Polsce maj formalnie przyznane bardzo liczne uprawnienia,
jednak w praktyce z tych uprawnie

korzystaj

rzadko. Podstawow

barier

w realizacji przez osoby pokrzywdzone ich uprawnie jest to, e nie s one o nich
dobrze informowane.

Kodeks post powania karnego w art. 16 k.p.k. formu uje jedynie ogólny obowi zek
cy na organach procesowych, aby informowa

iar

ci

uczestników post powania,

w tym ofiary przest pstw, o uprawnieniach, jakie im przys uguj . Ten obowi zek
przez organy procesowe jest realizowany w sposób bardzo formalistyczny. Ofierze

uS

przest pstwa wr czana jest kserokopia dokumentu, w którym zacytowane s
odpowiednie artyku y Kodeksu post powania karnego wskazuj ce na przys uguj ce
pokrzywdzonemu uprawnienia.
Prób

zwrócenia uwagi organów

cigania na konieczno

podj cia dzia

pra

zapewniaj cych pokrzywdzonym korzystanie z przys uguj cych im uprawnie
procesowych oraz istniej cych form wsparcia finansowego, psychologicznego,
terapeutycznego, socjalnego oraz ka dego innego niezb dnego dla zapewnienia im

wie

ochrony i poczucia bezpiecze stwa osobistego by o wydanie przez Prokuratora
Generalnego wytycznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie dzia
pokrzywdzonego31.
za

prawa

pokrzywdzonego

do

uzyskania

dli

Wzmocnieniem

na rzecz

informacji

o przys uguj cych mu uprawnieniach jest, wprowadzony ustaw z dnia 5 listopada
2009 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy - Kodeks post powania karnego,

wo

ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589 ze zm.) w art. 334 § 2 k.p.k.,
31

Wytyczne zamieszczono w zeszycie specjalnym z 2009 r. Kwartalnika Krajowej Szko y
downictwa i Prokuratury IURIS EFFECTUS, s. 49 - 51.
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obowi zek na

ony na oskar yciela publicznego zawiadomienia pokrzywdzonego

o przes aniu aktu oskar enia do s du oraz o tre ci przepisów art. 335 i 387 k.p.k.,

a tak e pouczenia go o uprawnieniach zwi zanych z dochodzeniem roszcze

tyt

maj tkowych oraz o tre ci art. 49a k.p.k. a w razie potrzeby tak e o prawie z

enia

wiadczenia o dzia aniu w charakterze oskar yciela posi kowego. Zmieniony przepis
ycie z dniem 8 czerwca 2010 r. i jest wa nym krokiem w kierunku

ut

wszed w

zwi kszenia efektywno ci realizacji uprawnie pokrzywdzonych.

m
Wy

4.2. Zawiadomienie o przest pstwie i wniosek o ciganie
W

sprawie

o

ka de

przest pstwo

publicznoskargowe

cigane

z

urz du

pokrzywdzony mo e wyst pi z zawiadomieniem o przest pstwie. Niezale nie za
od

tego,

kto

z

zawiadomienie,

ujawniony

pokrzywdzony

winien

by

iar

zawiadomiony przez organ prowadz cy post powanie o wszcz ciu, a tak e
o odmowie wszcz cia dochodzenia lub

ledztwa, jak równie

o umorzeniu

wszcz tego post powania przygotowawczego wraz z pouczeniem o przys uguj cych

W

sprawach

o

cych obowi zkach (art. 305 § 4 w zw. z art. 325a k.p.k.).

uS

mu uprawnieniach i ci

przest pstwa

publicznoskargowe

cigane

na

wniosek

pokrzywdzonego od jego woli zale y wszcz cie lub kontynuacja post powania

17 § 1 pkt 10 i § 2 k.p.k.). Do chwili jego z

pra

przygotowawczego. Wniosek o ciganie jest szczególn przes ank procesow (art.
enia organ procesowy wykonuje jedynie

czynno ci nie cierpi ce zw oki w celu zabezpieczenia ladów i dowodów, a tak e
czynno ci zmierzaj ce do ustalenia, czy wniosek zostanie z

ony. Pokrzywdzony

wie

winien by przez organ procesowy pouczony o przys uguj cym mu uprawnieniu do
enia wniosku (art. 12 k.p.k.). Brak wniosku powoduje odmow
dochodzenia lub ledztwa, b

wszcz cia

umorzenie ju wszcz tego post powania (art. 17 § 1

pkt 10 k.p.k.).

dli

Pokrzywdzony mo e w wypadku tej kategorii przest pstw oddzia ywa nie tylko na
rozpocz cie post powania, ale tak e cofaj c wniosek, spowodowa

wo

prowadzonego post powania. Skuteczno

zako czenie

jego o wiadczenia jest uzale niona

w post powaniu przygotowawczym od zgody prokuratora, a w post powaniu
dowym od zgody s du oraz od zachowania terminu do cofni cia wniosku. Wniosek
mo e by

bowiem cofni ty do rozpocz cia przewodu s dowego na pierwszej

ci
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rozprawie g ównej, z wyj tkiem sytuacji, gdy chodzi o przest pstwo okre lone w art.

197 k.k. W my l art. 12 § 3 k.p.k. w wypadku cofni cia wniosku o ciganie, ponowne

jego z

enie jest niedopuszczalne.

tyt

4.3. Wniosek o naprawienie szkody

ut

Je eli nie wytoczono powództwa cywilnego, zgodnie z art. 49a k.p.k. pokrzywdzony
mo e a do czasu zako czenia pierwszego przes uchania go na rozprawie g ównej

m
Wy

wniosek o orzeczenie obowi zku naprawienia wyrz dzonej przest pstwem
szkody w ca

ci lub w cz

ci lub zado uczynienia za doznan krzywd . Je eli sam

pokrzywdzony takiego wniosku nie z

y, mo e uczyni

to prokurator. Termin

zakre lony w art. 49a k.p.k. ma charakter prekluzyjny, dlatego pó niejsze zg oszenie
wniosku jest niedopuszczalne. Jednak s d mo e orzec rodek karny, o którym mowa

zas dzi

te na podstawie art. 415 § 4 k.p.k. z urz du

iar

w art. 46 § 1 k.k. z urz du, b

odszkodowanie na rzecz pokrzywdzonego, chyba

e ustawa stanowi

inaczej. Zamiast wnioskowanego w terminie obowi zku z art. 46 § 1 k.k. s d mo e

wo

dli

wie

pra

uS

orzec na rzecz pokrzywdzonego nawi zk (art. 46 § 2 k.k.).

ci
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5. Uprawnienia strony w post powaniu przygotowawczym

tyt

Zgodnie

z

art.

299

§

1

k.p.k.

pokrzywdzony

jest

stron

post powania

ut

przygotowawczego. Przez stron rozumie si powszechnie podmiot, który ma interes
prawny w korzystnym dla siebie rozstrzygni ciu o przedmiocie procesu karnego. By
ni

zosta w post powaniu przygotowawczym ze strony pokrzywdzonego nie jest

m
Wy

wymagana adna aktywno
pokrzywdzonemu

ten

, ani decyzja organu procesowego, która przyznawa aby

status.

Brak

pó niejszej

aktywno ci

pokrzywdzonego

w post powaniu przygotowawczym równie nie ma wp ywu na fakt bycia stron oraz
zakres jej uprawnie w procesie.

W toku post powania przygotowawczego pokrzywdzony mo e sk ada samodzielnie

iar

lub za po rednictwem pe nomocnika wnioski dowodowe (art. 315 § 1 k.p.k.),
uczestniczy we wnioskowanych czynno ciach dowodowych (art. 315 § 2 k.p.k.),
domaga si przes uchania przez s d wiadka, gdy zachodzi niebezpiecze stwo, e

uS

nie b dzie mo na go przes ucha w pó niejszym czasie na rozprawie (art. 316 § 3
k.p.k.), uczestniczy w innych czynno ciach niepowtarzalnych (art. 316 § 1 k.p.k.)
oraz

da

dopuszczenia

do

ka dej

czynno ci

dowodowej

post powania

pra

przygotowawczego (art. 317 k.p.k.). Je eli w post powaniu przygotowawczym
dopuszczono dowód z opinii bieg ego, pokrzywdzonemu dor cza si
postanowienia o powo aniu bieg ego i zezwala, gdy tego za

odpis

da, na zapoznanie si

z pisemn jego opini , a w razie przes uchiwania bieg ego - na udzia w tej czynno ci
prowadz cego post powanie

wie

(art. 318 k.p.k.). Pokrzywdzony ma prawo, za zgod

przygotowawcze, przegl dania akt (art. 156 § 5 k.p.k.). Mo e równie
decyzj odmawiaj

zaskar

ich udost pnienia (art. 159 k.p.k.).

postanowienia i zarz dzenia wydane

dli

Pokrzywdzony mo e tak e zaskar

w post powaniu przygotowawczym (art. 465 i 466 § 1 k.p.k.). Mo e równie wnosi
za alenia na inne czynno ci, je eli naruszaj

na bezczynno

organów

wo

Pokrzywdzony, który z

jego prawa (art. 302 § 2 k.p.k.).

zawiadomienie o przest pstwie mo e wnie

za alenie

cigania, je eli w ci gu 6 tygodni od wyst pienia

z zawiadomieniem nie zosta zawiadomiony o wszcz ciu lub o odmowie wszcz cia
dochodzenia lub

ledztwa (art. 306 § 3 k.p.k.). Ma on równie

ci
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postanowienie odmawiaj ce wszcz cia lub umarzaj ce post powanie (art. 306 § 1

k.p.k.). W toku prowadzonego post powania przygotowawczego w przypadku jego
przewlek

ci pokrzywdzony mo e z

tyt

2004r.

o

skardze

w post powaniu

na

naruszenie

przygotowawczym

skarg w trybie ustawy z dnia 17 czerwca
prawa

strony

prowadzonym

do

rozpoznania

sprawy

lub nadzorowanym przez

ut

prokuratora i post powaniu s dowym bez nieuzasadnionej zw oki (Dz. U. Nr 179,
poz. 1843 ze zm.)

daj c stwierdzenia przewlek

ci post powania, wskazania

wykonania okre lonych czynno ci oraz zas dzenia odpowiedniej kwoty pieni

nej,

m
Wy

nie przekraczaj cej 20.000 z .

Pokrzywdzonego zawiadamia si o przes aniu aktu oskar enia do s du oraz o tre ci
art. 335 i 387 k.p.k. Wraz z tym zawiadomieniem pokrzywdzonego nale y tak e
pouczy o uprawnieniach zwi zanych z dochodzeniem roszcze maj tkowych oraz
o tre ci art. 49a k.p.k., a w razie potrzeby tak e o prawie do z

enia o wiadczenia

iar

o dzia aniu w charakterze oskar yciela posi kowego (art. 334 § 2 k.p.k.). Podobne
obowi zki spoczywaj na organach procesowych w przypadku kierowania do s du
wniosku o warunkowe umorzenie post powania (art. 336 § 4 k.p.k.). W przypadku

uS

za

sk adania wniosku o rozpoznanie sprawy w post powaniu przyspieszonym

Policja dor cza pokrzywdzonemu pisemne pouczenie o uprawnieniach wynikaj cych
z art. 46 § 1 k.k. i art. 387 § 2 k.p.k. oraz o tre ci art. 49a i 474a k.p.k., a tak e
enia o wiadczenia o dzia aniu w post powaniu w charakterze

pra

o prawie z

oskar yciela posi kowego (art. 517 d § 3 k.p.k.).
d

lub

prokurator

niezw ocznie

zawiadamiaj

przedstawiciela ustawowego lub osob , pod której sta

jego

piecz pozostaje, zgodnie

wie

z art. 253 § 3 k.p.k., o uchyleniu, nieprzed

pokrzywdzonego,

eniu lub zmianie tymczasowego

aresztowania na inny rodek zapobiegawczy, chyba e pokrzywdzony o wiadczy , e
z tego uprawnienia rezygnuje. S d, w my l art. 168a § 2 k.k.w., kieruj c orzeczenie
enia wniosku o niezw oczne

dli

do wykonania poucza pokrzywdzonego o prawie z

zawiadomienie go o zwolnieniu skazanego z zak adu karnego po odbyciu kary,
o ucieczce skazanego z zak adu karnego, a tak e o ka dorazowym wydaniu decyzji

wo

o udzieleniu skazanemu przepustki (losowej lub nagrodowej), czasowego zezwolenia
na opuszczenie zak adu karnego bez dozoru lub konwoju, przerwy w karze oraz
warunkowego zwolnienia (art. 168a § 1 k.k.w.).

ci
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6. Uprawnienia w post powaniu s dowym

tyt

W post powaniu jurysdykcyjnym status pokrzywdzonego zasadniczo si

ut

Nie jest on stron

procesow

eo ipso. Stron

zmienia.

staje si , dopiero w momencie

przybrania jednej z trzech ról procesowych, tj. oskar yciela posi kowego (art. 53
k.p.k.), oskar yciela prywatnego (art. 59 k.p.k.) b

m
Wy

k.p.k.). Role te równie

mog

by

powoda cywilnego (art. 62

czone. Pokrzywdzony mo e wyst powa

jednocze nie jako oskar yciel prywatny i powód cywilny, albo oskar yciel posi kowy
i powód cywilny.32 Nie mo na kumulowa roli pokrzywdzonego z rol oskar onego
poza wypadkiem oskar enia wzajemnego w sprawach prywatnoskargowych (art. 50
k.p.k.).

iar

Zarówno z

enie przez pokrzywdzonego o wiadczenia o zamiarze wyst powania

w charakterze oskar yciela posi kowego, wyst pienie z powództwem cywilnym jak

uS

i przy czenie si innego pokrzywdzonego tym samym czynem do udzia u w sprawie
w charakterze oskar yciela posi kowego (art. 55 § 3 k.p.k.) lub oskar yciela
prywatnego (art. 59 § 2 k.p.k.) mo e nast pi
dowego na rozprawie g ównej.

do momentu otwarcia przewodu

pra

6.1. Uprawnienia na etapie poprzedzaj cym rozpraw
Z brzmienia przepisów ustawy nie da si wyprowadzi pogl du, e pokrzywdzony ex

wie

lege zachowuje uprawnienia strony procesowej po wniesieniu aktu oskar enia do
du. Pokrzywdzony staje si
wiadczenia, e b dzie dzia

oskar ycielem posi kowym z chwil

z

enia

w takim charakterze, a o wiadczenie to ma charakter

subsydiarnego aktu oskar enia powoduje,

dli

konstytutywny. Wniesienie przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskar enia lub
e staje si

stron

post powania

jurysdykcyjnego, tj. oskar ycielem prywatnym lub oskar ycielem posi kowym

wo

subsydiarnym. Jedynie w przypadku z

enia powództwa cywilnego o nadaniu

pokrzywdzonemu statusu strony post powania s dowego zadecyduje przyj cie go
32

Przeprowadzone przez S. Waltosia badania na podstawie praktyki s dów krakowskich wykaza y, e
pokrzywdzony nie korzysta z tej mo liwo ci zbyt cz sto. Zob. S. Walto , Oskar yciel posi kowy
w praktyce s dowej. Na podstawie praktyki s dów krakowskich, PiP 1973, nr 10, s. 116.
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przez s d na podstawie art. 65 § 2 k.p.k.

Wprawdzie

pokrzywdzony

z

racji

samego

pokrzywdzenia

nie

jest

stron

tyt

post powania s dowego, niemniej jednak zachowuje pewne uprawnienia w fazie

wst pnej kontroli oskar enia, chocia by nie wcieli si w rol powoda cywilnego, czy
oskar yciela posi kowego. W tej fazie post powania pokrzywdzonemu przys uguj

ut

jednak tylko uprawnienia wyra nie mu przyznane w ustawie. Pokrzywdzony mo e
zatem dokonywa

uzgodnie

zado

gdy

prokurator

z

m
Wy

uczynienia,

z oskar onym w kwestii naprawienia szkody lub
wniosek

o

warunkowe umorzenie

post powania (art. 341 § 3 k.p.k.) lub o wydanie wyroku skazuj cego bez
przeprowadzania rozprawy (art. 343 § 3 k.p.k. w zw. z art. 341 § 3 k.p.k.)33. Mo e
tak e

aktywnie uczestniczy

w wydaniu wyroku

post powanie, a nawet mie wp yw na jego tre

umarzaj cego

warunkowo

, bowiem art. 341 § 3 i 4 k.p.k.

zezwala pokrzywdzonemu na porozumienie z oskar onym w kwestii naprawienia

iar

szkody i obliguje s d do wzi cia pod uwag
Pokrzywdzony ma prawo wzi
post powania

i

wyników tego porozumienia34.

udzia w posiedzeniu w przedmiocie umorzenia

zastosowania

rodka

zabezpieczaj cego

uS

niepoczytalnego sprawcy35, bo kwesti

w

stosunku

do

jego udzia u w posiedzeniu rozstrzyga art.

354 pkt 2 k.p.k. Przys uguje mu uprawnienie do zaskar enia postanowienia
w

przedmiocie

dowodów

rzeczowych

w

razie

umorzenia

post powania

pra

przygotowawczego (art. 340 § 1 w zw. z art. 323 § 2 k.p.k.) lub wydania wyroku
o warunkowym umorzeniu post powania (art. 342 § 4 k.p.k.).
Poniewa

pokrzywdzony posiada prawo udzia u w tych posiedzeniach, s d ma

obowi zek zawiadomi

go o ich terminach. Najpó niej w terminie posiedzenia

wie

pokrzywdzony mo e wcieli si w rol strony, sk adaj c odpowiednie o wiadczenie
o woli bycia oskar ycielem posi kowym b

te , gdy b dzie to dopuszczalne,

wytaczaj c powództwo cywilne. W razie rozpatrywania wniosku prokuratora

na mo liwo

porozumienia si oskar onego z pokrzywdzonym co do naprawienia

szkody lub zado

uczynienia krzywdzie, odroczy

posiedzenie lub zarz dzi

wo

33

dli

o warunkowe umorzenie post powania, s d mo e, uznaj c to za celowe ze wzgl du

Z. Gosty ski, Karnoprawny obowi zek naprawienia szkody, Katowice 1984, s. 158.

34

H. Paluszkiewicz, Realizacja zasady jawno ci przy orzekaniu o warunkowym umorzeniu
post powania karnego w toku posiedzenia s du, Prok. i Pr. 2004, nr 9, s. 94.
35

Por. P. Hofma ski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks post powania..., Tom II, op. cit., s. 263.
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mediacje (art. 341 § 3 k.p.k.). Ustawodawca w wypadku wyroku warunkowo
umarzaj cego post powanie przyznaje pokrzywdzonemu prawo zaskar enia tego

orzeczenia wydanego na posiedzeniu (art. 444 k.p.k.), st d te

obowi zek

tyt

dor czenia pokrzywdzonemu odpisu wydanego na posiedzeniu wyroku (art. 342 § 5
k.p.k.). W innych posiedzeniach s du wskazanych w art. 339 § 3 k.p.k.,

ut

ustawodawca nie przewiduje udzia u pokrzywdzonego. Zatem je eli pokrzywdzony
chce w nich uczestniczy , winien z

o wiadczenie o wst pieniu do post powania

w roli oskar yciela posi kowego. B dzie tak e zawiadamiany o posiedzeniach,

m
Wy

w których uczestniczy

mog

strony (art. 339 § 5 k.p.k.), gdy zostanie przyj te

wniesione przez niego powództwo cywilne. Kodeks post powania karnego
przewiduje

udzia

pokrzywdzonego

w posiedzeniu

w przedmiocie podj cia

post powania warunkowo umorzonego (art. 550 § 2 k.p.k.).

iar

6.2. Uprawnienia w czasie rozprawy

Pokrzywdzony z racji samego pokrzywdzenia mo e uczestniczy tak e w rozprawie,
na ni

stawi (art. 384 § 2 k.p.k.), st d powinien by

uS

je eli si

o jej terminie

zawiadomiony. Niestawiennictwo, nawet usprawiedliwione, pokrzywdzonego nie
tamuje toku rozprawy, ale jego udzia w rozprawie mo e by istotny w szczególno ci
wówczas, gdy wyst pi z wnioskiem o naprawienie szkody lub zado

uczynienie na

pra

podstawie art. 46 k.k. albo gdy od jego stanowiska zale y uwzgl dnienie wniosku
oskar onego o skazanie go bez przeprowadzania post powania dowodowego (art.
387 § 2 k.p.k.). Pokrzywdzony mo e sprzeciwi si

wnioskowi oskar onego. S d

wie

mo e równie chcie zarz dzi , by oskar ony i pokrzywdzony porozumieli si co do
naprawienia szkody (art. 387 § 3 k.p.k.). W takich sytuacjach mo liwe jest nawet
zobowi zanie pokrzywdzonego do obecno ci na rozprawie lub jej cz

ci (art. 384 § 3

k.p.k.). Je eli pokrzywdzony uczestniczy w rozprawie, przes uchuje si

go

dli

w pierwszej kolejno ci. Udzia pokrzywdzonego w rozprawie, gdy nie jest on stron
post powania, nie gwarantuje mu prawa zadawania pyta osobom przes uchiwanym,
wniosków

dowodowych,

sk adania

o wiadcze

co

do

wo

sk adania

ka dej

z rozstrzyganych kwestii, ani te prawa do zabrania ko cowego g osu. By korzysta
z tych uprawnie w post powaniu s dowym musi wyst pi w roli strony procesowej.

ci
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7. Pokrzywdzony jako ród o dowodowe

tyt

Pokrzywdzony,

nie

przestaj c

by

stron

procesu

karnego,

mo e

pe ni

ut

jednocze nie funkcj osobowego ród a dowodowego, przez które rozumiemy ka
osob , posiadaj

informacje na temat przest pstwa lub okoliczno ci mu

towarzysz cych. Do osobowych

róde dowodowych zaliczamy

wiadka, bieg ego

m
Wy

i oskar onego. Pokrzywdzony nie jest odr bnym ród em dowodowym w procesie
karnym. Sk adaj c zeznania wyst puje w charakterze wiadka.36
Od chwili wezwania pokrzywdzonego w charakterze wiadka zaczynaj go obci
obowi zki na

one przez ustaw

na

wiadka dotycz ce zarówno stawiennictwa

i pozostawania do dyspozycji organu procesowego, jak i obowi zku z

iar

mówienia prawdy oraz w post powaniu s dowym - z

enia zezna ,

enia przyrzeczenia. W wielu

wypadkach pokrzywdzony stanowi g ówne ród o informacji o przest pstwie, którego
sta si ofiar . Jest zatem naturalne, e powinien zosta przes uchany w charakterze

uS

wiadka w pierwszej kolejno ci, zanim zostan
384 § 2 in fine k.p.k.).
Dodatkowo s usznie zwraca si
wiadka, powinien by

na fakt, e pokrzywdzony, jako szczególny

traktowany w sposób zapewniaj cy unikni cie

pra

rodzaj

uwag

przeprowadzone inne dowody (art.

pog bienia traumy wynikaj cej z przest pstwa i uchronienie przed wtórn
wiktymizacj ze strony organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci37. Temu celowi
mi dzy innymi s

y uregulowana w art. 185a k.p.k. instytucja przes uchania

wie

ma oletniego pokrzywdzonego o przest pstwa okre lone w rozdziale XXV i XXVI
36

wo

dli

Por. R. A. Stefa ski, Role pe nione przez pokrzywdzonego i jego uprawnienia w post powaniu
przygotowawczym, [w:] Ofiary przest pstw. I Mi dzynarodowa Konferencja na Rzecz Ofiar
Przest pstw. Popowo, 4-6 listopada 1999 r. Sesja-Dzie 22 lutego - Europejskim Dniem Ofiar
Przest pstw, Warszawa 2000, s. 75. Warto w tym miejscu przypomnie , e art. 184 k.p.k. nie wy cza
mo liwo ci wyst pienia pokrzywdzonego w procesie karnym w charakterze wiadka anonimowego,
chocia raczej trudno by oby wyobrazi sobie sytuacj , w której mo liwe jest utajnienie danych
osobowych pokrzywdzonego, wyst puj cego w tej roli, bez zagro enia ujawnienia jego to samo ci
jako wiadka anonimowego, zw aszcza, gdy ma zeznawa o fakcie znanym tylko oskar onemu. Por.
uzasadnienie uchwa y SN z 20 stycznia 1999, I KZP 21/98, OSNKW 1999, z. 1-2, poz. 3 z glosami
aprobuj cymi . Wo niaka, OSP 1999, nr 6, s. 121 i n., oraz B. Szyprowskiego, OSP 1999, nr 9, s.
153 i n., glos krytyczn B. Kolasi skiego i T. Kulikowskiego, Prok. i Pr. 2000, nr 4, s. 99 i n. Zob.
tak e P. Wili ski, wiadek incognito w polskim procesie karnym, Kraków 2003, s. 536-538.
37
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ci

Por. R.A. Stefa ski, Przes uchanie pokrzywdzonego poni ej lat 15 w procesie karnym, [w:]
Wspó czesne problemy procesu karnego i jego efektywno ci, Ksi ga Pami tkowa Profesora Andrzeja
Bulsiewicza, red. A. Marek, Toru 2004, s. 374.

Ins

kodeksu karnego (przest pstwa przeciwko wolno ci seksualnej i obyczajno ci oraz

przeciwko rodzinie i opiece).

tyt

Pokrzywdzony, zgodnie z art. 192 k.p.k. mo e jeszcze by innym ród em dowodu.

Ma on obowi zek podda si ogl dzinom i badaniom nie po czonym z zabiegami
chirurgicznymi lub obserwacj w zak adzie leczniczym, je li karalno

czynu zale y

ut

od jego stanu zdrowia. Obowi zek ten istnieje niezale nie od tego, czy
pokrzywdzony wyst puje jednocze nie w charakterze

wiadka, czy te

nie.

m
Wy

Uzale nienie karalno ci czynu od stanu zdrowia pokrzywdzonego nie oznacza
wy cznie ustalenia elementów, które stanowi

znamiona okre lonego typu czynu

zabronionego (np. naruszenie czynno ci narz du cia a do 7 dni albo na okres
powy ej 7 dni – art. 156 § 1 i 2 k.k.), lecz równie konieczno

ustalenia, czy czyn

w ogóle mia miejsce38.

Je li s w tpliwo ci co do stanu zdrowia psychicznego, stanu rozwoju umys owego

iar

lub zdolno ci postrzegania albo odtwarzania postrze

, na mocy art. 192 § 2 k.p.k.

pokrzywdzony wyst puj cy w charakterze wiadka ma obowi zek sk ada zeznania
temu sprzeciwi .

Wskazane w art. 192 § 2 k.p.k. powody s

do przes uchania

uS

z udzia em bieg ego lekarza lub psychologa i nie mo e si
jedyn

podstaw

wiadka z udzia em bieg ego lekarza lub psychologa. Nie mo na przeprowadza tej
czynno ci tylko dlatego,

e strona jest przekonana, i

wiadka s

wo

dli

wie

pra

niezgodne z rzeczywisto ci .39

zeznania

38

T. Grzegorczyk, Kodeks post powania ..., op. cit., s. 490.

39

Wyrok SN z dnia 14 pa dziernika 1998 r., V KKN 283/97, OSNKW 1999, z. 1-2, poz. 6.

ci
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tyt

8. Uprawnienia pokrzywdzonego wyst puj cego w post powaniu
dowym w charakterze strony

ut

W

pierwszym

rz dzie

zespó

oskar ycielskich

uprawnie

i

obowi zków

pokrzywdzonego skumulowany jest w roli oskar yciela prywatnego oraz oskar yciela

m
Wy

posi kowego. Poj cie oskar yciela posi kowego jest wykorzystywane dla wskazania
dwóch odmiennych ról procesowych pokrzywdzonego. Mo e on bowiem wyst powa
jako oskar yciel posi kowy obok wnosz cego i popieraj cego przed s dem akt
oskar enia, oskar yciela publicznego. Pokrzywdzony mo e tak e wyst powa
w sprawach z oskar enia publicznego przed s dem samodzielnie, wnosz c
i popieraj c w asny akt oskar enia, wówczas równie jest oskar ycielem posi kowym

iar

- subsydiarnym.

Proces karny co do zasady zmierza do rozstrzygni cia kwestii odpowiedzialno ci

jednak obj

uS

karnej konkretnej osoby z powodu pope nienia zarzucanego jej przest pstwa. Mo e
tak e, na skutek inicjatywy pokrzywdzonego, b

prokuratora

dzia aj cego na rzecz pokrzywdzonego, rozstrzyganie kwestii odpowiedzialno ci
cywilnej

sprawcy

przest pstwa.

Wówczas

pokrzywdzony

mo e

wyst pi

pra

w charakterze powoda cywilnego.

8.1. Pokrzywdzony jako oskar yciel prywatny

wie

Pokrzywdzony, który w sprawach o przest pstwa przekazane przez przepisy prawa
karnego materialnego do

cigania z oskar enia prywatnego wnosi i popiera

oskar enie (art. 59 § 1 k.p.k.) jest oskar ycielem prywatnym.

dli

Zakres przest pstw ciganych z oskar enia prywatnego okre laj przepisy kodeksu
karnego i ustaw szczególnych. Przepisy te statuuj c typ czynu zabronionego,
wskazuj

tryb

jego

cigania.

prywatnoskargowych znajduj si :
- lekkie uszkodzenie cia a (art. 157 § 2 k.k.),

kodeksowych

czynów

ci
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wo

jednocze nie

Ins

- nieumy lne uszkodzenie cia a o charakterze innym ni

powoduj ce ci

ki

uszczerbek na zdrowiu (art. 157 § 3 k.k.),

tyt

- znies awienie i znies awienie prasowe (art. 212 § 1 i § 2 k.k.),

- zniewa enie i zniewa enie prasowe (art. 216 § 1 i § 2 k.k.),

ut

- naruszenie nietykalno ci cielesnej.
Do grupy przest pstw prywatnoskargowych nale

równie czyny zabronione, które

mo na dekodowa z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe

m
Wy

(Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), polegaj ce na uchylaniu si

od obowi zku

opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, albo opublikowaniu ich wbrew
warunkom okre lonym w ustawie.
Kr g przest pstw
wszystkim to,

ciganych z oskar enia prywatnego charakteryzuje przede

e dobra prawne chronione przepisami ustawy nale

do dóbr

iar

osobistych. Sprawca przest pstwa naruszaj c dobro prawnie chronione godzi
w sfer prywatno ci jednostki. Wprowadzaj c tryb prywatnoskargowy ustawodawca
przekazuje

uS

prawne w

ciganie w r ce pokrzywdzonego, a zatem podmiotu którego dobro
nie zosta o naruszone (zagro one)40.

W sprawach o przest pstwa

cigane z oskar enia prywatnego ustawodawca

przewidzia dla prokuratora, je eli wymaga tego interes spo eczny (art. 60 § 1 k.p.k.),

pra

mo liwo

wszcz cia post powania lub tak e wst pienia do post powania

tocz cego si

na skutek aktu oskar enia wniesionego przez oskar yciela

prywatnego. Sama decyzja prokuratora jest w pe ni suwerenna i nie podlega kontroli

wie

du41. Jego ingerencja w tych sprawach dopuszczalna jest wy cznie po stronie
oskar enia42. Sytuacja taka jest mo liwa tak e, gdy post powanie w sprawie zosta o
przez prokuratora wszcz te w przekonaniu, e czyn winien by

cigany z urz du43.

Post powanie zainicjowane przez prokuratora lub takie, do którego on przyst pi ,

dli

40

M. Cie lak, Polska procedura…, s. 38.

41

Wyrok SA w Bia ymstoku z dnia 24 stycznia 2002 r., II AKa 350/01, OSA 2002, z. 12, poz. 90.

wo

42 Uchwa a SN z dnia 26 czerwca 1970 r., VI KZP 18/69, OSNKW 1970, z. 9, poz. 99. M. Mozgawa
i K. Dudka w raporcie pt. Interes spo eczny jako podstawa ingerencji prokuratora w ciganie
przest pstw prywatnoskargowych, IWS 2010, niepublikowany, zdecydowanie kwestionuj praktyk
obejmowania cigania przest pstw prywatnoskargowych przez prokuratora jedynie po stronie
pokrzywdzonego, wykazuj c, e s przypadki, gdy ingerencja prokuratora we wszcz te ze skargi
prywatnej post powanie po stronie prokuratora jest uzasadnione.
43

T. Grzegorczyk, Kodeks post powania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 231.
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toczy si

z urz du. Pokrzywdzony, który przedtem wniós oskar enie prywatne,

korzysta ex lege z praw oskar yciela posi kowego (ubocznego). Nie wymaga si od

niego adnego dodatkowego o wiadczenia.

tyt

Je eli prokurator, który wst pi do post powania, nast pnie odst pi od oskar enia,
pokrzywdzony powraca w dalszym post powaniu do roli oskar yciela prywatnego

ut

(art. 60 § 3 k.p.k.). Powrót do poprzednio pe nionej roli nast puje z mocy samego
prawa. Pokrzywdzony, który nie wniós oskar enia, mo e w terminie zawitym 14 dni

m
Wy

od daty powiadomienia go o odst pieniu prokuratora od oskar enia z
akt oskar enia lub o wiadczenie,
prywatne.

Je eli

natomiast

prywatny

e podtrzymuje „oskar enie prokuratora” jako

takiego

o wiadczenia

nie

z

y,

s d

umarza

post powanie (art. 60 § 4 k.p.k.). Takie rozwi zanie dotyczy przypadków odst pienia
od oskar enia ju

w toku post powania jurysdykcyjnego. Ta regulacja nie ma

zastosowania do post powania przygotowawczego wszcz tego i prowadzonego

iar

przez prokuratora od pocz tku. Wówczas uznaj c,

e czyn zabroniony obj ty

post powaniem stanowi przest pstwo cigane z oskar enia prywatnego, a brak jest
interesu spo ecznego w jego

ciganiu, prokurator umorzy post powanie44. Je eli

uS

postanowienie zapad o wy cznie z uwagi na brak interesu spo ecznego w ciganiu
z urz du sprawcy czynu, za alenie na nie rozpoznaje prokurator nadrz dny (art. 465
§ 2a k.p.k.).

okre lonych czynno ci lub z

dokonania

pra

Status oskar yciela prywatnego pokrzywdzony nabywa z chwil
enia odpowiednich o wiadcze , a to:

1) przez skuteczne wniesienie prywatnego aktu oskar enia;

wie

2) przez przyst pienie do tocz cego post powania, o ile jest pokrzywdzonym tym
samym czynem i uczyni to do czasu rozpocz cia przewodu s dowego (art. 59
§ 2 k.p.k.);

dli

3) przez o wiadczenie o podtrzymaniu oskar enia, gdy prokurator po ingerencji
w trybie art. 60 k.p.k., nast pnie od oskar enia odst pi;

enie o wiadczenia o wst pieniu w prawa zmar ego oskar yciela

wo

4) przez z

prywatnego (art. 61 k.p.k.).

Uchwa a SN z dnia 20 kwietnia 1974 r., VI KZP 55/73, OSNKW 1974, z. 7–8, poz. 128.
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W sprawach o przest pstwa

wszczyna si

cigane z oskar enia prywatnego post powanie

na podstawie aktu oskar enia wniesionego przez pokrzywdzonego.

Prywatny akt oskar enia ma uproszczon

tyt

pisma

procesowego

(art.

119

k.p.k.),

form . Musi odpowiada
nadto

winien

wymaganiom

zawiera

oznaczenie

oskar onego, opis zarzucanego mu czynu oraz wskazanie dowodów, na których

ut

oskar enie si opiera (art. 487 k.p.k.).
Aktem wszczynaj cym post powanie mo e by

ona Policji. Wówczas Policja, po przyj ciu takiej skargi, w razie

m
Wy

pokrzywdzonego z

tak e ustna lub pisemna skarga

potrzeby zabezpiecza dowody, a nast pnie skarg przekazuje do s du w

ciwego

do jej rozpoznania. Skarga sk adana Policji winna zawiera dane, które pozwol na
przyj cie, e spe nione zosta y wymogi formalne z art. 487 k.p.k.
Oskar yciel prywatny, wnosz c prywatny akt oskar enia lub wraz z o wiadczeniem
o przy czeniu si do tocz cego si post powania lub podtrzymaniu oskar enia, od

iar

którego odst pi prokurator, zobowi zany jest do czy dowód wp acenia do kasy
dowej zrycza towanej równowarto ci wydatków (art. 621 § 1 k.p.k.). W obecnym

uS

stanie prawnym, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 28 maja
2003 r. w sprawie wysoko ci zrycza towanej równowarto ci wydatków w sprawach
z oskar enia prywatnego45, wysoko
wynosi 300 z otych.

zrycza towanej równowarto ci wydatków

pra

Prywatny akt oskar enia podlega kontroli formalnej i je eli nie odpowiada wymogom
formalnym zwracany jest pokrzywdzonemu do uzupe nienia braków (art. 337 § 1
k.p.k. w zw. z art. 468 k.p.k. i 485 k.p.k.). W razie braków formalnych pisma

biegu, wzywa si

wie

procesowego z art. 119 k.p.k., z powodu których nie mo na nada mu procesowego
oskar yciela prywatnego, w trybie art. 120 § 1 k.p.k., o ich

uzupe nienie. Podobnie znajdzie zastosowanie ten przepis w sytuacji, gdy
oskar yciel prywatny nie ui ci zrycza towanej równowarto ci wydatków. W razie

dli

uzupe nienia tych braków w terminie, pismo wywo uje skutki od dnia jego wniesienia.
W razie nieuzupe nienia braków w terminie, pismo uznaje si

zarz dzenie

prezesa

przy dor czeniu wezwania (art. 120 § 2 k.p.k.). Na
s du

stwierdzaj ce

bezskuteczno

wo

o czym nale y pouczy

za bezskuteczne,

prywatnego

aktu

oskar enia przys uguje za alenie, albowiem zamyka ono drog do wydania wyroku

U. 2003, nr 104, poz. 980.
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(art. 459 § 1 k.p.k. w zw. z art. 466 § 1 k.p.k.).
Poniewa

w tej kategorii spraw, co do zasady, nie jest przeprowadzane

tyt

post powanie przygotowawcze, s d mo e zleci

Policji wykonanie okre lonych

czynno ci. Policja realizuj c czynno ci zlecone przez s d mo e dokona

tak e

innych niezb dnych czynno ci zabezpieczaj cych dowody, a niecierpi cych zw oki.

ut

W toku tych czynno ci stosuje si

odpowiednio przepisy o czynno ciach

dowodowych w niezb dnym zakresie (art. 488 § 2 zdanie drugie k.p.k.). Wyniki

m
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przeprowadzonych czynno ci dowodowych Policja przekazuje s dowi (art. 488 § 2
zdanie pierwsze k.p.k.). S d mo e zleci Policji czynno ci dowodowe tylko wtedy,
gdy uznaje post powanie prywatnoskargowe za dopuszczalne.
Sprawy z oskar enia prywatnego rozpoznawane s

przez s d jednoosobowo (art.

476 § 1 k.p.k. w zw. z art. 485 k.p.k.).
charakterystyczn

rozprawy

posiedzeniem

post powania prywatnoskargowego jest poprzedzenie

iar

Cech

pojednawczym.

Je eli

samo

post powanie

jest

dopuszczalne, sprawa jest kierowana na posiedzenie pojednawcze, albo do

pojednawczego mo e, za zgod

uS

post powania mediacyjnego. S d z w asnej inicjatywy zamiast posiedzenia
stron albo na ich wniosek, wyznaczy termin do

przeprowadzenia mediacji (art. 489 § 2 k.p.k.). Wówczas nast puje wyznaczenie
mediatora, w trybie art. 23a k.p.k., który na mocy art. 489 § 2 k.p.k. ma
post powaniu

pra

w

prywatnoskargowym

sprawozdanie mediatora zawiera informacj

odpowiednie

zastosowanie.

o woli pojednania si

Je eli

stron, s d

wyznacza posiedzenie, w protokole którego zawarte zostanie to pojednanie,

wie

a nast pnie post powanie umorzy (art. 492 § 2 w zw. z art. 490 § 2 k.p.k.).
Pozas dowe post powanie mediacyjne nie zast puje posiedzenia pojednawczego
du, a jedynie t

jego cz

, która sprowadza aby si

do jednania stron przez

dziego46. Do zawarcia ugody, której warunki ustalono w czasie mediacji, równie

dli

powinno doj

na wyznaczonym pojednawczym posiedzeniu pomediacyjnym. Tylko

bowiem ugoda zawarta na posiedzeniu s dowym stanowi tytu egzekucji s dowej po

Posiedzenie pojednawcze prowadzi

wo

nadaniu jej klauzuli wykonalno ci (art. 494 § 2 k.p.k.).

mo e jedynie s dzia (art. 489 § 1 k.p.k.).

46

T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post powanie karne, Warszawa 2005,
s. 820.
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Strony wezwane do pojednania mog zawrze pojednanie proste (zwyk e), a zatem

pogodzi si w sprawie karnej, co powoduje umorzenie post powania (art. 492 § 1

k.p.k.). Pojednanie mo e obj

tak e inne sprawy z oskar enia prywatnego tocz ce

tyt

si mi dzy stronami (art. 493 k.p.k.). Wówczas mówimy o pojednaniu poszerzonym
(rozbudowanym). Pojednanie nie mo e by

zawarte pod warunkiem ani te

ut

sprzeczne z prawem. Mo liwe jest równie pojednanie po czone z ugod , której
przedmiotem jest roszczenie pozostaj ce w zwi zku z oskar eniem (art. 494 § 1
k.p.k.). Ugoda nie mo e by sprzeczna z prawem lub niemo liwa do wykonania, nie

m
Wy

mo e tak e narusza uzasadnionych interesów którejkolwiek ze stron. Zawarta przez
strony ugoda podlega kontroli s du z punktu widzenia jej dopuszczalno ci na
podstawie art. 184 zdanie drugie k.p.c.47. Zgodnie z art. 494 § 2 k.p.k. zawarta ugoda
jest tytu em egzekucyjnym po nadaniu jej przez s d klauzuli wykonalno ci.
Protokó posiedzenia pojednawczego zawieraj cego pojednanie i umarzaj cego

iar

post powanie podpisuj tak e strony (art. 490 § 2 k.p.k.).
Postanowienie umarzaj ce post powanie z uwagi na pojednanie si stron mo e by
zamyka drog

do wydania wyroku (art. 459 § 1

uS

zaskar one za aleniem, gdy

k.p.k.)48. Je eli takie postanowienie w wyniku zaskar enia zostanie uchylone to
w toku rozpoznawanej ponownie sprawy nie dzia a zakaz reformationis in peius,
o którym mowa w art. 443 k.p.k.49.

pra

Je eli w toku posiedzenia pojednawczego (tak e pomediacyjnego) do pojednania
nie dojdzie, spraw kieruje si na rozpraw g ówn w miar mo liwo ci wyznaczaj c
jej termin. W takiej sytuacji obecne na posiedzeniu strony powinny zg osi wnioski

wie

dowodowe (art. 495 § 2 k.p.k.). Samo posiedzenie pojednawcze nie s

y

przeprowadzaniu dowodów. Zaprezentowane w jego toku stanowiska stron nie mog
prowadzi

do potwierdzenia lub odrzucenia zarzutów podniesionych w akcie

oskar enia50.

dli

Równie w toku rozprawy mo e doj

do pojednania stron, jak równie do zawarcia

ugody czy skierowania do mediacji. Zawarta na rozprawie ugoda tak e stanowi tytu

wo

47

Uchwa a SN z dnia 28 maja 1998 r., I KZP 5/98, OSNKW 1998, z. 5–6, poz. 25.

48

Uchwa a SN z dnia 30 listopada 1972 r., VI KZP 48/72, OSNKW 1973, z. 2–3, poz. 26.

49

Uchwa a SN z dnia 16 listopada 2000r. I KZP 33/2000, OSNKW 2000, z. 11-12, poz. 93.

50

Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 1970r., V KRN 97/70, OSNKW 1970, z. 7-8, poz. 92.
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egzekucyjny (art. 494 § 2 k.p.k. w zw. z art. 499 k.p.k.). W takim wypadku, z uwagi
na pojednanie si stron na rozprawie, s d umorzy post powanie wyrokiem.

tyt

W wypadku, gdy na posiedzenie pojednawcze nie stawi si oskar ony, prowadz cy

je kieruje spraw na rozpraw g ówn , w miar mo liwo ci wyznaczaj c jej termin
(art. 491 § 2 k.p.k.). Niestawiennictwo za

oskar yciela prywatnego i jego

ut

pe nomocnika bez usprawiedliwienia przyczyny nieobecno ci51, uwa a si

za

odst pienie od oskar enia. Wówczas prowadz cy post powanie umarza je (art. 491

m
Wy

§ 1 k.p.k.). Domniemanie z art. 491 § 1 k.p.k. ma charakter domniemania
niewzruszalnego, a wi c za niedopuszczalny uznaje si przeciwdowód na ustawowe
konsekwencje niestawiennictwa oskar yciela prywatnego i jego pe nomocnika, je eli
by ustanowiony (odst pienie od oskar ania)52.
Oskar ony w post powaniu prywatnoskargowym mo e, a do rozpocz cia przewodu
dowego na rozprawie g ównej, wnie

przeciwko oskar ycielowi prywatnemu

iar

cemu pokrzywdzonym wzajemny akt oskar enia o czyn tak e

cigany

z oskar enia prywatnego oraz pozostaj cy w zwi zku z czynem mu zarzuconym.

wzajemnego

aktu

oskar enia

cznie (art. 497 § 1 k.p.k.). Wniesienie

uS

d rozpoznaje wówczas obie sprawy

mo liwe

jest

tylko

przeciwko

oskar ycielowi

prywatnemu, który jest pokrzywdzonym. Taki akt oskar enia nie mo e by natomiast
wniesiony przeciwko osobom, które wykonuj prawa pokrzywdzonego (art. 52 § 1

pra

k.p.k., art. 61 § 1 k.p.k.). Brak uiszczenia zrycza towanej równowarto ci wydatków
przez oskar onego, który wniós oskar enie wzajemne i nieuczynienie tego, mimo
wezwania, w zakre lonym terminie, stanowi negatywn przes ank procesow (art.
17 § 1 pkt 9 k.p.k.). Brak skargi uprawnionego oskar yciela rodzi obowi zek wydania

wie

przez s d orzeczenia o odmowie wszcz cia lub umorzeniu post powania
prywatnoskargowego w sprawie z oskar enia wzajemnego53. Odst pienie jednego
z oskar ycieli prywatnych od oskar enia tak e powoduje umorzenie post powania

przez tego oskar yciela oskar enia (art. 497 § 2 k.p.k.).

ci dotycz cej wniesionego

wo

dli

na ka dym etapie post powania, jednak e tylko w cz

51

O niestawiennictwie bez usprawiedliwionej przyczyny mo na mówi dopiero wtedy, gdy oskar yciel
prywatny by prawid owo powiadomiony o terminie posiedzenia i na posiedzenie to nie stawi si ,
a niestawiennictwa b
to w ogóle, b
nale ycie nie usprawiedliwi - postanowienie SN z dnia 30
wrze nia 1972r., VI KZP 47/72, OSNKW 1973, z. 1, poz. 13.
52Wyrok
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SA w Lublinie z dnia 28 lipca 1999 r., II AKz 181/99, Apel – Lub 1999, nr 4, poz. 33.
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W toku post powania przed s dem obaj oskar yciele prywatni korzystaj

z

uprawnie

oskar onego.

Pierwsze stwo

zadawania

pyta

i

przemówie

przys uguje temu oskar ycielowi prywatnemu, który pierwszy wniós akt oskar enia

tyt

(art. 497 § 3 k.p.k.). Po z

eniu wyja nie

przez obu oskar onych (oskar ycieli

prywatnych), s d przeprowadza dowody na zasadach ogólnych, co oznacza,

ut

w pierwszej kolejno ci przeprowadzane s

e

dowody wskazane przez tego

oskar yciela prywatnego, który pierwszy wniós oskar enie (art. 369 k.p.k. w zw.
z art. 468 k.p.k. i 485 k.p.k.). S d w wyroku zaznacza, e post powanie toczy o si

m
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z powodu oskar

wzajemnych (art. 497 § 3 zdanie trzecie k.p.k.).

Oskar enie wzajemne jest jednak niedopuszczalne, gdy wcze niej prokurator
wszcz

albo przy czy si

do post powania (art. 498 § 1 k.p.k.). Je eli po

wniesieniu oskar enia wzajemnego prokurator przy czy si do jednego z oskar
wzajemnych, s d wy cza oskar enie przeciwne do osobnego post powania (art.

iar

498 § 2 k.p.k.). W razie obj cia przez prokuratora obu oskar

wzajemnych,

post powanie toczy si z urz du, za oskar eni korzystaj w odpowiednim zakresie
z uprawnie oskar ycieli posi kowych (art. 498 § 3 k.p.k.).
oskar yciela

uS

Niestawiennictwo

prywatnego

i

jego

pe nomocnika

bez

usprawiedliwionych powodów tak e na rozprawie g ównej uwa a si za odst pienie
od oskar enia. W takim przypadku post powanie umarza si (art. 496 § 3 w zw. z §

pra

1 k.p.k.). Artyku 496 § 3 k.p.k. wyra a domniemanie prawne niewzruszalne, a zatem
niedopuszczalny jest przeciwdowód na ustawowe skutki domniemanie (odst pienie
od oskar enia). Oskar yciel i jego pe nomocnik mog
prawid owo

ustalenia, e ich nieobecno

by a nieusprawiedliwiona, wskazuj c e

wie

wynika a np. z przeszkód

natomiast kwestionowa

ywio owych, uniemo liwiaj cych stawiennictwo na

rozprawie i jego prawid owe usprawiedliwienie przed wyznaczonym terminem
rozprawy.
post powaniu

s dowym

tocz cym

si

w

dli

W

trybie

post powania

prywatnoskargowego mo liwe jest, a do czasu prawomocnego jego zako czenia,

oskar yciela prywatnego jest podstaw

enie takiego o wiadczenia przez

wo

odst pienie od oskar enia (art. 496 § 1 k.p.k.). Z

do umorzenia post powania. Tylko, gdy

odst pienie od oskar enia nast puje przed rozpocz ciem przewodu s dowego na
pierwszej rozprawie g ównej, na umorzenie post powania nie jest wymagana zgoda
oskar onego. Je eli oskar yciel prywatny odst pi od oskar enia po tym terminie

ci
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umorzenie post powania mo e nast pi wy cznie za zgod oskar onego (art. 496 §

1 i 2 k.p.k.). Odst pienie oskar yciela prywatnego od oskar ania jest wi

ce dla

du. S d nie mo e kontrolowa motywów takiej decyzji i zobowi zany jest umorzy

tyt

post powanie, chyba

e w danym przypadku brak jest wymaganej zgody

oskar onego. W przypadku, gdy oskar ony nie wyra a zgody na umorzenie

ut

post powania, s d zobowi zany jest post powanie kontynuowa i wyda w sprawie
w zale no ci od wyników procesu wyrok skazuj cy, uniewinniaj cy, warunkowo
umarzaj cy post powanie lub umarzaj cy post powanie, tyle, e z innego powodu

m
Wy

ni

odst pienie od oskar enia (np. z powodu znikomej spo ecznej szkodliwo ci

czynu)54.

W sytuacji, gdy oskar yciel odst pi od oskar ania po wydaniu wyroku przez s d
pierwszej instancji, a oskar ony wyrazi zgod na umorzenie post powania, w

ciwy

do umorzenia post powania jest s d pierwszej instancji. Po wniesieniu apelacji przez
ciwym do

iar

oskar onego, odst pienie oskar yciela od oskar enia powoduje, e w

umorzenia post powania, po uzyskaniu zgody oskar onego, jest s d odwo awczy.

uS

Post powanie prywatnoskargowe, ze wzgl du na globalnie niewielk

liczb

prywatnych aktów oskar enia kierowanych do s dów, nie ma wspó cze nie zbyt
szerokiego praktycznego znaczenia, co pokazuj dane zamieszczone w Tabeli 1.

pra

Tabela 1. Stosunek skaza

w post powaniu karnym w s dach rejonowych

w ogóle do liczby skaza w post powaniu prywatnoskargowym

w ogóle

2007

508269

470763

452690

1555

1548

1494

0,31

0,33

0,33

2008

2009

2010

2011

410890

410269

412930

416637

1341

1403

1485

1579

0,34

0,36

0,38

0,33

wo

Jak mo na zauwa

2006

dli

w post powaniu
prywatnoskargowym
odsetek spraw z
oskar enia prywatnego

2005

wie

Liczba
skazanych
w sprawach karnych
rozpoznanych
przez
dy rejonowe

skazania w sprawach o przest pstwa prywatnoskargowe

stanowi niewielki u amek ogólnej liczby skazanych w pierwszej instancji przez s dy

Grzegorczyk (w:) T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post powanie…, s. 843.
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rejonowe w sprawach karnych. Jednak

ciganie sprawców tej kategorii czynów

zabronionych pozostaje w sta ym zainteresowaniu osób pokrzywdzonych, a odsetek

osób skazanych w sprawach prywatnoskargowych wykazuje niewielk , ale tendencj

tyt

wzrostow .

Poni ej zamieszczony wykres pokazuje liczb tego rodzaju spraw, z uwzgl dnieniem

ut

poszczególnych rodzajów przest pstw, w ostatnich latach.

m
Wy

Wykres 1. Liczba skaza za poszczególne przest pstwa prywatnoskargowe

wo

dli

wie

pra

uS

iar
Status oskar yciela prywatnego regulowa y wszystkie dotychczas obowi zuj ce
Kodeksy post powania karnego. Gdyby ta instytucja by a nieprzydatna, wówczas na
fali krytyki poprzednich rozwi za

twórcy poszczególnych projektów kodyfikacji

ci
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dostrzegliby potrzeb

rezygnacji z oskar enia prywatnego. Jednak, jak dot d, nie

dosz o do takich zmian. W zestawieniu z post powaniem w sprawach o przest pstwa
cigane z oskar enia publicznego mo na zauwa

tyt

zw aszcza w zakresie struktury rozstrzygni

pewne istotne odr bno ci,

ko cz cych post powanie prowadzone

w sprawach o przest pstwa cigane z oskar enia prywatnego. Du y udzia umorze

ut

post powa prywatnoskargowych podyktowany jest faktem, e post powanie karne
jest umarzane w licznych przypadkach wskazanych w ustawie w

nie dla tego trybu

post powania, np. gdy oskar yciel prywatny:

m
Wy

- nie stawi si

bez usprawiedliwienia swojej nieobecno ci na posiedzenie

pojednawcze lub na rozpraw g ówn ,
- skutecznie odst pi od oskar enia sk adaj c stosowne o wiadczenie,
- pojedna si z oskar onym.

iar

Równie znaczny odsetek odst pie od ukarania wynika z tre ci przepisów prawa
karnego materialnego, w których ustawodawca przewiduje mo liwo

odst pienia od

wymierzenia kary w sytuacji, gdy zachowanie sprawcy czynu zabronionego

uS

wywo ane zosta o wyzywaj cym zachowaniem pokrzywdzonego albo odpowiedzia
on wobec oskar onego podobnym zachowaniem wzajemnym (art. 216 § 3 i art. 217
§ 2 k.k.).

wo

dli

wie

pra
ci
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Wykres 2. Liczba os dzonych w post powaniu publicznoskargowym

ut

tyt
wo

dli

wie

pra

uS

iar

m
Wy
ci
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Wykres 3. Liczba os dzonych w post powaniu prywatnoskargowym

ut

tyt
pra

uS

iar

m
Wy
Bez badania akt s dowych nie sposób wskaza , czy przyczyn do

wie

uniewinnie i skaza jest:

zbli onej liczby

- pieniactwo oskar ycieli prywatnych i wnoszenie bezpodstawnych oskar
- nieudolno

oskar ycieli prywatnych w dostarczaniu informacji o dowodach,
oskar onych podwa ania wagi dowodów wskazywanych przez

oskar ycieli prywatnych,

zachowa

oskar onym (np. art. 213 k.k.).
jednak, e w

mo e wygl da

zarzucanych

wo

- wyst powanie sytuacji wy czaj cych bezprawno

dli

- umiej tno

Wydaje si

,

nie ta kategoria spraw mo e by probierzem tego, jak

proces karny prowadzony wed ug regu

ci
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post powania,

z

przekazaniem

stronom

prawa

do

pe nego

dysponowania

oskar eniem (odst pienie od oskar enia i zgoda na umorzenie post powania) oraz

mo liwo ciami konsensualnego zako czenia procesu na ka dym jego etapie

tyt

(pojednanie). Nale y jednak mie

nadziej ,

e w sprawach publicznoskargowych

w zakresie dowodów popieraj cych twierdzenia aktu oskar enia oskar yciel

ut

publiczny b dzie wykazywa wi ksz fachowo

oraz zachowa umiar w d

eniu do

konsensualnego zako czenia post powania, maj c na wzgl dzie nie tylko interes
pokrzywdzonego, ale tak e d

enie do uzyskania sprawiedliwego rozstrzygni cia

m
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sprawy karnej po przeprowadzeniu procesu z zachowaniem standardów rzetelno ci
post powania.

8.2. Pokrzywdzony jako oskar yciel posi kowy

iar

Kodeks post powania karnego z 1928 r. przewidywa w sprawach o przest pstwa
publicznoskargowe cigane z urz du, nale
du przysi

ych, mo liwo

ce do w

zwrócenia si

ciwo ci s du okr gowego lub

przez pokrzywdzonego do s du

uS

apelacyjnego o zezwolenie na popieranie oskar enia, jako oskar yciel posi kowy,
je eli prokurator przed wniesieniem aktu oskar enia odmówi

cigania lub umorzy

dochodzenie (art. 70), nadto za – ju bez takich warunków – pokrzywdzony móg
wnie

i popiera oskar enie jako oskar yciel posi kowy w sprawach o przest pstwa

pra

cigane z urz du przed s dami grodzkimi (art. 71).55 W stosunkowo jednak krótkim
czasie

wprowadzano

istotne

ograniczenia

w

mo liwo ci

korzystania

przez

pokrzywdzonego z prawa do oskar ania posi kowego, zarówno w sprawach
cych do w

ciwo ci s dów okr gowych i przysi

w 1932 r. zniesiono instytucj

oskar yciela posi kowego w post powaniu przed

dami okr gowymi i s dami przysi
w 1950 r. – równie

ych, jak i grodzkich56. Ju

wie

nale

ych, a w szczytowym okresie stalinizmu –

subsydiarne oskar enie w pozosta ych sprawach

ciganych

wo

dli

z urz du57. Oskar yciel posi kowy wyst puj cy obok prokuratora w sprawach

55

R. Kmiecik: Oskar yciel posi kowy w procesie karnym, Warszawa 1977, s. 15-17; jak równie T.
Grzegorczyk (w:) T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie post powanie karne, Warszawa 2009, s. 287.
56

Szczegó owo w tym przedmiocie por. W. Daszkiewicz: Oskar yciel w polskim procesie karnym,
Warszawa 1960, s. 138-142.
57
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Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. zmieniaj ce niektóre
przepisy post powania karnego (Dz. U. Nr 73, poz. 662) oraz ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie
przepisów post powania karnego (Dz. U. Nr 38, poz. 348 ze zm.).

Ins

z oskar enia publicznego powróci w kodyfikacji karnej z 1969 r. Przyj te wówczas

rozwi zanie by o krytykowane, ze wzgl du na fakt,

e dzia anie oskar yciela

posi kowego w post powaniu s dowym by o uzale nione od decyzji s du, który

tyt

dopuszcza pokrzywdzonego do udzia u w rozprawie tylko wtedy, gdy le

o to w

interesie wymiaru sprawiedliwo ci (art. 45 § 1 d.k.p.k.) oraz mia mo liwo

ut

pozbawienia oskar yciela posi kowego jego praw, je li na rozprawie wysz o na jaw,
e jego udzia w procesie karnym znacznie utrudnia post powanie, co najcz
wykorzystywano wtedy, gdy wykazywa si zbyt du

aktywno ci

ciej

58
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Oskar yciel posi kowy w porównaniu z oskar ycielem prywatnym mia ograniczone
uprawnienia, móg bowiem zaskar

wyrok tylko w cz

ci dotycz cej winy (art. 395

d.k.p.k.). Obecnie obowi zuj cy Kodeks post powania karnego z 1997 r. nie tylko
utrzyma

instytucj

oskar yciela posi kowego, ale z agodzi

rygory formalne

dopuszczania go do udzia u w post powaniu s dowym oraz zmodyfikowa instytucj

iar

oskar yciela posi kowego, mi dzy innymi poprzez zrównanie jego uprawnie

z

prawami pozosta ych stron, a tak e wprowadzi instytucj oskar yciela posi kowego
subsydiarnego. Zgodnie bowiem z art. 53 § 1 k.p.k. w sprawach o przest pstwa
z

oskar enia

uS

cigane

publicznego

w post powaniu s dowym, mo e dzia

pokrzywdzony

uzyskuj c

status

strony

w charakterze oskar yciela posi kowego

obok oskar yciela publicznego (oskar yciel posi kowy uboczny) lub zamiast niego

pra

(oskar yciel posi kowy subsydiarny). Odst pienie za oskar yciela publicznego od
oskar enia nie pozbawia uprawnie oskar yciela posi kowego (art. 54 § 2 k.p.k.).

8.3. Pokrzywdzony jako oskar yciel posi kowy - uboczny

wie

Pokrzywdzony, aby uzyska status strony, mo e do czasu rozpocz cia przewodu
dowego na rozprawie g ównej z

o wiadczenie o woli dzia ania w charakterze

oskar yciela posi kowego (art. 54 § 1 k.p.k.). W celu umo liwienia mu realizacji tego

dli

prawa, oskar yciel publiczny zawiadamia go o fakcie przes ania aktu oskar enia do
du i poucza o tre ci art. 335 i 387 k.p.k. oraz o uprawnieniach zwi zanych
maj tkowych, a w razie potrzeby tak e o prawie do

wo

z dochodzeniem roszcze

zg oszenia o wiadczenia o dzia aniu w charakterze oskar yciela posi kowego (art.

58

K. Dudka: Skarga subsydiarna oskar yciela posi kowego w procesie karnym, [w:] Wspó czesny
polski proces karny. Ksi ga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, Pozna 2002, s. 46.
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334 § 2 k.p.k.). Niespe nienie warunków wymienionych w art. 334 k.p.k. uprawnia
prezesa s du do zwrotu oskar ycielowi aktu oskar enia w celu usuni cia braków

w terminie 7 dni59.

tyt

Kodeks post powania karnego z 1997 r. s usznie odst pi
potwierdzenia przez s d,

od konieczno ci

e pokrzywdzony zostaje dopuszczony do udzia u

ut

w post powaniu s dowym w charakterze oskar yciela posi kowego, albowiem le y to
w interesie wymiaru sprawiedliwo ci (art. 45 § 1 k.p.k. z 1969 r.). S d ju

nie

m
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dokonuje merytorycznej oceny o wiadczenia pokrzywdzonego z punktu widzenia
jego zgodno ci z „dobrem wymiaru sprawiedliwo ci”. Aktualnie, by uzyska status
strony pokrzywdzony sk ada o wiadczenie, które podlega wy cznie kontroli
formalnej. S d jedynie bada, czy o wiadczenie z

one zosta o przez osob

uprawnion (to jest pokrzywdzonego lub osob wykonuj
51 lub 52 k.p.k.) oraz czy zosta o z

oskar yciel

one w terminie. S d zatem orzeka tylko wtedy,

e pokrzywdzony nie mo e bra

iar

gdy stwierdza,

posi kowy, gdy

nie

o przyst pieniu do post powania z

stron

jest osob

udzia u w post powaniu jako
uprawnion

lub o wiadczenie

po terminie (art. 56 § 2 k.p.k.). Je li brak jest

uS

uchybie

jego prawa w trybie art.

formalnych, od momentu z

enia o wiadczenia pokrzywdzony staje si

post powania jurysdykcyjnego60. Oskar ycielami posi kowymi ubocznymi,

zdaniem T. Grzegorczyka61, staj si równie inni pokrzywdzeni tym samym czynem,

pra

którzy przy czaj si do oskar enia wytoczonego przez samodzielnego oskar yciela
posi kowego.

Samo zatem o wiadczenie pokrzywdzonego o zamiarze dzia ania w charakterze
oskar yciela posi kowego wywo uje skutek w postaci nabycia statusu strony (art. 54 §
k.p.k.).

Równie

o wiadczenie

wie

1

pokrzywdzonego

o

przy czeniu

si

do

post powania ma charakter konstytutywny. Je li brak przeszkód formalnych,
uniemo liwiaj cych przyj cie jego o wiadczenia, od momentu jego z
stron

post powania

jurysdykcyjnego 62.

wo

dli

pi mie lub ustnie do protoko u) pokrzywdzony staje si

enia (na

59

Odmiennie uchwa a SN z dnia 12 stycznia 1999 r., I KZP 25/98, W 1999, nr 4, poz. 9.

60

K. Marsza , Proces karny, Katowice 1997 r., s. 146.

61

T. Grzegorczyk, Kodeks post powania karnego wraz z komentarzem do ustawy o
koronnym, Komentarze Zakamycza, Kraków 2003, s. 229.

wiadku

62
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K. Marsza , Proces karny, Katowice 1997 r., s. 146; P. Hofma ski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks...,
s. 302.
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W sprawie, w której mamy do czynienia z wielo ci pokrzywdzonych, ka demu z nich

przys uguje prawo do wyst pienia z o wiadczeniem, e b dzie dzia

w charakterze

oskar yciela posi kowego ubocznego na mocy art. 54 § 1 k.p.k. Pokrzywdzony, który

tyt

nie zaskar

postanowienia o umorzeniu lub odmowie wszcz cia post powania

przygotowawczego nie ma prawa wniesienia subsydiarnego aktu oskar enia. Mo e

ut

natomiast na zasadzie art. 55 § 3 k.p.k. przy czy si do post powania, je li inny
pokrzywdzony z

subsydiarny akt oskar enia. Maj c na uwadze wzgl dy

pragmatyczne oraz ekonomik procesow , ustawodawca w art. 56 k.p.k. wprowadzi

m
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instytucj ograniczenia liczby oskar ycieli posi kowych. S d, dzia aj c na podstawie
art. 56 § 1 k.p.k., mo e ograniczy liczb

oskar ycieli posi kowych wyst puj cych

w sprawie, uznaj c to za konieczne dla zabezpieczenia prawid owego toku
post powania. Liczb oskar ycieli posi kowych ustala samodzielnie s d, kieruj c si
realiami konkretnej sprawy.

iar

d orzeka, na podstawie art. 56 § 1 k.p.k., e oskar yciel posi kowy nie mo e bra
udzia u w post powaniu, gdy bierze w nim ju

udzia okre lona przez s d liczba

oskar ycieli. Na postanowienie s du wydane na podstawie art. 56 § 1 k.p.k., a tak e

uS

na postanowienie s du wydane na podstawie § 2 tego przepisu, je eli dotyczy
oskar yciela posi kowego okre lonego w art. 54 lub art. 55 § 3 k.p.k. – za alenie nie
przys uguje (art. 56 § 3 k.p.k.).

przy czy si

pra

W razie odst pienia oskar yciela posi kowego od oskar enia nie mo e on ponownie
do post powania (art. 57 § 1 k.p.k.). Natomiast zgon oskar yciela

posi kowego zasadniczo nie wp ywa na bieg post powania. Osoby najbli sze mog
przyst pi

do post powania w charakterze oskar yciela posi kowego w ka dym

wo

dli

wie

stadium post powania (art. 58 § 1 k.p.k.).

ci
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8.4. Pokrzywdzony jako oskar yciel posi kowy - subsydiarny

Na przestrzeni ostatnich lat

sytuacja

pokrzywdzonych

tyt

przedmiotem analiz i dyskusji63. Zasadnicz

kwesti

przest pstwem by a

by o zapewnienie ofierze

przest pstwa prawa do s du. W pierwszej kolejno ci przyznano mu prawo skargi na

ut

postanowienia prokuratora o zaniechaniu cigania (art. 306 § 1 k.p.k.), realizuj c tym
samym ju dawno zg aszane propozycje rozszerzenia s dowej kontroli post powania
przygotowawczego64. W drugiej kolejno ci wprowadzono, obok dotychczasowej

m
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formu y oskar yciela posi kowego, instytucj samoistnego oskar yciela posi kowego
(subsydiarnego) - dzia aj cego „zamiast” oskar yciela publicznego. Wykreowana
w tym zakresie nowa instytucja stworzy a dodatkow i wa
procesowego65.

gwarancj legalizmu

Kodeks post powania karnego z 1997 r. w pierwotnym brzmieniu uzale nia prawo

przes anek:

cznego i kolejnego spe nienia nast puj cych

iar

do wniesienia skargi subsydiarnej od

1) wydania postanowienia o odmowie wszcz cia lub umorzeniu post powania

uS

przygotowawczego,

2) wniesienia przez pokrzywdzonego za alenia na postanowienie o odmowie
wszcz cia lub umorzeniu post powania przygotowawczego,

pra

wie

63
K. Dudka, Skuteczno
instrumentów ochrony praw pokrzywdzonych w post powaniu
przygotowawczym w wietle bada empirycznych, Lublin 2006; B. Gronowska, Ochrona uprawnie
pokrzywdzonego
w
post powaniu
przygotowawczym.
Zagadnienia
karnoprocesowe
i wiktymologiczne, Toru 1989; C. Kulesza, Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w wietle
ustawodawstwa i praktyki wybranych krajów zachodnich, Bia ystok 1995; W. Sych, Wp yw
pokrzywdzonego na tok post powania przygotowawczego w polskim procesie karnym, Warszawa
2006 (wyliczenie jedynie przyk adowe).
64

dli

J. Grajewski,
owe zagadnienia modelu post powania przygotowawczego w polskim procesie
karnym, Pal. 1988, nr 5, s. 65 - 82; A. Kaftal, Podstawowe problemy nowelizacji kodeksu
post powania karnego, Pal. 1981, nr 6, s. 51-52; C. Kulesza,
dzia ledczy w modelu post powania
przygotowawczego na tle prawno-porównawczym, Bia ystok 1991, s. 93 i n.; A. Marsza , Problem
wprowadzenia instytucji s dziego ledczego, PiP 1982, nr 3 - 4, s. 26 - 30; S. Walto , Model polskiego
procesu karnego „de lege ferenda”, PiP 1981, nr 3, s. 31 i 34 - 35.
65

wo

S. Walto , Nowe instytucje w kodeksie post powania karnego z 1997r. PiP 1997, nr 8, s. 37 - 38;
A. Murzynowski, Ogólna charakterystyka kodeksu post powania karnego, PiP 1997, nr 8, s. 11; K.
Krasny, Rozszerzenie uprawnie pokrzywdzonego - „prywatny” akt oskar enia w sprawie
o przest pstwo cigane z urz du [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks post powania karnego.
Warszawa 1998, z. 1; K. Papke - Olszauskas, Oskar yciel posi kowy w polskim procesie karnym wybrane zagadnienia, Pal. 2000, nr 12-1; L. Paprzycki, Prawa i obowi zki pokrzywdzonego
w post powaniu przed s dem pierwszej instancji - zarys problematyki, Pal. 2000, nr 2 - 3; R. Troll,
Poj cie oskar yciela posi kowego w sytuacji skargi subsydiarnej, Prok. i Pr. 2000, nr 5.

ci
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3) uchylenia przez s d zaskar onego przez pokrzywdzonego postanowienia
i przekazania sprawy ponownie prokuratorowi,

tyt

4) wydania przez prokuratora ponownego postanowienia o odmowie wszcz cia lub
umorzeniu post powania przygotowawczego,

5) zaskar enia przez pokrzywdzonego ponownie wydanego przez prokuratora

ut

postanowienia

o

odmowie

wszcz cia

lub

umorzeniu

post powania

przygotowawczego oraz nieuwzgl dnienia tego za alenia przez prokuratora

m
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nadrz dnego.

W praktyce liczba wnoszonych w trybie art. 55 k.p.k. aktów oskar enia okaza a si
niewielka. Z tego powodu w ramach prac nad zmianami ustawy procesowej
zaproponowano uchylenie art. 55 k.p.k. maj cego, wed ug projektodawców,
charakter fasadowy66. Przyczyn niedostatecznego w praktyce wykorzystania skargi
nie w wymaganiach formalnych, które musia spe ni

iar

subsydiarnej upatrywano w

pokrzywdzony, aby uzyska status oskar yciela. Podkre laj c wa ny gwarancyjny
charakter tej instytucji postulowano utrzymanie jej w porz dku prawnym67. Wa kim

uS

argumentem za dalszym funkcjonowaniem skargi subsydiarnej jest przede wszystkim
to, e na przestrzeni lat stopniowo, ale nieustannie wzrasta liczba wnoszonych skarg
subsydiarnych oraz fakt, e w wyniku ich rozpoznania zapada stosunkowo niema a
liczba wyroków skazuj cych i warunkowo umarzaj cych post powanie. Poni ej

pra

zamieszczona tabela zawiera dane, które to obrazuj

68

.

dli

wie

66

Uzasadnienie projektu z 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych
ustaw (druk Sejmowy 1113).

wo

67

Opinia z dnia 4 grudnia 2006r. M. Rogackiej - Rzewnickiej do projektu ustawy o zmianie ustawy
o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk 1113).
68

Dane statystyczne z zasobów Ministerstwa Sprawiedliwo ci - Departament Organizacyjny Wydzia
Statystyki. Pocz tkowe lata po wej ciu w ycie kodyfikacji karnej zawieraj dane dotycz ce skargi
subsydiarnej niewiarygodne - liczby spraw prowadzonych w trybie art. 55 § 1 k.p.k. gromadzone
w celach ewidencyjnych i statystycznych - by y podawane wraz ze sprawami prywatnoskargowymi,
albo publiczno-skargowymi.

ci
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Tabela 2. Os dzeni w post powaniu zainicjowanym skarg subsydiarn

Rok

Ogó em

skazania

tyt
os dzeni

2002

Liczba

umorzenia
Liczba

%

Uniewinnienia
liczba

%

3,4

5

5,6

42

47,2

39

43,8

71

2

2,8

-

-

47

66,2

22

31,0

98

12

12,2

3

3,1

64

65,3

19

19,4

152

10

6,6

6

3,9

97

63,8

39

25,7

2006

177

32

18,1

4

2,3

101

57,1

40

22,6

2007

198

23

11,6

9

4,5

123

62,1

43

21,7

2008

374

42

11,2

17

4,5

220

58,8

95

25,4

2009

655

85

13,0

21

3,2

380

58,0

169

25,8

2010

907

143

15,8

27

3,0

521

57,4

216

23,8

2004
2005

ut

3

2003

89

%

warunkowe
umorzenia
liczba
%

m
Wy
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iar

Zestawienie opiera si wy cznie na danych co do os dze za przest pstwa cigane w trybie art.
55 § 1 k.p.k. w s dach rejonowych (dane w tym zakresie z s dów okr gowych nie b y
gromadzone)

Wykres 4. Proporcje os dze w sprawach zainicjowanych skarg subsydiarn

wo

dli

wie

pra
ci
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Wzrost os dze

rozstrzygni

na przestrzeni lat 2002 - 2010, z uwzgl dnieniem rodzaju

, zdaje si potwierdza s uszno

dokonanych zmian ustaw z dnia 29

marca 2007r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks post powania

tyt

karnego oraz niektórych innych ustaw69. Polega y one mi dzy innymi na:
- uchyleniu § 2 w art. 306 k.p.k., co pozwoli o na wyeliminowanie udzia u prokuratora

ut

nadrz dnego w post powaniu za aleniowym,
- zmianie tre ci art. 330 § 2 k.p.k., co znios o zaskar alno

ponownie wydanego

m
Wy

postanowienia o umorzeniu post powania lub odmowie jego wszcz cia
Obecnie zatem prawo do wniesienia przez pokrzywdzonego skargi subsydiarnej jest
uzale nione od

cznego spe nienia nast puj cych przes anek, które musz wyst pi

z zachowaniem nast puj cej chronologii:
1) wydanie postanowienia o odmowie wszcz cia lub umorzeniu post powania

iar

przygotowawczego,

2) wniesienie przez pokrzywdzonego za alenia na postanowienie o odmowie
wszcz cia lub umorzeniu post powania przygotowawczego,

uS

3) uchylenie przez s d zaskar onego przez pokrzywdzonego postanowienia
i przekazanie sprawy ponownie prokuratorowi,
4) wydanie przez prokuratora ponownego postanowienia o odmowie wszcz cia lub

pra

umorzeniu post powania przygotowawczego.
Na

ponowne

postanowienie

prokuratora

o

zaniechaniu

cigania,

podj te

w warunkach okre lonych w art. 330 § 2 k.p.k., pokrzywdzonemu za alenie ju nie

wie

przys uguje. Ma on natomiast prawo wniesienia aktu oskar enia okre lonego w art.
55 § 1 k.p.k. w terminie miesi ca od dor czenia mu zawiadomienia o postanowieniu
prokuratora

o

odmowie

wszcz cia

lub

o

umorzeniu
70

. Prawo do wniesienia

dli

przygotowawczego, o czym nale y pokrzywdzonego pouczy

post powania

subsydiarnego aktu oskar enia uzale nione jest zatem jedynie od dor czenia
postanowienia prokuratora o odmowie wszcz cia b

umorzeniu post powania, nie

wo

za od rozstrzygni cia za alenia wniesionego na takie postanowienie.

69

Dz. U. Nr 64, poz. 432 ze zm.

70

Uchwa a SN z 20 marca 2008r., I KZP 39/07, OSNKW 2008, z. 5, poz. 32.
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Mo liwo ci nadu ywania instytucji skargi subsydiarnej mog

wnikliw

kontrol

merytoryczn

aktu oskar enia, sprawowan

by

ograniczane

przez s d pierwszej

instancji w trybie okre lonym w art. 339 § 3 pkt 2 k.p.k., zw aszcza e sporz dzany

tyt

jest on i podpisywany przez podmiot fachowy. Aktualnie skierowanie sprawy
zainicjowanej przez oskar yciela subsydiarnego na posiedzenie jest mo liwe jedynie

ut

na podstawie art. 339 § 3 pkt 2 k.p.k. Oczywisty brak faktycznych podstaw
oskar enia zachodzi w sytuacji braku jakichkolwiek dowodów

wiadcz cych

o pope nieniu przez oskar onego zarzucanego mu przest pstwa, a nie mo e by

m
Wy

efektem oceny dowodów71. Je eli materia
kontroluj cy nie mo e ich ocenia

dowodowy jest rozbie ny, s d

ani warto ciowa . Obowi zkiem s du jest

wy cznie stwierdzenie, czy dowody znajduj ce si w aktach potwierdzaj tezy aktu
oskar enia. Ocena faktycznych podstaw oskar enia na posiedzeniu odbywa si
zatem w innym zakresie ni

iar

rozprawie.

ocena przy jej merytorycznym rozpoznawaniu na

Poni ej zamieszczony wykres72 obrazuje procentowy udzia decyzji ko cz cych
post powanie s dowe w sprawach o przest pstwa publicznoskargowe

cigane

uS

z oskar enia subsydiarnego (stwierdzenie bezskuteczno ci aktu oskar enia,
przekazanie sprawy innej jednostce i umorzenie post powania na posiedzeniu)
w zestawieniu z odsetkiem spraw skierowanych na rozpraw .

wo

dli

wie

pra

71

Postanowienie SN z dnia 7 wrze nia 1994r. III KRN 98.94, OSNKW 1994, z. 11 – 12, poz. 72.

72
Dane nades ane z s dów okr gowych i rejonowych w ramach czynno ci wykonywanych na
polecenie Departamentu S dów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwo ci, w zwi zku z pro
Prokuratora Generalnego o przygotowanie informacji dotycz cej spraw z oskar enia subsydiarnego.
Obliczenia w asne.
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Wykres 5. Sposoby za atwienia skargi subsydiarnej

ut

tyt
m
Wy

uS

iar

2007* - od 1 stycznia do 11 lipca 2007r.
2007** - od 12 lipca do 31 grudnia 2007r.
2010 - od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r.

W latach 2005 i 2006 oraz w pierwszej po owie roku 2007 widoczna jest wyra na
przewaga umorze

dokonanych na posiedzeniach w porównaniu z liczb

spraw

skierowanych na rozpraw . W drugiej po owie 2007 r. (po dniu 12 lipca 2007 r., gdy

liczby umorze

z liczb

pra

w ycie wesz y przepisy uchylaj ce art. 339 § 2 k.p.k.) nast puje jakby zrównanie
spraw skierowanych na rozpraw . Natomiast w kolejnych

latach, 2008 – 2010, nast puje stopniowe odwrócenie proporcji mi dzy umorzeniami
post powa na posiedzeniach a sprawami skierowanymi na rozpraw . Nowelizacja,
wydaje, os abi a wst pn

s dow kontrol

wie

jak si

subsydiarnego oskar enia i tym

samym mo na mie obawy, e jest rozwi zaniem niekorzystnym z punktu widzenia
interesów osób bezpodstawnie postawionych w stan oskar enia przez oskar yciela
posi kowego. Z drugiej jednak strony, patrz c przez pryzmat ochrony interesów

dli

pokrzywdzonego, regulacja, o której mowa, zdecydowanie lepiej zabezpiecza
pokrzywdzonych przed zbyt pochopn

decyzj

s du o umorzeniu post powania,

wo

w imi szybkiego za atwienia sprawy i odnotowania w statystykach.
Powy sze dane potwierdzaj ,

e zdecydowanie skuteczniejszym narz dziem

eliminacji bezzasadnych oskar

by a merytoryczna kontrola aktu oskar enia

sprawowana przez s d pierwszej instancji, w

ci
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wietle art. 339 § 2 k.p.k.

Ins

obowi zuj cego do dnia 12 lipca 2007 r. Wówczas bowiem, je eli akt oskar enia

wnosi

oskar yciel posi kowy, prezes s du obligatoryjnie kierowa

spraw

na

posiedzenie w celu zbadania przez s d, czy nie zachodzi potrzeba umorzenia

tyt

post powania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskar enia.
Posiedzenie s du ka dorazowo musia o poprzedza

skierowanie sprawy na

ut

rozpraw . Rozpoznawanie takich spraw na rozprawie jest sprzeczne z zasad
ekonomii procesowej, ale tak e powoduje niepotrzebn
oskar onych. Sytuacjom takim mog oby przeciwdzia

stygmatyzacj

osób

przywrócenie unormowania

m
Wy

art. 339 § 2 k.p.k. Ten obowi zkowy „filtr” pozwoli by na eliminowanie jeszcze przed
rozpraw
rozpraw

ra

co bezzasadnych oskar

trafia yby

dowodowego.

sprawy

wymagaj ce

przeprowadzenia

post powania

w sprawach z oskar enia subsydiarnego

Z kolei, porównuj c poszczególne rodzaje rozstrzygni

wo

dli

wie

pra

uS

iar

Wykres 6. Rodzaje rozstrzygni

subsydiarnych. W konsekwencji na

ko cowych zapadaj ce

w tych samych przedzia ach czasowych (powy ej zamieszczony wykres73) mo na
73

Dane z prac Departamentu S dów Powszechnych wskazanych w przypisie 17. Obliczenia w asne.
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zaobserwowa , e spo ród spraw skierowanych na rozpraw

w

ciwie do ko ca

2007 r. odsetek „uniewinnie ” znacznie przewy sza „skazania”. Spo ród spraw

skierowanych na rozpraw , w zasadzie wszystkie w badanym przedziale czasowym,

tyt

by y rozpoznawane. Natomiast w latach 2008 - 2010, spada

odsetek tak

„uniewinnie ”, jak i „skaza ”, ale niepokoj co znacznie wzrasta udzia spraw

ut

niezako czonych w badanym przedziale czasowym rozstrzygni ciem.
Oskar yciel posi kowy mo e wnie

subsydiarny akt oskar enia, o jakim mowa w art.

m
Wy

55 k.p.k., zarzucaj c pope nienie tylko takich czynów, w których by

on

pokrzywdzonym w rozumieniu przepisu art. 49 § 1 k.p.k.74 Wprowadzony w art. 55 §
2 k.p.k. przymus adwokacko - radcowski sporz dzenia i podpisania subsydiarnego
aktu oskar enia nie chroni przed wnoszeniem skargi subsydiarnej przez osob ,
wprawdzie czuj

si pokrzywdzon przest pstwem, którego cigania na tej drodze

dochodzi, to jednak nie wype niaj

desygnatów definicji pokrzywdzonego.

iar

W praktyce zdarza si , e subsydiarny akt oskar enia obejmuje czyny, których dobro
chronione wprost ma wymiar ogólnospo eczny i nie dotyka indywidualnie oraz
bezpo rednio dóbr konkretnej osoby, co sprawia, e w takim zakresie nie jest on

post powania

uprawnionym
przed

w

do

uS

podmiotem

ciwym

wniesienia
s dem,

skargi,

co

musi

warunkuj cej
skutkowa

wszcz cie
umorzeniem

post powania wobec wyst pienia negatywnej przes anki procesowej, okre lonej

pra

w art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.75

Od momentu wprowadzenia instytucji skargi subsydiarnej krytykowano zakre lenie
miesi cznego terminu do wniesienia aktu oskar enia, jako terminu stanowczego.
W doktrynie postulowano, aby termin ten zosta wyra nie okre lony jako termin

wie

zawity, co stwarza oby mo liwo

jego przywrócenia, je eli przekroczenie terminu

nast pi oby bez winy pokrzywdzonego.76 Zgodnie z art. 55 § 1 k.p.k., pokrzywdzony

75

wo

dli

74
Mimo ustawowej definicji, poj cie „pokrzywdzonego” tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie, nie jest
jednolicie rozumiane - szerzej K. Dudka, Skuteczno
instrumentów …, s. 19 i n.; R. Kmiecik,
Ustawowa definicja pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 40 k.p.k.), Annales UMCS 1977, vol. XXIV,
s. 163-164; a tak e uchwa a SN z dnia 21 pa dziernika 2003r. I KZP 29/03, OSNKW 2003, z. 11 - 12,
poz. 94; uchwa a SN z dnia 15 wrze nia 1999 r., I KZP 26/99, OSNKW 1999, z. 11 - 12 poz. 69;
postanowienie SN z dnia 1 kwietnia 2005r. IV KK 42/05, OSNKW 2005, poz. 66; postanowienie SN
z dnia 23 wrze nia 2008, I KZP 16/08, OSNKW 2008, poz. 77.

Postanowienie SA w Katowicach z dnia 17 marca 2010r., KZS 2010, nr 6, poz. 64.

76
Z. Gosty ski, R.A. Stefa ski [w:] Kodeks post powania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2003,
s. 461; R. Kmiecik, E. Skr towicz, Proces karny, cz
ogólna, Kraków (Zakamycze) 2006, s. 184; K.
Marsza , Proces karny. Katowice 1998, s. 148; J. Zagrodnik, Instytucja skargi subsydiarnej w procesie
karnym, Warszawa 2005, s. 306.
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mo e skorzysta

z uprawnienia do wniesienia subsydiarnego aktu oskar enia

w terminie miesi ca od dor czenia mu zawiadomienia o postanowieniu o odmowie

wszcz cia lub umorzeniu post powania przygotowawczego, o czym powinien by

tyt

pouczony. Czasowe ograniczenie prawa do skierowania do s du aktu oskar enia ma
na celu zabezpieczenie potencjalnego sprawcy przed sytuacj

pozostawania

ut

w d ugotrwa ym stanie zale no ci od pokrzywdzonego, który dysponuje prawem do
zainaugurowania post powania s dowego przeciwko niemu77.

m
Wy

Termin okre lony w art. 55 § 1 k.p.k. jest terminem stanowczym - prekluzyjnym78,
z jego up ywem wygasa prawo do dokonania czynno ci procesowej. Wysoki
rygoryzm cechuj cy termin, o którym mowa w art. 55 § 1 k.p.k., nie jest do
pogodzenia z prawem do s du. Mo e to uprawnienie uczyni

iluzorycznym

zw aszcza w sytuacji, gdy niedotrzymanie terminu nast pi z przyczyn niezale nych
od pokrzywdzonego, lecz z winy na przyk ad organu procesowego. Prekluzyjny

iar

charakter tego terminu powoduje, e s d nie ma prawnych rodków umo liwiaj cych
pokrzywdzonemu wniesienie skargi, je eli uchybi on miesi cznemu terminowi
w okoliczno ciach od niego niezale nych79.

uS

Wnosz c subsydiarny akt oskar enia oskar yciel posi kowy zobowi zany jest
do czy dowód wp acenia do kasy s dowej zrycza towanej równowarto ci wydatków
(art. 621 § 1 w zw. z art. 640 k.p.k.). W obecnym stanie prawnym, zgodnie

pra

z rozporz dzeniem Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie
wysoko ci zrycza towanej równowarto ci wydatków w sprawach z oskar enia
prywatnego80, wysoko
otych.

zrycza towanej równowarto ci wydatków wynosi 300

wie

Inny pokrzywdzony tym samym czynem mo e – a
dowego na rozprawie g ównej – przy czy

si

do rozpocz cia przewodu

do post powania (art. 55 § 3

k.p.k.). W sprawie wszcz tej na podstawie aktu oskar enia wniesionego przez

dli

77

J. Zagrodnik, Instytucja skargi subsydiarnej w procesie karnym, Warszawa 2005, s. 305.

78

wo

T. Grzegorczyk, Oskar yciel posi kowy w nowym Kodeksie post powania karnego, [w:] Nowa
kodyfikacja karna. Kodeks post powania karnego. Warszawa 1998, z. 1, s. 44; P. Hofma ski,
E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks post powania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2007, s. 335;
R. Kmiecik, E. Skr towicz, Proces karny, cz
ogólna, Kraków (Zakamycze) 2006, s. 184.
79

Termin przewidziany w art. 55 k.p.k. ma charakter stanowczy. Nie wynika to z woli s du lecz z woli
ustawodawcy. S d nie ma adnego wp ywu na jego bieg (tak postanowienie SN z dnia 27 maja 2009
r. II A Kz 213/09, LEX nr 519638).
U. 2003, nr 104, poz. 980.
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oskar yciela posi kowego mo e bra udzia równie prokurator (art. 55 § 4 k.p.k.), co

nie wy cza aktywno ci samego oskar yciela posi kowego.

d

tyt

W post powaniu tocz cym si na skutek wniesienia subsydiarnego aktu oskar enia
tak e

mo e

ograniczy

liczb

wyst puj cych

w sprawie

oskar ycieli

posi kowych, je eli b dzie to konieczne dla zabezpieczenia prawid owego toku

ut

post powania (art. 56 § 1 k.p.k.). Na postanowienie s du, którym orzek o tym, e
oskar yciel posi kowy okre lony w art. 55 § 3 k.p.k. nie mo e bra

udzia u

m
Wy

w post powaniu, za alenie nie przys uguje.
Oskar yciel posi kowy, który nie bierze udzia u w post powaniu na skutek decyzji
du podj tej w trybie art. 56 § 1 k.p.k. mo e przedstawi s dowi na pi mie swoje
stanowisko w terminie 7 dni od daty dor czenia postanowienia (art. 56 § 4 k.p.k.).
W razie odst pienia oskar yciela posi kowego od oskar enia nie mo e on ponownie
si

do post powania. O odst pieniu oskar yciela posi kowego od

iar

przy czy

oskar enia w sprawie, w której oskar yciel publiczny nie bierze udzia u, s d
zawiadamia prokuratora. Nieprzyst pienie przez niego do oskar enia w terminie 14

mier

uS

dni od dor czenia zawiadomienia powoduje umorzenie post powania (art. 57 k.p.k.).
oskar yciela posi kowego nie wp ywa na bieg post powania. Osoby

najbli sze

mog

przyst pi

do

post powania

w

charakterze

pra

posi kowego w ka dym stadium post powania. W razie

oskar yciela

mierci oskar yciela

posi kowego, który samodzielnie popiera oskar enie, stosuje si odpowiednio art. 61
k.p.k., tj. post powanie zawiesza si , a osoby najbli sze mog
zmar ego. Je eli w terminie zawitym 3 miesi cy od dnia

wst pi

w prawa

mierci oskar yciela

wie

posi kowego osoba uprawniona nie wst pi w prawa zmar ego, s d umarza
post powanie (art. 61 w zw. z art. 58 § 2 k.p.k.).
Jak si

wydaje, zmiana przepisów upraszczaj ca zasady wnoszenia przez

dli

oskar ycieli posi kowych subsydiarnych aktów oskar enia, poza zwi kszeniem liczby
inicjowanych spraw, pozosta a bez wp ywu na struktur wydawanych rozstrzygni
merytorycznych ko cz cych post powanie w tych sprawach.

wo
ci
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Wykres 7. Os dzeni w post powaniu z oskar enia subsydiarnego

ut

tyt
pra

uS

iar

m
Wy
W badanym przedziale czasowym poza wzrostem bezwzgl dnej liczby wnoszonych

wie

subsydiarnych aktów oskar enia i tym samym odnotowaniem znacznie wi kszej
liczby osób os dzonych (blisko o miokrotny wzrost liczby os dzonych w roku 2011
w zestawieniu z rokiem 2005), przeciwko którym oskar yciele posi kowi skierowali
oskar enia, odsetek skaza , warunkowych umorze , odst pie od wymierzenia kary
utrzymywa

dli

zdaje si

na tym samym - stosunkowo niskim - poziomie. Odsetek

orzecze potwierdzaj cych sprawstwo i win osób os dzonych na skutek wniesienia
adnym roku z badanego

wo

przeciwko nim subsydiarnej skargi nie przekracza w

przedzia u czasowego 18 %. W latach 2005 i 2010 by niewiele wy szy ni 10 %,
najwy szy natomiast by w latach 2006 i 2011, kiedy to przekroczy 17 %. Najwi kszy
udzia ci gle maj umorzenia post powa (w roku 2005 najwy szy - 63,8%, poprzez

ci

lata, w których ten odsetek oscylowa w okolicach 60, by w roku 2011 przybra
48

Ins
warto

o ponad 10 ni sz ni w roku 2005, bo 52,4). Odsetek uniewinnie równie

znacz co nie spada, ani te

nie wzrasta. W roku 2005 przekroczy 25, by

w nast pnych latach oscylowa w granicach od niewiele powy ej 22 po 25, a w roku

tyt

2011 osi gn

najwy sz warto

Liczba os dze

zbli on do 30.

w sprawach z oskar enia subsydiarnego stanowi niewielki u amek

ut

osób os dzonych w sprawach karnych w ogóle, ale i w porównaniu z liczb osób
os dzonych w post powaniach prywatnoskargowych nie jest ona wysoka. Niestety
cz sto

uprawnie

powodem

niekorzystania

m
Wy

nadal

z

przys uguj cych

pokrzywdzonemu

jest brak nale ytej - udzielonej w sposób zrozumia y i przyst pny -

informacji albo te w ogóle zaniechanie udzielenia jakichkolwiek informacji. Instytucja
skargi subsydiarnej ma stworzy

optymalne warunki dla uzyskania trafnego

merytorycznie i poprawnego pod wzgl dem prawnym orzeczenia prokuratorskiego
o zaniechaniu

cigania karnego. Mo e by

tak e hamulcem dla oportunistycznej

iar

praktyki umarzania post powania przygotowawczego ze wzgl du na brak spo ecznej
szkodliwo ci czynu. Przede wszystkim jednak ma ona eliminowa sytuacje, w których

na to,

uS

przest pstwa cigane z oskar enia publicznego nie b
e oskar yciel publiczny naruszy zasad

oportunizmu.

dalej cigane ze wzgl du

legalizmu lub nadu

zasady

pra

8.5. Pokrzywdzony jako powód cywilny

Pope nienie przest pstwa niezale nie od odpowiedzialno ci karnej rodzi cz sto
odpowiedzialno

cywiln . Dla zrealizowania tej ostatniej w

dopuszcza równie

wie

droga procesu cywilnego, lecz wi kszo

ciwa jest z regu y

ustawodawstw karnych procesowych

dochodzenie maj tkowych roszcze

cywilnych wynikaj cych

z przest pstw w procesie karnym. Tego rodzaju post powanie co do nast pstw

dli

cywilnoprawnych przest pstwa nazywa si procesem adhezyjnym81. Celem takiego
po czenia jest przede wszystkim zapewnienie pokrzywdzonemu

atwiejszego

i szybszego uzyskania odszkodowania za wyrz dzon szkod . Ponadto po czenie

wo

rozstrzygania o odpowiedzialno ci karnej i cywilnej jednym procesie jest celowe
z punktu widzenia ekonomii procesowej, gdy prowadzi do odci
81

enia s downictwa

49

ci

S. Glaser, Zarys polskiego procesu karnego, Warszawa1929, s. 248; S. liwi ski Polski proces
karny - Zasady ogólne, Warszawa 1948, s. 224; J. Rundstein, Powództwo cywilne na podstawie
kodeksu post powania karnego Warszawa 1929, s. 5.

Ins

od podwójnego rozpoznawania spraw co do odpowiedzialno ci karnej i roszcze

cywilnych, p yn cych z tego samego czynu.

tyt

Pokrzywdzony, wed ug regulacji Kodeksu post powania karnego z 1928 r. móg

zg osi

w sprawie karnej, ju

nawet w toku post powania przygotowawczego,

powództwo cywilne o wynagrodzenie szkody wynikaj cej bezpo rednio z czynu

ut

przest pnego (art. 66 i 69 k.p.k. z 1928 r.). W my l przyj tego art. 332 k.p.k. z 1928
r. s d móg pozostawi powództwo cywilne bez rozpoznania, je eli zebrany materia

m
Wy

dowodowy nie dawa dostatecznej podstawy do rozstrzygni cia. Praktyka stosowania
tego przepisu ukazywa a obraz nagminnego nadu ywania tej regulacji, co
w rezultacie przyczyni o si do stosunkowo rzadkiego wyboru przez pokrzywdzonych
drogi procesu adhezyjnego w celu uzyskania pe nego zaspokojenia roszcze
odszkodowawczych.

Dochodzenie

roszcze

niemaj tkowych

w kompetencji s dów cywilnych. Powód cywilny móg z

rewizj

od wyroku

ci dotycz cej powództwa cywilnego odno nie do nieuwzgl dnionej cz

iar

w cz

pozostawa o

roszczenia tylko wówczas, gdy oskar yciel lub oskar ony z

yli przys uguj ce im

rodki odwo awcze. Roszczenie maj tkowe nie mog o zatem stanowi

odr bnego

uS

przedmiotu rozpoznania s du drugiej instancji. Powód cywilny by
pozbawiony prawa

ci jego

równie

dania wznowienia post powania w sprawie karnej w zakresie

powództwa cywilnego.

Powód móg zatem wytoczy

pra

Powództwo adhezyjne zachowano w kodeksie post powania karnego z 1969 r.
powództwo cywilne w celu dochodzenia roszcze

maj tkowych wynikaj cych bezpo rednio z przest pstwa. Wy czono przyj cie
powództwa, je eli z mocy przepisu szczególnego by o niedopuszczalne, je eli

wie

roszczenie nie mia o bezpo redniego zwi zku z zarzutem oskar enia, powództwo
zosta o wniesione przez osob nieuprawnion , to samo roszczenie by o przedmiotem
innego post powania lub o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono lub powództwo

dli

nie zosta o nale ycie op acone. W kwestiach nieunormowanych w kodeksie
post powania karnego odsy ano do przepisów kodeksu post powania cywilnego.
W zakresie uprawnie powoda do zaskar enia wyroku w cz

wo

rozstrzygni cia o powództwie cywilnym, przyj to,

ci odnosz cej si do

e móg on zaskar

go tylko

wtedy, gdy uczyni y to g ówne strony procesu. W razie pozostawienia bez
rozpoznania apelacji oskar onego lub oskar yciela, s d mia obowi zek pozostawi

ci
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bez rozpoznania apelacj powoda cywilnego. Powód cywilny zawsze móg wyst pi

do s du cywilnego o t cz

powództwa, któr s d karny oddali .

tyt

Praktyka wykorzystania instytucji procesu adhezyjnego pod rz dami Kodeksu
post powania karnego z 1969 r. w dalszym ci gu nie by a pozytywnie oceniana,

stosunkowo cz sto pozostawiano powództwo cywilne bez rozpoznania. Przyczyn

ut

takiego kszta towania si

praktyki upatrywano mi dzy innymi w zawodowej

specjalizacji s dziów i niech ci do posi kowego stosowania przepisów procedury
Niezadowalaj ca realizacja

praw

pokrzywdzonego jako powoda cywilnego w procesie karnym sta a si

wi c

m
Wy

cywilnej i materialnego prawa

cywilnego.

stymulatorem poszukiwania dodatkowych rozwi za .
Naprawienie szkody, jak te

zado

uczynienie za doznan

krzywd , nie trac

swojego cywilistycznego charakteru przez to, e przewidziane s tak e w przepisach
kodyfikacji karnych z 1997 r. Przepis art. 62 k.p.k. przyznaje prawo zg oszenia

iar

powództwa cywilnego w procesie karnym pokrzywdzonemu. Tym samym przepisy
kodeksu post powania karnego kszta tuj

status powoda cywilnego, który mo e

uS

dowodzi tylko tych okoliczno ci, na których opiera swoje roszczenie. Pokrzywdzony
zainteresowany naprawieniem szkody wyrz dzonej mu przest pstwem ma aktualnie
do wyboru dwie mo liwo ci dochodzenia swoich roszcze
w procesie karnym. Mo e b

cywilnoprawnych

to wytoczy powództwo cywilne, b

z

wniosek

pra

o naprawienie szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k.. Jednoczesne skorzystanie z obu
tych dróg jest niedopuszczalne. Zgodnie bowiem z art. 65 § 1 pkt 6 k.p.k. s d
odmawia przyj cia powództwa cywilnego, je eli w trybie art. 49a k.p.k. z
wniosek

o

orzeczenie

obowi zku

naprawienia

szkody.

wie

odszkodowanie, obowi zek naprawienia szkody lub zado
krzywd

zas dzone

uczynienia za doznan

albo nawi zka orzeczona na rzecz pokrzywdzonego, nie pokrywaj

szkody przez niego poniesionej lub nie stanowi
krzywd ,

pokrzywdzony

mo e

pe nego zado

dochodzi

ca ej

uczynienia za

dodatkowych

dli

doznan

Je eli

ono

roszcze

w post powaniu cywilnym (art. 415 § 6 k.p.k.). Zatem orzeczenie w procesie karnym
o naprawieniu szkód wyrz dzonych przest pstwem nie zamyka pokrzywdzonemu

wo

drogi do dalszego procesu cywilnego, je eli wszystkie jego roszczenia nie zosta y
przez s d karny uwzgl dnione.

Wniosek o naprawienie szkody zgodnie z art. 49a k.p.k. sk ada si
zako czenia pierwszego przes uchania pokrzywdzonego, za

do czasu

powództwo cywilne

ci
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wytacza si

do rozpocz cia przewodu s dowego na rozprawie g ównej (art. 62

k.p.k.). Termin do z

k.k. jest wi c d

enia wniosku na podstawie art. 49a k.p.k. w zw. z art. 46 § 1

szy od terminu do wytoczenia powództwa cywilnego. Poniewa art.

tyt

62 k.p.k. nie zastrzega, e chodzi w nim o rozpocz cie przewodu s dowego tylko na
pierwszej rozprawie g ównej, st d te

w razie jej przerwania lub odroczenia

ut

i prowadzenia jej w nowym terminie od pocz tku (art. 402 § 2, art. 402 § 2 zd.
pierwsze k.p.k.) pokrzywdzony, który nie skorzysta
powództwa mo e to uczyni

z mo liwo ci wytoczenia

w nowym terminie rozprawy g ównej, byle do

m
Wy

rozpocz cia przewodu s dowego, niejako „odzyskuj c” na nowo prawo do
wytoczenia takiego powództwa.
Powództwo

cywilne

w post powaniu

przeciwko

oskar onemu

karnym roszcze

ma

na

celu

dochodzenie

maj tkowych wynikaj cych bezpo rednio

z pope nienia przest pstwa (art. 62 k.p.k.). Nie jest mo liwe natomiast dochodzenie
roszcze niemaj tkowych82. Warunek „maj tkowej” cechy

odnosi si

iar

drog

do charakteru roszczenia, nie za

samej szkody. Mo liwe jest zatem

wyst pienie z maj tkowym roszczeniem z tytu u zado

Powództwo

83.

cywilne

mo e

uS

doznan krzywd

zosta

dania pozwu

zg oszone

ju

uczynienia pieni

w

toku

nego za

post powania

przygotowawczego. Wówczas organ prowadz cy to post powanie za cza pozew do

sprawy z aktem oskar enia. Za dzie

pra

akt sprawy, a postanowienie co do przyj cia powództwa wydaje s d po wp yni ciu
zg oszenia roszczenia uwa a si

dzie

enia powództwa (art. 69 § 1 k.p.k.). Je eli wraz z powództwem cywilnym zosta
zg oszony wniosek o zabezpieczenie roszczenia, w przedmiocie tego wniosku orzeka

wie

prokurator (art. 69 § 2 k.p.k.). Na postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia
przys uguje za alenie do s du (art. 69 § 3 k.p.k.). W razie umorzenia lub zawieszenia
post powania przygotowawczego pokrzywdzony w terminie zawitym 30 dni od daty
da przekazania sprawy s dowi w

dli

dor czenia postanowienia mo e

rozpoznawania spraw cywilnych. Je eli pokrzywdzony w tym terminie

ciwemu do
dania nie

zg osi, zabezpieczenie upada, a wniesiony poprzednio pozew nie wywo uje skutków

wo

prawnych (art. 69 § 4 k.p.k.).

82

Wyrok SN z dnia 2 lutego 1971 r., V KRN 7/71, OSNKW 1971, z. 6, poz. 90.

83

W. Daszkiewicz, Powództwo cywilne w procesie karnym, Warszawa 1977, s. 44.
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Pokrzywdzony staje si

powodem cywilnym nie przez sam fakt z

enia pozwu

cywilnego, lecz dopiero z chwil przyj cia powództwa przez s d.

tyt

Zgodnie z art. 65 § 1 k.p.k., s d przed rozpocz ciem przewodu s dowego odmawia

przyj cia powództwa cywilnego, je eli:
a) powództwo cywilne jest z mocy przepisu szczególnego niedopuszczalne,

ut

b) roszczenie nie ma bezpo redniego zwi zku z zarzutem oskar enia,
c) powództwo zosta o wniesione przez osob nieuprawnion ,

m
Wy

d) to samo roszczenie jest przedmiotem innego post powania lub o roszczeniu tym
prawomocnie orzeczono,

e) po stronie pozwanych zachodzi wspó uczestnictwo konieczne z instytucj
pa stwow , samorz dow

lub spo eczn

albo z osob , która nie wyst puje

w charakterze oskar onego,

iar

f) z

ono wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k.

Je eli pozew odpowiada warunkom formalnym, a nie zachodz

okoliczno ci

uS

wymienione w art. 65 § 1 k.p.k., s d orzeka o przyj ciu powództwa cywilnego.
Ujawnienie, po rozpocz ciu przewodu s dowego, okoliczno ci uzasadniaj cych
odmow jego przyj cia, pomimo jego wcze niejszego przyj cia przez s d, skutkuje

pra

pozostawieniem powództwa bez rozpoznania. Na odmow

przyj cia powództwa

cywilnego lub na pozostawienie go bez rozpoznania w my l art. 65 § 3 k.p.k. za alenie nie
przys uguje (art. 65 § 4 k.p.k.).

wie

Sk adany przez pokrzywdzonego pozew cywilny winien odpowiada

warunkom

formalnym pozwu, okre lonym w przepisach Kodeksu post powania cywilnego (art.
70 k.p.k.) oraz pism procesowych w post powaniu karnym.

Wyst puj cy w sprawie powód cywilny mo e dowodzi

istnienia tylko tych

dli

okoliczno ci, na których opiera swoje roszczenie (art. 66 k.p.k.).

Odmowa przyj cia powództwa cywilnego lub pozostawienie go bez rozpoznania nie

wo

pozbawia powoda cywilnego mo liwo ci dochodzenia swego roszczenia; mo e to
zrobi w drodze odr bnego powództwa z

onego do s du cywilnego (art. 67 § 1

k.p.k.). Zachowanie przez powoda cywilnego trzydziestodniowego terminu zawitego,
licz c od daty odmowy przyj cia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez

ci
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rozpoznania i wniesienie przed jego up ywem pozwu s dowi w

ciwemu do

rozpoznawania spraw cywilnych skutkuje uznaniem za dzie zg oszenia roszczenia

dnia wniesienia pozwu w post powaniu karnym.

tyt

Tylko wydanie wyroku skazuj cego daje podstawy do uwzgl dnienia powództwa
cywilnego (art. 415 § 1 k.p.k.). W razie innego rozstrzygni cia s d pozostawia

ut

powództwo cywilne bez rozpoznania (art. 415 § 2 k.p.k.). Takie rozstrzygni cie nie
stwarza stanu rzeczy os dzonej i nie pozbawia pokrzywdzonego mo liwo ci

W razie

m
Wy

dochodzenia roszczenia o naprawienie szkody w procesie cywilnym84.
mierci pokrzywdzonego osoby najbli sze (strony zast pcze) mog

w terminie okre lonym w art. 62 k.p.k. (do rozpocz cia przewodu s dowego na
rozprawie g ównej) wytoczy

powództwo cywilne o przys uguj ce im roszczenia

maj tkowe wynikaj ce z pope nionego przest pstwa. Regulacja zawarta w art. 63 § 1
k.p.k. dotyczy sytuacji, w której pokrzywdzony, przed swoj

iar

sam powództwa. Po jego

mierci, osoby uprawnione mog

mierci , nie wytoczy
to uczyni

– niejako

w jego zast pstwie – ale tylko z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 62
powództwo cywilne przed

uS

k.p.k. Je eli pokrzywdzony wniós

mierci , osoby

najbli sze (strony nowe) mog wst pi w jego prawa i dochodzi przys uguj cych im
roszcze . Niewst pienie tych osób nie tamuje biegu post powania. S d wydaj c
orzeczenie ko cz ce post powanie pozostawia wówczas powództwo cywilne bez

pra

rozpoznania (art. 63 § 2 k.p.k.).

Powództwo cywilne na rzecz pokrzywdzonego lub osoby, o której mowa w art. 63 § 1
k.p.k. mo e równie

wytoczy

– w terminie przewidzianym w art. 62 k.p.k. –

wie

prokurator. Mo e on te poprze powództwo wytoczone przez pokrzywdzonego lub
osob , je eli wymaga tego interes spo eczny (art. 64 k.p.k.).
W razie zawieszenia post powania karnego, s d na
przekazuje wytoczone powództwo s dowi w

danie powoda cywilnego

ciwemu do rozpoznawania spraw

dli

cywilnych (art. 68 k.p.k.).

Zgodnie z art. 70 k.p.k., w kwestiach dotycz cych powództwa cywilnego, a nie

wo

unormowanych przez przepisy niniejszego kodeksu, stosuje si
przepisy obowi zuj ce w post powaniu cywilnym.

84

odpowiednio
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Wyrok SA w Gda sku z dnia 15 stycznia 2004 r., II AKA 504/03, Apel. – Gda. 2004, nr 1–2, poz.
114.
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Kwestie kosztów wytoczenia powództwa cywilnego w procesie karnym reguluj

przepisy art. 642 – 645 k.p.k., zgodnie z którymi powód cywilny wnosz c powództwo
adhezyjne, jest tymczasowo zwolniony od obowi zku uiszczania wpisu od

tyt

powództwa cywilnego, podobnie jak i apelacji.
Ci gle jednak w procesie karnym powództwo adhezyjne nale y do wyj tków.

ut

Wp yw powództw cywilnych w sprawach karnych sk adanych przez pokrzywdzonego
i prokuratora w latach 2005 – 2010 obrazuj zamieszczone poni ej wykresy 8 i 9.

m
Wy

Wykres 8. Liczba powództw adhezyjnych w procesie karnym

wo

dli

wie

pra

uS

iar
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Wykres 9. Powództwa wniesione przez prokuratora wobec osób85

ut

tyt
pra

uS

iar

m
Wy
Proces adhezyjny wed ug powszechnej oceny nie zdaje egzaminu. Prowadzi do
przewlek

ci procesu, w ocenie s dziów - s d karny - nie jest w

ciwym forum do

rozpoznawania tego typu roszcze . Podejmowane wysi ki o ywienia tej instytucji nie

wie

przynios y adnego prze omu.

Pokrzywdzony, realizuj c prawa strony w procesie karnym, mo e po czy
powoda cywilnego z rol

rol

oskar yciela posi kowego (odpowiednio oskar yciela

posi kowego subsydiarnego). Ten ostatni, sk adaj c o wiadczenie o wst pieniu do

dli

procesu do czasu rozpocz cia przewodu s dowego, zyskuje uprawnienia niemal
identyczne,

jakie

przys uguj

oskar ycielowi

publicznemu

-

"uprawnienia

85

wo

oskar ycielskie", mo e w zwi zku z tym zadawa stronom pytania, sk ada wnioski

dane - statystyki prokuratorskie:

ci
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dowodowe, zaskar

podejmowa

orzeczenia. Kumulacja ról

czynno ci w

pozwala pokrzywdzonemu

ciwe dla obu podmiotów. Powód cywilny realizuje

wszak e prawo dowodzenia okoliczno ci, na których opiera swe roszczenie,

tyt

natomiast dzia aj c równie w roli oskar yciela posi kowego, mo e wypowiada si
tak e odno nie do kwalifikacji prawnej i kary. Trudno jest jednak doszukiwa si

ut

jako ciowej ró nicy pomi dzy rol
Powód cywilny, który d

powoda cywilnego a oskar yciela posi kowego.

y do zas dzenia roszczenia odszkodowawczego, jest de

facto zainteresowany ukaraniem sprawcy, bowiem tylko wyrok skazuj cy pozwala

m
Wy

urzeczywistni

jego roszczenie. Niew tpliwie jednak wskazana kumulacja ról

maksymalizuje realizacj

praw pokrzywdzonego i usuwa wyst puj ce niekiedy

tpliwo ci, czy czynno

procesowa powoda dotyczy okoliczno ci, na których

opiera on swe roszczenie odszkodowawcze, czy wykracza poza ten wymóg
kszta towany ustaw karn procesow .

iar

Niewniesienie powództwa cywilnego uprawnia pokrzywdzonego do z

enia wniosku

o naprawienie na podstawie art. 46 § 1 k.k. wyrz dzonej przest pstwem szkody.

uS

Mówi si , e proces adhezyjny jest martw liter prawa. Dlatego te zainteresowanie
wiktymologów i prawników zmierzaj cych do lepszej ochrony interesów ofiar
obecnie w kierunku rozwi za

w zakresie materialnego

pra

przest pstw zwraca si

rodka karnego,

prawa karnego86.

Orzeczenie obowi zku naprawienia szkody wyrz dzonej pokrzywdzonemu przez
sprawc

przest pstwa wyst puje zasadniczo w trzech formach:

nawi zki i obowi zku zwi zanego z poddaniem sprawcy próbie.

wie

Obowi zek naprawienia szkody stanowi cy niejako z za

enia jeden z wa niejszych

instrumentów realizacji naprawczej funkcji post powania karnego, nie pozostaje bez
wp ywu na zakres uprawnie
kompensacji. Prawo do z

procesowych ofiary przest pstwa dotycz cych

enia wniosku o zastosowanie art. 46 k.k. przys uguje

dli

pokrzywdzonemu niezale nie od tego, czy ma on status strony w post powaniu.
Obowi zek naprawienia szkody w sposób istotny wp ywa na mo liwo

dochodzenia

wo

powództwa adhezyjnego, stanowi c w rzeczywisto ci rozwi zanie konkurencyjne
w stosunku do trybu okre lonego w art. 62 k.p.k. Przes dza o tym jednoznacznie

86

A. Marek, Naprawienie szkody wyrz dzonej przest pstwem , w: Problemy kodyfikacji prawa
karnego. Ksi ga ku czci prof. Mariana Cie laka, red. S. Walto , Kraków 1992, s. 208.
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tre

art. 65 § 1 pkt 6 k.p.k., który pe ni funkcj przepisu kolizyjnego w sytuacji próby

jednoczesnego skorzystania z tych instytucji przez pokrzywdzonego, a tak e art. 415

§ 5 k.p.k. umo liwiaj cy szersze zastosowanie tego rodka karnego, a wi c tak e

tyt

w sytuacji warunkowego umorzenia post powania. W porównaniu z mo liwo ciami
procesowymi, jakie pokrzywdzonemu daje aktywne wyst powanie w roli strony

ut

post powania w wypadku powództwa cywilnego, np. w przedmiocie post powania
dowodowego, obowi zek naprawienia szkody znacz co ogranicza oddzia ywanie
ofiary przest pstwa na tocz cy si proces karny.

m
Wy

Nawi zka jako rodek karny stanowi przedmiot zainteresowania ze wzgl du na fakt,
e

pe ni funkcj

zrycza towanego zado uczynienia

w sytuacji, kiedy wyst puje trudno

u ytecznego

zw aszcza

w ustaleniu wysoko ci szkody wyrz dzonej

przest pstwem. Ze wzgl du na podobie stwo do grzywny instytucja ta

czy w sobie

cechy penalne oraz kompensacyjne. W polskim post powaniu karnym nawi zka jest

iar

orzekana samodzielnie przez s d bez udzia u pokrzywdzonego. Artyku 47 k.k.
dotycz cy mo liwo ci zas dzenia nawi zki na rzecz innych podmiotów ni
pokrzywdzony posiada istotne, chocia

sformu owane w sposób negatywny,

uS

odniesienie do ustawodawstwa mi dzynarodowego, konkretnie do wypracowanych
na jego forum zasad kreuj cych sytuacj pokrzywdzonego w procesie karnym, które
obecnie s

wa ne dla ustalenia tre ci zasady rzetelnego procesu w stosunku do

Przewidziano

tak e

Fundusz

Postpenitencjarnej87, którego
mi dzy innymi na realizacj

pra

ofiary przest pstwa.

Pomocy

Pokrzywdzonym

oraz

rodki w intencji ustawodawcy b
zada

Pomocy

przeznaczane

zwi zanych z udzielaniem pomocy osobom

wie

pokrzywdzonym przest pstwem oraz cz onkom ich rodzin. Fundusz ten staje si
beneficjentem zas dzanych w procesie karnym nawi zek i wiadcze

pieni

nych

w miejsce Skarbu Pa stwa (art. 44 § 3 k.k.) oraz instytucji, stowarzysze , fundacji

Katalog

rodków i instrumentów zmierzaj cych do

dli

i organizacji spo ecznych (art. 47 § 1, art. 49 § 1 k.k.).

zaspokojenia interesów

wo

pokrzywdzonego w post powaniu karnym w zakresie kompensacji uzupe nia
instytucja czynnego alu. Zosta a ona przewidziana w przepisach cz

ci szczególnej

87
Funkcjonowanie Funduszu szczegó owo reguluje rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia
3 stycznia 2012r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(Dz.U. 2012, poz. 49).
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kodeksu karnego. Sprawca przest pstwa z zastosowania klauzuli czynnego

mo e odnie

podstawow

korzy

alu

w zale no ci od konkretnego rodzaju

pope nionego przest pstwa i od stopnia naprawienia szkody - niepodleganie karze,

tyt

nadzwyczajne z agodzenie kary lub odst pienie od jej wymierzenia (art. 295 § 1 i 2,
296 § 5, 307 § 1 i 2 k.k.). Instytucja ta efektywnie wp ywaj c na zachowanie si

ut

oskar onego w ramach aktualnie tocz cego si

post powania znacznie u atwia

uzyskanie przez pokrzywdzonego kompensacji, tym bardziej, e naprawienie szkody
w stosunku do ofiary przest pstwa mo e by

wzi te pod uwag

przez s d jako

m
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przes anka zastosowania wobec sprawcy wymiernej taryfy ulgowej, dopiero
w momencie stwierdzenia, e obowi zek ten zosta przez sprawc szkody faktycznie
wykonany. S
czynnego

sytuacje, w których oskar ony korzysta z dobrodziejstw instytucji

alu, poniewa

wcze niej zapobieg powstaniu tej e szkody, co ma

miejsce np. w art. 259 k.k.

mediacji, zdaj

si

iar

Instytucje prawa karnego materialnego, w po czeniu z tendencj
skutecznie wypiera

rozszerzania

z procesu karnego powództwo cywilne

i odszkodowanie zas dzane z urz du. Czas, w którym pokrzywdzony mo e uzyska

uS

naprawienie szkody, cz sto jeszcze przed wydaniem orzeczenia w sprawie karnej,
uzasadnia jego ma e zainteresowanie aktywnym udzia em w procesie karnym
w jakiejkolwiek roli.
elementem

dzia

kompensacyjnych

Pa stwa

pra

Dodatkowym

wobec

ofiar

przest pstw by o uchwalenie 7 lipca 2005 r. ustawy o pa stwowej kompensacie
przys uguj cej ofiarom niektórych przest pstw umy lnych88 (Dz. U. Nr 169, poz. 1415
ze zm.). By o ono podyktowane dostosowaniem polskiego porz dku prawnego do

wie

Dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r.
o kompensacie dla ofiar przest pstw (Dz. Urz. UE z 2004, L. 261).
kompensacyjne ma charakter subsydiarny i mo e by

wiadczenie

wyp acone na rzecz

uzyska

z

adnego innego

dli

pokrzywdzonego dopiero wtedy, gdy oka e si , e osoba uprawniona nie mo e go
ród a, w szczególno ci od sprawcy przest pstwa,

z ubezpieczenia lub pomocy spo ecznej (art. 5 u.p.komp.). Wszcz cie procedury

wo

nast puje na wniosek osoby uprawnionej z

ony w terminie 2 lat od daty

pope nienia przest pstwa, pod rygorem wyga ni cia uprawnienia do

dania

kompensaty. Organem orzekaj cym jest s d rejonowy, który rozpatruj c wniosek
88
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stosuje odpowiednio przepisy kodeksu post powania cywilnego o post powaniu

nieprocesowym (art. 8 u.p.komp.). Przyznanie

wiadczenia obwarowane jest

warunkiem spe nienia przes anek pozytywnych tj. wszcz cia post powania karnego

tyt

lub odmowy jego wszcz cia z przyczyn przewidzianych w art. 17 § 1 pkt 4, 5, 8, 10
warunkiem braku wyst pienia którejkolwiek z przes anek

negatywnych. Wysoko

kompensaty wyp acanej ze rodków bud etu pa stwa mo e

maksymalnie osi gn

12 000z (art. 6 u.p.komp.). W art. 2 pkt 1 u.p.komp.

zaw

ono definicj ofiary wy cznie do ofiar przest pstw umy lnych powoduj cych

m
Wy

mier

ut

i 11 k.p.k., jak równie

osoby lub naruszenie czynno ci narz du cia a lub rozstrój zdrowia.

Kompensata mo e pokrywa jedynie utracone zarobki lub inne ród a utrzymania,
wzgl dnie

koszty

leczenia

oraz

pogrzebu

(art.

3

u.p.komp.).

Elementem

zas uguj cym na uznanie jest przede wszystkim podmiotowo szerokie uj cie prawa
pokrzywdzonego do s du, obejmuj ce tak e kr g osób najbli szych ofiary, która

wo

dli

wie

pra

uS

iar

ponios a mier wskutek przest pstwa.

ci
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9. Wyniki bada empirycznych

tyt

Przeprowadzone badania empiryczne mia y na celu ocen , na ile przyj te

ut

w przepisach Kodeksu post powania karnego rozwi zania prawne reguluj ce
pozycj

oskar yciela

posi kowego

ubocznego,

oskar yciela

subsydiarnego oraz powoda cywilnego skutecznie chroni
procesie

m
Wy

w

karnym.

Badanie

ograniczono

posi kowego

prawa pokrzywdzonego

do

analizy

post powa

publicznoskargowych, a zatem nie obj o ono oskar ycieli prywatnych, co by o
uzasadnione przede wszystkim ca kowicie odmienn specyfik tego post powania.
Zaplanowane badanie aktowe mia o sprawdzi aktywno ci oskar yciela posi kowego
i powoda cywilnego w post powaniu s dowym, w szczególno ci na rozprawie

iar

ównej, a tak e na ile organy procesowe respektuj
w post powaniu.

prawa pokrzywdzonego

uS

W celu ustalenia zakresu badania, wyst piono do Prezesów wszystkich s dów
okr gowych w Polsce z pro

o nades anie informacji na temat liczby spraw

prawomocnie zako czonych w roku 2010, w których wyst powali oskar yciele
posi kowi uboczni, w których zosta o wytoczone przez pokrzywdzonego powództwo

pra

cywilne oraz liczby spraw zainicjowanych skarg

subsydiarn

oskar yciela

posi kowego wraz z sygnaturami tych spraw. W przypadku liczby oskar ycieli
posi kowych wi kszej od dziesi ciu, poproszono o nades anie sygnatur jedynie
dziesi ciu ostatnich prawomocnie zako czonych spraw.

wie

W odpowiedzi na odezw uzyskano informacje ze wszystkich 44 s dów okr gowych,
przy czym w niektórych przypadkach informowano wy cznie o tym,

e liczba

oskar ycieli posi kowych ubocznych jest wi ksza od dziesi ciu. Z tego powodu

dli

niemo liwe jest wskazanie dok adnej liczby tych uczestników. Podobnie nie da si
wskaza

liczby powództw cywilnych, bowiem, o czym mowa poni ej, w ród
150

spraw,

w

których

mia

powództwo

cywilne

wytoczy

wo

zamówionych

pokrzywdzony, a w 49 przypadkach z powództwem cywilnym wyst pi prokurator (w
jednej sprawie na rzecz a

44 pokrzywdzonych, z których

aden nie by stron

post powania s dowego). Ta liczba sugeruje, e dane uzyskane z poszczególnych
dów i prokuratur odno nie do liczby powództw cywilnych wnoszonych przez

ci
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pokrzywdzonego w procesie karnym w 2010 r., nie s prawdziwe, a zatem nie mo na

wskaza

ogólnej liczby powództw cywilnych wniesionych przez pokrzywdzonych

w badanym okresie.

tyt

Drog losow wybrano do bada 22 s dy okr gowe i 204 s dy rejonowe. W ramach
wybranych s dów wylosowano 36 spraw w 22 s dach okr gowych oraz 455 spraw

ut

w 204 s dach rejonowych.
Z nades anych do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo ci akt wyeliminowano z badania

m
Wy

65 spraw. W 49 przypadkach powodem wy czenia akt by o z
cywilnego przez prokuratora, za

za

eniem bada

enie powództwa

by a analiza wy cznie tych

spraw, w których powództwo cywilne wytoczy pokrzywdzony. W 3 przypadkach,
zapewne przez omy kowe wskazanie sygnatur, nades ano akta spraw, w których
w ogóle pokrzywdzony nie wyst powa . By y to sprawy o czyny z art. 178a k.k., art.
244 k.k. oraz art. 62 ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii. W 10 sprawach

iar

pokrzywdzeni

wyst powali,

ubocznych, wobec niez

nie

odnotowano

oskar ycieli

posi kowych

enia przez pokrzywdzonych o wiadcze o wyst powaniu
eniu o wiadczenia, e pokrzywdzony nie b dzie dzia

uS

w tej roli, wzgl dnie z

lecz

jako

oskar yciel posi kowy. W 2 przypadkach w sprawie wydany zosta wyrok nakazowy,
za w 1 nades ano akta post powania prywatnoskargowego o czyn z art. 212 § 1 k.k.
Ten ostatni przypadek, jakkolwiek jednostkowy, nale y uzna za znamienny, wobec

pra

faktu, i w przebadanych sprawach z oskar enia subsydiarnego zaobserwowano, e
w 99,0% przypadków w protoko ach rozprawy oskar yciel posi kowy subsydiarny jest
nazywany oskar ycielem prywatnym, a nawet w jednej sprawie na obwolucie
widnieje na oznaczenie trybu post powania, niezbyt stosowne s owo „prywatka”89.

wie

Ostatecznie analizie poddano 32 sprawy prowadzone w 18 s dach okr gowych oraz
389 spraw w 204 s dach rejonowych.
czn

liczb

poszczególnych uczestników post powania w zbadanych sprawach

dli

przedstawia tabela 3.

wo

89

S d Rejonowy w Sandomierzu, sygn. akt 716/10, (ankieta 316/52s)

ci
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Tabela

3.

czna liczba poszczególnych
w sprawach obj tych badaniem

tyt

Liczba
oskar onych

d
Rejonowy

Liczba
oskar ycieli
posi kowych
ubocznych

post powania

Liczba
oskar ycieli
posi kowych
subsydiarnych

Liczba
powodów
cywilnych

55

44

34

3

1

543

1565

258

87

102

292

90

103

m
Wy

Razem

ut

d
Okr gowy

Liczba
pokrzywdzonych

uczestników

598

1609

W wi kszo ci wypadków w post powaniu wyst powa jeden oskar ony i jeden
pokrzywdzony wyst puj cy w roli oskar yciela posi kowego lub (rzadziej, i) powoda
cywilnego. Poni ej w tabeli 4. przedstawiona zosta a minimalna i maksymalna liczba

iar

poszczególnych uczestników w jednej sprawie.

uS

Tabela 4. Minimalna i maksymalna liczba poszczególnych uczestników
post powania w jednej sprawie

Liczba
oskar onych

Liczba
pokrzywdzonych

1

1

maksimum

9

80690

pra

minimum

Liczba
oskar ycieli
posi kowych
ubocznych

Liczba
oskar ycieli
posi kowych
subsydiarnych

Liczba
powodów
cywilnych

1

1

1

7

2

2

wie

W wi kszo ci dominowa y sprawy, w których wyst powa jeden oskar ony oraz jeden
ni

1 liczb

uczestników odnotowano w liczbie spraw

dli

pokrzywdzony. Wi ksz
wskazanych w tabeli 5.

wo

90

W jednej z odrzuconych spraw odnotowano 1 843 pokrzywdzonych, z których aden nie wyst pi
w roli oskar yciela posi kowego ubocznego ani powoda cywilnego. Post powanie toczy o si o czyn
z art. 286 k.k. W innej sprawie akt oskar enia skierowany zosta przeciwko 31 oskar onym. Sprawa
22 z nich zosta a wy czona do odr bnego post powania wobec z enia wniosku o dobrowolne
poddanie si karze z art. 387 § 1 k.p.k.

ci
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Tabela 5. Liczba poszczególnych uczestników post powania w jednej sprawie

oskar ony

pokrzywdzony

tyt

oskar yciel
posi kowy
uboczny

Liczba
uczestników

2
3

5
6
7
8
9

cz sto

258

252

74

91

74

49

74

29

4

15

38

33

3

-

2

4

10

3

-

-

5

3

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

1

-

-

8

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

iar

10

cz sto

cz sto

m
Wy

4

powód cywilny

cz sto

ut

1

cz sto

Oskar yciel
posi kowy
subsydiarny

-

13

-

14

-

15

-

1

-

-

-

16

-

1

-

-

-

17

-

3

-

-

-

19

-

1

-

-

-

32

-

1

-

-

-

39

-

1

-

-

-

806

-

1

-

-

-

Razem

364

85

37

4

17

wie

pra

W

uS

11

adnej ze spraw nie odnotowano postanowienia s du o ograniczeniu liczby

oskar ycieli

posi kowych,

co

by oby

uzasadnione

w sprawach,

w których

dli

wyst powa o wielu pokrzywdzonych. Nale y podejrzewa ,

e decyzja s du na

podstawie art. 56 § 1 k.p.k. zosta aby podj ta dopiero po wp yni ciu o wiadcze

posi kowego,

co

rodzi

pewne

problemy

praktyczne,

wo

osób pokrzywdzonych o zamiarze wyst powania w charakterze oskar yciela
dotycz ce

kwestii

dopuszczalno ci pozbawienia w drodze nast pczej decyzji procesowej prawa ju
nabytego

w

drodze

onego

przez

pokrzywdzonego

konstytutywnego

aden przepis Kodeksu post powania karnego nie pozwala na
64
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pozbawienie praw pokrzywdzonego, który naby ju prawa oskar yciela posi kowego.

Art. 56 § 2 k.p.k.

tyt

W kilkunastu sprawach, o czyny z art. 148 § 1 k.k., 155 k.k., 156 § 3 k.k. oraz 177 § 2
k.k. wyst powa y strony zast pcze, (zawsze w liczbie wi kszej ni jedna), z regu y
wspó ma onek i pe noletnie dzieci; rodzice; rodze stwo i rodzice.

ut

Nie odnotowano sprawy, w której pokrzywdzony by by ca kowicie lub cz

ciowo

ubezw asnowolniony, a w jego imieniu wyst powa by przedstawiciel ustawowy lub

m
Wy

osoba pod której sta

piecz pokrzywdzony pozostaje, na podstawie art. 51 § 2

k.p.k. Nie mia a tak e miejsca sytuacja, o której mowa w art. 51 § 3 k.p.k., tj.
reprezentowanie pokrzywdzonego b

cego osob

nieporadn

przez osob , pod

której piecz pokrzywdzony pozostaje.
Poniewa mo na postawi tez , e udzia obro cy i pe nomocnika strony czynnej ma

iar

wp yw na skuteczniejsz ochron praw stron w procesie karnym, zbadana zosta a
liczba spraw, w których wyst powa obro ca i pe nomocnik strony czynnej. Uzyskane
wyniki wskazuj , e w prawie po owie spraw oskar eni byli reprezentowani przez

uS

obro

(49,4%), nieco mniejsza, cho

zbli ona, proporcja widoczna jest

w przypadku oskar ycieli posi kowych. Reprezentowani byli przez pe nomocnika
w 46,9% spraw. Odmienne proporcje odnotowano w przypadku oskar ycieli

Tabela 6. Ilo

pra

subsydiarnych oraz powodów cywilnych. Szczegó owe dane przedstawia tabela 6.
spraw, w których wyst powa obro ca lub pe nomocnik strony

czynnej.
obro ca

108 (46,9%)

75 (87,2%)

35 (40,2%)

nie

169 (48,3%)

119 (51,7%)

11 (12,8%)

51 (58,6%)

Tak/nie91

7 (2,0%)

3 (0,8%)

0

1 (1,1%)

Brak danych

1 (0,3%)

0

0

wo

173 49,4%)

Pe nomocnik
powoda cywilnego

dli

tak

Pe nomocnik
oskar yciela
posi kowego
subsydiarnego

wie

oskar onego

Pe nomocnik
oskar yciela
posi kowego
ubocznego

0

91
Sprawy wieloosobowe, w których niektórzy spo ród oskar onych, oskar ycieli lub powodów
cywilnych byli reprezentowani przez pomocnika procesowego, inni nie posiadali obro cy lub
pe nomocnika

ci
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Znacz ca liczba spraw z oskar enia subsydiarnego, w których wyst powa

pe nomocnik, wynika, jak si

wydaje, z faktu,

e subsydiarny akt oskar enia jest

obj ty przymusem adwokacko-radcowskim. Czynno

tyt

pokrzywdzonych kojarzona

z na

eniem na

ta

stron

jest

cz sto przez

obowi zku posiadania

pe nomocnika w ca ym post powaniu. Informacja procesowa udzielana stronie jest

ut

daleko niewystarczaj ca, bowiem ogranicza si

wy cznie do dor czenia druku

pouczenia zawieraj cego przytoczenie in extenso stosownych przepisów ustawy.
Zarówno hermetyczno

j zyka prawnego, jak i forma pouczenia – tekst jest

m
Wy

napisany bardzo ma ym drukiem – nie tylko sprawiaj ,
zrozumia e, lecz równie
argumentem,

który

zniech caj

uzasadnia

e pouczenie jest ma o

pokrzywdzonych do przeczytania. Drugim

cz ste

korzystanie

w post powaniu zainicjowanym skarg

subsydiarn

z pomocy pe nomocnika
jest to,

e konieczno

„skorzystania” z pomocy pe nomocnika przy sporz dzeniu aktu oskar enia

iar

w naturalny sposób u atwia stronie podj cie decyzji o umocowaniu go do dzia ania
w ca ym post powaniu. Adwokaci tak e nie kwapi
pokrzywdzonych,

e

ich

umocowanie

si

do informowania

ograniczy

wy cznie

do

uS

sporz dzenia aktu oskar enia.

mo e

si

9.1. Oskar yciel posi kowy subsydiarny

pra

Oceniaj c sprawy ze skargi oskar yciela posi kowego subsydiarnego, nale y
stwierdzi

przede wszystkim,

e jest bardzo niski poziom subsydiarnych aktów

oskar enia sporz dzanych przez adwokatów i radców prawnych.

d Rejonowy w Rudzie

wie

Przyk adem fatalnie napisanego aktu oskar enia jest sprawa rozpoznawana przez
skiej, sygn. akt II K 64/1092. Adwokat Anna K.-H.

sporz dzi a akt oskar enia:

dli

„przeciwko:

Oskar ona: Rudzka Spó dzielnia Mieszkaniowa, [adres …] reprezentowana przez

wo

Zarz d w sk adzie:
Prezes Zarz du Micha L.,
Maria N.,
92

ankieta 338/29s

ci
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Wac aw P.

o czyn z art. 286 par. 1 k.k.

tyt

Na podstawie art. 55 par. 1 i 2 k.p.k. oskar am w/w o to, e:
w okresie od czerwca do chwili obecnej w Rudzie

ut

doprowadzony przez Rudzk

skiej Andrzej M. zosta

Spó dzielnie93 Mieszkaniow

do niekorzystnego

rozporz dzenia mieniem w wysoko ci oko o 47 000 z za pomoc wprowadzenia go
w b d w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej przez Rudzk

m
Wy

Mieszkaniow

Spó dzielni

to jest o czyn z art. 286 par. 1 kk”

Akt oskar enia nie zawiera wykazu osób podlegaj cych wezwaniu na rozpraw oraz
za cznika z ich adresami, wykazu pokrzywdzonych, nie oznaczono trybu
post powania. Pani mecenas najwyra niej przeoczy a, e oskar onym w procesie

iar

karnym mo e by

wy cznie osoba fizyczna, a odpowiedzialno

podmiotu

zbiorowego jest jedynie pochodn odpowiedzialno ci osoby fizycznej.

uS

51,7% aktów oskar enia zosta o zwróconych do uzupe nienia braków formalnych.
Przy czym w po owie przypadków uchybie by o wi cej ni jedno. Dominowa y braki
w postaci nieuiszczenia wpisu od wniesionego aktu oskar enia (35 spraw),
niedor czenie odpowiedniej liczby odpisów (10 spraw), niewskazanie w zarzucie

pra

aktu oskar enia miejsca pope nienia przest pstwa (7 spraw), niezachowania
przymusu

adwokacko-radcowskiego

(6

spraw),

w

jednostkowych

lub

kilku

wypadkach uchybienia polega y na niewskazaniu adresów osób podlegaj cych

wie

wezwaniu na rozpraw , braku zarzutu, niewskazania kwalifikacji prawnej czynu
zarzuconego oskar onym, niewskazania innych ni
oskar onego,

nieoznaczenia

trybu

imi

post powania,

pokrzywdzonych.

i nazwisko danych

nieoznaczenia

osób

dli

Dla przyk adu w sprawie rozpoznawanej przez S d Okr gowy w odzi, sygn. akt XVII
K 9/0994 przeciwko 9 oskar onym o czyny z art. 286 § 1 k.k., 284 § 2 k.k. i art. 586

93

wo

k.s.h. akt oskar enia zosta zwrócony do usuni cia uchybie formalnych w postaci
ortografia oryginalna

94
Sprawa rozpoznawana po przekazaniu przez S d Rejonowy w Skierniewicach sprawy (sygn. II K
53/05) w zwi zku ze zmian w ciwo ci rzeczowej przest pstwa zarzuconego oskar onym (ankieta
24/82s)

ci
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oznaczenia zarzutu, kwalifikacji prawnej czynu, formalnych podstaw do wniesienia
aktu oskar enia, okre lenia czy zarzut obejmuje jeden czy dwa czyny, wskazania

prawid owej sygnatury akt post powania przygotowawczego. Poprawiony akt

tyt

oskar enia zawiera jeszcze wi cej uchybie formalnych. W sprawie wydane zosta o
postanowienie o umorzeniu post powania z powodu oczywistego braku faktycznych

ut

podstaw oskar enia, uchylone na skutek za alenia pe nomocnika subsydiarnego.
Ostatecznie po 5 latach od wniesienia aktu oskar enia i po przeprowadzeniu 24
rozpraw w sprawie zapad

wyrok uniewinniaj cy oskar onych od pope nienia

m
Wy

zarzucanych im czynów.

W sprawie prowadzonej przez SR dla Warszawy

ródmie cia, (II K 1134/10,

uprzednio SR w Piasecznie, sygn. akt II K 804/09)95 oskar yciel subsydiarny zosta
zobowi zany do uzupe nienia braku w postaci op aty (wpisu) w wysoko ci 300 z .
Uzupe niaj c ten brak, adwokat w pi mie podniós ,

e „zrycza towana op ata

iar

w wysoko ci 300 z , wg rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 28.05.2003 r.
dotyczy wy cznie spraw zainicjowanych z oskar enia prywatnego”, mimo e art. 640
k.p.k. wyra nie stanowi, e przepisy odnosz ce si do kosztów procesu w sprawach

uS

z oskar enia prywatnego maj odpowiednie stosowanie w sprawach z oskar enia
publicznego, w których akt oskar enia wniós
w znajduj cym si

oskar yciel posi kowy. Nadto

w nag ówku aktu oskar enia wykazie pokrzywdzonych
pokrzywdzon i jednego z jej

pra

(oskar ycieli posi kowych), adwokat zamie ci zmar

nast pców prawnych, nie wskazuj c drugiego - synów zmar ej pokrzywdzonej. Obaj
wyst powali nast pnie w post powaniu w charakterze oskar ycieli posi kowych.
W sprawie rozpoznawanej przed S dem Rejonowym w Chorzowie, sygn. akt II K

wie

390/1096 przeciwko 3 oskar onym o czyny z art. 288 § 1 k.k., 190 § 1 k.k., 18 § 1 k.k.
w zw. z 288 § 1 k.k. akt oskar enia zawiera a
okre lenia

miejsca

pope nienia

przest pstwa,

6 uchybie

wysoko ci

formalnych (brak
szkody,

sposobu

dli

pope nienia przest pstwa okre lonego w art. 190 § 1 k.k., kwalifikacji prawnej
niektórych czynów, sprzeczno ci mi dzy opisami czynów zarzuconych oskar onym
a ich kwalifikacjami). W uzupe nionym akcie oskar enia wskazana zosta a przez

wo

pe nomocnika (adwokata) kwalifikacja prawna czynu: „art. 12 k.k. w zw. z 288 § 1
k.k.”. Wobec nieusuni cia wszystkich braków formalnych, na posiedzeniu w dniu 21
(ankieta 106/6s)

96

(ankieta 110/83s)
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grudnia 2010 r. S d wyda postanowienie, w którym na podstawie art. 56 § 2 k.p.k.,

art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., art. 640 k.p.k. w zw. z art. 632 pkt 1 k.p.k.:
e subsydiarny oskar yciel posi kowy Jan O. nie mo e bra

tyt

1) orzek ,

udzia u

w post powaniu;
2) umorzy post powanie wobec oskar onych Tomasza Sz., Krzysztofa G i Ryszarda

ut

G. w sprawie o zarzucane im czyny;
3) zas dzi od oskar yciela posi kowego Jana O. na rzecz oskar onych zwrot

m
Wy

wydatków zwi zanych z ustanowieniem obro cy.
W uzasadnieniu S d wskaza ,

e w ponownie wniesionym, poprawionym akcie

oskar enia w dalszym ci gu nie usuni te zosta y wszystkie braki formalne w postaci
wskazania miejsc pope nienia przest pstw okre lonych w punktach I i II aktu
oskar enia, „tym samym uzupe niony akt oskar enia w dalszym ci gu dotkni ty by
skutków prawnych (…) jako bezskuteczny nie mo e

iar

brakami i nie mo e on wywo

zainicjowa post powania. Taka mo liwo

istnia aby w przypadku ponownego jego

wniesienia po wyeliminowaniu wszystkich braków formalnych, jednak e tylko wtedy,

uS

gdy nast pi oby to w terminie przewidzianym w art. 55 § 1 k.p.k., to jest w ci gu
miesi ca od dnia dor czenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o powtórnym
umorzeniu post powania. W tej sytuacji nale

oby go jednak potraktowa jako nowy
jednak w maju 2010 roku.

pra

akt oskar enia. Termin do dokonania tej czynno ci up yn

Skoro zatem oskar yciel nie wniós w terminie, który nie jest terminem zawitym i nie
podlega przywróceniu, aktu oskar enia spe niaj cego wszystkie wymogi formalne
wskazane w art. 332 § 1 k.p.k. i nie mo e ju tego skutecznie uczyni , brak jest
do

dopuszczenia

oskar yciela

wie

podstaw

posi kowego

Jana

O.

do

udzia u

w post powaniu zgodnie z art. 56 § 2 k.p.k. Ponadto w zaistnia ej sytuacji wobec
niewniesienia wywo uj cego skutki prawne aktu oskar enia, zachodzi brak skargi
uprawnionego oskar yciela, co stanowi o podstaw do umorzenia post powania na

dli

podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.”. Przyj ta przez S d podstawa decyzji, a tak e jej
forma

s

ewidentnie

Nieusuni cie

braków

formalnych

powoduje

pisma procesowego na podstawie art. 120 § 2 k.p.k. i nie ma nic

wspólnego z dopuszczalno ci

wo

bezskuteczno

wadliwe.

udzia u oskar yciela posi kowego w sprawie. Nie

ulega jednak w tpliwo ci, e zamkni cie pokrzywdzonemu drogi s dowej nast pi o
z przyczyn le

cych po stronie jego pe nomocnika i nale y je rozpatrywa

ci

69

Ins

w kategoriach ci

kiego naruszenia obowi zków, które powinno skutkowa

wszcz ciem post powania dyscyplinarnego wobec adwokata lub radcy prawnego.

tyt

Na tle wymogów formalnych subsydiarnego aktu oskar enia i obowi zku usuni cia

ich braków w terminie, pojawia si inny problem, który ma bardzo istotny wp yw na
skuteczno

realizacji praw pokrzywdzonego w procesie karnym. Przyk adem mo e

ut

by post powanie prowadzone przed S dem Rejonowym w Gliwicach, sygn. akt III K
840/0997 w sprawie przeciwko Bernadetcie T. oskar onej o to, e zatrudniona jako
ledczym w G. w okresie od listopada 2007 do marca

m
Wy

lekarz neurolog w Areszcie

2008 r. przekroczy a swoje uprawnienia i nie dope ni a ci

cych na niej

obowi zków, dzia aj c na szkod osadzonego Rados awa M. poprzez po wiadczenie
nieprawdy w dokumentacji medycznej oraz odmow

zapisywania wyników bada

i zalece lekarskich, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. i art. 271 § 1 k.k. w zw. z 11 § 2 k.k.
Pe nomocnik pokrzywdzonego, adw. Katarzyna K.-C. w dniu 24 sierpnia 2009 r.

iar

wnios a subsydiarny akt oskar enia przeciwko Bernadetcie T., w którym wskaza a
dane oskar onej w postaci imienia i nazwiska, zawodu oraz miejsca zatrudnienia,
ledczego, jako adres do dor cze

uS

a tak e adres Aresztu

dla oskar onej.

Zarz dzeniem z dnia 25 sierpnia 2009 r. przewodnicz cy Wydzia u zwróci
oskar ycielowi akt oskar enia do uzupe nienia braków formalnych poprzez „podanie
w nim innych ni imi i nazwisko danych o osobie oskar onego, dok adne okre lenie

/w czym wyra
nierzetelno

o si

pra

zarzuconego oskar onej czynu przez wskazanie miejsca i sposobu jego pope nienia
po wiadczanie nieprawdy w dokumentacji medycznej

sporz dzonej przez oskar on

prognozy kryminologiczno-spo ecznej/

oraz wyja nienie podstawy prawnej oskar enia”. Za alenie na to zarz dzenie wniós

wie

pe nomocnik oskar yciela posi kowego, w którym podniós mi dzy innymi, e nie ma
on, w odró nieniu od prokuratora i S du, mo liwo ci ustalenia danych dotycz cych
oskar onej, tym bardziej,

e w sprawie tej odmówiono wszcz cia post powania

pope nienia

przest pstwa,

za

oskar ycielowi

dli

przygotowawczego z powodu braku danych dostatecznie uzasadniaj cych fakt
posi kowemu

uniemo liwiono

uzyskanie tych danych z uwagi na ochron danych osobowych. W dalszym ci gu

wo

pe nomocnik podniós , e „ratio legis regulacji okre lonej w art. 332 k.p.k. sprowadza
si

do tego, aby w stan oskar enia postawiona zosta a w

zatem o dane umo liwiaj ce niebudz
97

ciwa osoba, chodzi

w tpliwo ci identyfikacj
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oskar onego”,

Ins

wskazanie zatem imienia i nazwiska oraz miejsca pracy nie powinno powodowa
tpliwo ci co do identyfikacji oskar onej, o ile „w Areszcie

pracowa y inne lekarki nosz ce imi

ledczym w G. nie

i nazwisko takie jak osoba oskar ona”. S d

tyt

Rejonowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 17 listopada 2009 r. nie uwzgl dni
za alenia i utrzyma w mocy zaskar one zarz dzenie, podnosz c,

e ustawa

ut

wymaga, by oznaczenie oskar onego nast pi o przez podanie jego imienia
i nazwiska oraz innych danych – u m

atek nazwiska panie skiego, pseudonimu lub

przydomku oskar onego, imion rodziców, nazwiska panie skiego matki, daty
miejsca

m
Wy

i

urodzenia,

miejsca

zamieszkania,

pochodzenia

spo ecznego,

wykszta cenia, zawodu wyuczonego i wykonywanego, stosunków rodzinnych, stanu
maj tkowego oraz danych o karalno ci. Nie przekona a S du argumentacja,

e

oskar yciel posi kowy nie by w stanie ustali tych danych, a „S d nie jest organem
oskar ycielskim i nie mo e w tym zakresie w aden sposób wyr cza oskar yciela”.

iar

W dniu 4 grudnia 2009 r. pe nomocnik wniós poprawiony akt oskar enia, w którym
ponownie nie by o wszystkich danych personalnych oskar onej. Na posiedzeniu
w dniu 22 lutego 2010 r. S d umorzy post powanie przeciwko Bernadetcie T.

uS

z powodu braku skargi uprawnionego oskar yciela. W uzasadnieniu S d wskaza , e
wobec nieusuni cia wszystkich braków, wniesiony przez pe nomocnika Rados awa
M. akt oskar enia jest nieskuteczny, braki nie zosta y usuni te, akt oskar enia nie
mo e wywo

skutku w postaci wszcz cia post powania s dowego, „wobec
o uzna ,

pra

powy szego nale

e niniejszej sprawie brak jest skargi uprawnionego

oskar yciela, a zatem post powanie na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. nale
umorzy ”. Za alenie na to postanowienie z

o

yli oskar yciel posi kowy i jego
e oskar yciel nie by

wie

pe nomocnik, po raz kolejny podnosz c mi dzy innymi,

w stanie uzyska innych danych oskar onej. Postanowieniem z dnia 19 maja 2010 r.
d Okr gowy w Gliwicach (sygn. akt VI Kz 147/10) uchyli

zaskar one

postanowienie i przekaza spraw do ponownego rozpoznania S dowi Rejonowemu

dli

w Gliwicach. W uzasadnieniu S d ten wskaza , e b dem by o przyj cie przez S d
Rejonowy, i

Rados aw M. na skutek nieuzupe nienia aktu oskar enia jest osob
enia. Rygory formalne, które mog prowadzi do uznania,

wo

nieuprawnion do jego z

e brak jest skargi uprawnionego oskar yciela, okre laj podmiotowo-przedmiotowe
granice procesu, winny wi c pozwoli

one tak e na okre lenie w

ciwo ci

miejscowej i rzeczowej s du. W przedmiotowej sprawie, rygory formalne, którym
nie s tego rodzaju. S d Okr gowy nie zgodzi si tak e
71

ci

strona nie uczyni a zado

Ins
ze

stwierdzeniem,

e

braki

aktu

oskar enia

uniemo liwia y

prowadzenie

post powania s dowego w tej sprawie, pe nomocnik wskaza w nim bowiem imi

i nazwisko oskar onego oraz adres do dor cze , co w sposób wystarczaj cy

tyt

pozwala o na identyfikacj oskar onej.
W dniu 23 grudnia 2010 r. oskar yciel posi kowy wniós o zwolnienie z op aty

ut

wpisowej w wysoko ci 300 z . Wniosek ten zosta rozpoznany 21 kwietnia 2011 r. (a
wi c po 4 miesi cach). S d nie uwzgl dni wniosku, a wobec niewniesienia op aty,

m
Wy

w dniu 5 wrze nia 2011 r. zarz dzeniem akt oskar enia Rados awa M. przeciwko
Bernadetcie T. uznany zosta za bezskuteczny. Za alenie na to zarz dzenie wnie li
oskar yciel posi kowy i jego pe nomocnik. Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r.
zarz dzenie to zosta o utrzymane w mocy, ostatecznie ko cz c spraw

bez

merytorycznego jej rozpoznania po 2 latach i 5 miesi cach od wniesienia aktu
oskar enia.

iar

Podobna, jak opisana powy ej sytuacja, mia a miejsce jeszcze w kilku innych
sprawach.

W tpliwo ci

budzi

danie

od

pokrzywdzonego

dzia aj cego

uS

w charakterze oskar yciela posi kowego danych personalnych takich jakie wskazuje
oskar yciel publiczny w akcie oskar enia, przede wszystkim z tego powodu, e nie
ma on, w przeciwie stwie do organu prowadz cego post powanie przygotowawcze,
mo liwo ci

zgromadzenia

tego

rodzaju

informacji.

O

ile

w post powaniu

znale

pra

przygotowawczym prowadzonym w fazie in personam, dane, o których mowa, mo na
w protokole przes uchania w charakterze podejrzanego, o tyle w sytuacji,

gdy post powanie zosta o umorzone w fazie in rem, a tak e w przypadku wydania
postanowienia

o

odmowie

post powania

przygotowawczego,

wie

pokrzywdzony nie ma

wszcz cia

adnych mo liwo ci, by je uzyska . Z przepisów Kodeksu

post powania karnego i regulaminu prokuratorskiego wcale nie wynika obowi zek
wskazywania pochodzenia spo ecznego, statusu maj tkowego, stanu cywilnego

dli

i liczby osób pozostaj cych na utrzymaniu oskar onego, miejsca zatrudnienia,
wysoko ci zarobków itd. Art. 332 § 1 pkt 1 k.p.k. stwierdza,

e akt oskar enia

powinien zawiera imi i nazwisko oskar onego i inne dane o jego osobie. Celem tej

wo

regulacji jest zagwarantowanie, by akt oskar enia zosta skierowany przeciwko
konkretnej, indywidualnie

oznaczonej osobie i nie zachodzi y pomy ki co do jej

to samo ci. Oczywi cie wskazanie stanu maj tkowego w akcie oskar enia u atwia
dowi podj cie decyzji co do wysoko ci kar maj tkowych, a informacja o licznym

ci
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gronie osób pozostaj cych na utrzymaniu oskar onego mo e wp ywa na orzeczenie

warunkowego zawieszenia wykonania kary, czy odst pienie od zastosowania

tymczasowego aresztowania, jednak nie s

to okoliczno ci uzasadniaj ce zwrot

tyt

sprawy do uzupe nienia wymogów formalnych, a ju

na pewno nie powinny

skutkowa uznaniem aktu oskar enia za bezskuteczny.

ut

Analiza decyzji ko cz cych post powanie w sprawie wskazuje, e z rzadka zapada
decyzja merytoryczna. Odnotowano tego rodzaju rozstrzygni cie jedynie w 20

m
Wy

przypadkach w tym:

- wyrok uniewinniaj cy – 13 spraw
- wyrok skazuj cy – 4 sprawy (w jednym przypadku s d odwo awczy zmieni wyrok
du I instancji i uniewinni oskar onego)
- wyrok warunkowo umarzaj cy – 3 sprawy

iar

Ponadto zapada y nast puj ce rozstrzygni cia:
- umorzenie bez wskazania podstawy prawnej – 3 sprawy

uS

- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. – 1 sprawa
- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – 4 sprawy
- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. – 6 spraw

pra

- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 4 k.p.k. – 1 sprawa
- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. – 1 sprawa
- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. – 1 sprawa

wie

- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. – 21 spraw

- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k. – 1 sprawa

dli

- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 i 9 k.p.k. – 1 sprawa

- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 i 11 k.p.k. – 1 sprawa

wo

- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. – 1 sprawa

- umorzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 1,2 i 3 k.p.k. – 1 sprawa

- zarz dzenie o uznaniu aktu oskar enia za bezskuteczny – 12 spraw
- zawieszenie post powania – 2 sprawy

ci
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- zwrot do uzupe nienia braków formalnych – 1 sprawa

- w toku – 10 spraw.

tyt

Na uwag

zas uguje fakt,

e umorzenie post powania z powodu braku skargi

uprawnionego oskar yciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.) nie mia o charakteru
jednorodnego i w rzeczywisto ci obejmowa o kilka ró nych przyczyn. Nale y do nich

ut

cofni cie skargi uprawnionego oskar yciela, pojednanie pomi dzy oskar onym
i pokrzywdzonym, stwierdzenie,

e wnosz cy akt oskar enia nie jest osob

m
Wy

uprawnion (pokrzywdzonym), stwierdzenie, e wobec niewyczerpania toku instancji
wniesienie subsydiarnego aktu oskar enia by o niedopuszczalne. Ta ostatnia
sytuacja mia a miejsce w przypadku, gdy prokurator w 1 i 2 postanowieniu
o umorzeniu post powania przygotowawczego wskazywa odmienne podstawy
prawne, co powodowa o,

e decyzje w tym przedmiocie nie by y identyczne.98

Tymczasem z utrwalonej linii orzeczniczej S du Najwy szego wynika,

e oba

iar

postanowienia prokuratora o umorzeniu lub o odmowie wszcz cia musz by takie
same, a wi c by

oparte na tej samej podstawie prawnej, dopiero wtedy

Problem w tym,

e cz stokro

uS

pokrzywdzony nabywa prawo do wyst pienia z subsydiarnym aktem oskar enia.99
dochodzi do b dnego pouczenia o mo liwo ci

wniesienia subsydiarnego aktu oskar enia, w sytuacji, gdy drugie umorzenie
post powania nast pi o z przyczyn odmiennych ni

pra

powinno skutkowa

pierwsze postanowienie, co

dopuszczeniem subsydiarnego aktu oskar enia na podstawie

art. 16 § 1 k.p.k., zgodnie z którym mylne pouczenie nie mo e wywo ywa
negatywnych skutków prawnych dla uczestnika post powania, który zosta b dnie

ona naczeln

zasad

zasad

informacji, mimo e jest

wie

pouczony. Tymczasem s dy wyra nie lekcewa

procesow . Taka sytuacja mia a miejsce mi dzy innymi

w sprawie prowadzonej przez S d Okr gowy w

odzi, sygn. akt IV K 149/10 100

przeciwko Adamowi M., oskar onemu o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1

dli

k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Oskar ycielka posi kowa subsydiarna
Dorota S. wnios a o przywrócenie terminu do wniesienia aktu oskar enia w trybie art.
e zosta a mylnie pouczona przez prokuratora co do

wo

55 § 1 k.p.k. wskazuj c,

98
np. sprawa prowadzona przez S d Rejonowy w Sandomierzu, sygn. akt II K 716/10, czy w S dzie
Rejonowym dla odzi- ródmie cia w odzi, sygn. akt VI K 1970/10
99

tak np. uchwa a SN z dnia 17 maja 2000 r., sygn. akt I KZP 9/2000, OSNKW 2000, nr 5-6, poz. 42

100

(ankieta 323/44s)

ci
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mo liwo ci wniesienia za alenia na postanowienie o umorzeniu. Podnios a, e S d

Okr gowy rozpoznaj c za alenia wniesione w trybie mylnego pouczenia, wskaza

„Prokurator b dnie pouczy pokrzywdzon ,

e na ponown

decyzj

e

o umorzeniu

tyt

ledztwa przys uguje jej za alenie. Zgodnie bowiem z pogl dem ustalonym
w doktrynie i orzecznictwie b dne pouczenie nie mo e wywo ywa

ujemnych

ut

skutków ale nie mo e równie tworzy uprawnienia”. S d Okr gowy nie uwzgl dni
wniosku o przywrócenie terminu i uzna za bezskuteczny akt oskar enia przeciwko
Adamowi M., z

ony przez pe nomocnika pokrzywdzonej Doroty S. W uzasadnieniu

m
Wy

d nie odniós si w aden sposób do kwestii b dnego pouczenia, które zgodnie
z art. 16 § 1 i 2 k.p.k. w adnym przypadku nie mo e wywo ywa

negatywnych

konsekwencji procesowych dla uczestnika, jedynie ograniczy si do stwierdzenia, e
termin do wniesienia aktu oskar enia ma charakter prekluzyjny i jako taki nie podlega
przywróceniu.

e s dy zwracaj

akty oskar enia do uzupe nienia braków

iar

Zaobserwowano,

formalnych „na raty”, wskazuj c jeden brak, a po jego uzupe nieniu kolejny. Tak by o
np. w sprawie prowadzonej przez S d Rejonowy w Kartuzach, sygn. akt II K

uS

449/10101 z oskar enia subsydiarnego Tadeusza B. i Krystyny B. przeciwko
Tadeuszowi G. oskar onemu o czyn z art. 286 § 1 k.k. Akt oskar enia sporz dzony
osobi cie przez pokrzywdzonych zosta wniesiony w dniu 10 czerwca 2010 r. S d

pra

w tym samym dniu zobowi za pokrzywdzonego do wskazania w terminie 14 dni
sygnatury akt sprawy prowadzonej przez Prokuratur Rejonow w sprawie przeciwko
Tadeuszowi G. Brak ten zosta uzupe niony w terminie. Nast pnie w dniu 8 lipca
2010 r. S d zwróci

si

do oskar ycieli posi kowych o uzupe nienie braków

wie

formalnych aktu oskar enia w postaci sporz dzenia go i podpisania przez adwokata.
W zarz dzeniu znalaz o si stwierdzenie: „Niezale nie od powy szego wniesiony akt
oskar enia zawiera nast puj ce braki, które winny by usuni te:

- lista osób, których oskar yciele domaga si

dli

- Inne dane o osobie oskar onego (332 § 1 pkt 1 k.p.k.)

wezwania na rozpraw , wykaz

wo

dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie g ównej domaga si oskar yciel
(332 § 1 2 k.p.k.)

101

(ankieta 320/47s)
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75

Ins

- do czenie do aktu oskar enia adresu osób, których przes uchania domaga si
oskar yciel na rozprawie”.

tyt

W dniu 18 sierpnia 2010 r., zarz dzeniem, wniesiony przez Tadeusza B. i Krystyn

B. akt oskar enia uznany zosta za bezskuteczny wobec nieusuni cia w terminie
braków formalnych.

ut

Generalnie, o czym by a ju

mowa wy ej, s dy traktuj

oskar ycieli posi kowych

subsydiarnych jak oskar ycieli prywatnych. Ma to swój wyraz przede wszystkim

m
Wy

w nazewnictwie – standardem jest okre lanie w protoko ach rozpraw oskar ycieli
subsydiarnych jako oskar ycieli prywatnych, np. w protokole posiedzenia z dnia 19
maja 2010 r. S du Rejonowego w Gliwicach, sygn. akt III K 840/09102, znalaz y si
kuriozalne

okre lenia:

„nie

uwzgl dniono

wniosku

oskar yciela

prywatnego

subsydiarnego”, „obro ca oskar yciela prywatnego” (!). Wyra a si
w

stosowaniu

w

post powaniu

publicznoskargowym

to tak e

zainicjowanym

skarg

iar

oskar yciela subsydiarnego instytucji post powania prywatnoskargowego. Dla
przyk adu, w sprawie prowadzonej przed S dem Rejonowym w Szczecinku, sygn.

uS

akt II K 575/10103, przeciwko 3 oskar onym o czyn z art. 226 § 1 k.p.k., pe nomocnik
oskar yciela posi kowego subsydiarnego cofn

skarg . S d na rozprawie w dniu 16

grudnia 2011 r. odebra od obro cy oskar onych zgod na „cofni cie skargi przez
oskar yciela prywatnego”. Tymczasem w post powaniu publicznoskargowym
oskar yciela subsydiarnego nie ma zastosowania art. 496

pra

zainicjowanym skarg

k.p.k., zatem nie mo na by o uzale nia skuteczno ci cofni cia skargi oskar yciela
posi kowego od zgody oskar onego. W innej sprawie natomiast, s d przed rozpraw
przeprowadzi posiedzenie pojednawcze, które w przeciwie stwie do post powania

wie

mediacyjnego, mo e odbywa si wy cznie w post powaniu prywatnoskargowym.
Kolejny problem wi

e si

z kwesti

orzekania o kosztach post powania. Dla

przyk adu, S d Rejonowy w Jastrz biu-Zdroju, sygn. akt II K 1241/10104, w sprawie
., oskar onemu o to,

dli

przeciwko Jackowi

e „w okresie od marca 2008 do 30

wrze nia 2008 w Jastrz biu-Zdroju jako lekarz prowadz cy ci
W.-B. na bezpo rednie niebezpiecze stwo

mierci lub ci

wo

narazi Justyn

Justyny W.-B.
kiego

uszczerbku na zdrowiu poprzez to, e nieprawid owo rozpozna i dokona diagnozy
(ankieta 113/5s)

103

(ankieta 109/85s)

104

(ankieta 108/89s)
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stanu zdrowia p odu i przez to nie rozpozna w por wad wrodzonych p odu i wobec

czego nie podj

decyzji o wcze niejszym rozwi zaniu ci

y Justyny W.-B. poprzez

cesarskie ci cie”, tj. o czyn z art. 162 § 2 k.k. Wyrokiem z dnia 3 pa dziernika 2011 r.

tyt

umorzy post powanie na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. wobec

mierci

oskar onego, za na podstawie art. 640 k.p.k. w zw. z art. 632 pkt 1 k.p.k. kosztami

ut

post powania obci

„oskar ycielk

prywatn ” Justyn

W.-B., nie okre laj c

wysoko ci tych kosztów. Zasadne by oby w tej sprawie zastosowanie art. 632a k.p.k.,
który zezwala s dowi w wyj tkowych wypadkach w razie umorzenia post powania

m
Wy

orzec, e koszty procesu ponosi w ca
mier

ci lub cz

ci Skarb Pa stwa (lub oskar ony).

oskar onego, która niweczy mo liwo

merytorycznego rozstrzygni cia

o przedmiocie procesu karnego i tym samym udowodnienie winy oskar onego, jest
okoliczno ci

niezawinion

dokona wszelkich stara

przez oskar yciela posi kowego subsydiarnego, który

i jedynie niezale ne od niego okoliczno ci sprawi y, e

iar

post powanie nie mo e by kontynuowane.
Inna kwestia dotycz ca kosztów procesu wi

e si

z problematyk

skutków

pojednania pomi dzy oskar onym i oskar ycielem subsydiarnym w zakresie

uS

obci

enia kosztami stron. Dla przyk adu, w sprawie prowadzonej przez S d

Rejonowy w Legnicy, sygn. akt II K 264/10105, przeciwko Damianowi K. i Robertowi
R. oskar onym o to, e w dniu 10 marca 2009 r. w Legnicy kierowali gro by karalne

pra

pod adresem Wojciecha S., przy czym gro by te wzbudzi y „u wymienionego” obaw ,
e zostan spe nione, tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k., na posiedzeniu z udzia em stron
w dniu 4 maja 2010 r. S d wyrokiem nakazowym skaza obu oskar onych za
zarzucany im czyn na kary po 40 stawek dziennych grzywny po 10 z ka da, a na

wie

podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolni oskar onych od ponoszenia kosztów i op aty
w tej sprawie. Od wyroku tego sprzeciw wmiesili obro cy obu oskar onych, za
sprawa zosta a skierowana na rozpraw . Na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2010 r.

dli

dosz o do pojednania mi dzy oskar ycielem subsydiarnym a oskar onymi, wobec
czego oskar yciel posi kowy i jego pe nomocnik cofn li akt oskar enia. S d wyda
postanowienie o umorzeniu post powania na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. – „z

wo

powodu cofni cia aktu oskar enia przez oskar yciela”, w punkcie II – na podstawie
art. 632 pkt 1 k.p.k. w zwi zku z art. 640 k.p.k. orzek ,
ponosi oskar yciel posi kowy Wojciech S.
105
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ci

(ankieta 112/80s)

e koszty post powania
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Rozstrzygni cie S du w przedmiocie kosztów budzi zasadnicze w tpliwo ci. Co

prawda stosowany w post powaniu z oskar enia subsydiarnego na podstawie art.

640 k.p.k. art. 632 pkt 1 k.p.k. okre la, e w sprawach z oskar enia prywatnego

tyt

w razie umorzenia koszty procesu ponosi oskar yciel prywatny, jednak w razie
pojednania si stron – oskar yciel i oskar ony w zakresie przez siebie poniesionym,

ut

je li strony w zawartej ugodzie nie uregulowa y tego inaczej. Pojawia si

wi c

pytanie, czy pojednanie do jakiego dosz o w opisywanej sprawie wywiera skutek,
o którym mowa w art. 632 pkt 1 k.p.k., a wi c powinno implikowa

m
Wy

orzeczenia o zniesieniu kosztów poniesionych przez strony, czy te
dotyczy

wy cznie

pojednania

i

ugody

prywatnoskargowym? Nadto nale y wzi
równie

maj cego, jak si

zawartej

pod uwag

w

regulacj

wydanie

przepis ten
post powaniu

art. 622 k.p.k.,

wydaje, zastosowanie do post powania z oskar enia

posi kowego na podstawie art. 640 k.p.k., który przewiduje mi dzy innymi,

e

iar

w post powaniu prywatnoskargowym w razie pojednania si stron przed wszcz ciem
przewodu s dowego, prezes s du zarz dza zwrot uiszczonych przez oskar yciela
prywatnego zrycza towanych wydatków w ca
S du

wyda

zarz dzenie

w

przedmiocie

uS

Prezes

ci. W opisanej sprawie s usznie
zwrotu

oskar ycielowi

subsydiarnemu kwoty 300 z tytu em zrycza towanej równowarto ci wydatków.
W innych post powaniach umorzonych wobec pojednania stron, tego rodzaju decyzji
nie odnotowano.

pra

9.2. Oskar yciel posi kowy uboczny

prowadzi do dosy

ponurego wniosku,

wie

Analiza spraw karnych, w których wyst powa oskar yciel posi kowy uboczny,
e w procesie karnym ten uczestnik

post powania po prostu jest. Zazwyczaj do tego ogranicza si

jego udzia

w post powaniu s dowym. Cz stokro nie uczestniczy on w rozprawach, za obecny

dli

nie bierze aktywnie udzia u w post powaniu, nie zadaje pyta osobowym ród om
dowodowym, rzadko sk ada wnioski dowodowe. W przeciwie stwie do oskar onego,
eniu wyja nie jest pouczany przez S d, e przys uguje mu prawo do

wo

który po z

zadawania pyta osobom przes uchiwanym, wypowiadania si co do dokonywanych
czynno ci, oskar yciel posi kowy nigdy takiego pouczenia nie otrzymuje. Odnosi si
wra enie, e oskar yciel posi kowy jest tylko dodatkiem do procesu karnego, z regu y
niezbyt ch tnie widzianym, bo wi

e si

dokonywania

ci
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dodatkowych czynno ci, jak np. zawiadamianiem o terminie rozprawy, odraczaniem
rozprawy, gdy brak wiadomo ci o zawiadomieniu, ryzykiem,

oskar yciela posi kowego spowoduje przed

e aktywno

enie post powania, powinno ci

tyt

skierowania sprawy na rozpraw w przypadku braku zgody na wydanie wyroku na
posiedzeniu w trybie art. 335 k.p.k. Z drugiej strony wyra nie dostrzega si ,

e

ut

pokrzywdzeni sami nie s zbytnio zainteresowani udzia em w post powaniu, albo te
ich wiedza, jaka mog aby by ich rzeczywista rola, jest niewielka. Z regu y wi ksze
zaanga owanie

odnotowuje

si

tam,

gdzie

nastawienie

emocjonalne

m
Wy

pokrzywdzonego do sprawcy lub/i jego czynu jest du e. Obserwuje si to zw aszcza
przy przest pstwach z art. 207 § 1 k.k. i 177 § 2 k.k.
Sprawy, w których wyst powa oskar yciel posi kowy ko czy y si

nast puj cymi

rozstrzygni ciami:

- wyrok skazuj cy – 164 sprawy (88,2%)

iar

- wyrok uniewinniaj cy – 8 spraw (4,3%)

- wyrok warunkowo umarzaj cy – 12 spraw (6,4%)

uS

- umorzenie post powania – 7 spraw (3,8%)
- inne – 1 sprawa (na
ponownym) (0,5%)

pra

- brak danych – 1 (0,5%).

enie obowi zku naprawienia szkody w post powaniu

Wydaje si , e wyroki skazuj ce, a w szczególno ci wynikaj cy z nich wymiar kary,
zaspakajaj

poczucie sprawiedliwo ci pokrzywdzonych, bowiem zosta y one

wie

zaskar one przez oskar ycieli posi kowych jedynie w 5 sprawach (3,0%)106 i 2
sprawach przez pe nomocnika (1,2%)107. Podobnie ma si

rzecz z wyrokami

warunkowo umarzaj cymi – zosta zaskar ony tylko jeden wyrok przez oskar yciela

dli

posi kowego (o czyn z art. 284 § 1 k.k.). Nie odnotowano apelacji oskar yciela
posi kowego od wyroku uniewinniaj cego i tylko jedn pe nomocnika (o czyn z art.

wo

106

W sprawach o czyny z art. 177 § 2 k.k. – 2 razy oraz o czyny z art. 279 § 1 k.k., 279 § 1 k.k., 278 §
1 k.k. – jednokrotnie, 197 § 1 k.k. i 157 § 2 k.k. w zw. z 11 § 2 k.k. i w zw. z 12 k.k., art. 284 § 2 k.k.,
art. 190 § 1 k.k. – jednokrotnie, o czyny z art. 190 § 1 k.k., 191 § 1 k.k. - jednokrotnie
107

O czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z 157 § 2 k.k. w zw. z 11 § 2 k.k. – w jednej sprawie; o czyn z art.
157 § 1 k.k. - jednokrotnie

ci
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190 § 1 k.k.). W jednym przypadku oskar yciel posi kowy zaskar

wyrok

umarzaj cy post powanie o czyn z art. 270 § 2a k.k.108

tyt

Analizuj c poszczególne sprawy dostrze ono, e s dy stosunkowo cz sto sprawiaj

wra enie, jakby nie rozumia y znaczenia o wiadczenia pokrzywdzonego o wst pieniu
w

prawa

oskar yciela

posi kowego.

W

kilkunastu

sprawach

odnotowano

ut

postanowienia s du o dopuszczeniu pokrzywdzonego do udzia u w sprawie
w charakterze oskar yciela posi kowego. Tak by o np. w sprawie rozpoznawanej

m
Wy

przed S dem Rejonowym w Wo owie, II K 58/10109 o czyn z art. 288 § 1 k.k. i 217 § 1
k.k. i 217 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k., w której wyst powa o
3 pokrzywdzonych. Na rozprawie w dniu 16 marca 2010 r. S d wyda postanowienie
o dopuszczeniu Katarzyny K. i Doroty K. do udzia u w sprawie w charakterze
oskar ycieli posi kowych, podaj c za podstaw

prawn

art. 53 i 54 § 1 k.p.k.

Identyczna sytuacja mia a miejsce mi dzy innymi w sprawach prowadzonych przez

iar

d Rejonowy w Lubaniu, sygn. akt II K 459/10110, SR w Starogardzie Gda skim,
sygn. akt II K 320/10111, S d Okr gowy w odzi, sygn. akt XVIII K 147/10112, SR
w Lubaniu, II K 742/10113 SR w Radomsku, sygn. akt II K 160/10114. Tymczasem

uS

wiadczenie pokrzywdzonego ma charakter o wiadczenia woli o charakterze
konstytutywnym, jego z

enie w dowolnej formie (na pi mie, ustnie do protoko u

rozprawy) powoduje, e ex lege nabywa on prawa oskar yciela posi kowego. S d
decyzj

o niedopuszczeniu go do udzia u w sprawie na

podstawie art. 65 § 1 lub 2 k.p.k.
Równie

pe nomocnicy stron zdaj

si

pra

jedynie mo e wyda

nie rozumie

istoty o wiadczenia woli

pokrzywdzonego, pope niaj c identyczny b d jak s dziowie. Dla przyk adu,

wie

w sprawie rozpoznawanej przez S d Rejonowy w Le ajsku, sygn. akt II K 301/10115,
o czyn z art. 288 § 1 k.k., pe nomocnik pismem wnosi

(ankieta 92/141u)

110

(ankieta 102/153u)

111

(ankieta179/89u)

112

(ankieta 192/95u)

113

(ankieta 97/152u)

114

(ankieta 225/18u)

115

(ankieta 117/125u)

wo

S d Rejonowy w Mi sku Mazowieckim, sygn. akt II K 805/10

109

dli

108

o dopuszczenie

ci
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pokrzywdzonego do udzia u w sprawie w charakterze oskar yciela posi kowego.
d Rejonowy w Radomsku, sygn. akt II K 25/10116, w sprawie przeciwko

tyt

2 oskar onym o czyn z art. 158 § 1 k.k. na posiedzeniu w przedmiocie wniosku
prokuratora o skazanie bez rozprawy w dniu 20 stycznia 2010 r. wyda postanowienie
o dopuszczeniu pokrzywdzonego do udzia u w sprawie w charakterze oskar yciela

ut

posi kowego.

By

to

jedyny

pokrzywdzony,

S d

nie

wyda

postanowienia

o ograniczeniu liczby oskar ycieli posi kowych na podstawie art. 56 § 1 k.p.k., zatem

m
Wy

nie by o podstaw do wydania tego rodzaju postanowienia. Na rozprawie w dniu
4 marca 2010 r. (drugiej z kolei), pe nomocnik pokrzywdzonego Leszka M. ponowi
wniosek o dopuszczenie do udzia u w sprawie w charakterze oskar yciela
posi kowego, a S d ponownie wyda postanowienie o dopuszczeniu.
Zwi zana z powy szym zagadnieniem jest kwestia traktowania oskar yciela
posi kowego na rozprawie. Odnosi si

wra enie,

iar

uto samiaj roli oskar yciela posi kowego z rol
z zasad

e niekiedy s dziowie nie

strony procesowej, która zgodnie

kontradyktoryjno ci i równo ci stron (równo ci broni) ma identyczne

uS

uprawnienia jak strona bierna procesu. Dla przyk adu S d Rejonowy w Wodzis awiu
skim, VI K 590/09117 rozpoznawa spraw

(jedyna sprawa, w której oskar ony mia

o przest pstwo z art. 286 § 1 k.k.
dwóch obro ców jednocze nie).

Pokrzywdzony Tomasz P. wyst powa w charakterze oskar yciela posi kowego. Jego
zosta o

z

one

na

pi mie

przed

pierwsz

pra

wiadczenie

rozpraw

przez

pe nomocnika. W protokole rozprawy g ównej z dnia 26 lutego 2010 r. znalaz si
zapis: „Oskar yciel posi kowy Tomasz P. osobi cie (…)

wiadkowie zostali usuni ci

z sali rozpraw. Przewodnicz cy pouczy , e pokrzywdzony mo e pozosta na sali

wie

rozpraw. Pokrzywdzony Tomasz P. pozosta na sali rozpraw”. Nie jest to wypadek
odosobniony.

wiadczenia o dzia aniu w charakterze oskar yciela posi kowego by y w zasadzie

dli

sk adane w terminie okre lonym w art. 54 § 1 k.p.k. Jedynie w 4 sprawach
wiadczenia

takie

zosta y

z

one

w

post powaniu

116

(ankieta 148/129u)

117

(ankieta 96/150u)

ci
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i potwierdzone nast pnie przez pokrzywdzonego na rozprawie.

przygotowawczym
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Zaobserwowano problemy zwi zane z ustaleniem kr gu podmiotów uprawnionych

do dzia ania w charakterze pokrzywdzonego, co ma bardzo daleko id ce
konsekwencje. Na uwag

zas uguj

tyt

pierwsza powinna zako czy

si

w szczególno ci dwie sprawy, z których
wyst pieniem Prokuratora Generalnego lub

Rzecznika Praw Obywatelskich z kasacj nadzwyczajn na korzy

oskar onej. S d

ut

Okr gowy w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt III K 103/10118 prowadzi
post powanie w sprawie przeciwko Joannie Maciejak oskar onej o to, e dnia 15
lutego 2007 r. w Piotrkowie Trybunalskim, woj. ódzkie w Santander Consumer Bank

m
Wy

S.A. przy ul. S owackiego 60, dzia aj c wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami,
co do których wy czono materia y do odr bnego post powania, w celu osi gni cia
korzy ci

maj tkowej,

przed

a

stwierdzaj ce

nieprawd

za wiadczenie

o zatrudnieniu i uzyskiwanych zarobkach w firmie PHU „Steil Pol” Stanis awa Widery,
na podstawie którego w dniu 1 marca 2007 r. zawar a umow kredytow hipoteczn

iar

nr H/07/02938/CC na zakup nieruchomo ci z budynkiem jednorodzinnym po

onym

w asku Kolumnie przy ul. Krakowskiej 14 oraz remont budynku jednorodzinnego,
uzyskuj c kwot 411 461, 84 z , czym doprowadzi a Santander Consumer Bank S.A.

uS

do niekorzystnego rozporz dzenia mieniem znacznej warto ci, tj. o czyn z art. 297 §
1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
W dniu 14 pa dziernika 2010 r. do S du wp yn o o wiadczenie o przyst pieniu do

pra

sprawy w charakterze oskar yciela posi kowego wraz z wnioskiem o orzeczenie
obowi zku naprawienia szkody od firmy windykacyjnej Fast Finance S.A., ul.
Ostrowskiego 30, 50 – 238 Wroc aw. Fast Finance S.A. jest firm
skupuj

wierzytelno ci, przez co staje si

nast pc

windykacyjn

prawnym pokrzywdzonego.

wie

„Przedmiotem dzia alno ci Fast Finance S.A. jest zakup wierzytelno ci detalicznych
i odzyskiwanie ich na w asny rachunek oraz monitoring i odzyskiwanie wierzytelno ci
na zlecenie. Nabywaj c pakiety wierzytelno ci Fast Finance staje si , na podstawie
cicielem i nabywa prawo do roszcze

wzgl dem d

dli

umowy cesji, ich w

nika.

c posiadaczem wierzytelno ci podejmuje na w asny rachunek dzia ania
zmierzaj ce do odzyskania wierzytelno ci”119. Nie jest zak adem ubezpiecze

wo

w rozumieniu art. 49 § 3 k.p.k., wobec czego S d nie móg przyj

o wiadczenia

o dzia aniu w charakterze oskar yciela posi kowego, bowiem nie mo na tutaj mówi
118

(ankieta 45/203u)

119

http://www.fastfinance.pl/profil-dzialalnosci.html

ci
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o bezpo rednio ci naruszenia dobra prawnego Fast Finance S.A. Wyrokiem z dnia

21 pa dziernika 2010 r. S d Okr gowy w Piotrkowie Trybunalskim, uzna oskar on

Joann Maciejak winn zarzuconego jej czynu i na tej podstawie wymierzy jej kar

tyt

roku bezwzgl dnego pozbawienia wolno ci, a tak e na podstawie art. 46 § 1 k.k.
orzek wobec oskar onej obowi zek naprawienia szkody wyrz dzonej pope nionym

ut

przez ni przest pstwem, w cz

ci, poprzez zap at na rzecz Fast Finance S.A. we

Wroc awiu kwoty 4 000 z .

m
Wy

Druga, niezwykle interesuj ca sprawa, toczy a si

przed S dem Rejonowym

w Brzegu, sygn. akt II K 763/10120. Rados aw K. zosta oskar ony o to, e w dniu 23
maja 2010 r. w miejscowo ci S.-Osiedle, woj. opolskie, przy ul. Kasztanowej 21/21a
na terenie firmy J., dzia aj c w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej, wspólnie i w
porozumieniu z Adamem O., w ama si do pomieszczenia hali produkcyjnej w ten
sposób, e wykorzystuj c bezpo rednie s siedztwo magazynu by ej firmy C., przy

przedostaniu si

iar

yciu kamienia, dokona wybicia jednej z szyb w jego
do hali, dopu ci si

wyci cia, a nast pnie zaboru w celu

przyw aszczenia zamontowanych wewn trz przy

cianie 3 sztuk przewodów

uS

elektrycznych o

cianie, po czym po

cznej d ugo ci 60 m oraz 3 sztuk skrzynek bezpiecznikowych,

powoduj c w ten sposób

czne straty w kwocie 1 726, 30 z na szkod Damiana P.,

tj. o przest pstwo z art. 279 § 1 k.k. Zarzut pope nienia tego samego przest pstwa

pra

wspólnie i w porozumieniu z Rados awem K. postawiony zosta Adamowi O. Nadto
Adam O. zosta oskar ony, o to, e w dniu 26 maja 2010 r. w miejscowo ci S.Osiedle, woj. opolskie, przy ul. Kasztanowej 21/21a na terenie firmy J., dzia aj c
w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej, wszed do pomieszczenia hali produkcyjnej

wie

wykorzystuj c bezpo rednie s siedztwo magazynu by ej firmy C. i wybite podczas
amania w dniu 23 maja 2010 r. w cianie okno, po czym po przedostaniu si do
hali, usi owa dokona

zaboru w celu przyw aszczenia przewodów elektrycznych

osi gn

dli

zamontowanych wewn trz budynku na szkod Damiana P. , jednak e celu tego nie
z uwagi na zatrzymanie na gor cym uczynku przez w

ciciela budynku

Damiana P., tj. o przest pstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.

wo

W dniu 12 listopada 2010 r. do S du Rejonowego w Brzegu wp yn o pismo
pe nomocnika pokrzywdzonego, w którym w imieniu pokrzywdzonej Spó ki z o.o. J.
z siedzib
120
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Jednocze nie, w pi mie tym pe nomocnik zasygnalizowa

z

nieprawid owym

okre leniem

w

akcie

oskar enia

przest pstwem z art. 279 § 1 k.k., jako e w

kwesti

osoby

zwi zan

pokrzywdzonej

wietle zebranych w post powaniu

tyt

przygotowawczym dowodów pokrzywdzona jest J. spó ka z o.o.
Na rozprawie w dniu 30 listopada 2010 r. Damian P. o wiadczy , e pokrzywdzona

ut

w sprawie jest spó ka, a nie on. Przyzna ,

e on tak e prowadzi dzia alno

gospodarcz pod t sam nazw i adresem, ale w spó ce z o.o. nie ma udzia ów.

m
Wy

Wobec tego o wiadczenia, S d postanowi na podstawie art. 65 § 2 k.p.k. przyj
powództwo cywilne spó ki J. jako e „nie zachodz okoliczno ci wymienione w § 1
tego artyku u, w szczególno ci

e powództwo zosta o wniesione przez osob

nieuprawnion ”. Pe nomocnik Damiana P. o wiadczy , e zg asza udzia Damiana P.
w sprawie w charakterze oskar yciela posi kowego co do drugiego z zarzucanych
czynów (tj. czynu zarzuconego Adamowi O.).

iar

Wz

onych na rozprawie zeznaniach Damian P. o wiadczy , e cz

skradzionych

za pierwszym razem kabli by a jego, bo zasila a jego firm , która wynajmuje

uS

pomieszczenia biurowe w budynku spó ki J. Kable skradziono wy cznie z budynków
zajmowanych przez J. sp. z o.o. Zezna , e nie wie, kto jest w
przy ul. Kasztanowej 21, natomiast w

cicielem budynku

cicielem posesji przy ul. Kasztanowej 21a

jest spó ka J. Na rozprawie w dniu 30 grudnia 2010 r., Teresa P., wiceprezes spó ki
e budynek przy ul. Kasztanowej 21, do którego by o w amanie, i w

którym znajdowa y si

pra

J. zezna a,

liczniki energii elektrycznej jej spó ki, nie s

jej w asno ci .

Koszty przywrócenia pr du po kradzie y ponios a spó ka. Tak e spó ka jest
zobowi zana do utrzymania instalacji elektrycznej wewn trznej pod adresem ul.

wie

Kasztanowa 21 i 21a. Na rozprawie w dniu 17 marca 2011 r. zeznaj c dodatkowo,
Damian P. stwierdzi , e kabel, który usi owa ukra

Adam O. w czasie drugiego

amania nie by tym, który zainstalowa a firma J. w toku naprawy po pierwszym

dli

amaniu. Wobec tego, s d na podstawie art. 65 § 3 k.p.k. wyda postanowienie,
w którym powództwo cywilne J. Sp. z o.o. pozostawi bez rozpoznania, bowiem „z
okoliczno ci ujawnionych w trakcie rozprawy wynika,

wo

pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. (…), gdy

e firma ta nie jest
nie jest w

cicielem

pomieszcze , z których dokonywano kradzie y przewodów elektrycznych, przy czym
co do usi owania kradzie y za drugim razem, jej przedmiotem nie by kabel, który
naprawi a firma J. po dokonaniu pierwszej kradzie y”. Wyrokiem z dnia 24 marca

ci
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2011 r. Rados aw K. i Adam O. zostali uznani za winnych pope nienia zarzuconych

im czynów pope nionych na szkod

„nieustalonego w

ciciela budynku przy ul.

Kasztanowej 21” i za to Rados aw K. zosta skazany na kar

roku i 4 miesi cy

tyt

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata oraz
grzywn w wysoko ci 50 stawek dziennych po 10 z ka da, za Adamowi O. S d
czn

ut

wymierzy kar

w wysoko ci roku i 8 miesi cy pozbawienia wolno ci

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata i kar
w wysoko ci 70 stawek dziennych po dziesi

czn

grzywny

z ka da.

m
Wy

W dniu 25 marca 2012 r. pe nomocnik oskar yciela posi kowego Damiana P. z
wniosek o uzasadnienie wyroku na pi mie. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2011 r.
d orzek ,
sprawie, gdy

e Damian P. nie mo e bra
nie jest on osob

udzia u w post powaniu w niniejszej

uprawnion , bowiem nie jest pokrzywdzonym

w rozumieniu art. 49 k.p.k. czynami przypisanymi oskar onym Rados awowi K.

iar

i Adamowi O. W uzasadnieniu S d wskaza , e w wyroku S d I instancji wskaza , e
pokrzywdzonym jest nieustalony w

ciciel budynku przy ul, Kasztanowej 21,

w miejscowo ci S.-Osiedle. „Dlatego, pomimo

e Damian P. dzia aj c przez

uS

pe nomocnika z wyboru, zg osi swój udzia w sprawie w charakterze oskar yciela
posi kowego i bra nast pnie udzia w rozprawie w tym charakterze, to skoro S d
w wyroku przes dzi , e nie jest on pokrzywdzonym, to tym samym nale

o uzna

wyda

osobne rozstrzygni cie w tym zakresie po wydaniu wyroku, gdy

post powanie si
o

pra

jego dalszy udzia w sprawie za niedopuszczalny. Z tego te wzgl du S d winien by

sporz dzenie

nie sko czy o – pe nomocnik Damiana P. z
pisemnego

uzasadnienia

wyroku”.

W

konsekwencji

wie

postanowienia upowa niony s dzia zarz dzeniem odmówi

wniosek
tego

przyj cia wniosku

pe nomocnika Damiana P. o sporz dzenie na pi mie uzasadnienia wyroku,
wskazuj c w uzasadnieniu, e „Damian P. nie wyst puje obecnie w sprawie w adnej

dli

z tych ról procesowych. S d Rejonowy w Brzegu (…) orzek bowiem, i oskar yciel
posi kowy Damian P. nie mo e bra udzia u w post powaniu w niniejszej sprawie
gdy nie jest on osob uprawnion . Na postanowienie to za , w wietle tre ci art. 56
y za alenie”. Na zarz dzenie to z

wo

§ 3 k.p.k., nie s

za alenie pe nomocnik

oskar yciela posi kowego, stwierdzaj c w nim: „Abstrahuj c ju

od faktu,

e

wyk adnia celowo ciowa art. 56 § 2 k.p.k. jednoznacznie wskazuje na to, e winien
by

on stosowany, w zasadzie do rozpocz cia przewodu s dowego, to S dowi

ci
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umkn o, e wyrok, który mia by by podstaw pozbawienia Damiana P. charakteru

strony w tocz cym si

podstaw

post powaniu jest nieprawomocny, a zatem nie mo e by

jakichkolwiek negatywnych konsekwencji procesowych, dla jakiejkolwiek

tyt

ze stron procesu. Gdyby bowiem konsekwentnie kierowa si logik przyj

przez

d w tym postanowieniu, to oskar ony, który zosta prawomocnie uniewinniony,
przestawa by by

ut

równie

stron

post powania”. W dalszym ci gu pe nomocnik

wywodzi , e zastosowanie w tej sprawie dyspozycji art. 56 § 2 k.p.k. narusza zasad
dwuinstancyjno ci post powania, a nadto, Prezes S du winien bada

m
Wy

formalne wniosku w dacie z

warunki

enia (tj. 25 marca 2011 r.), co oznacza,

postanowienie z dnia 7 kwietnia nie mo e dzia

e

wstecz. Pe nomocnik wskazuje na

konieczno

rozwa enia relacji pomi dzy przepisami art. 56 § 2 k.p.k. i 422 § 3 k.k.,

zw aszcza

e oba pos uguj

si

poj ciem osoby nieuprawnionej i wywodzi,

przepis art. 422 § 3 k.p.k. jako reguluj cy uprawnienie do z
sporz dzenie

uzasadnienie,

w kontek cie

enia wniosku

dotychczasowej roli

iar

o

e

podmiotu

sk adaj cego taki wniosek, ma pierwsze stwo, przed innymi, wcze niejszymi
procesowo i hipotetycznymi podstawami pozbawienia uczestnika post powania

uS

charakteru strony, a tym samym uznania go za osob nieuprawnion ”.
Postanowieniem z dnia 7 lipca 2011 r. S d Okr gowy w Opolu (II Kz 220/11) uchyli
zaskar one postanowienie, wskazuj c, e co prawda S d I instancji w wyroku uzna ,

pra

e oskar eni „dopu cili si przest pstw na szkod nieustalonego w

ciciela, a nie

Damiana P., jak pierwotnie zarzucano obu w/w sprawcom, niemniej jednak
w zaistnia ej sytuacji procesowej przepis art. 423 § 2 k.p.k. nie powinien by
interpretowany wy cznie w sposób gramatyczny. A

a decyzj

wie

bowiem Damian P. korzysta z uprawnie

do momentu wyrokowania

procesowych oskar yciela posi kowego,

o pozbawieniu go tych praw S d Rejonowy podj

dopiero w dniu

7 kwietnia 2011 r. Skoro zatem pe nomocnik Damiana P. z

pisemny wniosek

post powania nie sposób by o zakwestionowa

dli

o sporz dzenie uzasadnienia wyroku w dniu 25 marca 2011 r., to na tym etapie
uprawnienia Damiana P. jako

oskar yciela posi kowego do domagania si sporz dzenia i dor czenia uzasadnienia

wo

wyroku, gdy wówczas to z woli samego organu procesowego by uznawany jeszcze
za stron w tocz cym si procesie. Dlatego te brak by o podstaw do przyj cia, e
sama tre
pozbawi

rozstrzygni cia zawartego w wydanym nieprawomocnym wyroku
mo e

uprawnienia

dotychczasowej

do

z

enia

wniosku

ci
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o sporz dzenie i dor czenie uzasadnienia wyroku”. W zwi zku z powy sz spraw

rodzi si pytanie, czy pozbawienie na tym etapie Damiana P. praw pokrzywdzonego

by o zasadne. Mo na sobie wyobrazi , e na skutek kontroli s du odwo awczego,

tyt

wyrok s du I instancji zosta by uchylony, np. z tego powodu,
dokona b dnych ustale faktycznych co do tego, kto jest w
S uszne

ut

przedmiotów.

by oby

umo liwi

Damianowi

e s d I instancji

cicielem skradzionych
P.

wniesienie

apelacji

i przeprowadzenie kontroli instancyjnej wyroku.

m
Wy

Niekiedy w dzia aniu s dów wida wyra ne d

enie do szybkiego za atwienia sprawy

kosztem realizacji okre lonego w art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k. celu procesu karnego, jakim
jest uwzgl dnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego. W sprawie
prowadzonej przed S dem Rejonowym w K pnie, sygn. akt II K 113/10, przeciwko
dwóm oskar onym o czyn z art. 226 § 1 k.k. dwaj pokrzywdzeni policjanci z

yli

„wniosek o dopuszczenie do udzia u w charakterze oskar yciela posi kowego”

obowi zków s

uczynienia za zniewa enie podczas pe nienia

iar

i zas dzenie na ich rzecz „zado

bowych w dniu 21 marca 2010 r. w K pnie w kwocie 1 000 z ”.

Wniosek swój powtórzyli na posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia

uS

post powania, w trybie 336 k.p.k., o wiadczaj c przy tym, e nie wyra aj zgody na
warunkowe umorzenie, je li sprawcy nie naprawi szkody. S d na przeprowadzonej
nast pnie rozprawie potraktowa ten wniosek jako powództwo cywilne i przyj

e odpowiada ono warunkom formalnym”, co by o oczywist

pra

rozpoznania, „jako

je do

nieprawd , wobec faktu, e we wniosku nie oznaczono pozwanego, nie wskazano
dowodów itd., a nadto z tre ci pisma procesowego oskar ycieli posi kowych jasno
wynika o, jakie jest jego znaczenie. W wyroku z dnia 21 wrze nia 2010 r. S d

wie

w K pnie warunkowo umorzy post powanie, zgodnie z wnioskiem prokuratora,
pozostawiaj c powództwo cywilne bez rozpoznania. Wyrok nie zosta zaskar ony.
Z kolei w sprawie rozpoznawanej w S dzie Rejonowym w Ostródzie, Zamiejscowy

o na

dli

Wydzia w Mor gu, sygn. VII K 167/10 – oskar yciel posi kowy z

wniosek

enie obowi zku naprawienia szkody w trybie art. 46 k.k. S d w wyroku nie

rozstrzygn

co do wniosku, mimo e art. 46 § 1 k.k. obliguje s d do orzeczenia

wo

obowi zku naprawienia szkody na wniosek pokrzywdzonego, lub zamiast niego
orzeczenia nawi zki na jego rzecz. Nale y uzna to za powa ne naruszenie praw
pokrzywdzonego w procesie karnym.

ci
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d Rejonowy w Koninie, sygn. akt II K 64/09121 rozpoznawa spraw (jako kolejne

post powanie ponowne) o spowodowanie przez ukasza H. w dniu 6 grudnia 2002 r.

w miejscowo ci Genowefa, gm. Krzymów wypadku drogowego, w którym

tyt

ponios y dwie osoby, a trzy inne dozna y obra

mier

cia a okre lonych w art. 157 § 1

k.k., tj. o czyn z art. 177 § 1 i 2 k.k. W sprawie tej w charakterze oskar yciela

ut

posi kowego wyst powa Tomasz Z., który dozna obra

cia a w czasie wypadku

i jednocze nie reprezentuj cy ma oletniego syna Jakuba Z., który dozna obra
cia a w wypadku oraz on Mart Z., która zgin a na miejscu zdarzenia. Tomasz Z.

m
Wy

jako oskar yciel posi kowy nie uczestniczy w

adnej rozprawie, nie dokonywa

adnych czynno ci.
Drugim

oskar ycielem

posi kowym

by a

Jadwiga

D.

(strona

zast pcza)

reprezentuj ca prawa zmar ego w wyniku wypadku syna, Micha a D. Pierwsza
rozprawa g ówna odby a si w dniu 4 czerwca 2009 r., kolejne 9 lipca i 3 wrze nia

do prowadz cego spraw

iar

2009 r., odraczane z powodu niestawiennictwa wiadka. W dniu 15 wrze nia 2009 r.
s dziego Andrzeja B. wp yn o pismo oskar ycielki

posi kowej Jadwigi D., która zwróci a si

z pro

o sprawniejsze prowadzenie

uS

sprawy. Zwróci a uwag , e w aktach brak jest dokumentu wys anego przez ni do
du w dniu 2 lipca 2008 r. Podnios a równie , e Policja przez dwa miesi ce nie
ustali a adresu wiadka Marcina S. Wezwania do tego wiadka s wysy ane na stary

adresie. Przed

e

wiadek dwukrotnie informowa s d o nowym

pra

adres – jego rodziców – mimo

anie sprawy nara a oskar ycielk

posi kow na koszty zwi zane

z przyjazdem na odraczane rozprawy pe nomocnika z odzi. W aktach sprawy brak
jest informacji na temat sposobu odpowiedzi na pismo Jadwigi D. W tym samym

wie

dniu, tj. 15 wrze nia 2009 r., do S du wp yn o pismo pe nomocnika oskar ycielki
posi kowej, w którym mi dzy innymi prosi o wysy anie wezwa

na rozpraw

dla

wiadka Marcina S. na podany przez niego do protoko u rozprawy w toku

dli

post powania adres zamieszkania.

W dniu 11 stycznia 2010 r. oskar ycielka posi kowa spotka a si

z prezesem SR

w Koninie, prosz c o pomoc. W wyniku sugestii prezesa S du, w dniu 19 stycznia

wo

2010 r. do przewodnicz cego Wydzia u SR w Koninie wp yn o pismo Jadwigi D.,
w którym wyra a ona zaniepokojenie tokiem post powania. Informuje, e 6 stycznia
2010 r. kilkakrotnie dzwoni a do sekretariatu Wydzia u z pytaniem, czy sprawa
121
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zaplanowana na dzie

nast pny, to jest 7 stycznia, odb dzie si

i czy jedyny

wyznaczony na ten termin wiadek zosta wezwany. Zosta a poinformowana przez

pracownic

sekretariatu,

e brak jest zwrotki, lecz sprawa prawdopodobnie si

tyt

odb dzie. W dniu rozprawy, ok. godz. 8.00, Jadwiga D. ponownie zadzwoni a do
sekretariatu i uzyska a tak

sam informacj . Tymczasem z powodu nieobecno ci

ut

wiadka, rozprawa zosta a odroczona do dnia 1 lutego 2010 r. Wyrok w sprawie
zapad w dniu 26 lutego po przeprowadzeniu 10 rozpraw. Zapewne na skutek
zm czenia d ugo ci

m
Wy

wyroku.

trwaj cego od 2002 r. post powania nikt nie zaskar

tego

Natomiast w sprawie rozpoznawanej przez S d Rejonowy w Lubaniu, II K 742/10122,
przeciwko oskar onemu o czyn z art. 207 § 1 k.k., w której pokrzywdzonymi byli ona
oskar onego i ma oletni syn, S d na pierwszej rozprawie wyda postanowienie
o dopuszczeniu pokrzywdzonej Barbary K. do udzia u w sprawie w charakterze
a wniosek

iar

oskar ycielki posi kowej. 11 kwietnia 2011 r. oskar ycielka posi kowa z

o orzeczenie wobec oskar onego rodka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji
po czonego z zakazem zbli ania si

do pokrzywdzonej i nakazem opuszczenia

uS

mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzon . Wniosek ten nie zosta
rozpoznany na rozprawie w dniu nast pnym (tj. 12 kwietnia 2011 r.), lecz na
posiedzeniu w dniu 19 kwietnia. Wniosek oskar ycielki posi kowej nie zosta
a ona za alenie. Zosta o ono

pra

uwzgl dniony, wobec czego w dniu 29 kwietnia z

rozpoznane przez S d Okr gowy w Jeleniej Górze dopiero miesi c pó niej,
w dniu 26 maja. S d Okr gowy (VI Kz 101/11) uwzgl dni za alenie i uchyli
postanowienie S du Rejonowego, przekazuj c spraw do ponownego rozpoznania.

wie

d Rejonowy wyznaczy termin posiedzenia na dzie

28 lipca 2011 r., mimo e

w dniu 5 lipca odby a si rozprawa, na której móg S d rozstrzygn
wniosku o zastosowanie rodka zapobiegawczego, za

w przedmiocie

w dniu 11 lipca nast pi o
pozbawienia

dli

og oszenie wyroku, na mocy którego oskar onego skazano na kar

wolno ci z warunkowym zawieszeniem wykonania, a który wobec niezaskar enia
przez strony uprawomocni si

w ko cu lipca 2011 r. Posiedzenie w przedmiocie

wo

wniosku oskar ycielki posi kowej w dniu 28 lipca 2011 r. zosta o odroczone do dnia
4 sierpnia 2011 r. wobec niestawiennictwa oskar onego i oskar ycielki posi kowej, co
do których brak by o wiadomo ci o dor czeniu wezwania. Na posiedzeniu w dniu
122
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4

sierpnia

2011

o zastosowanie

r.

S d

nie

uwzgl dni

wniosku

oskar ycielki

posi kowej

rodka zapobiegawczego. W uzasadnieniu wskaza ,

e

rodek

zapobiegawczy, o którym mowa, mo e by stosowany w my l art. 275 § 3 k.p.k. tylko

tyt

w przypadku istnienia przes anek do zastosowania tymczasowego aresztowania,
tych za

w przedmiotowej sprawie nie ma, bowiem oskar ony by dotychczas

ut

niekarany, a mi dzy stronami istnieje konflikt na tle wspólnie zajmowanego
mieszkania. „Brak jest podstaw w chwili obecnej do podj cia decyzji o ewentualnym
zastosowaniu tymczasowego aresztowania, a skoro tak, to nie dosz o do wype nienia

m
Wy

znamion przepisu art. 275 § 3 k.p.k.”. S d Rejonowy zwróci równie uwag , e w tej
sprawie zapad nieprawomocny wyrok skazuj cy na kar

pozbawienia wolno ci

z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat, poddano oskar onego pod
dozór oraz zobowi zano go do poddania si

leczeniu przeciwalkoholowemu. Te

wszystkie okoliczno ci, zdaniem S du, powoduj ,

e zastosowanie

rodków

W

wietle faktu,

iar

zapobiegawczych, o których mowa jest niezasadne.
e wyrok uprawomocni si

przed wydaniem postanowienia

w przedmiocie rodka zapobiegawczego, orzekanie o zastosowaniu tego rodka by o

uS

bezprzedmiotowe, bowiem

rodki zapobiegawcze mo na stosowa

jedynie do

momentu rozpocz cia odbywania kary (249 § 4 k.p.k.). W przypadku orzeczenia kary
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, pocz tkiem odbywania kary jest

pra

rozpocz cie okresu próby, a wi c data uprawomocnienia si

wyroku. Po tym

terminie, stosowanie rodka zapobiegawczego jest niedopuszczalne. Na marginesie
nale y zauwa

, e S d zupe nie nie wzi

zakazu zbli ania si

pod uwag , i mo liwo

orzeczenia

do pokrzywdzonych oraz nakazu opuszczenia wspólnie

wie

zajmowanego mieszkania, nie wynika a wy cznie z art. 275 § 3 k.p.k., lecz mog a
by orzeczona na podstawie art. 275a § 1 k.p.k., lub na podstawie art. 275 k.p.k.,
który zawiera otwarty katalog obowi zków nak adanych na oskar onego.

dli

Przyk adem wyra nego preferowania zasady szybko ci post powania nad ochron
prawnych interesów pokrzywdzonego jest sprawa S du Rejonowego w Prudniku,
sygn. akt II K 66/10123. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Prudniku zatwierdzi

o to,

wo

sporz dzony przez Policj

akt oskar enia przeciwko Krzysztofowi L. oskar onemu

e w okresie od 2 do 20 listopada 2009 r. w G., b

c przedstawicielem

handlowym przedsi biorstwa S. odpowiedzialnym za dostarczenie towaru i odbiór
123
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Ins

gotówki z placówek handlowych w zamian za sprzedany towar, przyw aszczy

powierzone mu pieni dze w kwocie 9 966,08 z na szkod Adama N., to jest o czyn

z art. 284 § 2 k.k. i jednocze nie wyst pi z wnioskiem o skazanie Krzysztofa L. bez

tyt

przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. na kar

6 miesi cy

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, oddanie

ut

oskar onego pod dozór kuratora w okresie próby oraz zobowi zanie go do zap aty
na rzecz pokrzywdzonego Adama N. kwoty 9 966,08 z
naprawienia

wyrz dzonej

szkody

w

ca

ci,

m
Wy

uprawomocnienia si

wyroku. Adam N. z

w

tytu em obowi zku

terminie

o wiadczenie,

6

miesi cy

od

e b dzie dzia

w sprawie w charakterze oskar yciela posi kowego. Na posiedzeniu w dniu 10 marca
2010 r., w którym nie uczestniczy ani prokurator ani oskar ony, oskar yciel
posi kowy o wiadczy , e nie zgadza si z wnioskiem prokuratora, gdy jego zdaniem
uzgodniona kara jest za niska, powinna zosta

wymierzona kara 12 miesi cy

iar

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat. Jednocze nie
podniós , e oskar ony odebra pieni dze od Magdaleny P., przy czym nie ma ona
pokwitowania, a z tych pieni dzy nie rozliczy si . Mimo sprzeciwu oskar onego

prokuratora w ca

uS

i podniesionych w tpliwo ci co do stanu faktycznego, S d uwzgl dni wniosek
ci. Wyrok ten nie zosta zaskar ony.

Z kolei w post powaniu przed S dem Rejonowym w Obornikach, sygn. akt II K

pra

191/10124, w sprawie przeciwko 5 oskar onym o czyny z art. 297 § 1 k.k. i inne, w roli
oskar yciela posi kowego wyst powa SKOK im Stefczyka. Oskar yciel posi kowy
wniosek o na

enie na oskar onych obowi zku naprawienia szkody na

podstawie art. 46 § 1 k.k. w wysoko ci 27 638, 13 z ; 16 691, 71 z ; 51 255,41 z , lub

wie

alternatywnie o orzeczenie tego obowi zku tytu em rodka karnego na podstawie art.
72 § 2 k.k. S d na posiedzeniu w trybie art. 335 k.p.k. wyda wyrok, nie rozstrzygn
jednak w przedmiocie wniosku oskar yciela posi kowego.

karnym, w szczególno ci wtedy, gdy sprawc

dli

Niezwykle istotn kwesti jest ochrona praw ma oletnich pokrzywdzonych w procesie
przest pstwa jest przedstawiciel

ustawowy (np. jedno lub oboje z rodziców,). S d Rejonowy w Gorlicach, sygn. akt II

wo

K 942/10125 rozpoznawa spraw o czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 157 § 4 k.k.
przeciwko Andrzejowi J., oskar onemu o to,
(ankieta 115/123u)

125

(ankieta 73/154u)
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e w dniu 22 pa dziernika 2010 r.
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w Gorlicach dokona uszkodzenia cia a swojego syna Paw a J. (l. 17), w ten sposób,
e rzuci w niego no em kuchennym, powoduj c ran ci

ramienia prawego, które

to obra enia spowodowa y u pokrzywdzonego naruszenie czynno ci narz dów cia a

tyt

na okres poni ej 7 dni. Prokurator Rejonowy w Gorlicach wyst pi w dniu 8 grudnia
2010 r. do S du Rejonowego w Gorlicach, Wydzia III Rodzinny i Nieletnich

ut

z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla ma oletniego pokrzywdzonego w celu
ochrony jego praw w post powaniu karnym, maj c na uwadze uchwa

SN z dnia 30

wrze nia 2010 r. (I KZP 10/10, Lex nr 602769), zgodnie z któr , rodzic jako

m
Wy

przedstawiciel ustawowy ma oletniego pokrzywdzonego nie mo e wykonywa jego
praw w post powaniu karnym, je eli oskar onym jest drugi z rodziców. Tymczasem
wyrokiem nakazowym z dnia 10 stycznia 2011 r. oskar ony Andrzej J. zosta uznany
winnym pope nienia zarzuconego mu czynu i skazany na kar grzywny w wysoko ci
40 stawek dziennych po 20 z otych ka da, „tj. grzywn w kwocie 800 z otych”. W dniu

iar

17 stycznia 2011 r. prokurator wniós sprzeciw od tego wyroku, „albowiem kara
wymierzona oskar onemu jest niewspó miernie agodna do stopnia winy i spo ecznej
szkodliwo ci”.

uS

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2011 r. S d Rejonowy w Gorlicach na podstawie
art. 345 k.p.k. postanowi przekaza spraw prokuratorowi w celu usuni cia istotnych
braków post powania przygotowawczego „poprzez ustanowienie kuratora dla

pra

ma oletniego pokrzywdzonego Paw a J.” W uzasadnieniu S d wskaza , e co prawda
przed skierowaniem sprawy do s du wraz z aktem oskar enia prokurator wyst pi do
du Rodzinnego o ustanowienie kuratora dla pokrzywdzonego, jednak „rodzic
ma oletniego pokrzywdzonego nie mo e dzia aj c w charakterze przedstawiciela

wie

ustawowego wykonywa

praw ma oletniego pokrzywdzonego w post powaniu

karnym, nie tylko w fazie post powania s dowego ale równie

post powania

przygotowawczego. Tym samym post powanie przygotowawcze dotkni te jest
poprzez oczekiwanie a

S d rodzinny

dli

brakiem, którego S d nie mo e usun

ustanowi kuratora”. W dniu 19 stycznia 2011 r. S d Rejonowy w Gorlicach, Wydzia
III Rodzinny i Nieletnich (III Nsm 324/10) ustanowi dla Paw a J. kuratora w osobie

wo

adwokata Stanis aw R. 10 lutego 2011 r. S d Okr gowy w Nowym S czu (II Kz
22/11) po rozpoznaniu za alenia prokuratora na postanowienie o zwrocie sprawy do
uzupe nienia, uchyli zaskar one orzeczenie i przekaza spraw do rozpoznania SR
w Gorlicach.

ci
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Na rozprawie g ównej w dniu 24 marca 2011 r. kurator Paw a J. o wiadczy , e Pawe

J. przyst puje do sprawy w charakterze oskar yciela posi kowego, jakkolwiek Pawe

J. nie dokonywa

tyt

Jest

to

jedyna

adnych czynno ci w toku post powania s dowego.
sprawa,

pokrzywdzonego. O tym,

w której ustanowiono

kuratora

dla

ma oletniego

e zasadne jest w opisanej wy ej sytuacji powo anie

ut

kuratora dla ma oletniego, wiadczy sprawa prowadzona przed S dem Rejonowym
w Raciborzu, sygn. akt II K 60/10126, przeciwko Rafa owi K. oskar onemu o to, e:

m
Wy

1) w okresie od stycznia 2007 r. do listopada 2009 r. w Raciborzu poprzez duszenie,
kopanie, uderzanie po ca ym ciele, gro enie pobiciem i zabiciem, u ywanie s ów
powszechnie uwa anych za obel ywe oraz niszczenie wyposa enia mieszkania i
rzeczy osobistych zn ca si fizycznie i psychicznie nad swoj konkubin Sabin B.,
a ponadto od stycznia 2007 r. do 20 wrze nia 2009 r. w tym samym miejscu, poprzez
uderzanie po g owie i innych cz

ciach cia a, szarpanie, popychanie, gro enie

iar

pobiciem oraz u ywanie s ów powszechnie uwa anych za obel ywe zn ca si
fizycznie i psychicznie nad swoim ma oletnim synem Piotrem K., tj. o czyn z art. 207

uS

§ 1 k.k.;

2) w dniu 20 wrze nia 2009 r. w Raciborzu, maj c obowi zek opieki nad 8miesi czn córk Marlen K. w sposób nieumy lny doprowadzi do jej wypadni cia
z wózka dzieci cego, czym narazi j na bezpo rednie niebezpiecze stwo ci

kiego

pra

uszczerbku na zdrowiu tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 160 § 3 k.k.
W okresie, w którym wniesiono akt oskar enia do s du, pokrzywdzony Piotr K.
przebywa w pogotowiu opieku czym. Na rozprawie w dniu 7 maja 2010 r.

wie

opiekunowie ma oletniego Piotra K., Urszula i Micha M. z
dzia

yli o wiadczenie,

e

w sprawie w charakterze oskar yciela posi kowego. Matka Piotra K,

pokrzywdzona Sabina B. o wiadczy a, e nie chce wyst powa w roli oskar yciela
posi kowego w post powaniu karnym. Na kolejnych trzech rozprawach, w dniach

dli

7 lipca, 21 wrze nia i 3 listopada 2010 r. reprezentuj cy Piotra K. oskar yciele
posi kowi byli nieobecni. Na rozprawie g ównej w dniu 10 grudnia 2010 r. stawili si

rodzin

zast pcz

dla Piotra K. i nie chc

by

pokrzywdzony Piotr K. odmówi sk adania zezna
126

e obecnie s

wo

Halina K. i Andrzej K., rodzice oskar onego, którzy o wiadczyli,

oskar ycielami posi kowymi, za
w tej sprawie. S d nie podj

(ankieta 204/105u)
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adnych czynno ci maj cych na celu ochron praw ma oletniego pokrzywdzonego

i po przeprowadzeniu rozprawy, wyda wyrok, w którym na podstawie art. 17 § 1 pkt

3 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k. umorzy post powanie karne o czyn z art. 207 k.k. oraz

tyt

uzna oskar onego Rafa a K. za winnego pope nienia czynu z art. 160 § 3 k.k. w zw.
z art. 160 § 2 k.k. wymierzaj c mu kar

6 miesi cy pozbawienia wolno ci

ut

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata, na podstawie art. 72 § 1 pkt 5
k.k. zobowi za oskar onego do powstrzymania si od nadu ywania alkoholu, a na
podstawie art. 73 § 1 k.k. odda oskar onego pod dozór kuratora s dowego.

m
Wy

Na tle tej sprawy pojawia si problem, czy wobec zmiany podmiotu uprawnionego do
wykonywania praw pokrzywdzonego w procesie karnym, mo liwe jest wst pienie
przez ten podmiot w prawa oskar yciela posi kowego, je li zmiana ta nast pi a po
otwarciu przewodu s dowego.

W toku badania dostrze ono istnienie kolizji pomi dzy dzia aniami oskar yciela

iar

publicznego i oskar yciela posi kowego, w szczególno ci w odniesieniu do kwestii
rozstrzygania o odpowiedzialno ci cywilnej oskar onego za zarzucony mu czyn. Dla

uS

przyk adu S d Rejonowy w Radomsku, sygn. akt II K 160/10127 rozpoznawa spraw
o czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 1 k.k. i art. 11 § 2 k.k. Wraz z aktem
oskar enia prokurator z

przeciwko oskar onemu Mariuszowi B. powództwo

cywilne na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza M. o zap at

kwoty 500 z . Na

pra

pierwszej rozprawie g ównej pokrzywdzony o wiadczy , e chce dzia

w sprawie

w charakterze oskar yciela posi kowego, (S d wyda postanowienie o dopuszczeniu
go do udzia u w sprawie w tym charakterze), a nadto wraz ze swoim pe nomocnikiem
wniosek o orzeczenie obowi zku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1

wie

k.k. i pozostawienie powództwa cywilnego prokuratora bez rozpoznania. S d
postanowieniem na podstawie art. 65 § 1 pkt 6 k.p.k. odmówi przyj cia powództwa
cywilnego, ze wzgl du na z

enie wniosku z art. 46 § 1 k.k. Wyrokiem z dnia 5 lipca

mu czynu i skaza go na kar

dli

2010 r. S d uzna oskar onego Mariusza B. za winnego pope nienia zarzuconego
2 lat pozbawienia wolno ci z warunkowym

zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat. Na podstawie art. 46 § 2 k.k. orzek od

wo

oskar onego na rzecz pokrzywdzonego kwot 3 500 z otych tytu em nawi zki w celu
zado

uczynienia za rozstrój zdrowia i doznan

krzywd . Zas dzi równie

oskar onego na rzecz oskar yciela posi kowego kwot
127
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ci

(ankieta 225/18u)
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kosztów procesu. S d Okr gowy w Piotrkowie Trybunalskim, po rozpoznaniu apelacji

wniesionych przez prokuratora i oskar yciela posi kowego wyrokiem z dnia 26

pa dziernika 2010 r. zmieni zaskar ony wyrok przez uchylenie rozstrzygni cia

tyt

o warunkowym zawieszeniu wykonania kary, oddaniu pod dozór kuratora i nakazie
powstrzymania si od nadu ywania alkoholu, w pozosta ej cz

ci utrzymuj c wyrok

ut

w mocy. Zas dzi od oskar onego na rzecz Grzegorza M. kwot 1 200 z tytu em
zwrotu kosztów zast pstwa adwokackiego w post powaniu odwo awczym.

m
Wy

Bardzo pozytywnie nale y odnie

si

do rozstrzygni

s du w przedmiocie

obowi zku naprawienia szkody lub orzekania nawi zki z urz du, w sytuacji, gdy s d
nie mo e rozstrzygn

merytorycznie o wniesionym przez pokrzywdzonego

powództwie cywilnym, lub gdy wniosek o orzeczenie obowi zku naprawienia szkody
zosta z

ony po terminie okre lonym w art. 49a k.p.k. Dla przyk adu w sprawie

prowadzonej przed S dem Rejonowym w Lubaniu, II K 459/10128, w sprawie

iar

o przest pstwo z art. 177 § 2 k.k., oskar yciel posi kowy z

wniosek o orzeczenie

obowi zku naprawienia szkody w trybie art. 46 § 1 k.k. dopiero po przeprowadzeniu
wszystkich dowodów, a wi c po terminie okre lonym w art. 49a k.p.k. Wniosek ten

uS

zosta uwzgl dniony i S d, skazuj c oskar onego za przest pstwo z art. 177 § 2 k.k.
na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzek o obowi zku naprawienia szkody w ca
w wysoko ci 15 000 z .

ze sprzeczno ciami w protoko ach

pra

Inne dostrze one uchybienia s du wi za y si

ci, tj.

rozpraw, brakiem zmiany trybu post powania w przypadku przekroczenia terminu
przerwy, czy te

prowadzeniem procesu wypadkowego bez zgody oskar onego.

W sprawie rozpoznawanej przez S d Rejonowy w Jaros awiu, sygn. akt II K

wie

902/10129 przeciwko oskar onemu o czyn z art. 200 § 1 k.k., na pierwszej rozprawie
ównej w dniu 8 pa dziernika 2010 r. matka ma oletniej pokrzywdzonej Nikolety K.,
Edyta W., z

a o wiadczenie, „ e nie b dzie wyst powa

w charakterze

dli

oskar yciela posi kowego”. Zosta otwarty przewód s dowy. W protokole nast pnej
rozprawy z dnia 9 listopada 2010 r. widnieje informacja: „Stawi a si oskar ycielka
posi kowa matka Edyta W. osobi cie”. Istnieje co prawda mo liwo

pomy ki

wo

w protokole pierwszej rozprawy, nie ma jednak w aktach adnej informacji na ten
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(ankieta 102/153u)
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temat, nie wydano postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomy ki pisarskiej.

W sprawie przed S dem Rejonowym w Jarocinie, sygn. akt II K 431/09130, o czyn
o wiadczenie o rozszerzeniu

tyt

z art. 207 § 1 k.k. Prokurator na rozprawie z

oskar enia na okres wcze niejszy ni obj ty zarzutem aktu oskar enia. Nie zapytano
o zgod oskar onego na dokonanie tej czynno ci.

ut

d Rejonowy w Kozienicach, sygn. akt II K 120/10131w sprawie przeciwko
Franciszkowi Sz. oskar onemu o czyn z art. 190 § 1 k.k. i przeciwko Agnieszce L.

m
Wy

oskar onej o przest pstwo z 191 § 1 k.k. W charakterze oskar yciela posi kowego
wyst powa a matka ma oletniego pokrzywdzonego Dawida W., Ma gorzata D.
Post powanie toczy o si w trybie uproszczonym. Rozprawa w dniu 22 lutego 2010 r.
zosta a odroczona do dnia 7 kwietnia 2010 r. z uwagi na urlop S dziego referenta.
Mimo odroczenia rozprawy s d nie zmieni trybu post powania na zwyczajny
i post powanie nadal toczy o si

prokuratora. Oskar ony

iar

Franciszek Sz. zosta

pod nieobecno

uniewinniony od pope nienia zarzuconego mu czynu.

Agnieszka L. zosta a uniewinniona wyrokiem s du odwo awczego.

uS

Problemem zaobserwowanym w toku analizy akt jest du a bierno
oskar ycieli posi kowych, a tak e brak nale ytej dba

pe nomocników

ci o interesy mandanta. W 2/3

spraw, w których wyst powa pe nomocnik, nie bra on udzia u w rozprawie.
W sprawie przed S dem Rejonowym w Koninie, II K 127/10132 o przest pstwo z art.

pra

177 § 1 k.k. po wniesieniu aktu oskar enia do S du, adwokat Micha W. z
pe nomocnika pokrzywdzonego, w którym o wiadczy ,

pismo

e „ma oletni Konrad M.

dzie wyst powa w sprawie w charakterze oskar yciela posi kowego zgodnie z art.

wie

53 k.p.k. w zw. z art. 54 k.p.k.” Pe nomocnik niezbyt nale ycie wywi zywa si
z obowi zków, na pierwszej rozprawie opu ci sal
wyja nieniach

oskar onego,

przed

rozpocz ciem

rozpraw bezpo rednio po
dalszego

post powania

dowodowego, w toku którego przes uchano na tej rozprawie 3 wiadków. By tak e

dli

nieobecny na trzeciej rozprawie, na której opiniowa bieg y. Nie stawi si
og oszenie odroczonego wyroku, nie wnioskowa o na

na

enie na oskar onego
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(ankieta 116/124u)
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(ankieta 242/37u)
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(ankieta 68/160u)

wo

obowi zku naprawienia szkody wyrz dzonej pokrzywdzonemu, na skutek czego S d

ci
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nie rozstrzygn

ani co do tego obowi zku, ani co do nawi zki. Wyrok ten nie zosta

zaskar ony.

tyt

Przed S dem Rejonowym w W growcu, II K 351/10133, w sprawie o czyn z art. 177 §

1 k.k. pokrzywdzony Leszek J. wyst powa w charakterze oskar yciela posi kowego
wraz z pe nomocnikiem, adw. Stanis awem K. Mecenas Stanis aw K. chyba nie

ut

wiedzia , jak
2010r. z

tre ci:

procesow

odgrywa jego mandant, bowiem w dniu 2 sierpnia

wniosek o kserokopi akt sprawy, zatytu owany: „wniosek obro cy”, za

„dzia aj c

w

imieniu

m
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w

rol

oskar onego

Leszka

J.”

W

sprawie

tej

w charakterze oskar onej wyst powa a Honorata Z. Na marginesie, nazwisko
oskar yciela posi kowego by o napisane z b dem.
d Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, sygn. akt II K 820/10134 orzeka w sprawie
przeciwko Janowi M., oskar onemu o czyn z art. 177 § 1 k.k., w której
pokrzywdzonym by 18-letni Szymon K. W dniu 31 grudnia 2010 r. prokurator

iar

wyst pi z wnioskiem o warunkowe umorzenie post powania wobec Jana M. 16
stycznia 2011 r. adwokat Maria L. z

a o wiadczenie pokrzywdzonego o dzia aniu

uS

w sprawie w charakterze oskar yciela posi kowego wraz ze zg oszeniem udzia u
w charakterze pe nomocnika oskar yciela posi kowego i wnioskiem o orzeczenie
obowi zku naprawienia szkody, ewentualnie orzeczenie nawi zki w wysoko ci 5 000
tytu em zado

uczynienia. W dniu 5 lutego 2011r. pe nomocnik z

wniosek

terminów,

o

prowadzenie

pra

o usprawiedliwienie jego nieobecno ci na rozprawie w dniu 11 lutego wobec kolizji
rozprawy

pod

nieobecno

pe nomocnika

oraz

o zas dzenie od oskar onego na rzecz oskar yciela posi kowego kosztów
pe nomocnictwa w kwocie 1 200 z . Na posiedzeniu w trybie art. 335 k.p.k. nie stawi
oskar yciel

posi kowy

oraz

jego

wie

si

pe nomocnik.

S d

odczyta

wniosek

pe nomocnika o orzeczenie obowi zku naprawienia szkody i wobec faktu, e nie jest
on zgodny z wnioskiem prokuratora o warunkowe umorzenie post powania,

dli

skierowa spraw na rozpraw wyznaczon na dzie 4 marca 2012 r., wzywaj c na
termin niestawaj ce strony. Mimo wydania postanowienia o skierowaniu sprawy na
rozpraw , w dniu 4 marca odby o si kolejne posiedzenie w przedmiocie rozpoznania

wo

wniosku o warunkowe umorzenie post powania. Pe nomocnik ponownie nie stawi
si . Natomiast oskar yciel posi kowy o wiadczy , e „nikt z Kancelarii nie kontaktowa
(ankieta 95/144u)

134

(ankieta 230/23u)
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si z nim, nie wiedzia , e w jego imieniu zosta z

ony wniosek o zas dzenie na

jego rzecz kwoty 5 tys. z (…) o wiadcza, e skontaktuje si z Kancelari , bo wyra

zgod na 1 000 z i nie wie, sk d si wzi o 5 tys.”. Wobec tego o wiadczenia S d

tyt

odroczy posiedzenie do dnia 30 marca 2011 r. Pe nomocnik ponownie si nie stawi ,
nadsy aj c wniosek o prowadzenie rozprawy pod jego nieobecno

. Oskar yciel

ut

posi kowy na posiedzeniu tym podwy szy kwot obowi zku naprawienia szkody do
5 000 z . W dniu 12 maja 2011 r. pe nomocnik skierowa do S du pismo, w którym
wiadcza, e nie wnosi sprzeciwu do wniosku prokuratora o warunkowe umorzenie

m
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post powania oraz orzeczenia na podstawie art. 67 § 3 k.k. obowi zku naprawienia
szkody w wysoko ci 1 000 z na rzecz oskar yciela posi kowego Szymona K.
Jednocze nie wnosi o usprawiedliwienie nieobecno ci na rozprawie w dniu 20 maja
2011 r. Na rozprawie w dniu 20 maja 2011 r. przes uchiwany w charakterze wiadka
Szymon K. zezna : „Do ubezpieczyciela Generali z

em wniosek o uzyskanie

iar

odszkodowania. Ta kancelaria, która mnie reprezentuje, za jej po rednictwem
yli my wniosek o uzyskanie odszkodowania w wyniku kolizji spowodowanej
przez oskar onego. Nie otrzyma em pieni dzy. Jak sk ada em wniosek o obowi zek

uS

naprawienia szkody w kwocie 100 z , wtedy jeszcze nie by sk adany wniosek do
ubezpieczyciela. Na samym pocz tku sk ada em wniosek o 1 000 z . Troch by em
le poinformowany przez kancelari , nie wiedzia em, e b dzie sk adany wniosek
o 5 000 z . Potem dowiedzia em si , e b dzie sk adany wniosek o odszkodowanie

pra

do ubezpieczyciela i dlatego zgodzi em si

na warunkowe umorzenie i ponownie

obowi zek w wysoko ci 1 000 z . Dzi ja popieram obowi zek w wysoko ci 1 000 z ”.
Wyrokiem z dnia 20 maja 2011 r. S d warunkowo umorzy post powanie wobec

wie

oskar onego Jana M. na okres próby wynosz cy rok oraz zas dzi od oskar onego
na rzecz Skarbu Pa stwa koszty post powania w tym op aty 100 z . S d nie orzek
w przedmiocie obowi zku naprawienia szkody ani nawi zki na rzecz oskar yciela
posi kowego, ani o zwrocie kosztów zast pstwa procesowego.

dli

9.3. Powód cywilny

wo

Z przeprowadzonej analizy powództw cywilnych wnoszonych w post powaniu
karnym przez prokuratora mo na wysnu wniosek, e instytucja ta „umiera”, a ci gle
pojawiaj ce si g osy, optuj ce za jej utrzymaniem, s raczej wynikiem sentymentu
do istniej cej ju w Kodeksie post powania karnego z 1928 r. instytucji, ni realnej

ci
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Ins

oceny jej znaczenia. O niewielkiej warto ci procesu adhezyjnego wiadczy nie tylko

zwi kszenie w przepisach Kodeksu karnego i Kodeksu post powania karnego liczby

regulacji pozwalaj cych s dowi na orzeczenie mi dzy innymi obowi zku naprawienia

tyt

szkody tytu em rodka karnego, nawi zki z urz du i na wniosek pokrzywdzonego lub
innej osoby uprawnionej (prokuratora), nie tylko znikoma liczba wnoszonych

ut

w sprawach karnych powództw cywilnych, lecz tak e rodzaje rozstrzygni

jakie

zapadaj w tym przedmiocie.

m
Wy

W zbadanych sprawach zapada y nast puj ce decyzje:
- uwzgl dnienie w ca

ci – 22 sprawy (29,7%)

- uwzgl dnienie w cz

ci – 13 spraw (17,6%)

- oddalenie powództwa – 1 sprawa (1,3%)
- pozostawienie bez rozpoznania na podstawie art. 415 § 3 k.p.k. – 23 sprawy

iar

(31,1%)

- inne – 10 spraw (13,5%) (w tym brak rozstrzygni cia co do powództwa – 1,

post powanie w toku – 5)
- brak danych – 1 (1,3%)

W roli powoda cywilnego wyst powa o:
- 64 osoby fizyczne,

pra

uS

orzeczenie obowi zku naprawienia szkody zamiast powództwa – 4, nie dotyczy –

- 13 osób prawnych (spó ki z o.o., spó ki S.A., gminy, Skarb Pa stwa)

wie

- 2 jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej.
Wysoko

uwzgl dnionego w ca

ci powództwa cywilnego waha a si od 400 do

1 077 084,12 z . W 15 przypadkach kwota ta nie przekroczy a 3 500 z , (w tym w 5

Uwzgl dnione w cz

dli

sprawach by a mniejsza od 1 000 z ).

ci powództwo cywilne orzekane by o w kwotach od 115 do

wo

23 333 z , w 7 przypadkach w kwocie nie wy szej ni 3 500 z , (w tym dwukrotnie
poni ej 1 000 z ).

Podobnie jak w przypadku oskar ycieli posi kowych ubocznych, mo na by o dostrzec
preferowanie przez s dy zasady szybko ci i d

ci

99

enie do szybkiego za atwienia

Ins

sprawy kosztem ochrony pokrzywdzonego. Dla przyk adu, do S du Rejonowego

w Bytomiu, sygn. akt VIII K 1198/10135, prokurator wyst pi z wnioskiem o skazanie

w trybie art. 335 k.p.k. trojga oskar onych o czyn z art. 226 § 1 k.k. i 224 § 2 k.k.

tyt

w zw. z art. 11 § 2 k.k., którym pokrzywdzonych zosta o dwóch funkcjonariuszy
Policji.

Obaj

pokrzywdzeni

z

yli

powództwo

cywilne

przeciwko

jednej

ut

z oskar onych, Anecie P, domagaj c zas dzenia od pozwanej na rzecz ka dego
z powodów kwoty po 2 000 z otych oraz po 2500 z na rzecz Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poleg ych Policjantach wraz z ustawowymi odsetkami od

m
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dnia wniesienia pozwu. Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora
w dniu 31 sierpnia 2010 r. zosta o odroczone z powodu braku wiadomo ci o
prawid owym powiadomieniu pokrzywdzonego Ryszarda R. Na posiedzeniu w dniu 1
pa dziernika 2010 r. przewodnicz ca sk adu s dz cego dor czy a odpisy pozwów
oskar onej Anecie P., S d jednak nie podj
cywilnego.

Uwzgl dniaj c

wniosek

iar

powództwa

adnej decyzji w przedmiocie przyj cia
prokuratora

o skazanie w trybie art. 335 k.p.k., wyrokiem z dnia 1 pa dziernika 2010 r. S d
skaza Anet

P., Marka R. i Eugeniusza Z. za zarzucany im czyn na kary

a tak e na

na nich na podstawie art. 72 § 2 pkt 2 k.k. obowi zek przeproszenia

pokrzywdzonych
prze

uS

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, kary grzywny,

onego s

funkcjonariuszy

Ryszarda

R.

i

Marcina

C.

w

obecno ci

bowego w terminie miesi ca od dnia uprawomocnienia si wyroku.

pra

Na podstawie art. 415 § 3 k.p.k. pozostawi powództwo cywilne bez rozpoznania.
Na tle tej sprawy pojawia si problem, czy S d mia prawo w wyroku rozstrzygn

co

do pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania. Ma to tym wi ksze

wie

znaczenie, je li rozpatrzymy to zagadnienie przez pryzmat art. 67 § 2 k.p.k., zgodnie
z którym je li w terminie zawitym 30 dni od daty odmowy przyj cia lub pozostawienia
powództwa cywilnego bez rozpoznania powód cywilny wniesie o przekazanie pozwu
ciwemu do rozpoznania spraw cywilnych, za dzie zg oszenia roszczenia

dli

dowi w

uwa a si dzie wniesienia pozwu w post powaniu karnym.

W sprawie prowadzonej przez S d Rejonowy Warszawa Praga-Pó noc, sygn. akt VIII

wo

K 155/10136, przeciwko Sebastianowi Marcinowi W. oskar onemu o kradzie
z w amaniem na szkod
(ankieta 143/45Pc)
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(ankieta 144/44Pc)

100

prokurator wyst pi

ci
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Sebastiana W., w której równie

Ins

z wnioskiem o skazanie bez rozprawy w trybie art. 335 k.p.k. (w zarzucie aktu
oskar enia znajdowa a si oczywista pomy ka, bowiem wskazano kwalifikacj z art.

297 § 1 k.k. w miejsce prawid owej – 279 § 1 k.k.), na posiedzeniu w przedmiocie

tyt

rozpoznania wniosku prokuratora przyj
Sebastiana W. (na kwot

powództwo cywilne pokrzywdzonego

10 280 z ), a nast pnie postanowieniem pozostawi

ut

powództwo bez rozpoznania, „albowiem zosta uwzgl dniony wniosek prokuratora
o wydanie wyroku w trybie art. 335 k.p.k. a powództwo cywilne sta oby na
przeszkodzie rozpoznania sprawy w dniu dzisiejszym”. Wyrokiem z dnia 18 maja

m
Wy

2011 r. S d skaza oskar onego Sebastiana Marcina W. za zarzucony mu czyn na
kar roku i 3 miesi cy pozbawienia wolno ci. Nie orzek o obowi zku naprawienia
szkody pokrzywdzonemu, ani adnego innego rodka karnego. W sprawie tej S d
wydaj c postanowienie o pozostawieniu powództwa cywilnego bez rozpoznania,
dopu ci si obrazy przepisów prawa procesowego, tj. art. 65 § 2 k.p.k. i art. 415 § 3

iar

k.p.k. Wydanie tego rodzaju decyzji jest bowiem mo liwe w toku post powania tylko
w przypadku wyst pienia okoliczno ci okre lonych w art. 65 § 1 k.p.k., natomiast
pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania z tego powodu, e materia
nie

wystarcza

do

rozstrzygni cia

uS

dowodowy

o

odpowiedzialno ci

cywilnej

oskar onego, dopuszczalne jest jedynie w wyroku. Prawa pokrzywdzonego w tym
post powaniu ewidentnie nie by y nale ycie chronione. Nie orzekaj c o obowi zku
naprawienia szkody z urz du albo nawi zki S d wyra nie da pierwsze stwo d

eniu

pra

do szybkiego za atwienia sprawy, bez wzgl du na wynikaj cy z art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.
obowi zek uwzgl dniania prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego.
Do S du Rejonowego we Wrze ni, sygn. akt II K 44/10137, Prokurator w dniu 29

wie

stycznia 2010 r. skierowa wraz z aktem oskar enia przeciwko Hubertowi R.
oskar onemu o czyn z art. 157 § 1 k.k. wniosek o skazanie oskar onego bez
przeprowadzenia rozprawy. Pokrzywdzony Jakub J. w dniu 17 lutego z

w sprawie w charakterze oskar yciela posi kowego.

dli

wiadczenie, e b dzie dzia

pisemne

Na posiedzeniu w przedmiocie wniosku prokuratora z art. 335 k.p.k. w dniu 18 lutego
2010 r. przewodnicz cy stwierdzi , e pokrzywdzony i jego pe nomocnik nie zostali

wo

w ogóle zawiadomieni o terminie posiedzenia, wobec czego celem prawid owego ich
zawiadomienia odroczy posiedzenie do dnia 25 maja 2010 r. W dniu 14 maja 2010 r.
do S du wp yn
137

sporz dzony przez pe nomocnika pozew cywilny oskar yciela

(ankieta 228/21u)
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posi kowego Jakuba J. o kwot

doznan

krzywd

36 700 z odszkodowania i zado uczynienia za

(11 700 z odszkodowania i 25 000 z zado

uczynienia) wraz

z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. W protokole posiedzenia

tyt

w stosunku do oskar yciela posi kowego u ywa si okre lenia „pokrzywdzony” jakby
d nie dostrzeg , e Jakub J. naby uprawnienia strony post powania s dowego.

ut

Taka sama nomenklatura by a u ywana w protoko ach kolejnego posiedzenia oraz
rozprawy g ównej. Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2010 r. pe nomocnik
pokrzywdzonego z

wniosek o skierowanie sprawy na rozpraw , bowiem

m
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przemawiaj za tym wzgl dy prewencji szczególnej. Jednocze nie „zwróci uwag na
ony pozew adhezyjny”. S d postanowieniem nie uwzgl dni wniosku prokuratora
o skazanie w trybie art. 335 k.p.k. i skierowa spraw
rozprawie. Nie orzek
rozstrzygn

do rozstrzygni cia na

co do przyj cia powództwa cywilnego. Równie

nie

w przedmiocie przyj cia powództwa na rozprawie w dniu 23 sierpnia

iar

2012 r. Na rozprawie tej oskar ony z

wniosek o dobrowolne poddanie si karze

na podstawie art. 387 § 1 k.p.k., wnosz c mi dzy innymi o zas dzenie powództwa
cywilnego na rzecz pokrzywdzonego w wysoko ci 10 000 z z ustawowymi odsetkami

uS

od dnia wniesienia pozwu. Pe nomocnik pokrzywdzonego i prokurator nie sprzeciwili
si temu wnioskowi, wobec czego na podstawie art. 387 § 1 i 2 k.p.k. S d uwzgl dni
wniosek oskar onego i wyda wyrok skazuj cy Huberta R. na kar roku pozbawienia
wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat oraz kar

pra

grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 15 z ka da. Na podstawie art. 73 § 2
k.k. odda oskar onego pod dozór kuratora s dowego. Na podstawie art. 47 § 1 k.k.
w zw. z art. 39 pkt 6 k.k. orzek wobec oskar onego nawi zk w wysoko ci 1 000 z
ciowo powództwo cywilne

wie

na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka oraz uwzgl dni cz
pokrzywdzonego, zas dzaj c na jego rzecz kwot

10 000 z z ustawowymi

odsetkami od dnia wniesienia pozwu. Wyrok ten nie zosta zaskar ony.

dli

Do S du Rejonowego w Lesznie, sygn. akt II K 14/10138 w sprawie przeciwko
3 oskar onym o czyny 270 § 1 k.k. i inne, w której wyst powa o 32 pokrzywdzonych,
powództwo cywilne z

jeden pokrzywdzony – Jerzy K. Na posiedzeniu

wo

w przedmiocie skazania bez rozprawy S d na podstawie art. 65 § 2 k.p.k. i art. 65 §
1 pkt 2 k.p.k. postanowi odmówi przyj cia powództwa cywilnego. W uzasadnieniu
d wskaza , e: „Zgodnie z art. 65 § 2 k.p.k. s d odmawia przyj cia powództwa
138

(ankieta 140/49 Pc)
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cywilnego je li powództwo nie odpowiada warunkom formalnym, co oznacza,

powództwo z

one w post powaniu karnym musi od samego z

e

enia odpowiada

warunkom formalnym a to z uwagi na to, i nadrz dnym przedmiotem post powania

tyt

karnego jest rozstrzygni cie o winie i sprawstwie czynu (…) Zgodnie z art. 70 k.p.k.
w sprawach dotycz cych powództwa, a nie unormowanych w przepisach K.P.K.
przepisy obowi zuj ce w post powaniu cywilnym. Zgodnie z art. 187

ut

stosuje si

k.p.k. w zw. z art. 126, 128, 129 k.p.c. osoba sk adaj ca pozew winna w pozwie
wskaza imi i nazwisko stron, dowody na poparcie przytoczonych okoliczno ci, gdy

m
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pozew jest pierwszym pismem w sprawie, równie oznaczenia miejsca zamieszkania
stron, nadto do pisma procesowego nale y do czy

jego odpisy i odpisy

ewentualnych za czników dla dor czenia ich uczestnicz cym w sprawie osobom,
nadto, gdy strona powo uje si w sprawie na dokument zobowi zana jest dokument
ten za czy do pozwu. Pokrzywdzony Jerzy K. z

pozew, ale nie odpowiada on,

iar

zdaniem s du, wskazanym powy ej wymaganiom formalnym wymagaj cych
z przepisu KPC.139 Mianowicie, pokrzywdzony nie oznaczy w sposób prawid owy
strony pozwanej, okre laj c j

zbiorowo jako „A.Z. i inni”, co nie odpowiada

wskazywa by jeszcze na to, i
okre li

uS

prawid owemu wskazaniu strony z imienia i nazwiska, tym bardziej, i zwrot „i inni”
pokrzywdzony pozywa inne osoby, przy czym nie

w ogóle tych osób. Nadto, pozwany w ogóle nie wskaza

miejsca

zamieszkania osoby pozwanej. Uchybi on kolejnym wymaganiom formalnym, nie

pra

za czy odpisu pozwu dla dor cze ka dej ze stron, a nadto w pozwie powo
na dokumenty i okoliczno ci, których nie udokumentowa

si

i nie przedstawi

w za czniku tych dokumentów. Wskazane powy ej braki formalne dyskwalifikuj

uwag , i

w pozwie zosta y wskazane

wie

rozpoznanie pozwu w sprawie karnej, zgodnie z art. 65 § 2 k.p.k. Nadto, s d zwraca
danie nie zwi zane bezpo rednio

z przedmiotem post powania i pope nionym przest pstwem, a mianowicie koszty
podró y i kwota, która mia a stanowi

zado

uczynienie za za amanie zdrowia.

dli

W tym miejscu wskaza nale y, e pokrzywdzony zgodnie z zarz dzeniem nie by
wzywany do osobistego stawiennictwa w s dzie, a wi c nie mia obowi zku stawa

jest to okoliczno

uczynienie za za amanie stanu zdrowia, nie

wo

przed s dem, nadto, gdy chodzi o zado

wynikaj ca z przest pstwa i w aden sposób pozwany w tym

zakresie nie wykaza jakiegokolwiek zwi zku przyczynowego i uzasadnienia do
139

gramatyka oryginalna

ci
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dania tych nale no ci w ramach procesu karnego dot. czynów przeciwko

dokumentów i czynom przeciwko mieniu. Gdy natomiast chodzi o

dan

kwot

485,50 z , to nale y zwróci uwag , i kwota ta jest obj ta wnioskiem o wydanie

tyt

wyroku skazuj cego dot. oskar onego Arkadiusza Z.”
Dostrze one w toku badania spraw karnych uchybienia dotyczy y mi dzy innymi

ut

takich kwestii jak domaganie si

od powoda cywilnego op aty wpisowej od

wniesionego powództwa, dwukrotnego dokonywania tych samych czynno ci, czy te
ci o jako

wydanych decyzji procesowych.

m
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braku dba

S d Rejonowy w Lesznie, sygn. akt II K 419/10140, w sprawie przeciwko Dawidowi K.
o czyn z art. 278 § 1 k.k., od wyst puj cej w charakterze powoda cywilnego spó ki
z o.o. pobra kwot

135 z tytu em wpisu od wniesionego pozwu, mimo tego,

e

w procesie karnym powód cywilny jest tymczasowo zwolniony z obowi zku
uiszczenia wpisu. Powództwo opiewa o na kwot 2 700 z . Na rozprawie w dniu 24

iar

lutego 2011 r. oskar ony z

wniosek o dobrowolne poddanie si

karze.

Prokurator wniós o pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania, bowiem

cz

uS

dana kwota nie zosta a wykazana. Zebrany materia wykaza , e nieodzyskana
mienia jest warto ci 2 684 z ”. S d uzna oskar onego winnym pope nienia

zarzuconego mu czynu i wymierzy mu kar

10 miesi cy ograniczenia wolno ci

z obowi zkiem wykonywania nieodp atnej kontrolowanej pracy na cele spo eczne

pra

w wymiarze 25 godzin miesi cznie, pozostawi powództwo cywilne bez rozpoznania,
jednak w zamian, na podstawie art. 36 § 1 k.k. i art. 72 § 2 k.k. zobowi za Dawida K.
do naprawienia szkody wyrz dzonej pokrzywdzonemu w wysoko ci 2 684 z
w terminie 4 miesi cy od uprawomocnienia si wyroku.

wie

d Rejonowy w Olsztynie, sygn. akt VII K 1252/10141 rozpoznawa spraw
przeciwko 2 oskar onym o czyny z art. 284 § 2 k.k. i 270 § 1 k.k., którymi
pokrzywdzenia dozna Wojewódzki Zwi zek Pszczelarzy w O. wyst puj cy w sprawie

dli

w charakterze oskar yciela posi kowego i powoda cywilnego. Powództwo cywilne
zosta o wytoczone przed s dem o kwot

cznie 118 714,92 z (27 145 z przeciwko

oskar yciela posi kowego” cofn

140

(ankieta 134/84Pc)

141

(ankieta 160/4Pc)

wo

Anecie P. i 91 569,92 przeciwko Wies awie P.). Na rozprawie „pe nomocnik
powództwo do kwoty 75 569,92 z . Wobec wniosku

ci
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obu oskar onych o dobrowolne poddanie si

karze w trybie art. 387 k.p.k. oraz

uznania powództwa cywilnego przez Anet P. s d wyrokiem z dnia 18 lutego 2011 r.

wymierzy

oskar onej

Anecie

P.

kar

czn

roku

pozbawienia

wolno ci

tyt

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, za Wies awie P. kar
grzywny w wysoko ci 50 stawek dziennych po 10 z otych ka da. Na podstawie art.

ut

415 § 1 k.p.k. uwzgl dni powództwo cywilne w ca
2 k.p.c. w zw. z art. 70 k.p.k. nada w tej cz

ci i na podstawie art. 333 § 1 pkt

ci wyrokowi rygor natychmiastowej

wykonalno ci. Mimo nadania w wyroku klauzuli wykonalno ci, w dniu 28 lutego

m
Wy

2011r. pe nomocnik powoda cywilnego wyst pi do S du o nadanie wyrokowi klauzuli
wykonalno ci (w pi mie nazywaj c pokrzywdzonego „poszkodowanym – powodem”),
za s d na posiedzeniu w dniu 15 marca 2011 r. wyda postanowienie o nadaniu
wyrokowi takiej klauzuli. Odnie

mo na zatem wra enie, e ani pe nomocnik, ani

d rozstrzygaj cy co do wniosku powoda cywilnego nie znali tre ci wyroku.

iar

d Rejonowy w S awnie, sygn. akt II K 151/10142 – w post powaniu ponownym
w sprawie przeciwko Wies awowi F. oskar onemu o czyn z art. 177 § 2 k.k.
w charakterze pokrzywdzonych – oskar ycieli posi kowych – wyst powa a

ona

uS

i pe noletni syn zmar ego pokrzywdzonego. Na rozprawie w dniu 11 pa dziernika
2010 r. pe nomocnik pokrzywdzonych z

powództwo cywilne o kwot 20 000 z

tytu em zwrotu kosztów pogrzebu oraz zado uczynienia pieni

nego za doznan

pra

krzywd . Oskar ycielka posi kowa Anna T.-K. o wiadczy a, e otrzyma a pieni dze
z PZU z OC sprawcy w kwocie ok. 30 tys. z otych razem z synem. Pe nomocnik
stwierdzi ,

e dopiero tego dnia dowiedzia si

konsultacj

z mandantk

o wiadczy ,

e w zwi zku z tym,

e kwota uzyskana

wie

z ubezpieczenia jest wy sza od

o wyp aceniu kwoty z PZU i po

dania pozwu, cofa z

Oskar yciele posi kowi wyrazili zgod

one powództwo cywilne”.

na cofni cie powództwa, wobec czego

Przewodnicz ca udzieli a stronom tajemniczego pouczenia: „z uwagi na jedynie
enie pozwu cywilnego w sprawie karnej i brak decyzji o przyj ciu

pozwy w trybie art. 65 k.p.k. b

dli

faktycznie z

odmowy jego przyj cia cofni cie pozwu cywilnego

przez pe nomocnika oskar ycieli posi kowych nie uzasadnia wydania decyzji

wo

proceduralnej”. Zapewne chodzi o o to,

e s d nie jest zobowi zany do podj cia

decyzji w przedmiocie cofni cia powództwa, je li czynno

ta (cofni cie powództwa)

nast pi a przed wydaniem decyzji o przyj ciu lub odmowie przyj cia powództwa
142

(ankieta 252/44u)

ci
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cywilnego, bowiem nie wywo

a ona skutków prawnych w

ciwych dla tej

czynno ci.

tyt

Zagadnieniem spornym jest kwestia, czy dopuszczalne jest orzeczenie przez s d

kilku nawi zek za ten sam czyn od jednego oskar onego na rzecz tego samego
pokrzywdzonego. Dla przyk adu w sprawie prowadzonej przez S d Rejonowy

ut

w K odzku, sygn. akt VIII K 123/09143, przeciwko 1) Markowi K. oskar onemu o czyny
z art. 222 § 1 k.k. w zw. z art. 57a k.k., 224 § 1 k.k. w zw. z 57a k.k., 226 § 1 k.k.

m
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w zw. z 57a k.k., 157 § 2 k.k. w zw. z 57a k.k.; 190 § 1 k.k. w zw. z 57a k.k.; 2)
Dorocie K. oskar onej o czyny z art. 222 § 1 k.k. w zw. z art. 57a k.k., 224 § 1 k.k.
w zw. z 57a k.k., 226 § 1 k.k. w zw. z 57a k.k., 226 § 1 k.k. w zw. z 57a k.k.,190 § 1
k.k. w zw. z 57a k.k. oraz 3) Edycie O. oskar onej o czyny z art. 190 § 1 k.k. w zw.
z 57a k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 57a k.k., pokrzywdzeni zostali Mieszko M. oraz
funkcjonariusze Policji Adam H., Piotr A. Wyrokiem z dnia 25 lutego 2010 r. S d

K. kary

iar

uzna oskar onych winnymi zarzucanych im czynów i wymierzy Dorocie K. i Markowi
czne pozbawienia wolno ci w wymiarze po 8 miesi cy pozbawienia

wolno ci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres 2 lat, za Edycie O.

uS

za czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 57a k.k. kar

pozbawienia wolno ci

w wymiarze 3 miesi cy pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania na okres 2 lat oraz za czyn z art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 57a k.k. – kar

podstawie art. 57a § 2 k.k. orzek :

pra

grzywny w wysoko ci 40 stawek dziennych po 20 z otych ka da. Nadto, na

- od oskar onego Marka K. na rzecz Adama H. dwie nawi zki w kwotach po 300 z
oraz na rzecz Mieszka M. dwie nawi zki w kwotach po 300 z ,

wie

- od oskar onej Doroty K. na rzecz Adama H. dwie nawi zki w kwotach po 300 z ,
na rzecz Piotra A. nawi zk w kwocie 300 z oraz na rzecz Mieszka M. nawi zk
w kwocie 300 z ,

dli

- od oskar onej Edyty O. na rzecz Mieszka M. dwie nawi zki w kwotach po 300 z ;
Na podstawie art. 415 § 3 k.p.k. z

one powództwa cywilne pozostawi bez

wo

rozpoznania.

143

(ankieta 159/3Pc)
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Aprobuj co nale y natomiast odnie

si do rozstrzygni cia S du Rejonowego dla

Warszawy Pragi-Pó noc, sygn. akt VIII K 1463/10144. S d ten w sprawie

o przest pstwo z art. 288 § 1 k.k. wyda wyrok nakazowy, w którym w miejsce

tyt

rozstrzygni cia powództwa cywilnego, orzek o obowi zku naprawienia szkody
w ca

ci na podstawie art. 72 § 2 k.k. Jednak tego rodzaju rozstrzygni cia nale

ut

rzadko ci. Znacznie cz

ciej s dy ograniczaj

si

do

do orzeczenia o pozostawieniu

powództwa cywilnego bez rozpoznania.

m
Wy

Podobnie jak w przypadku oskar ycieli posi kowych, mo na mie zastrze enia do
pe nomocnika powoda cywilnego.145 Dla przyk adu, S d Rejonowy

jako ci dzia

w Rybniku, sygn. akt III K 61/10146, rozpoznawa spraw przeciwko Krzysztofowi G.,
oskar onemu o czyn z art. 157 § 2 k.p.k. w zw. z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2
k.k. Oskar ony w czasie gry na konsoli gier, zdenerwowany niemo no ci
osi gni cia kolejnego poziomu gry, pobi Katarzyn N. w ten sposób, e kopa j ,
ciami i aweczk

do

wicze

fizycznych po ca ym ciele, powoduj c

iar

uderza pi

obra enia cia a w postaci wielomiejscowych pot ucze

g owy, twarzoczaszki

z nast powymi podbiegni ciami krwawymi, st uczenia ko czyn górnych oraz grzbietu

uS

okolicy l

wiowej, t uczonych ran na prawej powierzchni tu owia, które to obra enia

spowodowa y naruszenie czynno ci narz dów jej cia a na okres poni ej siedmiu dni,
a nadto grozi jej pobawieniem

ycia. Pokrzywdzona Katarzyna N. z

a przed

pra

dem o wiadczenie o zamiarze dzia ania w charakterze oskar yciela posi kowego,
za jej pe nomocnik wyst pi z powództwem cywilnym obejmuj cym
tytu em zado uczynienia za doznan

krzywd

danie 40 000

oraz 1 088 z odszkodowania.

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2011 r. S d Rejonowy w Rybniku skaza oskar onego na

wie

kar 2 lat pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 lat,
wymierzy mu grzywn w wysoko ci 100 stawek dziennych po 10 z ka da, zas dzi
na rzecz powódki Katarzyny N. kwot

20 000 z tytu em zado uczynienia za

dli

doznan krzywd oraz kwot 1 088 z tytu em odszkodowania, wraz z ustawowymi
odsetkami od dnia 29 marca 2010 r., w pozosta ym zakresie oddalaj c powództwo.
Nadto nakaza

od powódki Katarzyny N. na rzecz Skarbu Pa stwa

wo

144

pobra

(ankieta 145/43Pc)

145

A tak e prokuratora; W SO w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt III K 94/10 – prokurator z
pi
powództw cywilnych na rzecz pokrzywdzonych – spó dzielni mleczarskich – mimo,
o roszczeniach tych orzek ju prawomocnie s d cywilny. (ankieta 46/204u)
146

e

(ankieta 125/73Pc)
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reprezentowanego przez S d Rejonowy w Rybniku kwot 1 000 z tytu em op aty od

nieuwzgl dnionego powództwa. Od wyroku tego wniós apelacj

oskar onego pe nomocnik powódki w cz

na niekorzy

ci dotycz cej kary oraz orzeczenia o

tyt

powództwie cywilnym, zarzucaj c na podstawie art. 427 i 438 pkt 3 i 4 k.p.k. ra
niewspó mierno

kary

wyra aj

si

w

wymierzeniu

oskar onemu

kary

ut

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a tak e b d w ustaleniach faktycznych
polegaj cy na przyj ciu, e kwota 20 000 z zas dzona tytu em zado

uczynienia za

doznan krzywd jest wystarczaj ca, „bior c pod uwag stopie winy pozwanego jak

m
Wy

i charakter oraz rozmiar krzywdy wymierzonej pokrzywdzonej”. S d Okr gowy
w Gliwicach V Wydzia Karny O rodek Zamiejscowy w Rybniku (sygn. akt V Ka
518/11), po rozpoznaniu apelacji w dniu 26 wrze nia 2011 r., zmieni wyrok S du
Rejonowego w ten sposób, e uchyli nakaz pobrania od powódki Katarzyny N. kwoty
1 000 z tytu em op aty od nieuwzgl dnionego powództwa. Zwolni oskar ycielk
Katarzyn

N. od kosztów s dowych za post powanie odwo awcze. Na

iar

posi kow

rozprawie apelacyjnej by a obecna pe nomocniczka Katarzyny N., adwokat Anna P.
Tymczasem w dniu 5 pa dziernika 2011 r. do S du Okr gowego wp yn o pismo

uS

Alicji N., matki Katarzyny N., w którym wnosi ona o zwolnienie córki od op aty
dowej w kwocie 1 800 z od wniesionej apelacji, uiszczonej przez pe nomocnika
w kasie S du Rejonowego w Rybniku, któr

to kwot

„jak poinformowa a

pe nomocnik mec. P. ten e S d zas dzi od mojej córki tytu em kosztów s dowych”
sytuacj materialn

pra

ze wzgl du na trudn

córki i wnioskodawczyni. Mec. Anna P.

ewidentnie wprowadzi a w b d mandantk , bowiem
uiszczenia tego rodzaju op aty.

aden S d nie nakaza

wo

dli

wie
ci
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tyt

10. Podsumowanie i uwagi de lege ferenda

Analiza rozwi za

prawnych, danych statystycznych oraz akt spraw karnych,

ut

w których w charakterze strony wyst powa pokrzywdzony, pozwala na przyj cie
kilku uogólnie .

pozytywnie

nale y

m
Wy

Generalnie

oceni

poziom i

post powania karnego odnosz cy si

zakres

regulacji

Kodeksu

do oskar yciela posi kowego i powoda

cywilnego. Nie oznacza to jednak, e nie jest konieczne rozwa enie wprowadzenia
kilku zmian, które wzmocni yby ochron

pokrzywdzonego i zapewni yby mu

skuteczniejsz obron jego interesów.

iar

Instytucja skargi subsydiarnej stwarza warunki do uzyskania trafnego merytorycznie
i poprawnego pod wzgl dem prawnym orzeczenia prokuratorskiego o zaniechaniu
cigania karnego. Mo e by tak e hamulcem dla oportunistycznej praktyki umarzania

uS

post powania przygotowawczego ze wzgl du na brak spo ecznej szkodliwo ci
czynu. Przede wszystkim jednak ma ona eliminowa
przest pstwa cigane z oskar enia publicznego nie b
na to,

e oskar yciel publiczny naruszy zasad

sytuacje, w których

dalej cigane ze wzgl du

legalizmu lub nadu

zasady

pra

oportunizmu. Z tego punktu widzenia, instytucja skargi subsydiarnej powinna
bezwzgl dnie zosta zachowania w Kodeksie post powania karnego.
Chocia

mo na przyj

,

e obligatoryjna merytoryczna kontrola aktu oskar enia

wie

sprawowana przez s d pierwszej instancji na podstawie art. 339 § 2 k.p.k.
obowi zuj cego do dnia 12 lipca 2007 r. by a skutecznym narz dziem eliminacji
bezzasadnych oskar

z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw

dli

oskar enia, z punktu widzenia interesów pokrzywdzonego s usznie wyeliminowano
obowi zek kontroli subsydiarnego aktu oskar enia na posiedzeniu. Nadal istnieje
mo liwo

przeprowadzenia tego rodzaju kontroli na zasadach ogólnych, natomiast

wo

zmniejsza si ryzyko, e s d „ulegnie pokusie” umorzenia post powania z powodu
oczywistego braku faktycznych podstaw oskar enia tam, gdzie w rzeczywisto ci
powinien skierowa spraw do merytorycznego rozpoznania.

ci
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Krytycznie natomiast trzeba oceni

prekluzyjny charakter terminu do wniesienia

subsydiarnego aktu oskar enia. Wysoki rygoryzm cechuj cy termin, o którym mowa

w art. 55 § 1 k.p.k., nie jest do pogodzenia z prawem do s du. Nierzadko

tyt

uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskar enia czyni iluzorycznym
zw aszcza, gdy niedotrzymanie terminu nast pi o z przyczyn niezale nych od

ut

pokrzywdzonego, lecz z winy na przyk ad organu procesowego. Prekluzyjny
charakter tego terminu powoduje, e s d nie ma prawnych rodków umo liwiaj cych
pokrzywdzonemu wniesienie skargi, je eli uchybi on miesi cznemu terminowi

m
Wy

w okoliczno ciach od niego niezale nych, za

praktyka wskazuje,

e zbyt cz sto

uznanie aktu oskar enia za bezskuteczny nast puje z winy pe nomocnika (adwokata
lub radcy prawnego), zamykaj c pokrzywdzonemu drog

s dow

do rozpoznania

sprawy. De lege ferenda postulujemy, by termin, o którym mowa w art. 55 § 1 k.k. by
terminem zawitym i podlega przywróceniu na zasadach okre lonych w art. 126 k.p.k.

obowi zku

uiszczenia

enie przez przepisy Kodeksu post powania karnego

iar

Aprobuj co trzeba oceni na

przez

oskar yciela

posi kowego

przy

wniesieniu

subsydiarnego aktu oskar enia zrycza towanej równowarto ci wydatków (art. 621 § 1

uS

w zw. z art. 640 k.p.k.), aktualnie w wysoko ci 300 z otych. Analiza akt wykaza a, e
jest to bardzo skuteczny rodek przeciwdzia aj cy pieniactwu, nie zamyka natomiast
pokrzywdzonemu, który nie jest w stanie pokry kosztów post powania, drogi do
zwolniony z obowi zku ich

pra

wniesienia aktu oskar enia, bowiem mo e on zosta

uiszczenia na podstawie art. 88 w zw. z art. 78 § 1 k.p.k. W tpliwo ci budzi jednak
kwestia orzekania o kosztach post powania. W niektórych przypadkach, gdy proces
karny ulega umorzeniu z przyczyn niezale nych i niezawinionych od oskar yciela

wie

posi kowego, np. z powodu mierci oskar onego, przyj cia, e czyn charakteryzowa
si znikomym stopniem spo ecznej szkodliwo ci zasadne by oby, aby koszty procesu
obligatoryjnie ponosi Skarb Pa stwa. W skali globalnej nie spowodowa oby to

natomiast czyni oby zado
Podobnie nale y odnie

dli

wzrostu kosztów wyk adanych corocznie przez Pa stwo na wymiar sprawiedliwo ci,
spo ecznemu poczuciu sprawiedliwo ci.

si do rozstrzygni cia o kosztach procesu, który zostaje

wo

umorzony na skutek pojednania si stron. W post powaniu z oskar enia prywatnego,
zgodnie z art. 632 pkt 1 k.p.k., w razie umorzenia koszty procesu ponosi oskar yciel
prywatny, jednak w razie pojednania si stron – oskar yciel i oskar ony w zakresie
przez siebie poniesionym, je li strony w zawartej ugodzie nie uregulowa y tego

ci
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inaczej. De lege ferenda, ten sam skutek powinno wywiera pojednanie pomi dzy

oskar ycielem subsydiarnym a

oskar onym,

implikuj c

wydanie

orzeczenia

o zniesieniu kosztów poniesionych przez strony. Nale y tak e rozci gn

regulacj

tyt

art. 622 k.p.k. na post powanie z oskar enia posi kowego, tak by w razie pojednania
si

stron przed wszcz ciem przewodu s dowego, prezes s du zarz dza zwrot

ut

uiszczonych przez oskar yciela subsydiarnego zrycza towanych wydatków w ca

ci.

Jakkolwiek s usznie ustawodawca w art. 56 § 1 k.p.k. zezwoli na ograniczenie liczby

m
Wy

oskar ycieli posi kowych, zdecydowanie na negatywn

ocen

zas uguje regulacja,

zgodnie z któr oskar yciel posi kowy, który nie bierze udzia u w post powaniu na
skutek decyzji s du podj tej w trybie art. 56 § 1 k.p.k. mo e przedstawi s dowi na
pi mie swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty dor czenia postanowienia (art. 56
§ 4 k.p.k.), a wi c zanim w post powaniu s dowym zosta y przeprowadzone
jakiekolwiek dowody. Dopiero ca

ciowa ocena zgromadzonego przez s d materia u

iar

dowodowego, da aby oskar ycielowi posi kowemu, który nie bierze udzia u
w post powaniu, przes anki do zaj cia odpowiedniego stanowiska. Termin ten
powinien zosta wyd

uS

ównej.

ony do czasu zamkni cia przewodu s dowego na rozprawie

Ze wzgl du na skutek decyzji, która pozbawia pokrzywdzonego mo liwo ci ochrony
swoich interesów w procesie karnym, zdecydowanie nale y opowiedzie

pra

wprowadzeniem za alenia na postanowienie s du, którym orzek

o tym,

oskar yciel posi kowy okre lony w art. 55 § 3 k.p.k. nie mo e bra
w post powaniu.

si

e

udzia u

wie

Proces adhezyjny w zasadzie nie zdaje egzaminu. Prowadzi do przewlek
procesu, w ocenie s dziów - s d karny - nie jest w

za

ci

ciwym forum do rozpoznawania

tego typu roszcze . Podejmowane wysi ki w celu o ywienia tej instytucji nie
przynios y rezultatu, instytucja ta nie zabezpiecza nale ycie praw pokrzywdzonego

dli

w procesie karnym. Nie dostrzega si tak e innego niebezpiecze stwa, które wynika
z wielo ci osób pokrzywdzonych (w nades anych sprawach najwi cej odnotowano

na ograniczenie liczby oskar ycieli posi kowych, o tyle

wo

816 i 1 843 pokrzywdzonych). O ile bowiem Kodeks post powania karnego zezwala
aden przepis nie daje

podstaw do ograniczenia liczby wnoszonych powództw cywilnych. Pozostawienie
powództwa cywilnego bez rozpoznania na podstawie art. 415 § 3 k.p.k. ma miejsce
w wyroku, a proces karny nie zna instytucji powództwa zbiorowego. Jakkolwiek nigdy
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taka sytuacja nie wyst pi a, nie oznacza to, e w niedalekiej przysz

ci jaki s d

karny nie zostanie zalany setkami czy tysi cami pozwów cywilnych, które zmuszony
dzie przyj

,

nie maj c czasu i

mo liwo ci

do

rozstrzygni cia kwestii

tyt

odpowiedzialno ci karnej oskar onego za zarzucony mu czyn.
Dodatkowo, warto zauwa

, e pokrzywdzony,

ut

oskar yciela

posi kowego

(oskar yciela

cz c rol powoda cywilnego z rol

posi kowego

uprawnienia niemal identyczne, jakie przys uguj

subsydiarnego)

zyskuje

oskar ycielowi publicznemu -

m
Wy

"uprawnienia oskar ycielskie" i mo e podejmowa

czynno ci w

ciwe dla obu

podmiotów. Powód cywilny realizuje prawo dowodzenia okoliczno ci, na których
opiera swe roszczenie, natomiast dzia aj c równie w roli oskar yciela posi kowego,
mo e wypowiada si tak e odno nie do kwalifikacji prawnej i kary. Kumulacja ról
maksymalizuje realizacj

praw pokrzywdzonego i usuwa wyst puj ce niekiedy

tpliwo ci, czy czynno

procesowa powoda dotyczy okoliczno ci, na których

iar

opiera on swe roszczenie odszkodowawcze, czy wykracza poza ten wymóg
kszta towany ustaw karn procesow .

uS

Rozwa aj c wszystkie za i przeciw, nale y opowiedzie si za likwidacj instytucji
powództwa cywilnego w procesie karnym, pod warunkiem jednak wprowadzenia
jednolitego kompleksu rozstrzygni

cywilnoprawnych, przez na

enie na s d w jak

najszerszym zakresie powinno ci orzekania obowi zku naprawienia szkody jako

pra

rodka karnego oraz rodka zwi zanego z poddaniem skazanego próbie, a tak e
nawi zki. Obowi zek naprawienia szkody jest jednym z wa niejszych instrumentów
realizacji naprawczej funkcji post powania karnego, nie pozostaje bez wp ywu na
zakres uprawnie

procesowych ofiary przest pstwa dotycz cych kompensacji.

wie

stanowi c w rzeczywisto ci rozwi zanie konkurencyjne w stosunku do trybu
okre lonego w art. 62 k.p.k.
Nawi zka pe ni funkcj zrycza towanego zado

dli

w sytuacji, kiedy wyst puje trudno

uczynienia u ytecznego zw aszcza

w ustaleniu wysoko ci szkody wyrz dzonej

przest pstwem. Ze wzgl du na podobie stwo do grzywny instytucja ta

47 k.k. dotycz cy mo liwo ci

wo

cechy penalne oraz kompensacyjne. Artyku

czy w sobie

zas dzenia nawi zki na rzecz innych podmiotów ni pokrzywdzony posiada istotne,
chocia

sformu owane w sposób negatywny, odniesienie do ustawodawstwa

mi dzynarodowego, konkretnie do wypracowanych na jego forum zasad kreuj cych

ci
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sytuacj pokrzywdzonego w procesie karnym, które obecnie s wa ne dla ustalenia

tre ci zasady rzetelnego procesu w stosunku do ofiary przest pstwa.

tyt

Instytucje prawa karnego materialnego, w po czeniu z tendencj

mediacji,

skutecznie

wypieraj

z

procesu

karnego

rozszerzania

powództwo

cywilne

i odszkodowanie zas dzane z urz du. Czas, w którym pokrzywdzony mo e uzyska

ut

naprawienie szkody, cz sto jeszcze przed wydaniem orzeczenia w sprawie karnej,
uzasadnia jego ma e zainteresowanie aktywnym udzia em w procesie karnym

m
Wy

w jakiejkolwiek roli.

W przypadku pozostawienia powództwa cywilnego w procesie karnym konieczne jest
przede wszystkim wprowadzenie do Kodeksu post powania karnego instytucji
powództwa zbiorowego (na wzór post powania cywilnego), aby unikn
w której przy du ej liczbie pokrzywdzonych, z

sytuacji,

oni do s du powództwa cywilne,

parali uj c ca kowicie lub znacznie utrudniaj c, rozstrzyganie w przedmiocie procesu
paragrafu 31 o tre ci:

iar

karnego. Po drugie, nale

oby uzupe ni art. 415 k.p.k. poprzez dodanie po § 3,

uS

„§ 31 W razie pozostawienia powództwa cywilnego bez
rozpoznania z przyczyn okre lonych w § 3, s d orzeka
obowi zek naprawienia wyrz dzonej przest pstwem szkody
w ca

ci albo w cz

ci lub zado uczynienia za doznan

pra

krzywd , albo nawi zk . Art. 46 § 1 k.k. zdanie ostatnie
stosuje si odpowiednio”.
Wyniki bada

empirycznych wskazuj

na du

bierno

oskar ycieli posi kowych

wie

i powodów cywilnych w procesie karnym. Odnosi si wra enie, e niekiedy s dziowie
(ale te pe nomocnicy) nie uto samiaj roli oskar yciela posi kowego z rol

strony

procesowej, która zgodnie z zasad kontradyktoryjno ci i równo ci stron (równo ci
broni) ma identyczne uprawnienia jak strona bierna procesu. Niestety nadal cz sto

dli

powodem niekorzystania z przys uguj cych pokrzywdzonemu uprawnie

jest brak

nale ytej - udzielonej w sposób zrozumia y i przyst pny - informacji albo te w ogóle

wo

zaniechanie udzielenia jakichkolwiek informacji. Niekiedy skutki niepouczenia lub
braku pouczenia s bardzo daleko id ce. Dotyczy to przede wszystkim oskar yciela
posi kowego subsydiarnego.

ci
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Niejednokrotnie dochodzi

do

b dnego pouczenia

o

mo liwo ci

wniesienia

subsydiarnego aktu oskar enia, w sytuacji, gdy drugie umorzenie post powania
nast pi o z przyczyn odmiennych ni pierwsze postanowienie, co powinno skutkowa

tyt

dopuszczeniem subsydiarnego aktu oskar enia na podstawie art. 16 § 1 k.p.k.,
zgodnie z którym mylne pouczenie nie mo e wywo ywa

negatywnych skutków

ut

prawnych dla uczestnika post powania, który zosta b dnie pouczony. Tymczasem
dy wyra nie lekcewa

zasad

informacji, mimo

e jest ona naczeln

zasad

procesow .

m
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Zazwyczaj udzia oskar yciela posi kowego ogranicza si do z

enia o wiadczenia

w post powaniu s dowym o wyst powaniu w tej roli. Cz stokro nie uczestniczy on
w rozprawach, za obecny nie bierze aktywnie udzia u w post powaniu, nie zadaje
pyta

osobowym

ród om dowodowym,

rzadko sk ada wnioski

W przeciwie stwie do oskar onego, który po z

eniu wyja nie jest pouczany przez

e przys uguje mu prawo do zadawania pyta

wypowiadania si

iar

d,

dowodowe.

osobom przes uchiwanym,

co do dokonywanych czynno ci, oskar yciel posi kowy nigdy

takiego pouczenia nie otrzymuje. Odnosi si wra enie, e oskar yciel posi kowy jest

uS

tylko dodatkiem do procesu karnego, z regu y niezbyt ch tnie widzianym, bo wi
si

to

z

konieczno ci

dokonywania

dodatkowych

czynno ci,

jak

e
np.

zawiadamianiem o terminie rozprawy, odraczaniem rozprawy, gdy brak wiadomo ci
e aktywno

oskar yciela posi kowego spowoduje

przed

powinno ci

skierowania

enie

post powania,

pra

o zawiadomieniu, ryzykiem,

sprawy

na

rozpraw

w przypadku braku zgody na wydanie wyroku na posiedzeniu w trybie art. 335 k.p.k.
Z drugiej strony wyra nie dostrzega si ,

e pokrzywdzeni sami nie s

zbytnio

wie

zainteresowani udzia em w post powaniu, albo te ich wiedza, jaka mog aby by ich
rzeczywista rola, jest niewielka. Z regu y wi ksze zaanga owanie odnotowuje si
tam, gdzie nastawienie emocjonalne pokrzywdzonego do sprawcy lub/i jego czynu

dli

jest du e.

Problemem zaobserwowanym w toku analizy akt jest du a bierno
oskar ycieli posi kowych, a tak e brak nale ytej dba
e

s dy

traktuj

oskar ycieli

ci o interesy mandanta.

posi kowych

wo

Dostrze ono,

pe nomocników

subsydiarnych

jak

oskar ycieli prywatnych. Ma to swój wyraz przede wszystkim w nazewnictwie, lecz
tak e stosowaniu instytucji post powania prywatnoskargowego do post powania ze
skargi subsydiarnej.
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Zdecydowanie negatywnie trzeba oceni

danie od pokrzywdzonego dzia aj cego

w charakterze oskar yciela posi kowego danych personalnych takich jakie wskazuje

oskar yciel publiczny w akcie oskar enia, przede wszystkim z tego powodu, e nie

tyt

ma on, w przeciwie stwie do organu prowadz cego post powanie przygotowawcze,
mo liwo ci

zgromadzenia

tego

rodzaju

informacji.

O

ile

w post powaniu

znale

ut

przygotowawczym prowadzonym w fazie in personam, dane, o których mowa, mo na
w protokole przes uchania w charakterze podejrzanego, o tyle w sytuacji,

gdy post powanie zosta o umorzone w fazie in rem, a tak e w przypadku wydania

m
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postanowienia

o

odmowie

wszcz cia

post powania

przygotowawczego,

pokrzywdzony nie ma adnych mo liwo ci, by je uzyska .
W sprawach, w których wyst powa o wielu pokrzywdzonych konieczne jest
bezpo rednio po wniesieniu aktu oskar enia wydanie postanowienia o ograniczeniu
liczby oskar ycieli posi kowych, jeszcze przed z

o wyst powaniu w tej roli. Nie mo na w drodze nast pczej decyzji

procesowej pozbawi

iar

wiadcze

eniem przez pokrzywdzonych

oskar yciela posi kowego prawa ju

nabytego w drodze

onego przez pokrzywdzonego konstytutywnego o wiadczenia woli.

aden

uS

przepis Kodeksu post powania karnego nie pozwala na pozbawienie praw
pokrzywdzonego, który naby ju prawa oskar yciela posi kowego.
dy stosunkowo cz sto sprawiaj

wra enie, jakby nie rozumia y znaczenia

W

kilkunastu

sprawach

odnotowano

pra

wiadczenia pokrzywdzonego o wst pieniu w prawa oskar yciela posi kowego.
postanowienia

s du

o

dopuszczeniu

pokrzywdzonego do udzia u w sprawie w charakterze oskar yciela posi kowego.
wiadczenie pokrzywdzonego ma charakter o wiadczenia woli o charakterze

wie

konstytutywnym, jego z

enie w dowolnej formie (na pi mie, ustnie do protoko u

rozprawy) powoduje, e ex lege nabywa on prawa oskar yciela posi kowego. S d
jedynie mo e wyda

decyzj

o niedopuszczeniu go do udzia u w sprawie na

W dzia aniu s dów wida wyra ne d

dli

podstawie art. 65 § 1 lub 2 k.p.k.

enie do szybkiego za atwienia sprawy kosztem

wo

realizacji okre lonego w art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k. celu procesu karnego, jakim jest
uwzgl dnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego. Przejawia si

to

mi dzy innymi w traktowaniu wniosków z art. 46 § 1 k.k. jako powództw cywilnych
i pozostawianie ich bez rozpoznania na podstawie art. 415 § 3 k.p.k., albo
bezzasadnej odmowie przyj cia powództwa cywilnego.
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Bardzo

pozytywnie

nale y

natomiast

odnie

si

do

rozstrzygni

s du

w przedmiocie obowi zku naprawienia szkody lub orzekania nawi zki z urz du,

w sytuacji, gdy s d nie mo e rozstrzygn

merytorycznie o wniesionym przez

tyt

pokrzywdzonego powództwie cywilnym, lub gdy wniosek o orzeczenie obowi zku
naprawienia szkody zosta z

ony po terminie okre lonym w art. 49a k.p.k. Niestety

ut

tego rodzaju decyzje s du nale
Fundamentalne

znaczenie

do rzadko ci.

ma

ochrona

praw

ma oletnich

m
Wy

w procesie karnym, w szczególno ci wtedy, gdy sprawc

pokrzywdzonych
przest pstwa jest

przedstawiciel ustawowy (np. jedno lub oboje z rodziców,). Obligatoryjnie, w takich
sprawach

s d

rodzinny

na

wniosek prokuratora z

przygotowawczym, powinien wyst powa

ony

w post powaniu

o wyznaczenie dla dziecka kuratora

reprezentuj cego jego interes prawny.

wo

dli

wie

pra

uS
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