
SŁOWO WSTĘPNE

Niniejszy tom „Prawa w Dzia³aniu”, poœwiêcony prawu karnemu, za-
wiera cztery opracowania dotycz¹ce praktyki s¹dowo-prokuratorskiej.

Pierwszy artyku³, autorstwa prof. dr. hab. Marka Mozgawy, dotyczy
odpowiedzialnoœci karnej za przestêpstwa prasowe. Temat ten wydaje
siê szczególnie aktualny. Rola prasy w spo³eczeñstwie demokratycznym
jest niezmiernie wa¿na, a obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce odpowie-
dzialnoœci karnej za naruszenie wolnoœci wypowiedzi postrzegane s¹ co-
raz czêœciej jako anachroniczne i nieprzystaj¹ce do standardów pañstwa
prawnego. Istotnie, przeprowadzona przez Autora analiza przepisów
wykaza³a, ¿e sposób typizacji czynów zabronionych budzi zastrze¿enia
i wywo³uje wiele w¹tpliwoœci interpretacyjnych, z których najwiêksze
pojawiaj¹ siê w praktycznym stosowaniu art. 46 Prawa prasowego, pe-
nalizuj¹cego uchylanie siê od sprostowania i odpowiedzi.

W okresie objêtym badaniem (lata 2003–2004) ustalono, ¿e we wszyst-
kich jednostkach prokuratury oraz s¹dach w ca³ej Polsce toczy³o siê je-
dynie 36 postêpowañ karnych z zakresu prawa prasowego. W tych przy-
padkach, w których dochodzi³o do skazania, s¹dy by³y doœæ ³agodne —
jako rodzaj kary zdecydowanie dominowa³a grzywna, w jednym przy-
padku siêgniêto po karê ograniczenia wolnoœci. Przeprowadzona analiza
ujawni³a wiêc stosunkowo niewielkie nasilenie w praktyce represji kar-
nej za z³amanie przepisów prawa prasowego. Niemniej jednak nale¿y
podkreœliæ, ¿e ustawa Prawo prasowe jest aktem pochodz¹cym z po-
przedniej epoki i mimo wielokrotnych nowelizacji jest ju¿ anachronicz-
na. Konieczne jest szybkie opracowanie nowego projektu prawa praso-
wego, nie wydaje siê bowiem realne, by nawet kompleksowa nowelizacja
analizowanej ustawy da³a pozytywny efekt.

Drugi z prezentowanych artyku³ów, którego autorem jest dr Sta-
nis³aw £agodziñski, prokurator prokuratury apelacyjnej w stanie spo-
czynku, dotyczy praktyki œcigania i s¹dzenia za spowodowanie ciê¿kiego
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uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem œmiertelnym (art. 156 § 3 k.k.). Ana-
liza akt 98 prawomocnie zakoñczonych postêpowañ karnych w 2004 r.
kreœli wysoce pesymistyczny obraz wszystkich etapów procesu karne-
go. Na etapie postêpowania przygotowawczego wystêpuj¹ powa¿ne
nieprawid³owoœci w zakresie wstêpnego zabezpieczenia dowodów na
miejscu pope³nienia czynu zabronionego, a tak¿e korzystania z opinii
bieg³ych s¹dowych. W szczególnoœci nie w pe³ni dokumentuje siê cha-
rakter obra¿eñ odnoszonych przez ofiary, przypuszczalny sposób ich
zadania oraz stopieñ zagro¿enia ¿ycia, jaki powodowa³y. W rezultacie
ocena zebranych dowodów i okolicznoœci pope³nienia czynu czêsto od-
bywa siê z wyraŸnym pokrzywdzeniem ofiary, a na korzyœæ sprawcy,
którego odpowiedzialnoœæ jest minimalizowana. Dzia³o siê tak przede
wszystkim dlatego, ¿e wbrew udowodnionym okolicznoœciom, wskazu-
j¹cym na zamiar pope³nienia zbrodni zabójstwa, przyjmowano w oce-
nie prawnej zaledwie nieumyœlny skutek œmiertelny. Takie zastrze¿e-
nia mo¿na mieæ do niemal 20% badanych spraw. Nie trzeba dodawaæ,
¿e ochrona ¿ycia jest podstawowym zadaniem prawa karnego. Z du-
¿ym niepokojem nale¿y siê wiêc odnosiæ do tendencji wystêpuj¹cych
w orzecznictwie, w których w ocenie sprawców dzia³aj¹cych z du¿ym,
a czêsto bardzo du¿ym natê¿eniem przemocy, czego skutkiem jest œmieræ,
przyjmuje siê brak co najmniej zamiaru ewentualnego jej spowodowania
— wbrew zasadom poprawnego rozumowania i doœwiadczeniu ¿ycio-
wemu.

Artyku³ zawiera ponadto propozycjê zmian de lege ferenda w zakresie
rozszerzenia typu kwalifikowanego przez nastêpstwo równie¿ na przy-
padki œmierci spowodowanej innym uszczerbkiem na zdrowiu ni¿ tylko
tym okreœlonym w art. 156 § 1 k.k.

Trzecie opracowanie, autorstwa dr Magdaleny Budyn-Kulik, po-
œwiêcone jest kwestii œcigania i karania innej ni¿ zgwa³cenie czyn-
noœci seksualnej (art. 197 § 2 k.k.). Badanie zosta³o przeprowadzo-
ne na podstawie 339 spraw z lat 2003–2004. Z analizy akt wynika, ¿e
trudnoœci doktryny w ustaleniu zakresu pojêcia „inna czynnoœæ sek-
sualna” przek³adaj¹ siê wprost na praktykê s¹dow¹ i prokuratorsk¹.
W badanym materiale empirycznym uderza zw³aszcza doœæ czêste kwa-
lifikowanie czynów stanowi¹cych w istocie przestêpstwo zgwa³cenia
(lub przynajmniej usi³owania zgwa³cenia) jako innej czynnoœci seksu-
alnej.

Nie mo¿e spotkaæ siê z aprobat¹ praktyka opisywania czynu spraw-
cy wy³¹cznie jako innej czynnoœci seksualnej bez sprecyzowania, na
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czym ta czynnoœæ polega. Ogólnikowy opis czynu utrudnia bowiem
prawid³ow¹ kwalifikacjê prawn¹ i czêsto prowadzi do przyjêcia b³êd-
nej, korzystniejszej dla sprawcy, kwalifikacji. W omawianym materia-
le empirycznym trafia³y siê przypadki kwalifikowania jako innej czyn-
noœci seksualnej zachowania, które w rzeczywistoœci wype³nia³o zna-
miona przestêpstwa zgwa³cenia. W rezultacie Autorka dochodzi do
wniosku, ¿e praktyka stosowania art. 197 § 2 k.k. — zarówno pro-
kuratorska, jak i s¹dowa — zas³uguje na zdecydowanie negatywn¹
ocenê.

Ostatnim z prezentowanych opracowañ jest artyku³ dotycz¹cy ba-
dania praktyki umorzenia postêpowania karnego ze wzglêdu na zni-
kom¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹ czynu (art. 1 § 2 k.k.), którego Autorem
jest sêdzia Konrad Mielcarek. Celem badania by³a szczegó³owa ocena
ferowania tego typu decyzji, a to ze wzglêdu na ryzyko zbyt szerokie-
go stosowania tej instytucji lub wrêcz instrumentalnego jej traktowania.
Jak siê okaza³o, praktyka zas³uguje na ocenê zdecydowanie negatyw-
n¹. Analiza akt wykaza³a, ¿e w blisko 60% spraw decyzja o umorze-
niu zapad³a czêœciowo lub wy³¹cznie na podstawie nieprawid³owych
kryteriów. Oznacza to, ¿e ponad po³owa orzeczeñ by³a wadliwa w ca-
³oœci lub w czêœci i zapad³a z naruszeniem treœci art. 1 § 2 k.k. Spo-
œród stwierdzonych uchybieñ nale¿y wymieniæ zw³aszcza podstawowy
brak znajomoœci kryteriów spo³ecznej szkodliwoœci przez organy sto-
suj¹ce prawo i powo³ywanie siê na okolicznoœci, które jej nie wyzna-
czaj¹, a tak¿e ogólnikowe odwo³ywanie siê do treœci art. 115 § 2 k.k.
bez wskazania, jakie konkretnie kryteria przekona³y organ o zniko-
mej spo³ecznej szkodliwoœci danego czynu. Wystêpowa³y tak¿e sytuacje,
w których umarzano sprawy zagro¿one bliskim terminem przedawnie-
nia karalnoœci. Mo¿na by³o tak¿e odnieœæ wra¿enie, ¿e przy podejmo-
waniu decyzji o umorzeniu ze wzglêdu na znikom¹ szkodliwoœæ zbyt
czêsto ulegano interesom uczestników postêpowania, w tym zw³asz-
cza pokrzywdzonych, którzy z³o¿yli zawiadomienie, a nastêpnie, z ró¿-
nych przyczyn, nie byli zainteresowani kontynuowaniem postêpowa-
nia. Fatalna wrêcz praktyka stosowania art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. wymaga
podjêcia natychmiastowych dzia³añ o charakterze nadzorczym i szkole-
niowym.

Zgodnie z tytu³em serii artyku³y przedstawiane w niniejszym to-
mie pozwalaj¹ na bli¿sze spojrzenie na praktykê dzia³ania prokuratur
i s¹dów. Analiza akt postêpowañ karnych pozwala na uchwycenie, jak
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w praktyce funkcjonuj¹ normy prawne. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w wie-
lu przypadkach ujawniony stan rzeczy wymaga interwencji — zarówno
na poziomie nadzoru instancyjnego w prokuraturach i s¹dach, jak i na
poziomie ustawodawczym.

Andrzej Siemaszko


