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(Kamila Barbara Kalinowska, Paulina Zachar, Patryk Kot)

Zakończenie  353

Conclusion  354



7

WPROWADZENIE

Zamysł przygotowania niniejszej monografii zrodził się na kanwie licz-
nych inicjatyw naukowo-badawczych podejmowanych głównie przez ab-
solwentów studiów prawniczych, studentów zrzeszonych w Kołach Nauko-
wych Prawa Karnego i Kryminalistyki, przedstawicieli zawodów prawniczych  
i członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Monografia dotyka tematyki zagadnień nauk penalnych, gdzie wydzielo-
no dwie części: aspekty prawne i kryminalistyczno-kryminologiczne, które są 
nierozerwalnie ze sobą związane. Zagadnienia te w sposób ścisły korespondują 
ze skatalogowanymi w rozdziale XIX, obowiązującego kodeksu karnego, prze-
stępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, 
że zakres tematyczny przedstawionych w monografii opracowań, wykracza 
poza problematykę przestępstw określonych we wspomnianym rozdziale usta-
wy karnej. Przedmiot podjętych w niniejszej monografii  rozważań stanowią 
również te zagadnienia, które wykazują szeroki związek z pozostałymi czynami 
przestępnymi i przebiegiem postępowania karnego zmierzającym do wykrycia 
i ujawnienia przestępstwa, osądzenia przestępcy i wykonania wyroku.

Podkreślić należy, iż podjęta problematyka pozostaje w centrum zaintere-
sowania nie tylko przedstawicieli nauki, ale też wymiaru sprawiedliwości, orga-
nów ścigania oraz biegłych, co wielokrotnie zostało podkreślone w zawartych 
rozdziałach, gdzie przytoczono szereg aktualnych orzeczeń sądowych. Na uwa-
gę zasługuje ponadto znaczne zainteresowanie, jakie w omawianym przedmio-
cie, wykazują studenci studiów prawniczych oraz pozostałych kierunków stu-
diów w obszarze nauk społecznych.  Potwierdza  to, wybór przedstawionych 
zagadnień w ramach realizacji prac dyplomowych. Niniejsze opracowanie jest 
publikacją naukową, którą cechuje wieloaspektowy wymiar. Zgodnie z zamia-
rem pomysłodawców przedstawiono wybrane zagadnienia nauk penalnych  
z zakresu analizy prawnej i zagadnień kryminalistyczno-kryminologicznych.
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WPROWADZANIE

Pierwsza część monografii, poświęcona została prawnym aspektom nauk 
penalnych. Otwarcie stanowi tekst Jakuba Klugiewicza i Natalii Anny Wroń-
skiej poświęcony charakterystyce prawa karnego nieletnich w okresie 1932-
1983, które w pierwszych dekadach XX wieku przeszło gruntowną zmianę nie 
tylko w podejściu do nieletniego przestępcy, ale samym uregulowaniu praw-
nym. Materiał, opracowany przez Dominika Chodkowskiego, przedstawia za-
gadnienie skargi na przewlekłość postępowania z uwzględnieniem stanowisk 
w doktrynie i danych statystycznych wskazujących na skalę zastosowania opi-
sywanej instytucji w praktyce. Przedmiot rozważań podjęty przez Ireneusza 
Ryfińskiego dotyka prawnokarnych aspektów prowokacji, gdzie skupiono się 
na poszczególnych, znanych z doktryny i judykatury postaciach prowokacji. 
Monika Ruszała omawia przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza za błąd 
medyczny wraz z szerokim przeglądem orzecznictwa w odniesieniu do najczę-
ściej popełnianych przestępstw przez lekarzy. Uwzględniając współczesne wy-
darzenia Autorka scharakteryzowała również tzw. klauzulę dobrego Samaryta-
nina związaną z epidemią COVID-19. Przedmiot rozważań podjęty w dwóch 
kolejnych opracowaniach autorstwa Krzysztofa Woźnicy stanowi zagadnienie 
kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz omówienia problemów praw-
nych i pozaprawnych związanych z tą karą zarówno na kanwie prawa polskiego 
jak również w ujęciu międzynarodowym. Ewelina Bakuła kontynuując rozwa-
żania kar wymierzanych sprawcom na arenie międzynarodowej skupiła się na 
Europejskim Nakazie Aresztowania jako systemie działania poprzez wzajem-
ne uznawanie orzeczeń sądowych we wszystkich państwach przynależnych do 
UE. Część pierwszą publikacji zamyka Natalia Anna Wrońska prowadząc nie-
zwykle trudną i wciąż budzącą wiele kontrowersji problematykę kary śmierci  
w Polsce i Stanach Zjednoczonych. 

Problematyce kryminalistyczno-kryminologicznej poświęcona została ko-
lejna część monografii. Rozpoczyna ją tekst Dominiki Wierzbickiej, w którym 
autorka dokonuje analizy czynności procesowo-kryminalistycznych występu-
jących na etapie postępowania przygotowawczego z ciekawym, praktycznym 
uwzględnieniem błędów, których konsekwencją było niesłuszne skazanie.  
Artykuł Gabriela Karpińskiego dotyka problematyki zabójstw z uwzględnie-
niem psychiczno-psychiatrycznych uwarunkowań tego przestępstwa. Posłu-
gując się statystkami prowadzonymi przez Komendą Główną Policję, Autor 
uwzględnia zmiany jakie zaszły na przestrzeni lat między 2000 a 2020 rokiem, 
a w ramach badań własnych dokonuje analizy ośmiu spraw karnych. Agata  
Zalewska wskazuje na problem dzieciobójstwa, które scharakteryzowała  
pod kątem znamion czynu zabronionego, szczególnych okoliczności,  
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które powinny towarzyszyć sprawcy oraz elementów motywacji sprawcy prze-
stępstwa. Autorka przywołuje wiele orzeczeń sądów powszechnych oraz Sądu 
Najwyższego umożliwiając dokonanie prawnokarnej oceny zachowania spraw-
cy. Dominika Filipek i Karol Wereda przedstawili sposoby przeprowadzenia 
kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia na przykładzie wypadku drogo-
wego. Artykuł w swojej treści omawia wersje kryminalistyczne i eksperyment 
procesowy, jako elementy pomocnicze przy przeprowadzaniu oględzin miejsca 
zdarzenia. Zostając przy tematyce oględzin, Kamila Barbara Kalinowska, Pau-
lina Zachar i Patryk Kot ukazali nowatorskie podejście jakim jest wykorzy-
stanie algorytmów sztucznej inteligencji w przetwarzaniu obrazów w procesie 
identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości, który za-
myka część merytoryczną monografii. 

Redakcja składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do powstania monografii. Szczególnie dziękujemy Autorom poszczegól-
nych rozdziałów, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w publikacji. Niniejsza 
monografia powstała z myślą o jak najszerszej popularyzacji problemów nauk 
penalnych. Redakcja wyraża nadzieję, że opracowanie znajdzie odbiorców 
wśród przedstawicieli zawodów prawniczych, środowisk naukowych, przedsta-
wicieli instytutów badawczych, studentów kierunków nauk społecznych oraz 
wszystkich innych, którzy wykazują zainteresowanie omawianą tematyką.

mgr inż. Kamila Barbara Kalinowska
dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW
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INTRODUCTION

The idea to prepare this monograph was born based on numerous scientific 
and research initiatives undertaken mainly by law graduates, students affiliated 
with the Scientific Circles of Criminal Law and Criminology, representatives 
of the legal profession and members of the Polish Society of Criminology.

The monograph touches on the subject of issues of penal science, where 
two parts have been separated: legal and criminological aspects, which  
are inextricably linked. These issues correspond closely with the crimes against 
life and health catalogued in Chapter XIX, the current Penal Code. It is worth 
noting at this point that the thematic scope of the studies presented in the 
monograph goes beyond the issue of crimes specified in the said chapter of the 
Criminal Act. The subject of the considerations undertaken in this monograph 
is also those issues that show a broad connection with other criminal acts and 
the course of criminal proceedings aimed at the detection and disclosure of the 
crime, the trial of the offender and the execution of the sentence.

It should be emphasized that the issues taken up remain of interest not 
only to representatives of science but also to the judiciary, law enforcement 
agencies and experts, which is repeatedly emphasized in the chapters included, 
where several recent court decisions are cited. Noteworthy is, moreover,  
the considerable interest shown in the subject under discussion by students of 
law studies and other majors in the area of social sciences. This is confirmed 
by choice of the issues presented in the implementation of theses. This study  
is a scientific publication characterized by a multifaceted dimension. Following 
the intention of the originators, selected issues of criminal sciences in the field 
of legal analysis and criminological issues are presented.

The first part of the monograph is devoted to the legal aspects of penal 
sciences. The opening is a text by Jakub Klugiewicz and Natalia Anna 
Vronskaya devoted to the characteristics of juvenile criminal law in the 
period 1932-1983, which in the first decades of the 20th century underwent 
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a fundamental change not only in the approach to the juvenile offender but 
the legal regulation itself. The material, compiled by Dominik Chodkowski, 
presents the issue of the complaint for protracted proceedings, taking into 
account positions in the doctrine and statistical data indicating the scale of 
application of the described institution in practice. The subject of consideration 
undertaken by Ireneusz Ryfiński touches on the criminal law aspects of 
provocation, where the focus is on the various forms of provocation known 
from doctrine and jurisprudence. Monika Ruszała discusses the prerequisites 
of a doctor's criminal liability for a medical error, along with a broad review of 
case law concerning the most common crimes committed by doctors. Taking 
into account contemporary events, the author also characterizes the so-called 
Good Samaritan clause related to the COVID-19 epidemic. The subject of 
consideration taken up in the following two studies by Krzysztof Woźnica 
is the issue of life imprisonment and the discussion of legal and extra-legal 
problems associated with this punishment both in the context of Polish law 
and in international terms. Ewelina Bakuła, continuing the consideration of 
punishments imposed on offenders in the international arena, focused on the 
European Arrest Warrant as a system of action through mutual recognition 
of judicial decisions in all countries belonging to the EU. Part one of the 
publication closes with Natalia Anna Vronskaya conducting a challenging and 
still controversial issue of the death penalty in Poland and the United States. 

The next part of the monograph is devoted to criminological issues.  
It begins with a text by Dominika Wierzbicka, in which the author analyzes the 
process-criminological activities occurring at the stage of pre-trial proceedings 
with an engaging, practical consideration of errors resulting in a wrongful 
conviction. Gabriel Karpinski's article touches on the issue of homicide, taking 
into account the psycho-psychiatric conditions of this crime. Using statistics 
kept by the Police Headquarters, the author takes into account the changes 
that have occurred between 2000 and 2020 and analyses eight criminal cases 
as part of his research. Agata Zalewska points out the problem of infanticide, 
which she characterizes in terms of the elements of the criminal act. These 
exceptional circumstances should accompany the perpetrator and the elements 
of the perpetrator's motivation for the crime. The author cites several rulings 
of the ordinary courts and the Supreme Court, making it possible to make  
a criminal assessment of the perpetrator's behaviour. Dominika Filipek  
and Karol Wereda presented ways to forensic examine the crime scene  
on the example of a traffic accident. The article, in its content, discusses 
forensic versions and trial experiments as additional elements in examining  
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the scene. Staying with a visual inspection, Kamila Barbara Kalinowska, Paulina 
Zachar and Patryk Kot showed a novel approach to using artificial intelligence 
algorithms in image processing to identify corpses and human remains  
of undetermined identity close to the substantive part of the monograph. 

The editors would like to thank all those who contributed to the 
monograph. We especially thank the Authors of the individual chapters  
who accepted the invitation to contribute to the publication. This monograph 
was created to popularise the problems of penal sciences as widely as possible. 
The editors hope that the study will find an audience among members  
of the legal profession, the scientific community, representatives of research 
institutes, students of social sciences and all others who show interest in the 
subject matter under discussion.

mgr inż. Kamila Barbara Kalinowska
dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW
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JAKUB KLUGIEWICZ1, NATALIA ANNA WROŃSKA2

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRAWA 
KARNEGO NIELETNICH 1932-1983

Streszczenie: Prawo karne obejmujące swoją właściwością nieletnich sprawców 
czynów zabronionych pozostaje dziedziną prawa gwałtownie przemodelowaną 
w pierwszych dekadach XX wieku. Od tego czasu przestano postrzegać nieletnich 
sprawców przestępstw jako młodych dorosłych. Zaczęto postrzegać ich jako zanie-
dbane i zagrożone dzieci, wobec których wręcz szkodliwe jest stosowanie środków 
karnych, a zadaniem instytucji państwa jest stosować tylko środki wychowawcze  
i środki poprawcze. Sytuacja w pierwszych latach istnienia niepodległego państwa 
polskiego nie wyglądała zbyt dobrze. Instytucje państwa były zbyt słabe, by w wielu 
miejscach skutecznie reagować na naruszenia porządku prawnego, a aparat przy-
musu mający na celu egzekwowanie prawa istniał tylko teoretycznie. Obywatele 
powstałej z popiołu Rzeczpospolitej powoli oswajali się z powszechną przemocą  
i anarchią. Nastąpił zanik norm moralnych i etycznych. Pośród całego krajobrazu 
przestępstw i zbrodni znajdowali się nieletni obywatele. Z  niełatwego zadania 
zdawał sobie sprawę profesor Juliusz Makarewicz. Dzięki umiejętnościom i energii 
udało mu się stworzyć niezwykle nowoczesne przepisy karne dla  nieletnich. Temat 
ten pozostaje szczególnie istotny w czasie przemian społecznych mających miejsce 
dzisiaj i potrzeby reform obecnego porządku prawnego. 

Słowa kluczowe: charakterystyka, nieletni, prawo karne, Makarewicz

1. WPROWADZENIE

Osobne przepisy obejmujące swoją właściwością nieletnich są dzisiaj dla 
judykatury czymś oczywistym. Nie zawsze jednak tak było. Sytuacja prawna 
w tej kwestii, podobnie jak poglądy judykatury, zaczęły zmieniać się na po-
czątku XX wieku (Grześkowiak i in. 2015, s. 69). Coraz odważniej zaczęto 

1 jakub.klugiewicz1@wp.pl, student Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.
2 nataliawro2001@wp.pl, studentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.
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rozpowszechniać poglądy o braku celowości karania sprawców. Zamiast tego 
zaczęto proponować stosowanie środków wychowawczych i poprawczych. 
Dziecko, nieletniego sprawcę przestępstwa, zaczęto postrzegać jako ofiarę,  
a rolą państwa i instytucji państwa było udzielenie mu pomocy w powrocie na 
właściwą drogę (Grześkowiak i in. 2015, s. 69). 

Na początku XX wieku miało miejsce przewartościowanie polityki po-
stępowania z osobami nieletnimi, które dopuściły się czynu zabronionego pod 
groźbą kary w momencie jego popełnienia.  Nowy model postępowania z nie-
letnimi został oparty na zupełnie innowacyjnych zasadach. Na kongresie peni-
tencjarnym w Waszyngtonie w 1910 roku zaczęto podkreślać, że kara powinna 
być stosowana w interesie nieletniego i mieć charakter opiekuńczy. Nieletni 
popełniający dany czyn zabroniony pod groźbą kary w momencie jego popeł-
nienia nie był porównywany z dorosłym sprawcą tego samego przestępstwa. 
Dziecko było w wizji ówczesnego prawodawcy pokrzywdzonym i zaniedba-
nym młodym człowiekiem, któremu w procesie socjalizacji nie wpojono po-
prawnych zasad etycznych. Dziecko takie zdaniem ustawodawcy znajdowało 
się w niebezpieczeństwie, a rolą państwa i jego organów było przywrócenie 
prawidłowego toku jego rozwoju (Grześkowiak i in. 2015, s. 69).

Przestępczość i łamanie norm społecznych intensyfikuje się w momen-
cie gwałtownych przemian politycznych, społecznych, gospodarczych i kultu-
rowych. Przejściowy brak skutecznego aparatu przymusu, powszechna bieda  
i spadek autorytetu instytucji, które utrzymywały społeczeństwo w ryzach nie-
wątpliwie się do tego przyczyniało (Chwalba 2019, s. 67). Z taką sytuacją 
mieliśmy do czynienia u progu istnienia II Rzeczpospolitej. Teren całego kra-
ju objęty był walkami, inicjowanymi zarówno przez czynniki zewnętrzne jak  
i wewnętrzne (Chwalba 2019, s. 309). Powszechne zubożenie społeczeństwa 
związane z trwającą ponad 4 lata I wojną światową, hiperinflacją i ogromnymi 
problemami w zaopatrzeniu nawet w podstawowe produkty sprawiły, że dla 
wielu członków społeczeństwa przestępczość stała się koniecznością. 

Przed problemem aktualizacji i unifikacji norm prawnych, różnych we 
wszystkich trzech zaborach, stanęła powołana w 1919 roku Komisja Kodyfika-
cyjna RP. Składała się ona z najwybitniejszych polskich prawników, a jej celem 
było stworzenie nowoczesnego porządku prawnego mającego być motorem 
napędowym dla nowego państwa (Górnicki).  Jedną z centralnych postaci ko-
misji był profesor Juliusz Makarewicz, zwolennik podejścia pozytywistyczne-
go i socjologicznego do zagadnienia przestępstwa. Jego poglądy ukształtowały 
treść prawa karnego II RP. Działalność sekcji prawa karnego zdeterminował 
spór dwóch wybitnych umysłów prawniczych. Profesor Edmund Krzymuski 
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był zwolennikiem klasycznego podejścia do prawa karnego, w tym do prawa 
karnego dotyczącego nieletnich. Jego zdaniem należało traktować nieletnich 
sprawców przestępstw, w sposób podobny do dorosłych sprawców czynów 
zabronionych. Nie rozumiał on roli podejścia przedstawianego przez profeso-
ra Makarewicza opierającego się na interdyscyplinarnym podejściu do prawa 
karnego. Obejmowało ono nie tylko prawo sensu stricto, ale również antropo-
logię, socjologię i psychologię (ruj.uj.edu.pl 2022). Makarewicz rozumiał prze-
stępstwo nie tylko jako pojedynczy czyn, za który instytucje państwa powinny 
wymierzyć odpowiedzialność, ale jako osadzone społecznie zachowanie będące 
również przedmiotem zainteresowania socjologii (Papierkowski 1977). Spory 
dotyczące umiejscowienia przepisów karnych w systemie prawnym państwa, 
a także granic nieletniości i zakresu odpowiedzialności za czyny popełnione 
przez nieletnich sprawców trwały kilka lat. Ostatecznie Komisja Kodyfikacyj-
na RP rekomendowała umieszczenie przepisów jako integralnej części Kodek-
su Karnego (Grześkowiak i in. 2015, s. 72). Możliwość odpowiedzialności 
sprawcy według nowych przepisów zależała od wieku oraz rozeznania. Spraw-
ca mający mniej niż 13 lat nie odpowiadał na zasadach przyjętych w prze-
pisach dotyczących nieletnich Kodeksu Karnego. Odpowiedzialność sprawcy 
pomiędzy 13 a 18 rokiem życia zależała od rozeznania. Sprawcy do 21 roku 
życia sąd nie mógł skazać na karę dożywotniego pozbawienia wolności oraz 
na karę śmierci (Grześkowiak i in. 2015, s. 74).  Zdaniem Grażyny Grabar-
czyk najbardziej wyraźnym potwierdzeniem nowatorskiego i apolitycznego 
charakteru przepisów Kodeksu Karnego z 1932 roku dotyczącego nieletnich 
jest fakt, że z niewielkimi zmianami pozostawały one w porządku prawnym  
aż do 1983 roku (Grabarczyk 2008, s. 80).

2. SYTUACJA NA ZIEMIACH POLSKICH  
PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI

Jednym z najpilniejszych problemów, jaki stanął przed twórcami odro-
dzonego państwa polskiego była kwestia polityki karnej państwa. Powstająca 
jakoby z popiołów Rzeczpospolita zmagała się z wewnętrznymi „małymi rewo-
lucjami” społecznymi, kulturowymi i światopoglądowymi. Wyzwania stojące 
przed elitami Rzeczpospolitej były ogromne. W okresie tym szczególnie moc-
no w pamięci wielu obywateli zapisały się przemoc i gwałty, jakich wówczas 
doświadczyli (Chwalba 2019, s. 300). W prasie pisano wówczas o łańcuchu 
przestępstw, a przemoc i zanik norm moralnych i etycznych stały się powszech-
ne (Chwalba 2019, s. 301). Osłabł autorytet Kościoła Katolickiego oraz szkół  
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i instytucji mających na celu edukację. W nowym państwie aparat przymusu, 
tj. policja i wojsko, w wielu miejscach praktycznie nie istniały. Nawet jeśli  
w niektórych miejscach istniały silne jak na ówczesne warunki placówki mili-
cji (później Policji Państwowej) lub innych organów mających na celu utrzy-
manie porządku publicznego, to funkcjonariusze nierzadko bardziej troszczyli 
się o swój własny interes niż utrzymanie porządku. W wielu miejscach nie 
przeprowadzano należytej weryfikacji nowoprzyjętych do służby, co skutko-
wało tym, że stróżami prawa zostawali czasem nawet kryminaliści (Chwalba 
2019, s. 316). Trwające od ponad 4 lat zmagania Wielkiej Wojny pociągnęły 
za sobą opłakane skutki. Zaborcy pozostawili po sobie na ziemiach polskich 
chaos i zgliszcza. Zarówno w materialnym jak i systemowym oraz moralnym 
wymiarze (Chwalba 2019, s. 36). Po pierwszych, entuzjastycznych reakcjach, 
w miarę pogarszania się warunków wzniosłe emocje związane z odrodzeniem 
się nowego państwa zaczęły słabnąć (Chwalba 2019, s. 99). Państwo polskie 
nazywane przez późniejszych historyków II Rzeczpospolitą powstało z kilku 
odmiennych systemów prawnych i politycznych. Inne były systemy podat-
kowe, środek płatniczy, system podatkowy i system kolei żelaznych, tak waż-
nych dla komunikacji. Regiony i prowincje wchodzące w skład nowego pań-
stwa były mocno zróżnicowane ze względu na poziom wykształcenia, kultury, 
mentalności, jakości życia i zamożności mieszkańców (Chwalba 2019, s. 36). 
Przejściowo powstała swoista próżnia polegająca na tym, że władze zaborcze 
przestały istnieć, a nowe polskie władze jeszcze nie istniały lub istniały tylko  
w sensie teoretycznym, nie posiadając możliwości skutecznego i powszechne-
go egzekwowania swoich zarządzeń. Brakowało odpowiednio wykształconych  
i przygotowanych do służby publicznej kadr dla nowego państwa. Na Kresach 
Wschodnich zdarzało się przyjmowanie do pracy w charakterze nauczycieli, 
nawet osób nieumiejących czytać i pisać (Chwalba 2019, s. 83). W większych 
miastach takich jak Kraków czy Warszawa z uwagi na proporcjonalnie wysokie 
w stosunku do zarobków ceny najmu zaostrzyły się spory pomiędzy lokatora-
mi a właścicielami lokali (Chwalba 2019, s. 164). Powszechnym problemem 
był głód. Dzięki kontaktom w Stanach Zjednoczonych ówczesnego premie-
ra Ignacego Jana Paderewskiego do Polski docierała pomoc koordynowana 
przez Misję Żywnościową. Alianci powołali Najwyższą Radę Żywnościową  
z Herbertem Hooverem na czele. Około 25% pomocy przeznaczonej przez te 
organizacje dla Europy trafiło do Polski. Miała ona na celu pomoc żywnościo-
wą dla zagrożonych klęską głodu i co za tym idzie zapobieganie demoralizacji i 
radykalizacji w Europie (Chwalba 2019, s. 228). Chaos pogłębiały exodusy mi-
lionów uchodźców, byłych jeńców wojennych czy imigrantów przechodzących 
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przez ziemie polskie do swoich ojczyzn. Nie otrzymywali oni często żadne-
go zaopatrzenia w żywność lub środki transportu od polskich władz, więc  
w środki te zaopatrywali się sami, często z użyciem siły wobec obywateli pol-
skich (Chwalba 2019, s. 296). W 1919 roku do Polski dotarła grypa hiszpan-
ka, co pogłębiło tylko chaos i anarchię, a także miejscami paraliżowało życie 
społeczne i funkcjonowanie i tak słabych instytucji państwa (Chwalba 2019, 
s.252). Spadło respektowanie własności prywatnej. Po części spowodowane 
było to polityką państwa, które urządziło w przestrzeni publicznej powszech-
ną kampanię antyspekulacyjną. Dotykała ona jednak często osoby działają-
ce zgodnie z prawem (Chwalba 2019, s. 215). Nastąpiło swoiste oswojenie  
z przemocą, która na stałe wniknęła w polski krajobraz. Dużo broni pozosta-
wało w prywatnych rękach (Chwalba 2019, s. 315). Ataki przestępców na po-
sterunki policji, żandarmerii, a nawet miasta powiatowe stały się codziennością. 
Do walki z przestępcami kierowano wojsko. By przeciwdziałać przestępczości 
społeczeństwo świadome niezdolności państwa zaczęło samodzielnie tworzyć 
oddziały samoobrony, straże obywatelskie lub milicje. Młodzież starszych klas 
szkół w miastach zaczęła tworzyć Gwardię Narodową, a studenci z Warszawy 
i Krakowa Legię Akademicką (Chwalba 2019, s. 315).

Powyższe problemy stanowiły zaledwie ułamek spośród wielu problemów 
mieszkańców Rzeczpospolitej. Pośród powojennej pożogi dojrzewali młodzi 
ludzie. Ówczesny krajobraz demoralizował i zmieniał punkt widzenia nawet 
osób uchodzących za te bogatsze, o ugruntowanym światopoglądzie i stabil-
nej psychice. Wielokrotnie bardziej dotyczyły one ludzi jeszcze nie w pełni 
ukształtowanych, przyjmujących za normalny stan rzeczy anarchię i chaos. 
Standardy etyczne, pośród których przyszło im żyć, przyjmowali za powszech-
nie obowiązujące w społeczeństwie, podobnie jak przemoc i anarchię.

3. PRACE KOMISJI KODYFIKACYJNEJ RP  
I GENEZA PRZEPISÓW

Przestępstwa popełniane przez sprawców mających w momencie ich 
popełnienia poniżej 18 roku życia były w przedwojennej Polsce powszechne. 
Prasa skupiała się tylko na wyjątkowo brutalnych zbrodniach i zdemoralizowa-
nych sprawcach (ciekawostkihistoryczne.pl 2013).

 Kwestia regulacji postępowania karnego wobec nieletnich sprawców 
przestępstw stanęła przed członkami powołanej w czerwcu 1919 roku Komisji 
Kodyfikacyjnej RP (Górnicki). Jednym z jej najważniejszych członków będący  
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jednocześnie prezesem sekcji prawa materialnego Wydziału Karnego był pro-
fesor Juliusz Makarewicz (ruj.uj.edu.pl 2022).

Określił on sprawę przygotowania projektu ustawy obejmującą postępo-
wanie karne z udziałem nieletnich jako “najbardziej aktualną i piekącą” (Ma-
karewicz 1921, s. 3). Drugą sekcją w ramach Wydziału Karnego obejmującą 
prawo karne procesowe kierował profesor Edmund Krzymuski (Grześkowiak 
i in. 2015, s.71). To właśnie spór pomiędzy tymi prawnikami będzie miał 
decydujące znaczenie, jeśli chodzi o ostateczne uregulowanie przepisów kar-
nych dotyczących nieletnich w Polsce. Profesor Krzymuski był zwolennikiem 
bardziej konserwatywnego podejścia do spraw dotyczących przestępczości nie-
letnich, podczas gdy profesor Makarewicz prezentował bardziej progresywne 
podejście opierające się na najnowszych wzorcach zachodnich (Grześkowiak 
i in. 2015, s. 71). Konflikt między obiema nieprzeciętnymi osobowościami 
rozpoczął się ponad dekadę wcześniej. Profesor Krzymuski był w 1896 roku 
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krzymuski był zwolennikiem naj-
bardziej popularnej od połowy XIX wieku klasycznej szkoły prawa karnego. 
Za jego sprawą kolokwium habilitacyjne ówczesnego doktora Makarewicza 
zostało przez profesorów UJ odrzucone. Makarewicz przedstawiał w nim wizję 
prawa karnego opartą na założeniach pozytywistycznych oraz socjologicznych. 
Jego zdaniem błędne były założenia przyjmowane przez przedstawicieli szkoły 
klasycznej prawa karnego. Należy bowiem jego zdaniem postrzegać przestęp-
stwa i prawo karne jako nie tylko zagadnienie stricte prawne, ale zagadnienie 
obejmujące socjologię, historię, antropologię oraz psychologię (ruj.uj.edu.pl 
2022). Ostatecznie przyszły główny twórca Kodeksu Karnego z 1932 roku 
zmuszony był habilitować się rok później na podstawie pracy „Idealny zbieg 
przestępstw w ustawie karnej austriackiej”. Praca ta nie miała zbyt dużego zna-
czenia dla nauki prawa karnego. Dała jednak Makarewiczowi upragniony ty-
tuł. Makarewicz był zwolennikiem metody prawno-porównawczej. Zarówno 
podczas prac Komisji Kodyfikacyjnej, jak i podczas prowadzonych na uni-
wersytecie seminariów. Większość europejskich kodeksów karnych w tamtym 
czasie napisana była pod wpływem przedstawicieli klasycznej szkoły prawa 
karnego. Dowodzi to, że profesor nie był dogmatykiem, a w swojej pracy kie-
rował się pragnieniem poznania różnych opinii i punktów widzenia (Redzik 
2019). Ostatnim z wybitnych naukowców, twórcą przedwojennych przepisów 
karnych dotyczących nieletnich, który miał duży wpływ na przepisy karne do-
tyczące nieletnich był profesor Aleksander Mogilnicki. Mogilnicki był sędzią,  
a następnie prezesem Sądu Najwyższego. Uważał on, że dziecko powin-
no zostać objęte wielostronną opieką opartą na współpracy wielu instytucji 



19

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRAWA KARNEGO NIELETNICH 1932-1983

społecznych. Jego zdaniem walka z przestępczością powinna opierać się na 
daleko idącej prewencji, w tym prewencyjnym wychowaniu (Kamińska 2022).

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów, zarówno przy pra-
cach Komisji Kodyfikacyjnej RP, jak i dzisiaj jest wiek odpowiedzialności, od 
której nieletni sprawcy mogą ponosić odpowiedzialność, a także zakres tej od-
powiedzialności stosownej do wieku danej osoby. Zakres odpowiedzialności 
dotyczył również granic czasowych rozeznania oraz rodzaju środków stosowa-
nych wobec nieletnich (Grześkowiak i in. 2015, s. 73).

Kwestia czasowych granic nieletniości była jedną z najszerzej omawia-
nych i dyskutowanych przez członków Wydziału Karnego Komisji Kodyfika-
cyjnej RP. Do końca czerwca 1920 roku po wielu perypetiach i dyskusjach po-
śród członków Komisji ustalono dolną granicę nieletniości na 14 lat, a górną  
na 18 lat. Poniżej 14 roku życia sprawca nie miał być poddawany karze. Po-
wyżej 18 roku życia miał odpowiadać jak dorosły. Wobec nieletniego sprawcy 
miały nie być stosowane środki karne. Nie był to jednak koniec tego tematu.  
Za sprawą prof. Krzymuskiego po raz kolejny, do jak się wydawało zakończone-
go już tematu powrócono w listopadzie. Komisja nie uchwaliła jednak ku nie-
zadowoleniu prof. Krzymuskiego warunkowej możliwości odpowiedzialności 
karnej sprawcy w granicach wyżej określonych (Grześkowiak i in. 2015, s. 73).

Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii prac Komisji było zasięgnię-
cie przez profesorów Makarewicza i Rappaporta opinii prawników z zagranicy. 
Pochodzili oni z Belgii, Francji i Szwajcarii. Jeden z badaczy, którego komi-
sja poprosiła o opinię, był profesor Garcon. Posunął się on jednak dalej niż 
tylko opiniowanie polskich propozycji. Opracował on polsko-francuski kom-
pleksowy projekt regulacji obejmujących przepisy karne dotyczące nieletnich. 
Krytycznie ocenił projekt ten prof. Makarewicz argumentując, że jest on zbyt 
konserwatywny. Co więcej uważał on, że czymś ubliżającym i wręcz podwa-
żającym sens istnienia samej Komisji jest przynoszenie do niej gotowych już 
projektów (Jurgielewicz-Delegacz 2019, s. 172).

4. KODEKS KARNY „MAKAREWICZA”

Jakkolwiek na XVIII posiedzeniu sekcji prawa karnego Komisji Kodyfi-
kacyjnej w 1921 zaproponowane rozwiązanie stanowiło kompilację rozwiązań 
polsko-francuskich. Zgodnie z tą propozycją podzielono sprawców potencjal-
nych przestępstw na 3 grupy. Osoby do 13 roku życia nie podlegały karze 
niezależnie od tak zwanego rozeznania w momencie czynu. Osoby pomiędzy 
13 a 17 rokiem życia odpowiadały na zasadzie warunkowości. Warunkiem 
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odpowiedzialności karnej w tym przypadku było działanie sprawcy z rozezna-
niem. Ostatnią grupą wyróżnioną przez ustawodawcę była grupa sprawców 
pomiędzy 17 a 21 rokiem życia. Sprawcy ci odpowiadali za przestępstwa na 
zasadach ogólnych. Nie mogli jednak zostać skazani na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności oraz na karę śmierci. Ostatecznie rozwiązania te weszły 
w życie (Jurgielewicz-Delegacz 2019, s. 172).

Zagadnienie rozeznania pojmowane było w różny sposób w doktrynie 
i w orzecznictwie. Przepisy prawa materialnego nie wprowadzały jednolitej  
i jasnej definicji tego pojęcia. Wielokrotnie na ten temat wypowiadał się Sąd 
Najwyższy. W wyroku z dnia 11 września 1933 SN uznał rozeznanie jako 
osiągnięcie przez nieletniego rozwoju umysłowego, społecznego i moralnego 
w takim stopniu, by mógł rozpoznać znaczenie czynu i kierować swoim postę-
powaniem. Na uwagę zasługuje, to że decyzję o tym, czy dana osoba działała  
z rozeznaniem podejmował sędzia na podstawie kontaktu z nią. Samo pojęcie 
już wówczas poddawane było krytyce jako pojęcie delikatne, a w wielu przypad-
kach niemożliwe do ustalenia.  W toku prac Komisji Kodyfikacyjnej pomimo 
protestów chociażby prof. Makarewicza pojęcie to zostało wprowadzone do 
porządku prawnego jako swoisty kompromis członków Komisji (Jurgielewicz- 
Delegacz 2019, s. 174). Zdaniem Wacława Makowskiego ustawodawcy cho-
dziło w tym przypadku o stwierdzenie przeciętnej sprawności psychicznej, któ-
rej brak stwierdzenia u osoby dorosłej powoduje jej niepoczytalność. Zdaniem 
S. Śliwińskiego nieletni, który działa z rozeznaniem powinien zrozumieć moral-
ną stronę czynu, jego bezprawność, a także jest w stanie zachować dostateczną 
ostrożność w przypadku czynu nieumyślnego (Grześkowiak i in. 2015, s. 84).

Samo miejsce uregulowania przepisów karnych dotyczących nieletnich 
było rozlegle dyskutowane podczas prac komisji. Zdaniem A. Mogilnickiego 
zakres tej regulacji był na tyle rozległy, że powinien być uregulowany w auto-
nomicznej jednostce legislacyjnej. Z drugiej strony zauważał za konieczne po-
wiązanie prawa karnego z prawem nieletnich, ostatecznie popierając włączenie 
przepisów tych do kodeksu karnego. Komisja zdecydowała o ujęciu prawa nie-
letnich w odrębnej ustawie, na co ostatecznie nie zdecydował się ustawodawca 
(Grześkowiak i in. 2015, s. 72).

Definitywnie, tak zwany przez późniejszych prawników Kodeks Maka-
rewicza, czyli właściwie Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 11 lipca 1932 
roku w całym rozdziale XI regulowało postępowanie z nieletnimi. Ustawo-
dawca odszedł w nim od środków karnych na rzecz środków poprawczych  
i wychowawczych. Jednym ze środków wychowawczych, które mógł zastoso-
wać sąd było oddanie pod dozór odpowiedzialny rodzicom, dotychczasowym 
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opiekunom lub specjalnemu kuratorowi. Co ciekawe, na osobie, pod której 
nadzór oddany został nieletnich ciążył w tej materii obowiązek dalej idący 
niż w przypadku normalnej opieki, a niedotrzymanie go było wykroczeniem.  
Innymi środkami wychowawczymi było upomnienie lub umieszczenie w za-
kładzie wychowawczym (Ustawa KK z 1932 roku).

Prawo karne obejmujące nieletnich nie mogłoby skutecznie spełniać swo-
jej funkcji bez swoistego ekosystemu prawnego i pozaprawnego jaki tworzył 
się, zarówno przed, jak i po wejściu w życie przepisów karnych dotyczących 
nieletnich sprawców przestępstw. Dekretem Naczelnika Państwa z dnia 7 lu-
tego 1919 roku oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 7 lipca 
1919 roku wprowadzono sądy dla nieletnich. Co ciekawe, drugim w kolejności 
Kierownikiem Sądu dla Nieletnich w Warszawie została mianowana kobieta 

- Wanda Grabińska. Był to pierwszy przypadek na Starym Kontynencie miano-
wania kobiety na stanowisko sędziego. Otworzyło to drogę innym kobietom 
do kariery w polskim wymiarze sprawiedliwości (Kamińska i Pędowski 1991).

Już artykuł 103 Konstytucji Rzeczpospolitej, która zaczęła obowiązywać 
w 1921 roku stanowił, że dzieci zaniedbane i takie, które pozostają bez określo-
nej opieki mają prawo do opieki ze strony państwa polskiego. Zakres tej opieki 
miały określać przepisy rangi ustawowej. Dekret Naczelnika Państwa o obo-
wiązku szkolnym z 7 lutego 1919 r. oraz Konstytucja marcowa wprowadzały 
powszechną i obowiązkową edukację. Przepisy te zwalniały jednak z tego obo-
wiązku dzieci i młodzież znajdujących się zdaniem prawodawcy w położeniu 
znacznie utrudniającym lub uniemożliwiającym spełnienie tego obowiązku. 
Zwolnione zostały osoby chore, kalekie, upośledzone umysłowo oraz zamiesz-
kałe w odległości większej niż 3 kilometry od szkoły lub zakładu specjalnego.

Istotnym aktem prawnym w tej materii była także ustawa o opiece spo-
łecznej z 16 sierpnia 1923 roku. Zakres osób objętych pomocą przez usta-
wodawcę, za pomocą tego aktu był ogromny. Objęto nim niemowlęta, dzie-
ci, młodzież, sieroty, dzieci moralnie zagrożone, młodocianych przestępców.  
Za cel ustawodawca stawiał sobie ochronę macierzyństwa, walkę z żebractwem, 
włóczęgostwem, nierządem, alkoholizmem.

5. KODEKS KARNY W PRL

Znamienne jest, że następny Kodeks Karny, pomimo zmiany władzy,  
a co za tym idzie zmiany ustroju społecznego, gospodarczego i politycznego 
państwa, a także wymiany elit, wszedł w życie dopiero w 1970 roku. Dowodzi 
to nowatorskiego charakteru przepisów.
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Nowe, powojenne władze Polski wprowadziły jednak przed 1970 rokiem 
w niektórych aspektach przepisów karnych zmiany. Autor nie będzie w toku 
publikacji skupiał się na wcześniejszych zmianach poczynionych celem utrwa-
lania ustroju komunistycznego w Polsce i walkę z przeciwnikami politycznymi. 
Sztandarowym tego rodzaju aktem prawnym był Dekret z dnia 13 czerwca 
1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
państwa szerzej znany jako tak zwany mały Kodeks Karny. Wprowadzał on 
między innymi karę śmierci za 13 rodzajów przestępstw (Kodeks karny 1969).

W trakcie prac kodyfikacyjnych uznano, że przepisy karne dotyczące 
nieletnich z uwagi na niezwykle specyficzny charakter nie powinny być czę-
ścią Kodeksu Karnego, ale stanowić powinny odrębną regulację. W związku 
z tym z dniem 1 stycznia 1970 roku weszła w życie ustawa podtrzymująca 
obowiązywanie przepisów Kodeksu Karnego z 1932 roku w części regulującej 
odpowiedzialność karną nieletnich. Miały one obowiązywać do czasu wejścia 
w życie nowej regulacji. Artykuł 1 § 1 ustawy precyzował, że do czasu wejścia 
w życie nowych przepisów obowiązywać będą artykuły 69-78 Kodeksu Kar-
nego z 1932 roku, ze zmianami wynikającymi z art. 9 nowo wprowadzonego 
Kodeksu Karnego.

Najważniejszą zmianą była zmiana wieku odpowiedzialności karnej.  
Za przestępstwa na podstawie nowej ustawy odpowiadali obywatele, którzy 
w momencie popełnienia czynu zabronionego ukończyli 17 rok życia. Wa-
runkowa odpowiedzialność dotyczyła sprawców czynów zabronionych, którzy 
ukończyli 16 lat. Warunkiem pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności na 
podstawie przepisów Kodeksu było popełnienie jednej ze zbrodni wymienio-
nych w art. 9 § 2 Kodeksu Karnego. Do zbrodni tych ustawodawca zaliczał: 
zbrodnie przeciwko życiu, zbrodnie zgwałcenia, zbrodnie rozboju, zbrodnie 
przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, umyślne spowodowanie ciężkie-
go uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Na uwagę zasługuje,  
że w przypadku zbrodni przeciwko życiu ustawodawca przyjął katalog otwarty. 
Już wówczas brak precyzji ustawodawcy nastręczał wiele problemów interpre-
tacyjnych i kontrowersji (Jurgielewicz-Delegacz 2019).

Inną przesłanką, którą wyróżniał ustawodawca w artykule 9 Kodeksu 
Karnego były okoliczności sprawy. Mogły być one w sposób szeroki interpre-
towane przez sądy. Można wyróżnić działanie sprawcy, które było zuchwałe, 
wyjątkowo okrutne lub w wyjątkowy sposób społecznie szkodliwie. Zakres 
tej przesłanki obejmował ponadto pobudki i motywy sprawcy, a także stopień 
jego winy (Jurgielewicz-Delegacz 2019).
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Inną przesłanką wyodrębnioną przez ustawodawcę były warunki oso-
biste sprawcy czynu zabronionego. Sprawdzano, czy sprawca jest recydywi-
stą, a także właściwości charakteru sprawcy. Ponadto badano jakoby zgodnie  
z promowaną przez Makarewicza koncepcją stopień dojrzałości psychicznej, 
moralnej i społecznej danej osoby. Starano się również dowiedzieć o wpływie 
na środowisko.

Ostatnią przesłanką mającą mieć wpływ na środki karne stosowane wo-
bec nieletniego była bezskuteczność stosowania w przeszłości środków karnych 
i poprawczych. Nie był to warunek konieczny, od którego uzależniano stoso-
wanie wobec nieletnich sprawców ogólnych przepisów karnych. Była to prze-
słanka dodatkowa, jakoby pełniąca rolę subsydiarną w procesie oceny sprawcy 
przez sędziego.

PODSUMOWANIE

Przepisy Kodeksu Karnego z 1932 roku dotyczące nieletnich przestały 
ostatecznie obowiązywać na początku 1983 roku, kiedy po długich dysku-
sjach weszła w życie ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Tak zwane 
przepisy Kodeksu Makarewicza z całą pewnością nie były prawem idealnym. 
W toku ich obowiązywania ujawniały się stopniowo różnego rodzaju kontro-
wersje i niedociągnięcia. Mimo tego były to niezwykle nowoczesne przepisy 
będące wówczas ewenementem nie tylko na skale Europy środkowej i wschod-
niej, ale całego świata Zachodu. Przyjmował on podejście, które do dzisiaj jest 
stosowane i rozwijane przez prawników na całym Zachodzie. Stworzenie tak 
doskonałego jak na ówczesne możliwości prawa nie byłoby możliwe bez erudy-
cji profesora i doskonałej znajomości systemów karnych państw europejskich. 
Dzięki temu był on w stanie poznać najlepsze rozwiązania ówczesnej Euro-
py, a także ocenić skutki ich funkcjonowania w innych państwach. Dopiero 
wówczas oceniał, które mogą sprawdzić się w Polsce. Najlepszym uznaniem 
profesjonalizmu działalności Komisji Kodyfikacyjnej RP oraz samego profeso-
ra Makarewicza była niewerbalna opinia nowych, powojennych władz Polski. 
Pomimo tego, że Komisja Kodyfikacyjna i sama osoba prof. Makarewicza była 
zaprzeczeniem wszystkiego co starała się promować nowa władza. Mimo tego 
kodeks jego autorstwa funkcjonował z niewielkimi zmianami przez ponad  
25 lat nowych rządów. W szczególności przepisy dotyczące nieletnich były 
uważane za wzór dla innych tego typu regulacji. Przepisy te przestały obowią-
zywać dopiero po niemal 40 latach nowych rządów. Dowodzi to faktycznej 
apolityczności i skupienia się na resocjalizacji i wychowaniu nowego pokolenia. 
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7 lipca 2022 roku Sejm przyjął ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nielet-
nich. Faktycznie obniża ona wiek odpowiedzialności karnej do 10 lat, a szko-
łom przyznaje kompetencje dotychczas zarezerwowane dla wymiaru sprawie-
dliwości i służb. Nie zapewnia ona zdaniem autorów środków gwarancyjnych 
mających na celu ochronę małoletniego. Zdaniem autorów przypominanie  
o dobrych wzorcach ustawodawczych jest szczególnie ważne w czasie błędnych 
decyzji ustawodawcy, gdy wprowadzane przepisy prawne wprowadzają regres 
w polityce karnej i poprawczej państwa wobec nieletnich (oko.press 2022). 
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Akty prawne

Ustawa z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1932 nr 60 poz. 571).

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1969 nr 13  
poz. 94).

SHORT CHARACTERISTICS 
CHILD PUNISHMENT LAW 1932-1983

Abstract: Criminal law covering juvenile offenders with its jurisdiction remains an 
area of law that was rapidly remodeled in the first decades of the twentieth century. 
Since then, juvenile offenders have ceased to be viewed as young adults. They began 
to be perceived as neglected and endangered children, against whom it is even har-
mful to apply punitive measures, and the task of state institutions is to apply only 
educational and corrective measures. The situation in the first years of the existence 
of an independent Polish state did not look very good. State institutions were too 
weak to respond effectively to violations of the legal order in many places, and 
the enforcement apparatus existed only theoretically. The citizens of the Republic  
of Poland that had emerged from the ashes slowly got used to the general violence 
and anarchy. Moral and ethical standards have disappeared. In the midst of the 
landscape of crime and crime, there were juvenile citizens. Professor Juliusz Maka-
rewicz was aware of this difficult task. Thanks to his skill and energy, he managed 
to create extremely modern criminal rules for minors. This subject remains particu-
larly important at the time of the social changes taking place today and the need for 
reforms in the current legal order.

Keywords: characteristics, juvenile, criminal law, Makarewicz
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SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ 
POSTĘPOWANIA NA PRZYKŁADZIE 

POSTĘPOWANIA KARNEGO

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia najważ-
niejszych zagadnień obejmujących tematykę skargi na przewlekłość postepowania  
w postepowaniu karnym z uwzględnieniem stanowisk w doktrynie, danych sta-
tystycznych wskazujących na skalę zastosowania opisywanej instytucji w praktyce,  
a także przedstawienie kierunków przyszłych.

Słowa kluczowe: przewlekłość, proces karny, skarga, prawo strony

1. WPROWADZENIE

Uchwalenie przez Sejm 17 czerwca 2004 r. ustawy o skardze na naru-
szenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez 
nieuzasadnionej zwłoki (Tekst jedn. z dnia 10 stycznia 2018 r., Dz. U., poz. 
75 ze zm.), na mocy której obywatel uzyskał narzędzie reagowania na opie-
szałość organu, było kamieniem milowym w celu wzmocnienia podmiotowo-
ści obywatela w relacji z państwem. Jedną z ważniejszych potrzeb człowieka 
jest poczucie bezpieczeństwo oraz sprawiedliwości. W ujęciu historycznym na 
tych dwóch filarach przez wieki rozwijały się formy dzisiejszej państwowości.  
Nie ulega wątpliwości, że aby państwo mogło dobrze funkcjonować i odpo-
wiadać na potrzeby obywateli potrzebuje do tego instytucji. Za przyjęciem 
ustawy głosowało 408 posłów, 1 poseł z SDPL był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu (Głosowanie Sejmu nr 25 z 17 czerwca 2004). Niemałe zasługi  

1 domchod99@gmail.com, student Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu.
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w zakresie podjęcia prac legislacyjny nad ustawą przez ówczesny rząd przypa-
dają Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, bowiem:

pojawiło się pytanie, czy państwo ma obowiązek ustanowić własne gwaran-
cje przeciwko przewlekłości postępowania, a w szczególności, czy powinno 
wprowadzać rozwiązania przewidujące możliwość uzyskania odszkodowa-
nia (zadośćuczynienia) w razie niezakończenia postepowania w „rozsąd-
nym terminie”. W tym względzie zmiana stanowiska Trybunału nastąpiła 
w orzeczeniu z dnia 26 października 2000 r. (Kudła przeciwko Polsce), 
w którym uznano, że jeżeli porządek prawny danego państwa nie prze-
widuje możliwości uruchomienia odrębnego postepowania w przedmiocie 
uzyskania zadośćuczynienia  (odszkodowania) za przewlekłość postępowa-
nia sądowego, to zachodzi też naruszenie art. 13 konwencji, ustalającego 
prawo do skutecznego środka odwoławczego. Takie stanowisko Trybunału 
oznacza, że jeżeli dane państwo ustanowi własną procedurę dochodzenia 
odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego, to przed wyko-
rzystaniem tej procedury, nie będzie można kierować do Trybunału skargi 
dotyczącej naruszenia art. 6 Konwencji. Podkreśla się jednak, że procedura 
ta musi odpowiadać ogólnym wymaganiom „skuteczności” środków odwo-
ławczych, w ujęciu art. 13 Konwencji (realna i efektywna) (Uzasadnienie 
projektu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpozna-
nia w rozsądnym terminie sprawy w postepowaniu sądowym – druk  
nr 2256). 

Powyższe zdania dobrze odzwierciedlają panujący ówcześnie klimat zmian 
w postrzeganiu praw obywatela w codziennym funkcjonowaniu państwa. 

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia najważniejszych 
zagadnień obejmujących powyższą tematykę z uwzględnieniem stanowisk  
w doktrynie, danych statystycznych wskazujących na skalę zastosowania opi-
sywanej instytucji w praktyce,  a także przedstawienie kierunków przyszłych 
zmian  w ujęciu systemowym.

2. STANDARDY WYNIKAJĄCE Z OCHRONY PRAW 
CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

Ratyfikowanie Konwencji o ochronie Praw człowieka i podstawowych 
wolności przez Polskę wprowadziło do porządku krajowego standardy zwraca-
jące uwagę na jednostkę, w szczególności na jej podmiotowość w relacji oby-
watel – państwo oraz państwo – obywatel. Jeden z aspektów zastosowania art. 
6 ust 1 EKPC dotyczy, jak wskazuje się w literaturze, orzekania o zasadności 
oskarżenia w sprawie karnej (Gronowska i in. 2010, s. 325).  Ponadto, w tym 
samym przepisie mowa o tym, że rozstrzygnięcie sprawy powinno nastąpić 
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w rozsądnym terminie. W ślad za Michałem Balcerzakiem należy zaznaczyć,  
iż zwrot „w rozsądnym terminie” jest tożsamy z brakiem „nieuzasadnionej 
zwłoki”, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Brak definicji wska-
zanego terminu w Konwencji wzmocnił w tym zakresie znaczenie orzecznic-
twa ETPC, w świetle, którego wyodrębniono cztery kryteria (Gronowska i in. 
2010, s. 325): 

1. Stopień skomplikowania sprawy.
2. Zachowanie się organów prowadzących postępowanie.
3. Zachowanie się skarżącego.
4. Znaczenie sprawy dla skarżącego.

W przypadku oceny zawiłości sprawy zwraca się szczególną uwagę na za-
kres postępowania dowodowego, tj. rodzaj i ilość zarzutów zawartych w akcie 
oskarżenia. Z punktu widzenia zachowania organu prowadzącego postępowa-
nie na terminowość, celowość, a także prawidłowość czynności podejmowa-
nych przez ten organ. Ponadto, bierze się również pod uwagę działania lub ich 
brak ze strony organu mające na celu zdyscyplinowanie uczestników procesu, 
jak i przeciwdziałające obstrukcji procesowej: 

Oceniając zachowanie skarżącego, w literaturze wskazuje się na koniecz-
ność analizy czy korzystanie przez niego z dostępnych środków zaskarżenia, 
składanie wniosków dowodowych, jak i podejmowanie innych czynności, 
na które prawo pozwala, umyślnie prowadziło do przewlekania postępo-
wania (Gronowska i in. 2010, s. 330). 

Jeśli tak, powyższe działania mogą stanowić podstawę zarzutów wobec 
skarżącego. Ostatnie kryterium najbardziej dotyczy aspektu osobowego skar-
żącego, co oznacza, że obejmuje jego sytuację rodzinną, majątkową, zawodową, 
stan zdrowia, także w niektórych przypadkach charakter chronionego dobra 

– np. bezpieczeństwo dziecko.

Innym równie ważnym czynnikiem, jak wskazuje Przemysław Domagała, 
jest rodzaj, charakter i ciężar zarzutu pod jakim stoi oskarżony, w szczegól-
ności w kontekście grożącej mu kary, albowiem niedopuszczalne jest, aby 
oskarżony pozostawał zbyt długo w niepewności co do swego losu (Domaga-
ła, s. 3). Jak podkreśla ETPC oceny rozsądnego czasu trwania postępowa-
nia należy dokonywać w każdej sprawie w oparciu o całość zachodzących  
w niej okoliczności, co wyraża expressis verbis wymóg indywidulanego roz-
poznania każdego przypadku (orzeczenie w sprawie Frydlender przeciw-
ko Francji 20.06.2000 r., nr 30979/96).
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3. STANDARDY WYNIKAJĄCE  
Z PRAWODAWSTWA KRAJOWEGO

W świetle wcześniejszych rozważań nie bez przyczyny powołano się na art. 
45 ust. 1 Konstytucji RP, bowiem wskazany przepis jest głównym punktem 
odniesienia do dalszej refleksji nad tematyką niniejszego artykułu. Wskazany 
w nim sposób działania organu opiera się na trzech filarach: sprawiedliwości, 
jawności, a także szybkości. 

Zdaniem Pawła Sarneckiego standard postępowania sądu ma nie tylko 
wymiar subiektywny, lecz również obiektywny, albowiem, jak podkreśla 
ETPC, „wymiar sprawiedliwości nie może być sprawowany z opóźnienia-
mi prowadzącymi do osłabienia skuteczności sądów i zaufania do nich” 
(orzeczenie Pholis przeciwko Grecji, nr 2, z 27 czerwca 1997 r.) (Garlicki 
i Zubik 2016, s. 241). 

W podobnym tonie wypowiada się projektodawca ustawy:

ratio legis art. 45 ust. 1 Konstytucji sprowadza się m. in. do tego, aby 
stworzyć mechanizm prawny, który pozwalałby obywatelowi na skuteczne 

„wymuszenie” rozpoznania przez sąd jego sprawy w rozsądnym terminie 
(Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 17.06.2004 r.). 

Ponadto, w literaturze podkreśla się, że:

prawidłowa realizacja obowiązku sprawnego i szybkiego procedowania jest 
już od dawna powszechnym problemem współczesnych systemów wymiaru 
sprawiedliwości, a w związku z tym konieczne są dodatkowe gwarancje dla 
stron procesowych (Witkowski 2013, s. 168).

Obecny kształt ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie 
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym pro-
wadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym 
bez nieuzasadnionej zwłoki został poprzedzony dwiema nowelizacjami. Impul-
sem do przyjęcia jednej z nich była potrzeba objęcia zakresem przedmiotowym 
ustawy także postępowania przygotowawczego, którego sprawny przebieg ma 
szczególne znaczenie np. dla tymczasowo aresztowanych. 
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3.1. Zakres regulacji

Zgodnie z treścią przepisu wyznaczającego „przedmiot” ustawy niniejszy 
akt prawny reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, 
której prawo do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone 
na skutek działania lub bezczynności sąd lub prokuratora prowadzącego lub 
nadzorującego postępowanie przygotowawcze. W przypadku wykonania orze-
czenia sądowego regulacji podlega także działanie lub bezczynność komornika 
sądowego. W piśmiennictwie wskazuje się, że opisywany zakres przedmiotowy 
obejmuje również postępowanie karne wykonawcze w zakresie, w jakim odnosi 
się do czynności sądu (Romańska 2013). W ślad za Martą Romańską należy 
podkreślić, że:

skarga na przewlekłość postępowania ma charakter środka prawnego gwa-
rantującego możliwość sądowej ochrony tylko tego aspektu prawa do sądu, 
który wiąże się z postulatem niezwłocznego rozpoznania sprawy, natomiast 
nie jest środkiem, za pomocą którego zainteresowany mógłby uzyskać dostęp 
do sądu w konkretnej sprawie (Romańska 2013). 

Posłużenie się w ustawie nieostrymi zwrotami odnoszącymi się do ter-
minów rozpatrywania spraw, np.: „trwanie dłużej niż to konieczne dla wy-
jaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzy-
gnięcia sprawy,”, „dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej 
lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego”, czy „nieuzasadniona 
zwłoka” znajduje racjonalne wytłumaczenie w braku możliwości  określenia 
uzasadnionego terminu, gdyż konstrukcja postępowania przed sądem lub po-
stępowania przygotowawczego zakłada liczne narzędzia oddziaływania stron 
na ich rzeczywisty przebieg. Niemniej moim zdaniem powyższego uzasadnie-
nia nie sposób podzielać w przypadku niepodejmowania przez organ czynno-
ści wyłącznie należących do jego kompetencji, a których podjęcie nie obliguje 
do przeznaczenia czasu na podjęcie stosownych działań przez strony, jak np. 
wyznaczenie terminu rozprawy. Biorąc powyższe pod uwagę, pragnę wyrazić 
pogląd, że ocenę poszczególnych działań organu należy dokonywać oddzielnie, 
a w szczególności, gdy jej przedmiotem jest wyłączna kompetencja organu. 

3.2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi

Zgodnie z art. 3. uprawnionym do wniesienia skargi w postępowa-
niu karnym jest oskarżony oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną.  
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W przypadku spraw dot.  przestępstw skarbowych: oskarżyciel publiczny, oskar-
żony, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenient 
(Romańska 2013). Przy czym, skargi nie może wnieść podmiot, który działa  
w postępowaniu, realizując własne kompetencje publicznoprawne, np. prokurator, 
czy inny organ państwowy, o którym mowa w art. 45§2 KPK (Romańska 2013). 
Interesujące uwagi do omawianej problematyki sformułował Jerzy Skorupka, 
który podkreśla, że:

skarga nie przysługuje na przewlekłość rozpoznania konkretnego wniosku 
składanego w toku postępowania, jeżeli całe postępowanie w sprawie to-
czy się sprawnie, jak i w toku postepowania incydentalnego prowadzonego  
w toku postępowania co do istoty (Skorupka 2010). 

3.3. Rozpoznanie skargi

Organem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad tym, 
przed którym toczy się postępowanie, natomiast w przypadku postepowania 
przygotowawczego sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo 
do rozpoznania sprawy – art. 4 ust 1 i art. 4 ust. 5. Od powyższej reguły istnie-
je kilka wyjątków, które w większości dotyczą sytuacji, w których dochodzi do 
zarzucenia przewlekłości więcej niż jednemu organu: 

• jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem rejo-
nowym i sądem okręgowym - właściwy do jej rozpoznania w całości 
jest sąd apelacyjny;

• jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem okrę-
gowym i sądem apelacyjnym - właściwy do jej rozpoznania w całości 
jest sąd apelacyjny;

• jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem ape-
lacyjnym lub Sądem Najwyższym - właściwy do jej rozpoznania jest 
Sąd Najwyższy.

Natomiast w przypadku przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub 
innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd 
okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są 
inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania 
orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach - sąd, w okrę-
gu którego dokonano pierwszej czynności. Skargę – zgodnie z brzmieniem art. 
5 – wnosi się w toku postepowania do sądu, przed którym toczy się postepo-
wanie, a w postępowaniu przygotowawczym do prokuratora prowadzącego lub 
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nadzorującego to postępowanie, nie później niż do prawomocnego zakończenia 
postępowania. Wniesienie stosownej skargi po terminie w świetle art. 5 ust. 1 i art. 
8 ust. 2 SPPU w zw. z art. 429 § 1 i art. 430 § 1 KPK skutkuje pozostawieniem 
jej bez rozpoznania (Romańska 2013). Jak wskazuje się:

w orzecznictwie sądów dostrzega się rozbieżność w przedmiocie znaczenia 
zakończenia postępowania w sprawie, w której wniesiono skargę dla biegu 
postępowania wywołanego skargą, a przede wszystkim dla dopuszczalności 
wydania merytorycznego rozstrzygnięcia co do zasadności skargi (Romań-
ska 2013). 

Autorka stoi na stanowisku, że: 

uprawomocnienie się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie przed 
wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie wywołane skargą na prze-
wlekłość postępowania nie ma wpływu na możliwość zakończenia postę-
powania w sprawie rozstrzygnięciem merytorycznym, a bezprzedmiotowe  
w takiej sytuacji staje się jedynie żądanie wydania sądowi zaleceń, o jakich 
mowa w art. 6 ust. 3 (Romańska 2013).

3.4. Wymogi formalne skargi

W świetle regulacji ustawowej skarga musi spełniać wymogi pisma pro-
cesowego, w przypadku procedury karnej kluczowe znaczenie mają w tym za-
kresie art. 119 KPK oraz wskazania poczynione w art. 6 omawianej ustawy.  
W związku z powyższym do obligatoryjnych elementów pisma zalicza się: 
określenie sądu, do którego jest kierowane, imię i nazwisko lub nazwę skar-
żącego, jego przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, określenie rodzaju 
pisma jako na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowa-
niu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, datę i podpis skarżącego albo jego 
przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników, żą-
danie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga doty-
czy, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

Ponadto może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę 
albo prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygo-
towawcze zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czyn-
ności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej w wysokości od 2000 -  
20 000 zł. Szczególne znaczenie w omawianej kwestii ma art. 9 w świetle które-
go, skarga nieczyniąca zadość wymaganiom przewidzianych w art. 6, niedopusz-
czalna oraz wniesiona przez osobę niemającą legitymacji podlega odrzuceniu. 
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3.5. Rozstrzygnięcie sądu

Zgodnie z ustawą sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia w termi-
nie dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi, w przypadku uwzględnienia, obli-
gatoryjnie stwierdza, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła prze-
wlekłość postępowania. Na żądanie skarżącego lub z urzędu sąd zaleca podjęcie 
przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty albo przez prokuratora prowadzą-
cego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze odpowiednich czynno-
ści w wyznaczonym terminie, chyba że wydanie zaleceń jest oczywiście zbędne. 
Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy oraz 
na żądanie skarżącego, sąd przyznaje od Skarbu Państwa sumę pieniężną. Jeżeli 
do przewlekłości postępowania doszło w postępowaniu przed więcej niż jed-
nym organem, przyznając sumę pieniężną, sąd wskazuje, w jakiej części wypłaty 
dokonuje dany organ. Skargę niezasadną sąd ma obowiązek oddalić. Co warto 
podkreślić strona, której skargę uwzględniono może dochodzić naprawienia 
szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo soli-
darnie od Skarbu Państwa i komornika. Postanowienie uwzględniające skargę 
wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

3.6. Opłata

Zgodnie z art. 17 od skargi przewiduje się opłatę w stałej wysokości  
200 zł od osoby skarżącej. Oznacza to, że w przypadku większej ilości skar-
żących, każdy z nich będzie musiał uiścić opłatę z osobna. Ewentualny brak 
fiskalny będzie podlegać ocenie w oparciu o art. 120 KPK, z uwzględnieniem 
braku odmiennej regulacji. W przypadku, gdy opłatę uiściła osoba zwolniona 
na mocy przepisu szczególnego, sąd ma obowiązek dokonać jej zwrotu, podob-
nie w przypadku uwzględnienia lub odrzucenia skargi. 

3.7. Ponowne złożenie skargi

W trosce o nienadużywanie środka mobilizującego organ do nieprze-
wlekłego postępowania ustawodawca w art. 14 uregulował możliwość wnie-
sienia ponownie skargi w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy od daty 
wydania przez sąd rozpatrujący skargę rozstrzygnięcia, o którym mowa  
w art. 12; w przypadku postępowania przygotowawczego, w którym stosowane  
jest tymczasowe aresztowanie oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej 
wykonania orzeczenia sądowego po upływie 6 miesięcy.
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4. DANE STATYSTYCZNE

Dane zawarte w Tabela 1 i Tabela 2 wskazują, że skarga na podstawie 
ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postę-
powaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez proku-
ratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest narzędziem 
wykorzystywanym często. Ogólna liczba wpływu oscyluje w badanych latach 
na tym samym poziomie, choć zauważa się tendencję wzrostową, co może 
wskazywać na znaczny poziom świadomości społecznej nt. zastosowania ni-
niejszej instytucji. 

W oparciu o powyższe dane zauważa się, że do największych bolączek 
wymiaru sprawiedliwości w Polsce w zakresie prawnokarnej działalności apa-
ratu państwowego zalicza się bezczynność w podejmowaniu czynności proce-
sowych oraz trwanie czynności wstępnych. Odsetek odrzucanych skarg przez 
sądy okręgowe względem ogólnej liczny tych, które wpłynęły wynosi ok. 15% 
w 2020 r. a w 2021 nieco ponad 15%. Natomiast w sądach apelacyjnych 
kolejno nieco ponad 7% i ok. 10 %. Spory odsetek spraw został oddalony,  
w przypadku sądów okręgowych wynik oscyluje na poziomie 30 % w 2020  
i 2021 r, a w sądach apelacyjnych kolejno 27% i ok. 24%. Zdaniem skarżą-
cych zauważalnym problemem jest przewlekłość postępowania między-instan-
cyjnego, co ilustruje Tabela 2.

5. PROPOZYCJE ZMIAN

Zaufanie w obecnym czasie jest najcenniejszą walutą. Przekładając owe 
twierdzenie na relację obywatel-państwo, dostrzega się ścisły związek spraw-
nego procedowania spraw w sądach, czy prokuraturze w budowaniu zaufania 
do państwa i prawa. Stąd też zdaniem autora należy podejmować szeroki wa-
chlarz działań mających na celu przyśpieszenie spraw, których beneficjentami 
w pierwszej kolejności powinni być obywatele potrzebujący ingerencji sądu  
w sprawie.

W celu zmniejszenia skarg dotyczących wyznaczenia odległego terminu 
pierwszej rozprawy, proponuję aby sprawa bez wyznaczonego terminu przez  
2 miesiące automatycznie trafiała na listę kontrolną. Lista mogłaby być dostar-
czana co miesiąc prezesowi sądu oraz sędziom i ich pracownikom do kontroli.  
Dwukrotne pojawienie się sprawy na liście ciągnęłoby za sobą  konsekwencję 
np. w postaci upomnienia.
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Tabela 1. Ewidencja spraw karnych na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony 
do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym 
przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sądach okręgowych 
w latach 2020 – 2021

Źródło: Dane Ministerstwa Sprawiedliwości
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Tabela 2. Ewidencja spraw karnych na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony 
do rozpoznania

Źródło: Dane Ministerstwa Sprawiedliwości
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Innym równie ciekawym pomysłem jest eliminowanie ryzyka wypalenia 
zawodowego wśród sędziów, referendarzy oraz asesorów sądowych np. w for-
mie poradnictwa mające na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji. 

Kolejną propozycją jest, skonstruowanie i wdrażanie pilotażowego progra-
mu mającego na celu wypracowanie ram czasowych dla postępowań o konkret-
nym charakterze (Europejska Komisja Wydajności Wymiaru Sprawiedliwości, 
Strasburg, 6-8 grudnia 2006). Bez cienia wątpliwości byłby on dobrym punk-
tem odniesienia do wyznaczenia kolejnych kierunków działań zmierzających 
do skrócenia czasu rozpatrywania spraw. Ważne jest, aby społeczeństwo wi-
działo, że sędziom także zależy na sprawnym załatwianiu spraw w sądzie.  

W myśl zasady „należy zmieniać to, co nie działa”, powyższe propozy-
cje mają charakter czysto teoretyczny, niemniej ich zaprezentowanie zostało 
poprzedzone analizą ich zastosowania w innych krajach oraz lekturą raportu 
EKWW. Ponadto, jak w przypadku drugiej propozycji, podobne działania są 
już wdrożone w życie względem innych grup zawodowych w Polsce, np. asy-
stentów rodziny, stąd też, zdaniem autora artykułu, w oparciu o rzetelne ana-
lizy należałoby  rozważyć wdrożenie podobnego rozwiązania względem osób 
zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości.

PODSUMOWANIE 

Przedstawiona charakterystyka skargi na przewlekłość postępowania na 
przykładzie postępowania karnego miała na celu przybliżenie standardów 
sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawieniem 
narzędzia prawnego służącego do urzeczywistniania ich w praktyce. W oparciu 
o dane statyczne nie ulega wątpliwości, że stosowna regulacja jest wykorzysty-
wana w praktyce, choć zdanie autora pewne kwestie wymagają dopracowa-
nia, jak np. jaki wpływ wywiera wniesienia skargi na podejmowanie czynności 
przez organ, bowiem może zdarzyć się, że po wniesieniu skargi, której przed-
miotem jest zarzut niewyznaczenia terminu rozprawy, organ przed odniesie-
niem się do zarzutu podejmie działanie polegające na wyznaczeniu terminu. 
Taką praktykę należy oceniać, zdaniem autora,  jako zbyt daleko idącą, a nawet 
niedopuszczalną, ponieważ istnieje ryzyko ograniczania prawa strony do roz-
poznania sprawy przez właściwy do tego sąd. W świetle powyższych rozważań 
należy mieć na celu dobro człowieka, które w myśl paremii salus animarum 
supema lex esto, jest najwyższym prawem. 
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COMPLAINT FOR LENGTHINESS  
OF PROCEEDINGS FOLLOWING THE EXAMPLE  

OF CRIMINAL PROCEEDINGS

Abstract: The aim of this article is an attempt to present the most important issues 
covering the subject of a complaint for protraction of proceedings in criminal proce-
edings, taking into account the positions of the doctrine, statistical data indicating 
the scale of application of the described institution in practice, in the doctrine, stati-
stical data indicating the scale of application of the described institution in practice, 
as well as presenting directions for future changes.

Keywords: protraction, criminal trial, complaint, right of the party
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ZAKAZ STOSOWANIA 
NIEDOPUSZCZALNYCH METOD 

DOWODZENIA W POLSKIM 
PROCESIE KARNYM

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie niedopuszczalnych metod dowo-
dzenia w polskim procesie karnym. Sam zakaz stosowania niedopuszczalnych me-
tod przesłuchania pełni funkcję gwarancyjną dla osoby przesłuchiwanej. Realizacja 
zadań wykonywanych przez organy procesowe musi być oparta na poszanowaniu 
pewnych zasad i wartości. Jedną z nich jest godność człowieka, która musi być 
poszanowana bez względu na postępowanie danej osoby czy zaistniałe okoliczności. 
Brak jednolitości w podziale i interpretacji zakazów dowodowych, a także Kodekso-
wa i Konstytucyjna gwarancja ochrony przesłuchiwanego przed niedopuszczalnymi 
metodami dowodzenia prowadzi do wątpliwości na temat samych metod dowodze-
nia. Bez wątpienia, brakuje ujednolicenia i szczegółowej interpretacji ich przez 
Ustawodawcę. 

Słowa kluczowe: zakazy dowodowe, oskarżony, podejrzany, zeznania, kodeks 
postępowania karnego

1. WPROWADZENIE 

W artykule omówione zostały zakazy stosowania niedopuszczalnych me-
tod dowodzenia (art. 171 § 5 k.p.k.). Opisano problematykę swobody wypo-
wiedzi jako stanu, w jakim powinien znajdować się każdy oskarżony składający 
wyjaśnienia oraz każdy świadek składający zeznania. Podjęto się próby opisa-
nia zakazu stosowania przymusu i groźby bezprawnej, hipnozy i narkoanalizy 
oraz opisano podstęp jako metodę śledczą i zagłębiono się nad moralnością 

1 aleksandrasnochowska@interia.pl, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia  
Łazarskiego w Warszawie. 
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i dopuszczalnością w prawie takiej techniki przesłuchiwania. Oprócz tego 
opisano zakaz stosowania środków chemicznych i technicznych, które mogą 
wpłynąć na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej. Na domiar tego zapre-
zentowano także skutki procesowe uzyskania wyjaśnień, zeznań i oświadczeń 
w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi oraz wskazano, że niedo-
puszczalne jest przesłuchiwanie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu 
bądź środków odurzających oraz że zabronione jest wykorzystywanie dowo-
dów, które zostały pozyskane z naruszeniem praw człowieka.

Zakaz stosowania niedopuszczalnych metod przesłuchania pełni funk-
cję gwarancyjną dla osoby przesłuchiwanej. Realizacja zadań wykonywanych 
przez organy procesowe musi być oparta na poszanowaniu pewnych zasad  
i wartości. Jedną z nich jest godność człowieka, która musi być poszanowana 
bez względu na postępowanie danej osoby czy zaistniałe okoliczności. Zasada 
godności człowieka jest zasada konstytucyjną, szczegółowo omówioną w art. 
30 Konstytucji RP (Rzeczypospolitej Polskiej). W piśmiennictwie stanowi się, 
że art. 30 Konstytucji RP stanowi jedno z głębszych wyrażeń godności człowie-
ka we współczesnym konstytucjonalizmie (Granat 2014, s.15). Zasada godności 
ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie ma żadnych wyjątków, które 
dopuszczają niestosowanie jej lub nieposzanowanie jej. Zasada godności jest 
podstawową zasadą ustroju RP (Bosek 2016, s. 725).

W procesie karnym istnieje zakaz dowodowy dotyczący korzystania z ze-
znań, wyjaśnień, czy też innych oświadczeń uzyskanych przez organ procesowy 
poprzez użycie wobec osoby przesłuchiwanej jakiegokolwiek przymusu bądź 
groźby bezprawnej, stosowanie hipnozy, środków chemicznych lub technicz-
nych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo takich, 
które mają na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku  
z przesłuchaniem. Jeżeli doszłoby do naruszenia powyższych zasad to nie mogą 
stanowić dowodu zeznania złożone w takich warunkach i w takich okoliczno-
ściach. Wprowadzenie takiego unormowania jest przejawem humanistycznych 
założeń procedury karnej.

Zakaz ten ma na celu wprowadzenia swoistej gwarancji konstytucyjnej 
swobody obywateli i jest jedną z podstawowych zasad procesu karnego. Jego 
wprowadzenie przyczynia się do większej uczciwości, większej precyzji w orze-
kaniu, wzmocnienia kontroli sądownictwa oraz do eliminacji niedozwolonych 
i zakazanych procedur nadużycia prawa (Kwiatkowski 2005, s. 278, 279).
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2. SWOBODA WYPOWIEDZI 

Swoboda wypowiedzi to stan, w jakim znajduje się przesłuchiwany.  
Będąc w nim może zachować nieskrępowaną możliwość formułowania swoich 
oświadczeń dowodowych w zgodzie ze swoją wolą (Grzegorczyk 2003, s. 438). 

W piśmiennictwie występuje pogląd, że aby zaszedł stan swobody wypo-
wiedzi, to muszą wystąpić kolejno trzy etapy procesu motywacyjnego (Waltoś 
1975, s. 67):

1. Etap prowadzący do decyzji woli o złożeniu przyszłego oświadczenia 
dowodowego.

2. Etap podjęcia decyzji co do złożenia lub niezłożenia oświadczenia.
3. Etap wykonania decyzji woli, czyli składanie oświadczenia.

Brak swobody ma miejsce wtedy, kiedy osoba przesłuchiwana jest skrę-
powana innymi okolicznościami, które ograniczają lub wyłączają dobrowol-
ne i zależne od samego przesłuchiwanego oświadczenia woli albo znajduje się  
w takim stanie, w jakim trudno jej panować nad swoją wolą albo całkowicie 
jest to niemożliwe (Grzegorczyk 2003, s. 438). 

W literaturze karnoprocesowej wymienia się dwa rodzaje warunków, któ-
re wyłączają swobodę wypowiedzi osoby przesłuchiwanej (Waltoś 1975, s. 67):

1. Przymus absolutny, który obejmuje np. narkoanalizę, hipnozę, stan 
nietrzeźwości, stan po zażyciu leków psychotropowych bądź halucy-
nogennych lub też świadome kierowanie ruchami ciała osoby prze-
słuchiwanej (kierowanie ręką przesłuchiwanego aby ten złożył podpis 
pod protokołem przesłuchania).

2. Przymus nieabsolutny, który obejmuje wszelkiego rodzaju tortury, 
bicie przesłuchiwanego, przesłuchiwanie w nocy, przesłuchiwanie  
w warunkach wymuszających ponadprzeciętną wytrzymałość psy-
chiczną bądź fizyczną.

Przez swobodę wypowiedzi można rozumieć również zakaz wywierania 
przymusu psychicznego lub fizycznego, narkoanalizy, hipnozy, czy też presji  
i wywierania pośpiechu na przesłuchiwanym (Lipczyńska 1975, s. 168). 

W Sądzie Najwyższym przyjął się następujący pogląd:

Swoboda wypowiedzi oznacza brak przymusu w sferze woli człowieka,  
a także brak zakłócenia świadomości. Jest to możliwość decydowania przez 
przesłuchiwanego, zgodnie z własną wolą o treści składanej przez niego 
wypowiedzi, w sytuacji, gdy żaden czynnik zewnętrzny nie krępuje go  
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w formułowaniu tych wypowiedzi. Jest to stan, w którym przesłuchiwa-
ny zachowuje pełną, nieskrępowaną możliwość formułowania swojego 
oświadczenia dowodowego, zgodnie ze swoją wolą. Brak swobody wypo-
wiedzi powstaje wówczas, kiedy zaistnieją podczas przesłuchania takie 
warunki, które powodują, że formułując swoją wypowiedź, przesłuchiwa-
ny ma na uwadze inne okoliczności towarzyszące czynności przesłuchania 
i w ten sposób oświadczenie dowodowe nie jest wyrazem tylko jego woli, 
gdyż jest ona skrępowana przez te okoliczności lub znajduje się on w stanie, 
w którym nie może panować nad swoją wolą (Wyrok SN 16.03.2010, 
IIIKK302/09).

2. ZAKAZ STOSOWANIA PRZYMUSU  
LUB GROŹBY BEZPRAWNEJ

Użycie groźby bezprawnej lub przymusu w celu uzyskania zeznań, wy-
jaśnień, albo innych oświadczeń wyłącza dowody pozyskane w taki sposób ze 
sprawy (Grzegorczyk i Tylman 2014, s. 479). Przepis ten dotyczy dowodów 
pozyskanych nielegalnie w postępowaniu karnym, w warunkach wyłączających 
swobodę wypowiedzi. To sprawia, że podjęcie takiej czynności prawnej kwali-
fikuje ją jako czynność bezskuteczną (Kwiatkowski 2005, s. 357). Omawiany 
zakaz dotyczy osobowych źródeł dowodowych, a w szczególności: świadków 
oraz innych przesłuchiwanych osób. Zatem można twierdzić, że dotyczy on 
również oskarżonego i biegłego (Hofmański i Zabłocki 2011, s. 163). 

Przymusem jest przemoc fizyczna albo tortury. Przymusem jest także 
wielokrotna odmowa przesłuchania danej osoby. Przymusem jest również 
wielogodzinne przesłuchanie i uniemożliwienie osobie przesłuchiwanej zała-
twienia potrzeb fizjologicznych. Czynności zmierzające do odczuwania bólu 
bądź dyskomfortu przez przesłuchiwanego, jak np. świecenia lampom w oczy, 
również jest przymusem. Jeżeli osoba przesłuchiwana zostaje zmuszona do za-
życia określonego leku przed przesłuchaniem to również jest traktowane jako 
przymus, czyli działanie zabronione przez ustawodawcę (Grzegorczyk i Tyl-
man 2014, s. 479, 480).

W piśmiennictwie uważa się ponadto, że przymus fizyczny jest pojęciem 
węższym od wyłączenia swobody wypowiedzi. Może on obejmować zarówno 
groźby, jak i obietnice mające na celu skłonić przesłuchiwanego do złożenia 
konkretnych zeznań (Nelken 1974, s. 71).

Zgodnie z innym poglądem, nie wolno używać środków przymusu i groź-
by bezprawnej w celu uzyskania oświadczeń. Zakazane jest również oddziały-
wanie na stan psychiczny przesłuchiwanego (Czekaj 1988, s. 89-90). 
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Złożenie obietnicy przesłuchiwanemu, która ma na celu podtrzymanie 
go na duchu lub obiecanie mu czegoś w zamian za złożenie określonych 
oświadczeń również jest zabronione i nie powinno być stosowane (Bereżnicki 
1977, s. 40).

3. ZAKAZ STOSOWANIA HIPNOZY I NARKOANALIZY 

Oczywisty jest zakaz stosowania hipnozy i narkoanalizy. Hipnoza uważa-
na jest w piśmiennictwie za metodę jeszcze nie w pełni zbadaną, która ma za 
zadanie ujawnienie śladów pamięciowych (Bulsiewicz 1986, s. 86). Osoby pod-
dane hipnozie są nad wyraz podatne na wszelkie sugestie (Cieślak i Speet 1977,  
s. 188). W związku z tym niedopuszczalne jest stosowanie hipnozy, ponieważ 
bezpośrednio wpływa ona na ograniczenia (lub pozbawienie) swobody działa-
nia przesłuchiwanego, jego świadomości i woli (Murzynowski 1976, s. 297).

W literaturze podnosi się pogląd, że hipnoza może służyć „odblokowaniu 
pamięci”. Rzekomo dzięki hipnozie możliwe jest przypomnienie sobie przez 
przesłuchiwanego okoliczności, które zostały przez niego zapomniane bądź po-
minięte (Siuta i Wójcikiewicz 1999, s. 38). Równoznaczne stanowisko w tym 
zakresie zajął SN: 

Hipnoza jako metoda odblokowania pamięci pokrzywdzonego jest meto-
dą nową, ale przesłuchanie pokrzywdzonego nie odbyło się w tzw. transie 
hipnotycznym, lecz po odblokowaniu jego pamięci drogą leczenia jaką jest 
hipnoza (Wyrok SN, 12.03.1987).

Powyższy pogląd jest również aprobowany w literaturze. Stosowanie 
hipnozy w procesie karnym jest zakazane, jednakże nie są zabronione poza 
procesowe seanse hipnozy mające na celu odblokowanie pamięci danej osoby. 
Poddanie osoby hipnozie bezwarunkowo wymaga jej uprzedniej zgody. Przy 
pomocy hipnozy niemożliwe jest przywrócenie pamięci ale można z pamięci 
długotrwałej przywołać fakty, które będą miały istotne znaczenie dla procesu. 
Część doktryny wskazuje, że hipnoza jest bezpieczna i skuteczna (Siuta i Wój-
cikiewicz 1999, s. 101-102).

Zakazane jest stosowanie hipnozy w stosunku do osób przesłuchiwanych, 
jednakże można ją stosować w celu wydania ekspertyzy. Żeby takie zastoso-
wanie mogło mieć miejsce najpierw należy się upewnić, że przeprowadzenie 
hipnozy nie będzie wkraczać w prawa oskarżonego. Uprzednie wyrażenie 
zgody oskarżonego na poddanie się hipnozie jest wymagane bezwarunkowo.  
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Przesłuchanie osoby w hipnozie może dokonać biegły sądowy. Nie można wte-
dy odbierać zeznań od osoby poddanej hipnozie (Paprzycki 1999, s. 101).

W literaturze podtrzymuje się podgląd, że zarówno hipnoza jak i środki 
chemiczne tak samo wpływają na osobę przesłuchiwaną (Waltoś i Hofmański 
2020, s. 361). Hipnoza może być również wykorzystywana w celu wywoła-
nia u osoby przesłuchiwanej hipermnezji. Stan ten pozwala na przypomnie-
nie sobie pewnych faktów, które zniknęły ze świadomości osoby podejrzanej  
np. w wyniku nadużycia alkoholu bądź innych środków odurzających. 

Kolejnym zakazem płynącym z art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. jest zakaz sto-
sowania narkoanalizy. W piśmiennictwie przyjęto, że narkoanaliza polega na 
wywołaniu u osoby poddanej temu procesowi pewnych stanów, z wykorzysta-
niem środków chemicznych (Bulsiewicz 1986, s. 42).

Zastosowanie środków chemicznych względem osoby przesłuchiwanej 
powoduje zawężenie świadomości czynów i reakcji, a to z kolei powoduje,  
że osoba badana często ujawnia fakty, których nie ujawniłaby w czasie normal-
nego przesłuchania. Osoba, której podano owe środki farmakologiczne łatwo 
ulega sugestiom. Niejednokrotnie zdarza się nawet, że osoba poddana narko-
analizie przyznaje się do czynów, których nie popełniła. Takie fakty dotyczące 
poddawania narkoanalizie przesłuchiwanych są podstawą do krytykowania jej 
w piśmiennictwie. 

Uważa się, że narkoanaliza jest sprzeczna z etyką lekarską oraz że jest nie-
moralna, gdyż w pełni wyłącza lub częściowo ogranicza swobodę wypowiedzi 
osoby badanej. Metoda ta narusza prawo oskarżonego do zachowania milcze-
nia lub uchylenia się od odpowiedzi na zadane pytanie, zgodnie z art. 175 kpk. 
Zeznania lub wyjaśnienia złożone przez osobę poddaną narkoanalizie nie mogą 
budzić pełnego zaufania. Ponadto, narkoanaliza może wyczerpywać znamiona 
przestępstwa (art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Również w judykaturze podziela się pogląd, że narkoanaliza wyłącza swo-
bodę wypowiedzi: 

przesłuchania osoby pokrzywdzonej bezpośrednio po zabiegu lekarskim 
przeprowadzonym z użyciem narkozy jest uzyskaniem dowodu w wa-
runkach wyłączających swobodę wypowiedzi. Z jednej strony bowiem 
mamy do czynienia z wpływem zastosowanej narkozy na organizm ludzki,  
a z drugiej podjęcie przez funkcjonariuszy czynności dowodowej jaką jest 
przesłuchanie pokrzywdzonej w sytuacji zaskoczenia i niemal natych-
miast po zabiegu, co do którego interweniujący funkcjonariusze przyjęli 
a piori założenie, iż był to zabieg niedozwolony i fakt ten jednoznacznie 
podkreślali, to czynniki, które spowodowały powstanie szczególnej sytuacji  
i atmosfery, w której swoboda wypowiedzi pokrzywdzonej była wyłączona. 
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Tak uzyskane zeznanie w myśl art. 171 k.p.k. nie jest zatem dowodem  
i niedopuszczalne jest jego wykorzystanie w procesie (Wyrok SA Katowice 
17.04.2003, IIAKa 75/03).

Osoba poddana narkoanalizie lub hipnozie nie ma pełnej świadomości, 
co skutkuje tym, że będąc poddanym narkoanalizie, bądź będąc w transie hip-
notycznym nie może takiego procesu przerwać (Hołyst 1966).

Narkoanaliza nie może być stosowana nawet, kiedy jej zastosowanie zna-
lazłoby moralne uzasadnienie, np. w związku z ujawnieniem zamachu terrory-
stycznego (Sobolewski 1998, s. 255). W postępowaniu karnym, narkoanaliza 
nie może być sposobem na pozyskanie dowodów. Naruszenie tej reguły po-
woduje bezwzględną nieważność takiego dowodu (Gruza, Moc i Moszczyńska 
2020). Przeciwko stosowaniu narkoanalizy w procesie karnym opowiada się 
wielu polskich karnistów. 

4. PODSTĘP JAKO METODA ŚLEDCZA

Przez długi czas w doktrynie istniała rozbieżność w temacie podstępu. Czy 
świadome wprowadzenie osoby przesłuchiwanej w błąd jest warunkiem wyłą-
czającym swobodę wypowiedzi jest kontrowersyjne. Pogląd, który nie znalazł 
aprobaty w doktrynie opiera się na przekonaniu, że świadome i umyślne wpro-
wadzenie przesłuchiwanego w błąd albo też złożenie mu pewnych obietnic 
jest zagraniem taktycznym i może być używane przez organy karnoprocesowe 
(Daszkiewicz 1979, s. 74). 

Stosowanie podstępu w procesie karnym, jako metody śledczej, cieszyło 
się niemałym powodzeniem w piśmiennictwie. Stosowanie podstępu, zdaniem 
niektórych, wcale nie jest przymuszeniem oskarżonego do przyznania się do 
zarzucanego mu czynu. Jeżeli oskarżonemu podstępnie sugeruje się, że jego 
działania zostały zdradzone przez współoskarżonych, albo, że jest rozpoznawa-
ny przez świadków, bądź też znaleziono dowody, które jednoznacznie wskazu-
ją na niego jako na osobę, która dopuściła się zarzucanego czynu to wcale to 
nie jest zmuszanie go do przyznania się do zarzucanego mu czynu, zwłaszcza, 
że organ procesowy nie używa groźby czy przemocy, ani nie składa obietnic, 
które mogą na oskarżonym wywierać presję złożenia konkretnych oświadczeń, 
a tym samym przyznania się do popełnienia zarzucanego czynu. Zdaniem tego 
autora, celem przesłuchania jest uświadomienie oskarżonemu, że zatajanie 
prawdy i nieprzyznanie się do zarzucanego mu czynu nie jest rozwiązaniem 
jego problemów, ponieważ okoliczności wskazujące na jego winę bez trudu 
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mogą zostać udowodnione za pomocą innych środków dowodowych (Sobo-
lewski 1982, s. 113). 

Twórcy odmiennego poglądu twierdzili, że nie wolno jest wprowadzać 
w błąd przesłuchiwanego co do sytuacji procesowej lub zatajanie przed nim 
jego praw i uprawnień. Niedozwolone jest również czynienie obietnic prze-
słuchiwanemu (zwłaszcza takich, z których organ procesowy nie zamierza się 
wywiązać i których nie zamierza spełnić), które mają służyć uzyskaniem od 
niego złożenia oświadczeń określonej treści. To również wyłącza swobodę wy-
powiedzi (Hanausek 1978, s. 181).

Przyznanie się do winy przez osobę przesłuchiwaną musi być dobrowolne 
i bez stosowanego wobec niej przymusu fizycznego bądź psychicznego. Przy-
znanie się do winy nie może być skutkiem nacisków albo obietnic składanych 
przez organy procesowe (Popławski 1965, s. 47).

Podstęp jest niedopuszczalną metodą śledczą, która godzi w zasadę pra-
worządności (Krasny 1978, s. 41). Podstępu jako metody śledczej nie można 
pogodzić z postulatem lojalności i sprawiedliwości organów karnoproceso-
wych względem innych uczestników procesu (Lipczyńska 1975, s. 246). Wal-
ka z przestępcami i zwalczanie przestępczości to cel godziwy i mający na celu 
ochronę społeczeństwa przed takowymi działaniami. Kłamstwa osoby przesłu-
chiwanej są większym przejawem niemoralności niż podstęp mający doprowa-
dzić do ujawnienia prawdy (Sobolewski 1998, s. 114).

5. ZAKAZ STOSOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH 
LUB TECHNICZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA PROCESY 
PSYCHICZNE OSOBY PRZESŁUCHIWANEJ

Kwestia badań poligraficznych (wariograficznych) stanowi rozbieżność  
w piśmiennictwie. W myśl art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. badania poligraficzne  
są zasadniczo wykluczone z metod postępowania dowodowego. W tym zakre-
sie istnieje jednak rozbieżność. W tej materii istniały przeciwstawne stanowi-
ska. Według pierwszego wykorzystanie poligrafów w postępowaniu karnym 
było niedopuszczalne (Cieślak i Doda 1984, s. 69). Drugi pogląd głosił, że ba-
dania poligraficzne należy uznać za nową metodę, którą można użyć w ramach 
środków dowodowych (Świda-Łagiewska 1983, s. 140).

Poligraf (potocznie zwany „wykrywaczem kłamstw”) jest aparatem, który 
rejestruje zmiany fizjologiczne w organizmie człowieka, które występują rów-
nocześnie ze zmianami emocjonalnymi wywołanymi przez zadawanie pytań 
krytycznych (Hanausek 1978, s. 247). W literaturze uznano, że poligraf jest 
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narzędziem, które umożliwia wykrycie powiązań pomiędzy określonym fak-
tem, a badaną osobą (Hanausek 1975, s. 66). Badania wykonywane za po-
mocą tego urządzenia polegają na rejestracji śladów emocjonalnych zdarzenia, 
w których osoba badana brała udział, lub o których badana osoba wie. Ślady 
emocjonalne są możliwe do wykrycia przy pomocy zadawanych badanemu 
pytań krytycznych co do kwestii o których badany wie, ale chce je ukryć. Oso-
bie badanej zadaje się pytania w kilku seriach. Ważna jest konstrukcja pytań 
krytycznych – są zadawane w taki sposób aby osoba badana mogła na nie 
odpowiadać „tak” lub „nie” (Waltoś 1985, s. 435-437). Forma zadawania py-
tań i konstrukcja odpowiedzi na nie w postaci użycia jednego z dwóch słów:  

„tak” lub „nie” jednoznacznie świadczą o braku swobody wypowiedzi badanego. 
Samo przesłuchanie świadka, a w szczególności faza zadawania pytań jest 

opisana w literaturze. Pytania formułowane przez organ procesowy powinny 
być zadawane precyzyjnie, formułowane jasno i zrozumiale. Kolejność zada-
wania pytań również jest istotna. Pytania powinny być zadawane w sposób 
logiczny tak, aby każde pytanie dawało „bazę” do zadania kolejnego pytania. 
Przesłuchanie powinno zaczynać się od spontanicznej wypowiedzi, która da 
przesłuchiwanemu szanse na samodzielne wypowiedzenie się w sprawie i opi-
sanie okoliczności, które są mu wiadome i znane. Organ procesowy za po-
średnictwem zadawanych pytań powinien tylko oczekiwać doprecyzowania 
pewnych kwestii przez osobę przesłuchiwaną (Kopczyński i Szostak 1998,  
s. 226-232). Przesłuchanie nie może opierać się tylko na zadawaniu pytań. 
Taka forma przesłuchania uniemożliwia osobie przesłuchiwanej swobodne wy-
powiedzenie się w sprawie.

Zadawanie pytań sugerujących podczas przesłuchania jest zabronione. 
Na rozprawie zadanie pytania sugerującego skutkuje jego uchyleniem przez 
organ procesowy. Ważne jest podkreślenie pewnej sprzeczności. Mianowicie, 
zadawanie pytań sugerujących jest zabronione przez ustawę, ale dowody uzy-
skane za pomocą zadania takiego pytania są ważne i nie ma podstaw do ich 
dyskwalifikacji.

Badania przeprowadzane z wykorzystaniem poligrafów ingerują w pod-
świadomość człowieka. Osoba badana udziela odpowiedzi na zadane pytania 
krytyczne z wyłączeniem swobody wypowiedzi, co często świadczy o braku 
świadomego i dobrowolnego dostarczania dowodów przez daną osobę (Krasny 
1996, s. 56).

Wykluczenie badań poligraficznych z dozwolonych sposobów pozyskiwa-
nia dowodów jest zatem słuszne. Mowa tu o osobowych źródłach dowodowych,  
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tj. o oskarżonym, świadku, biegłym i specjaliście. Takie unormowanie prawne 
spotkało się z aprobatą w doktrynie (Grzegorczyk i Tylman 1998, s. 429).

W doktrynie występuje również pogląd, że badania z wykorzystaniem 
poligrafu może być przeprowadzane do celów materiałowych w ekspertyzie  
i opinii biegłych, a wyniki takich badań mogą być przedstawiane i wykorzysty-
wane w toku postępowania karnego. Badanie powinno być przeprowadzane  
w przyjaznej atmosferze wzajemnego szacunku oraz z umożliwieniem przerwania  
w każdej chwili badania przez osobę jemu poddaną (Marszał 1998, s. 359-360).

Kwestie związane z badaniem poligraficznym zostały przedstawione rów-
nież w art. 199a k.p.k. oraz 192a k.p.k. W art. 199a k.p.k. podkreślono, że: sto-
sowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu 
kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby możliwe jest wyłącznie 
za jej zgodą. Art. 192a k.p.k. stanowi, że dopuszczalne jest użycie środków 
technicznych (w tym badań poligraficznych) w celu ograniczenia kręgu osób 
podejrzanych. W obu przypadkach konieczne jest, aby osoba kwalifikująca się 
do badania wyraziła na to uprzednią zgodę. Wykonanie badania przez biegłego 
i jego wynik może stanowić dowód w sprawie (Marszał 1998, s. 360-361).

Ukształtowana linia orzecznicza podziela powyższe: 

uznaje się za dozwolone stosowanie środków technicznych służących kontro-
lowaniu reakcji organizmu, w tym wariografu, tylko w związku z przesłu-
chaniem, lecz po wyrażeniu zgody osoby przesłuchiwanej. Przepis art. 199a 
k.p.k. dopuszcza możliwość posłużenia się w procesie karnym badaniami 
wariograficznymi przeprowadzonymi w ramach zleconej ekspertyzy przez 
biegłego za zgodą oskarżonego (Post. SN 17.10.2012 r., IV KK 237/12).

Z kolei w piśmiennictwie istnieje teza, że art. 192a k.p.k. znajduje się 
poza uregulowaniami mieszczącymi się w art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. (Marszał 
1998, s. 360-361). Zatem w ramach ekspertyzy czy też opinii dokonanej przez 
biegłego dopuszcza się możliwość badania wariografem w procesie karnym. 
Nie jest jednak dopuszczalne używanie go w czasie przesłuchania wbrew woli 
przesłuchiwanej osoby.

Psychologowie specjalizujący się w tematyce badań wariograficznych 
twierdzą, że ludzki organizm jest w stanie zapanować nad reakcjami po zada-
niu pytań krytycznych w trakcie badania (Klejnowska 2004, s. 289-290). 

Wynik badania poligraficznego może dowodzić wyłącznie reakcji or-
ganizmu badanego na zadawane mu pytania. Nie może stanowić winy  
w zakresie zarzucanego mu popełnienia czynu zabronionego (Kwiatkowski 
2005, s. 305-306).
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Badanie z wykorzystaniem poligrafu powinno zostać przeprowadzone jak 
najszybciej po zatrzymaniu osoby podejrzanej – najlepiej do 48 godzin od 
zatrzymania (Świerk 2003, s. 52). 

Orzecznictwo potwierdza tezę, że badania wariograficzne nie mogą sta-
nowić dowodu przeciwko osobie poddanej badaniu a jedynie ograniczyć krąg 
osób podejrzanych: 

badania wariograficzne (…) mają wyłącznie charakter badań elimina-
cyjnych i mogą być przeprowadzane wyłącznie w celu ograniczenia kręgu 
osób podejrzanych lub w celu ustalenia wartości dowodowej ujawnionych 
śladów. W żadnym zaś wypadku nie mogą być one dowodem przeciwko 
osobie, która uzyskała status podejrzanego, nie mówiąc już o osobie mającej 
status oskarżonego. Dopuszczenie takiego dowodu stanowiłoby obejście art. 
171 § 5 pkt 2 k.p.k. (Wyrok SA w Lublinie 20.12.2012, II AKa 283/12).

Często zdarza się, że osoby faktycznie niewinne widzą szansę na uniewin-
nienie w wyniku badania poligraficznego. Oskarżony, który składa wniosek 
o poddanie go takiemu badaniu musi liczyć się także z niepowodzeniem. Jest 
to oczywiste, ponieważ każda linia obrony może nieść ryzyko niepowodzenia.

6. SKUTKI PROCESOWE UZYSKANIA WYJAŚNIEŃ, 
ZEZNAŃ I OŚWIADCZEŃ W WARUNKACH 
WYŁĄCZAJĄCYCH SWOBODĘ WYPOWIEDZI

W światle aktualnie obowiązujących przepisów wpływanie na wypowiedzi 
osoby przesłuchiwanej za pomocą groźby bezprawnej jest zabronione. Groźba 
to zachowanie, które wywołuje niepokój i zagrożenie u osoby przesłuchiwanej, 
które ma na celu wymuszenie określonej treści oświadczenia (Lewaszkiewicz-

-Petrykowska 1973, s. 150-151).
Groźba może również być ukryta za pomocą np. powoływania się na 

przepisu ustawy. Taka groźba, która osłania się przepisami prawa jest nad 
wyraz zuchwała a osoba dopuszczająca się jej bazuje na nieznajomości pra-
wa przez osobę składającą zeznania/ wyjaśnienia. Użycie groźby przez organ 
procesowy w kierunku osoby przesłuchiwanej ma na celu wymuszenie na oso-
bie przesłuchiwanej złożenie zeznań albo złożenie zeznań w określony sposób,  
w określonym zakresie. W literaturze podnosi się pogląd, że groźba może oka-
zać się czynnikiem, który jeszcze bardziej ogranicza swobodę wypowiedzi niż 
np. wymuszenie określonego działania (Lipczyńska i Ponikowski 1978, s. 8).
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Pojęcie groźba bezprawna płynące z art. 171 § 5 pkt 1 k.p.k. niedopusz-
czalne jest wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu 
lub groźby bezprawnej jest pojęciem szerszym niż pojęcie wynikające z art. 115  
§ 12 k.k.:

groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak  
i groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania,  
w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak rów-
nież rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby 
najbliższej.

Wszelkie postępowania, do których osoba przesłuchiwana jest przeko-
nana, że zeznania od niej zostały odebrane pod presją albo wymuszone bądź 
odebrane przy pomocy przymusu lub groźby kwalifikują się do bezwzględnie 
niedopuszczalnych metod. Jeżeli świadek znajdzie się w sytuacji, kiedy zezna-
nia będą odbierane od niego w takich okolicznościach albo za pomocą takich 
czynów niezwłocznie powinien uprawdopodobnić zaistnienie takiej sytuacji 
(Grzegorczyk i Tylman 1998, s. 479). 

Dowód uzyskany z naruszeniem zakazu z art. 171 §5 k.p.k. w postępowa-
niu przygotowawczym nie może stanowić dowodu w postępowaniu sądowym. 
Jednakże, jeżeli niedopuszczalny dowód zostanie wprowadzony do postępo-
wania dowodowego to nie może on być ujawniony podczas rozprawy głównej. 
Taki dowód nie może również stanowić zasadniczej podstawy rozstrzygnięcia 
faktycznego w sprawie. 

Jeżeli w stadium przygotowawczym zostaną ujawnione okoliczności,  
że pozyskanie dowodu nastąpiło z naruszeniem art. 171 § 5 pkt 1 k.p.k., czy-
li z naruszeniem swobody wypowiedzi, to prokurator czuwający nad postę-
powaniem powinien podjąć decyzję o wyłączeniu danego dowodu ze sprawy 
(Kwiatkowski 2005, s. 361). 

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie dowodów, które zostały pozyska-
ne z naruszeniem praw człowieka. Osoba posługująca się przymusem lub groź-
bą bezprawną w celu wpłynięcia na wolę osoby przesłuchiwanej dopuszcza się 
popełnienia czynu zabronionego (Kleinowska 2004, s. 286).

Organy procesowe nie powinny również przyjmować oświadczeń od osób 
które w chwili składania danego oświadczenia znajdują się pod wpływem al-
koholu bądź środków odurzających albo innych środków które w jakiś spo-
sób ograniczają świadomość danej osoby (Waltoś i Hofmański 2020 s. 359).  
Zasadna jest kwestia określenia stanu psychicznego osoby przesłuchiwanej, 
która ma stanowić jakiekolwiek źródło dowodowe.
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PODSUMOWANIE 

Wolność człowieka, poszanowanie godności, wolność słowa i wyznania 
oraz zaufanie publiczne to dobra, których nie można naruszyć. Dlatego też, 
główną funkcją zakazów dowodowych jest stanie na straży praw w trakcie 
trwania procesu karnego. Zakazy stosowania niedopuszczalnych metod do-
wodzenia w procesie karnym mają za zadanie kontrolować organy procesowe  
w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. 

Aby w pełni chronić godność człowieka i dbać o zapewnienie nienaruszal-
ności jego ciała zasadne było wprowadzenie zakazu dotyczącego wpływania na 
wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą groźby bezprawnej lub przy-
musu. Zakazane jest także stosowanie narkoanalizy, hipnozy, ale także innych 
środków chemicznych i technicznych, których głównym celem jest wywar-
cie jakiegoś wpływu na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej, przez co 
zeznania czy wyjaśnienia mogłyby być nieobiektywne i niezgodne ze stanem 
faktycznym. 

Ponad wszelką wątpliwość przyjęto, że dowód, który został uzyskany  
w sposób omijający bądź łamiący któryś z zakazów dowodowych, z mocy pra-
wa staje się nieważny i nie można na jego podstawie wyrokować. Podstawą fak-
tyczną wydawanego orzeczenia powinny być tylko dowody uzyskane w sposób 
legalny, z zachowaniem zasady humanitaryzmu, praworządności i demokracji. 
Wykorzystanie dowodu, który został pozyskany z naruszeniem litery prawa 
może skutkować wniesieniem kasacji albo też wznowieniem postępowania. 

Przeprowadzona analiza zakazów stosowania niedopuszczalnych metod 
dowodzenia w polskim procesie karnym pozwoliła na ustalenie, że funkcja 
zakazów dowodowych jest niezwykle istotna w procesie karnym. W Polskim 
ustawodawstwie brakuje jednak ich ujednolicenia i wyznaczenia kierunku in-
terpretacji owych zakazów w poszczególnych sytuacjach.
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PROHIBITION OF USING UNACCEPTABLE  
METHODS OF COMMANDING  

IN THE POLISH CRIMINAL PROCESS

Abstract: The aim of the article is to present unacceptable methods of proving in 
the Polish criminal trial. The mere prohibition of using unacceptable interviewing 
methods serves as a guarantee for the interviewed person. The performance of ta-
sks performed by procedural bodies must be based on respect for certain principles 
and values. One of them is human dignity, which must be respected regardless  
of a person's behavior or circumstances. The lack of uniformity in the division and 
interpretation of evidence prohibitions, as well as the Code and Constitutional gu-
arantee of protection of the interviewee against unacceptable methods of proving, 
leads to doubts about the methods of proving themselves. Undoubtedly, there is no 
uniformity and detailed interpretation by the legislator.

Keywords: evidence prohibitions, defendant, suspect, testimony, code of 
criminal procedure 
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SZCZEGÓLNE RODZAJE 
PROWOKACJI NA GRUNCIE 

DOKTRYNY I ORZECZNICTWA

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie prawnokarnych aspektów pro-
wokacji. Uwaga została skupiona na poszczególnych, znanych z doktryny i judy-
katury, postaciach prowokacji. Omówione zostały kolejno zagadnienia odnoszące 
się do: sprowokowanych kontratypów takich jak: kontratyp obrony koniecznej oraz 
kontratyp stanu wyższej konieczności; prowokacji policyjnej stanowiącej czynności 
operacyjno-rozpoznawcze oraz prowokacji obywatelskiej, która jest przedsięwzię-
ciem ukierunkowanym na ujawnienie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej 
osób o skłonnościach pedofilskich. 

Słowa kluczowe: prawo karne, czyn zabroniony, prowokacja

1. WPROWADZENIE

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są poszczególne rodzaje pro-
wokacji, które występują na gruncie judykatury i doktryny. W tym miejscu 
należy podkreślić, że szczególna uwaga zostanie poświęcona sprowokowanej 
obronie koniecznej, prowokacji obywatelskiej, a także prowokacji policyjnej,  
z tym zastrzeżeniem, że rozważania poczynione odnośnie tej ostatniej, z uwagi 
na wieloaspektowość tematu zostaną ograniczone w takim zakresie, aby nie 
zaburzyć proporcji i układu pracy, a jednocześnie, aby ukazać w sposób zwię-
zły osobliwość transakcji pozornej. Ponadto, wymaga podkreślenia fakt, że na 
gruncie orzecznictwa i doktryny wyróżnić można większą ilość postaci prowo-
kacji i dlatego zostaną one pokrótce omówione w tym fragmencie rozważań. 

1 ryfinskiireneusz@gmail.com, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie.
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Otóż, oprócz wyżej wymienionych rodzajów prowokacji wyróżnia się:

1. Prowokację dziennikarską, czyli taką działalność dziennikarzy śled-
czych, która powzięta jest w celu ujawnienia oraz stygmatyzowania powszech-
nie niepożądanych zjawisk w społeczeństwie. Podstawową cechą omawianej 
prowokacji jest to, iż zawsze służy zdemaskowaniu nieprawidłowości życia 
publicznego i dlatego następstwem podjętych działań przez prowokatora jest 
mobilizacja właściwych organów ścigania do podjęcia określonych działań 
oraz skłonienie społeczeństwa do podjęcia dialogu odnośnie istotnych, często 
kontrowersyjnych problemów. Generalnie, prowokacja dziennikarska polega 
na gromadzeniu dowodów, które potwierdziłyby, że doszło do popełnienia 
czynu zabronionego, a także na wykazaniu ewentualnych sprawców w celu 
zmaterializowania woli skierowania przeciwko nim postępowania karnego 
(Kędzierska 2009, s. 104). Jednocześnie, należy zauważyć, że tak rozumiana 
prowokacja nie stanowi żadnego kontratypu i dlatego art. 10 EKPC, odnoszą-
cy się do wolności wyrażania opinii, nie wyposaża dziennikarzy w bezwzględną 
ochronę ich wolności wypowiedzi, która chroniłaby pracowników medialnych 
przed poniesieniem odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa lub 
wykroczenia, a zatem dziennikarz nie ma możności powołania się na swoisty 
immunitet jedynie z tego powodu, iż w czasie podjętych działań może dopu-
ścić się popełnienia czynu zabronionego (Kulesza 2018, s. 40-44). W praktyce 
bardzo często się zdarza, iż sądy w stosunku do czynów takiego prowokatora 
orzekają, iż cechują się one znikomą społeczną szkodliwością i tym samym 
umarzają toczące się postępowanie.

2. Prowokację artystyczną, która polega na możności powołania  
się przez artystów na znikomą społeczną szkodliwość czynu, którego dopuścił 
się w ramach działalności artystycznej (Burdziak 2018, s. 254).

3. Prowokacje zbrojną, która co prawda dotyczy prawa międzynarodo-
wego, lecz w praktyce bardzo często wiąże się z nałożonymi sankcjami, które 
są z kolei osobliwością prawa karnego. Ów prowokacja stanowi wydarzenie  
o charakterze militarnym, które polega na próbie, powziętej przez jakieś pań-
stwo, wymuszenia danej postawy przez inne państwo lub sprawdzenia jego 
reakcji na dany manewr (Wojas 2017, s. 54).

2. SPROWOKOWANIE KONTRATYPU -  
OBRONA KONIECZNA

Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy przedmiotowej tematy-
ki pierw należy przybliżyć instytucję obrony koniecznej. Otóż, stanowi ona 
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kontratyp ustawowy, a zatem jest okolicznością wyłączającą bezprawność 
czynu, która polega na odpieraniu bezprawnego, bezpośredniego i rzeczywi-
stego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem, przy użyciu środ-
ków koniecznych do odparcia tego zamachu i w sposób współmierny do jego 
niebezpieczeństwa (art. 25 k.k.). Jedną z przesłanek umożliwiających powo-
łanie się na przedmiotową instytucję jest to, że zamach musi być bezpośredni. 
W tym kontekście warto przytoczyć spostrzeżenie A. Spotowskiego, w myśl 
którego zamach wyposażony jest w przymiot bezpośredniości wówczas, gdy 
zachowanie się wypełniające znamię zamachu jest na tyle zaawansowane, iż  
w wypadku zaniechania podjęcia jakichkolwiek działań, nastanie istotne niebez-
pieczeństwo w stosunku do danego dobra prawnego (Spotowski 1990, s. 255).

Natomiast w kontekście przesłanki bezprawności zamachu to należy za-
uważyć, że sprowadza się ona do wymogu, aby napastnik swym zachowaniem 
przekroczył jakąkolwiek normę prawną. Wobec tego należy wysunąć wniosek, 
iż źródłem zamachu, w kontekście omawianego kontratypu, może być wyłącz-
nie czyn podjęty przez innego człowieka, nie zaś zdarzenie spowodowane siła-
mi przyrody. Ponadto, czynności podjęte w ramach obrony koniecznej mają 
formę działania, które winno być z kolei skierowane przeciwko zindywiduali-
zowanemu napastnikowi, nie zaś przeciwko osobie trzeciej. Prócz tego obrona 
konieczna powinna być „konieczna”, a zatem zachowania podjęte przez obroń-
cę nie mogą wykraczać (co do zasady) poza to co jest niezbędne do odparcia 
zamachu, bowiem w przeciwnym wypadku mogą zaistnieć przesłanki ekscesu, 
czyli postaci przekroczenia granic obrony koniecznej.

2.1. Sprowokowana obrona konieczna

Mianem sprowokowanej obrony koniecznej w doktrynie i judykaturze 
określa się (Gardocki 1998, s. 263).

1. zdarzenie polegające na tym, że prowokator w ramach powziętego 
zamiaru naruszenia dobra chronionego prawem osoby sprowokowa-
nej wywołuje jej zamach i w ramach jego odparcia ów dobro narusza;

2. zdarzenie polegające na tym, że prowokator nie mając uprzednio 
zamiaru naruszenia dobra chronionego prawem osoby sprowokowa-
nej, w drodze prowokacyjnego zachowania się wywołuje jej zamach  
i w reakcji na niego ów dobro narusza.

Mając na uwadze powyższe należy dostrzec dwie postaci sprowokowanej 
obrony koniecznej, a mianowicie „celowo sprowokowaną obronę konieczną” 
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oraz „niecelowo sprowokowaną obroną konieczną”. Osobliwością omawia-
nego zagadnienia jest to, iż prowokator pod pretekstem działania w ramach 
kontratypu obrony koniecznej narusza dobra chronione prawem osoby 
sprowokowanej. 

Analizując obie postaci sprowokowanej obrony koniecznej można do-
strzec jej części wspólne, do których nalezą: pozornie otwarty katalog form 
zachowania się prowokatora oraz zdolność zachowania się sprawcy do wywołania 
bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem 
(Burdziak 2018, s. 118). Natomiast elementem, który odróżnia obie postaci 
sprowokowanego kontratypu jest zamiar lub jego brak naruszenia dobra chro-
nionego prawem osoby sprowokowanej. 

Mając na uwadze dotychczasowe rozważania w tym miejscu należy roz-
ważyć, czy prowokator w wyżej przedstawionych modelach sytuacyjnych 
uprawniony jest do powołania się na instytucję kontratypu obrony koniecznej.

2.2. Celowo sprowokowana obrona konieczna

Na wstępie należy przypomnieć, iż na gruncie niniejszej pracy celowo 
sprowokowaną obroną konieczną jest zdarzenie polegające na tym, że prowo-
kator w ramach powziętego zamiaru naruszenia dobra chronionego prawem 
osoby sprowokowanej wywołuje jej zamach i w ramach jego odparcia ów do-
bro narusza. W kontekście owej postaci sprowokowanego kontratypu spory w 
doktrynie nie występują i zgodnie uważa się, że ten kto sprowokował zamach 
po to by naruszyć dobra prawne napastnika, ten jest w istocie sam napastnikiem 
i nie może powoływać się na działanie w obronie koniecznej (Bafia, Mioduski i 
Siewierski 1987, s. 96). Ponadto, sytuacja nie inaczej prezentuje się na grun-
cie judykatury, gdzie panuje pogląd, w myśl którego celowe sprowokowanie 
zamachu wyłącza możność powołania się na instytucje obrony koniecznej. Co 
ciekawe w judykaturze wystąpiło zdanie odrębne. Otóż, w jednym z niepu-
blikowanych wyroków, Sąd Najwyższy nie odmówił możliwości powołania 
się przez prowokatora na instytucje obrony koniecznej, bowiem jak stwierdził 
przy ocenie czy sprawca istotnie wykonywał prawo do odparcia (…) zamachu, 
oprócz kryteriów wyraźnie przewidzianych w ustawie – posiłkowe znaczenie po-
winny mieć także względy etyczno-moralne (Gargul 1997, s. 75-80). W kontek-
ście tego orzeczenia, abstrahując od faktu, że prowokator dopuścił się ekscesu, 
sąd nie odmówił prowokatorowi możności powołania się na instytucje obrony 
koniecznej, jednakże jest to stanowisko, które we współczesnej judykaturze nie 
ma odzwierciedlenia.
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Interesujące stanowisko w tym kontekście wyraziła także przedwojenna 
judykatura cywilistyczna stwierdzająca, że osoba, która dopuściła się prowoka-
cji i w konsekwencji została uszkodzona przez niedojrzałego, nie może żądać 
odszkodowania, a sam fakt nieodpowiedniego zachowania się niedojrzałego 
wobec prowokatora nie jest równoznaczny z uznaniem, że rodzice zaniecha-
li obowiązku należytego wychowania (Wyrok SN z 28.02.1934 r., C.II.Rw. 
2072/33, OSN 1934, nr 9, poz. 602). Podsumowując wątek celowo sprowo-
kowanej obrony koniecznej należy uznać, że mieści się w kategoriach postepo-
wania, które w finalnym rozrachunku nie może zostać zakwalifikowane jako 
podjęte w ramach kontratypu obrony koniecznej.

2.3. Niecelowo sprowokowana obrona konieczna 

Niecelowo sprowokowaną obroną konieczną na gruncie niniejszej pracy 
jest zdarzenie polegające na tym, że prowokator nie mając uprzednio zamiaru 
naruszenia dobra chronionego prawem osoby sprowokowanej, w drodze pro-
wokacyjnego zachowania się wywołuje jej zamach i w reakcji na niego ów do-
bro narusza. W odróżnieniu od wcześniej wspomnianej postaci sprowokowa-
nego kontratypu należy zauważyć, iż występuje tu wymóg, ażeby zamach został 
wywołany w drodze „prowokacyjnego zachowania się” prowokatora. Dlatego 
też we wcześniejszych rozważaniach kwestia wspólnych elementów obu od-
mian sprowokowanego kontratypu, w postaci otwartego katalogu możności 
zachowania się prowokatora, została na gruncie niniejszej pracy określona 
mianem pozornej. Wobec powyższego należy ustalić znaczenie sformułowania 

„prowokacyjne zachowanie się”. W tym celu należy odwołać się na grunt języka 
ogólnego. Otóż:

1. prowokacyjne zachowanie ma skłonić nas do zachowania, którego normalnie 
nie okazujemy, np. do gniewu lub pożądania (Bańko 2000, s. 279),

2. prowokujący - zwracający na siebie uwagę, wywołujący w kimś silne emocje; 
zaczepny, wyzywający, szokujący, prowokacyjny (Dubisz 2003, s. 915).

Wobec powyższego należy zauważyć, że ów prowokacyjne zachowanie się 
przede wszystkim odnosi się do jakiegoś zachowania nagannego, silnie oddzia-
łowującego emocjonalnie na sprowokowanego, ale również w teorii może być 
ono zachowaniem społecznie akceptowanym i wobec tego pojawia się pewna 
problematyka. Otóż pojawia się pytanie, jak ocenić postawę domniemanego 
prowokatora, w sytuacji, gdy jego bierna postawa w wymiarze obiektywnym 
zostanie odebrana jako prowokująca i w ostateczności spowoduje zamach,  



64

IRENEUSZ RYFIŃSKI

a w konsekwencji niecelowo sprowokowaną obronę konieczną. Wówczas przy 
braku strony podmiotowej nie należałoby mówić o jakiejkolwiek prowokacji; 
co w sytuacji, gdy domniemany prowokator stwierdzi jakiś obiektywny fakt, 
który emocjonalnie zadziała na adwersarza i w afekcie dokona on zamachu na 
rzekomego prowokatora – czy prawda może być prowokująca? lub co w przy-
padku, gdy osoba nieumyślnie zlekceważona potraktuje ów postawę za znie-
ważającą. Jak wiadomo nie jest dopuszczalne utożsamianie zniewagi z lekcewa-
żeniem (Raglewski, 2017), ale co w sytuacji, gdy dany człowiek, w kontekście 
do postawy prowokatora, z jakichś względów pozostaje w usprawiedliwionym 
przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę  
i dokona pod wpływem impulsu zamachu, wszak Konstytucja RP stanowi,  
iż nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym. W zaistniałej sy-
tuacji należy odnieść się na grunt języka potocznego i zauważyć, że w kontek-
ście prowokacyjnego zachowania się, brak działania lub stwierdzenie prawdy 
nie mogą zostać określone jako wyzywające czy zaczepne, a w związku z tym 
należy wyciągnąć wniosek, że występuje tu pozornie otwarty katalog form za-
chowania się prowokatora i dlatego należy uwypuklić, że wachlarz możliwego 
zachowania się prowokatora powinien zostać uznany za element różniący obie 
postaci sprowokowanego kontratypu, nie można bowiem na gruncie języka 
ogólnego klasyfikować prowokacyjnego zachowania się na równi z brakiem 
sprecyzowania sposobu wywołania zamachu, który wydaje się tworzyć szerszy 
katalog możności wywołania zamachu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż zarówno co do poprzedniej postaci 
sprowokowanego kontratypu jak i omawianej w tym fragmencie pracy, brak 
jest sporów w doktrynie, która stoi na stanowisku, że jedynie celowe spro-
wokowanie zamachu wyłącza możność podjęcia działań obronnych w ramach 
kontratypu, lecz jednak należy pamiętać, iż potencjalnie w każdym przypadku 
może dojść do przekroczenia granic obrony koniecznej i tym samym dopusz-
czenia się ekscesu, dlatego też M. Cieślak twierdzi, że:

nie można chyba wyłączyć odpowiedzialności za nieumyślne przestępstwo, 
jeśli A nieumyślnie sprowokuje B i broniąc się przed zamachem np. zabije 
go, gdy ze względu na znane mu okoliczności (…) mógł i powinien móc 
przewidzieć reakcję B i jej tragiczny wynik (Cieślak 1990, s. 238-239). 

Wreszcie należy zwrócić uwagę na stanowisko judykatury w stosunku do 
omawianej treści. Otóż, dominującym jest pogląd, w myśl którego: 
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każdy ma prawo w obronie koniecznej odeprzeć bezpośredni i bezpraw-
ny zamach na jakiekolwiek dobro społeczne lub jednostki, bez ponoszenia 
odpowiedzialności za skutki swego działania, pod warunkiem, wszak-
że zastosowania obrony współmiernej do niebezpieczeństwa zamachu   
(Wyrok Sądu Najwyższego z 31.08.1979 r., III KR 257/79, OSNPG 
1980, nr 2, poz. 12).

Jednakże, dalej w kontekście celowo sprowokowanej obrony koniecznej 
wysuwa się tezę, zgodnie z którą:

 nie może, jednakże powołać się na prawo do obrony koniecznej, ten kto 
przewidując możliwość zamachu i mogąc tego uniknąć, doprowadza do 
sytuacji umożliwiającej jego dokonanie, wychodzi mu „naprzeciw”, pro-
wokując niejako napastnika do zamachu (Wyrok Sądu Najwyższego  
z 31.08.1979 r., III KR 257/79, OSNPG 1980, nr 2, poz. 12).

2.4. Stan wyższej konieczności

Przed przystąpieniem do bardziej szczegółowej analizy zjawiska zawinio-
nego stanu wyższej konieczności pierw należy przybliżyć instytucje omawiane-
go kontratypu. Otóż stan wyższej konieczności jest to okoliczność wyłączająca 
bezprawność czynu polegająca na poświeceniu jakiegoś dobra chronionego 
prawem w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu inne-
mu dobru chronionemu prawem, przy czym ów niebezpieczeństwa nie można 
inaczej uniknąć niż przez poświęcenie tego dobra, a dobro poświęcone nie 
przedstawia wartości oczywiście wyższej niż dobro ratowane. Wobec powyż-
szego należy stwierdzić, że aby mówić o zaistnieniu przedmiotowego kontraty-
pu musi wystąpić faktyczne niebezpieczeństwo, czyli takie które ma charakter 
realny (nie jest urojone). Nadto, ów niebezpieczeństwo musi się cechować bez-
pośredniością, a zatem musi być niebezpieczeństwem, które zagraża aktualnie, 
tj. w czasie teraźniejszym.

Prócz tego warto odnotować, iż w odróżnieniu od jednej z przesłanek 
kontratypu obrony koniecznej w tym przypadku nie ma znaczenia, co jest źró-
dłem zaistnienia niebezpieczeństwa, a mianowicie może to być zarówno zacho-
wanie człowieka jak i działanie sił przyrody. Aktualnie obowiązująca ustawa 
karna przewiduje, że w razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności 
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 
wymierzenia.
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2.5. Zawiniony stan wyższej konieczności

Mianem zawinionego stanu wyższej konieczności określa się (Burdziak 
2018, s. 141):

1. sytuację polegającą na tym, iż sprawca mając zamiar naruszenia jakie-
goś dobra chronionego prawem wywołuje niebezpieczeństwo, które 
bezpośrednio zagraża innemu dobru chronionemu prawem i w celu 
uchylenia tego niebezpieczeństwa, pod pozorem kontratypu, zgodnie 
z uprzednio powziętym zamiarem narusza określone dobro chronio-
ne prawem;

2. inną sytuację polegającą na tym, że sprawca wywołuje niebezpie-
czeństwo o charakterze bezpośrednim, które zagraża jakiemuś dobru 
chronionemu prawem, a następnie w reakcji na ów niebezpieczeń-
stwo, narusza inne dobro chronione prawem.

W tym miejscu należy rozważyć czy w przypadku wystąpienia zawinio-
nego stanu wyższej konieczności swoisty prowokator może powołać się na 
kontratyp uregulowany w art. 26 k.k. Otóż, powyższa kwestia była już przed-
miotem rozstrzygnięć międzywojennej judykatury, która stała na stanowisku, 
iż stan niebezpieczeństwa nie może być zawiniony przez sprawcę (Wyrok SN  
z 13.01.1938 r., II K 1477/37, OSNK 1938, nr 7, poz. 169). Zgoła inaczej 
sytuacja prezentuje się na płaszczyźnie współczesnego prawa karnego, albo-
wiem w odróżnieniu od stanu wyższej konieczności występującego na gruncie 
prawa cywilnego, gdzie powołanie się na ową instytucję jest możliwe wówczas, 
gdy sprawca sam nie wywołał niebezpieczeństwa (art. 424 k.c.) – ustawodaw-
ca karny nie odnosi się wprost do takich przypadków. Wobec powyższego 
należy rozważyć, czy posłużenie się jedynie dyrektywami językowej wykładni 
prawa dokonując interpretacji art. 26 k.k. byłoby niecelowe, bowiem w wyni-
ku jej przeprowadzenia, nie wydaje się istnieć jakiekolwiek przeciwwskazanie 
do powołania się na stan wyższej konieczności przez prowokatora, który chcąc 
naruszyć dobro chronione prawem wywołuje niebezpieczeństwo i w reakcji na 
nie ów dobro narusza.

Natomiast dokonując wykładni analizowanego przepisu zgodnie z dyrek-
tywami funkcjonalnej wykładni prawa można by chyba przyjąć konstrukcję,  
iż wyłączona jest możność powołania się na stan wyższej konieczności, gdy 
nastąpi celowe sprowokowanie niebezpieczeństwa, w celu uchylenia którego, 
pod pozorem kontratypu narusza się dobra chronione prawem, gdzie zamiar 
ich naruszenia towarzyszył już sprawcy przed wywołaniem niebezpieczeństwa.  
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We wszystkich innych przypadkach nie należałoby chyba takiej możliwości 
wykluczyć. W każdym razie kluczowym zagadnieniem w omawianym kon-
tekście jest wykazanie, że intencją sprawcy w rzeczywistości nie jest uchyle-
nie niebezpieczeństwa, które grozi jakiemuś dobru chronionemu prawem, 
lecz celowe sprowokowanie kontratypu tylko po to, by pozornie w sposób 
zgodny z przepisami prawa naruszyć jakieś inne dobro chronione prawem 
(Barczak-Oplustil).

2.6. Kontratyp obrony koniecznej – analiza podsumowująca

Analizując powyższe rozważania odnoszące się do kontratypu obrony 
koniecznej należy dojść do wniosku, iż stanowisko prezentowane na gruncie 
doktryny oraz przyjęta linia orzecznicza są racjonalne i słusznie zabezpieczają,  
z jednej strony sprowokowanego, przed podstępnym działaniem prowokatora, 
a z drugiej zaś wyposażają nieumyślnego prowokatora w narzędzia do legalne-
go odparcia niespodziewanego zamachu. Słusznie bowiem w polskim systemie 
prawnym przyjmuje się, iż decydującym czynnikiem możności powołania się 
przez sprawcę na art. 25 k.k. nie jest motyw, który wtóruje prowokatorowi  
w momencie wywołania zamachu, lecz ten który towarzyszy mu już na etapie 
jego odpierania.

Natomiast w kontekście sprowokowanego kontratypu stanu wyższej ko-
nieczności sytuacja jest bardziej skomplikowana, jednakże w finalnym rozra-
chunku posługując się dyrektywami funkcjonalnej wykładni prawa należałoby 
uniemożliwić powołanie się na ów kontratyp prowokatorowi, który umyślnie, 
z uprzednio powziętym zamiarem podejmuje wszelkie przedsięwzięcia, które 
dążą jedynie do naruszenia jakiegoś dobra chronionego prawem. W pozosta-
łych przypadkach, także w sytuacji, gdy osoba poświęcająca dobro sama wywo-
łała niebezpieczeństwo, lecz bez zamiaru naruszenia jakiegoś dobra chronione-
go prawem, możliwości powołania się na przedmiotowy kontratyp odmówić 
nie można. 

W związku z tym, że aktualnie brzmiące przepisy w omawianym kontek-
ście spowodowały powstanie pewnej niespójności systemowej i aksjologicznej, 
słuszne wydaje się być zaproponowanie ustanowienia uregulowania kwestii 
umyślnie sprowokowanego stanu wyższej konieczności w obowiązującej usta-
wie karnej (Barczak-Oplustil).
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3. PROWOKACJA POLICYJNA

Jak zostało wspomniane we wcześniejszych rozważaniach „prowokacja” 
na gruncie jeżyka ogólnego oznacza m.in. podstępną działalność funkcjona-
riuszy służb lub osób z nimi współpracujących powziętych w celu wyrządzenia 
szkody określonej organizacji. Z całą pewnością omawiana instytucja wyczer-
puje znamiona przytoczonego stwierdzenia, bowiem za prowokację policyjna 
w kontekście art. 19 a ust. 1 i 2 u.o.p. (Ustawa z dnia 6.04.1990 r. o Poli-
cji, Dz.U.2021.1882), należy uznać taką czynność operacyjno-rozpoznawczą, 
która zmierza do sprawdzenia wcześniej uzyskanych wiarygodnych informacji  
o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskaniu dowodów przestępstwa,  
a polegających na:

1. dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia, przejęcia przedmio-
tów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo 
których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są 
zabronione;

2. przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej;
3. złożeniu propozycji nabycia, zbycia, przejęcia przedmiotów pocho-

dzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wy-
twarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, 
a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.

Przy czym przez ów czynności operacyjno-rozpoznawcze należy rozumieć: 

odrębny system poufnych bądź tajnych działań organów policyjnych (…) 
prowadzonych poza procesem karnym, lecz zazwyczaj służących aktual-
nym bądź przyszłym celom tego procesu i wykonywanych dla zapobiegania  
i zwalczania przestępczości i innych prawnie określonych negatywnych zja-
wisk społecznych (Hanausek 2009, s. 112).

Do przeprowadzenia tak rozumianej prowokacji policyjnej ustawowo 
upoważniona jest Policja, za sprawą wydania stosownego zarządzenia Komen-
danta Głównego Policji, Komendanta CBŚ, Komendanta BSWP albo Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji. Ów zarządzenie wymaga pisemnej zgody 
prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu Policji 
składającego wniosek (art. 19 a ust. 3 u.o.p.) – wniosek składany jest przez 
kierownika danej jednostki Policji. Przedmiotowe czynności operacyjno-roz-
poznawcze mogą zostać zarządzone na 3 miesiące, lecz mogą zostać przedłużo-
ne na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące (art. 19 a ust. 4 u.o.p.). Jednakże, 
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warto zauważyć, że prokurator uprawniony jest do zarządzenia zaniechania 
tychże czynności w każdym czasie (art. 19 a ust. 3 u.o.p.). 

Należy także nadmienić, iż tak rozumiana prowokacja policyjna bywa 
określna również mianem „transakcji pozornej” czy „zakupu kontrolowanego”. 

3.1. Określenie podmiotów dokonujących konkretnych czynności  
w ramach prowokacji policyjnej

Osobliwością czynności operacyjno-rozpoznawczych jest fakt, iż w lwiej 
części przypadków przeprowadzane są przez funkcjonariuszy właściwych służb 
państwowych.

 W obawie przed rozpowszechnieniem wizerunku policjanta w świecie 
przestępnym bardzo często wykorzystuje się metodę przeniknięcia w ich śro-
dowisko, która polega na utajnieniu faktycznego wizerunku funkcjonariu-
sza. Wówczas jest mu nadawana fałszywa tożsamość, która ma uniemożliwić 
przestępcą zidentyfikowanie prawdziwego oblicza tajnego agenta. Działalność 
takiego skonspirowanego funkcjonariusza w ramach zarządzonych czynności 
operacyjno-rozpoznawczych nazywana jest mianem operacji pod przykryciem 
(Jasiński 2007, s. 178). Generalnie, w każdym przypadku zadaniem funkcjo-
nariusza jest realizacja któregoś z następujących celów: zapobiegnięcie zrealizo-
wania przedsięwzięcia przestępnego, ujęcie sprawców przestępstwa, pozyskanie 
informatora, ustalenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego działalności 
danej grupy (Kudła i Kupis 2002, s. 166). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że czynności podjęte w ramach operacji pod przykryciem podlegają właściwej 
kontroli i nadzorowi, nie są one realizowane przez funkcjonariusza w dowolny 
sposób.

Na wstępie zostało wspomniane, że w przeważającej części przypadków 
czynności operacyjno-rozpoznawcze podjęte w ramach prowokacji policyjnej 
przeprowadzane są przez funkcjonariuszy właściwych służb państwowych. Jed-
nakże, art. 22 u.o.p. przewiduje możność skorzystania z pomocy osoby nie-
związanej z działalnością organów ścigania. Podobnie jak 

w przypadku operacji pod przykryciem tożsamość cywili współpracujących 
z Policją jest utajniana. Przy czym należy zauważyć, iż zakaz ujawniania 
tożsamości osoby prywatnej współpracującej z policja ma jedynie charak-
ter niezupełnie względny, a co za tym idzie przy zachowaniu określonych 
prawem wymogów jest on możliwy do usunięcia (Wyrok SA w Łodzi  
z 24.09.2009 r., II AKa 140/09, OSA 2010, nr 1, poz. 8).
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3.2. Prowokacja policyjna jako kontratyp

Na wstępie należy odnotować, iż prowokacja policyjna, ze względu na 
swoją istotę budzi pewne kontrowersje, gdyż bezpośrednio lub pośrednio go-
dzi w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Jest to szczególnie ważne 
w kontekście art. 31 ust. 3 zd. 2 Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej, Dz.U.1997.78.483), stanowiącego, że ograniczenia korzystania  
z konstytucyjnych wolności i praw nie mogą naruszać istoty tych praw. W tym 
miejscu należy wspomnieć, iż omawiane czynności operacyjno-rozpoznawcze 
stanowiące transakcje pozorną odbywają się poza procesem karnym, lecz ich 
rezultat przeznaczony jest służyć aktualnym bądź przyszłym celom procesu.  
W związku z pierwszą częścią powyższego stwierdzenia odnoszącą się do fak-
tu, że ów czynności odbywają się poza postępowaniem karnym należy zauwa-
żyć, iż w konsekwencji są one pozbawione także gwarancji z informowaniem 
uczestników o podejmowanych działaniach, możliwością odnoszenia się do doko-
nywanych ustaleń, czy to z uprawnieniem do zaskarżania określonych rozstrzy-
gnięć (Niemczyk 2020, s. 22). Ponadto, czynności operacyjno-rozpoznawcze 
podjęte w ramach transakcji pozornej mogą być niejawnie rejestrowane za 
pomocą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku (art. 19 a ust. 
6 u.o.p.). Generalnie, bardzo często działania podjęte w ramach prowokacji 
policyjnej głęboko ingerują w sferę prywatności jednostek i dlatego ten fakt 
należy skonfrontować z art. 51 ust. 1 Konstytucji RP stanowiącym, że władze 
publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji 
o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Prócz 
tego, przedmiotowe czynności mogą potencjalnie stać w sprzeczności z treścią 
art. 49 Konstytucji RP odnoszącego się do wolności i tajemnicy komunikowa-
nia się; czy też wreszcie mogą naruszać gwarancje, które zostały ustanowione 
w ramach partycypacji państwa w organizacjach międzynarodowych, a któ-
re przejawiają się chociażby w art. 8 ust. 1 EKPC (Europejska Konwencja 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz.U.1993.61.284), 
zgodnie z którym każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego 
i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

Jednakże, należy zauważyć, iż pomimo wspomnianych regulacji, organy 
państwa mogą dokonywać czynności godzących w wyżej wymienione prawa 
i wolności, gdyż nie mają one charakteru bezwzględnego, a co za tym idzie 
mogą zostać ograniczone (Niemczyk 2020, s. 23). Otóż, jak zauważył Try-
bunał Konstytucyjny- nomen omen - „sąd ostatniego słowa”, istotną funk-
cją demokratycznego państwa prawnego jest zwalczanie oraz przeciwdziałanie 
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wszelkim negatywnym zdarzeniom, które przejawiając się w zbyt intensywnej 
częstotliwości mogą godzić nawet w samo istnienie państwa. Dlatego ustawo-
dawca ma nie tylko prawo, lecz wręcz obowiązek zwalczania tych wszystkich 
negatywnych zjawisk poprzez przyjęcie stosownych rozwiązań legislacyjnych 
nadającym właściwym organom niezbędnych uprawnień, które bezpośrednio 
będą w jak najskuteczniejszy sposób przeciwdziałać zjawisku przestępczości 
(Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 13.02.2001 r., sygn. K 19/99). Po-
nadto, dopuszczalności stosowania transakcji pozornej nie wyklucza także pra-
wo międzynarodowe, gdyż co prawda, niedopuszczalna jest ingerencja władzy 
publicznej we wcześniej wspomniane prawa uregulowane w art. 8 ust. 1 EKPC, 
to w ust. 2 ustanowiono wyjątek od tej zasady, w myśl którego dopuszczalna 
jest ingerencja organów władzy państwowej w niniejsze prawa i wolności, je-
śli jest to istotne z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo pu-
bliczne, lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie 
przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności, lub ochronę praw i wolności 
innych osób. Rzecz jasna możność ingerencji jest dozwolona, gdy jej dokona-
nie jest konieczne w demokratycznym państwie, a nadto, jeżeli taka możliwość 
została przewidziana przez ustawę.

Kontynuując rozważania odnoszące się do sceptycyzmu stosowania  
instytucji prowokacji policyjnej, warto zwrócić uwagę na kwestie uzyskania  
w ramach dokonania transakcji pozornej ewentualnych dowodów przestęp-
stwa. Otóż, w przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie po-
stępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania 

– Komendant Główny Policji, Komendant CBŚ, Komendant BSWP, Komen-
dant CBZ albo Komendant Wojewódzki Policji przekazują właściwemu pro-
kuratorowi okręgowemu wszelkie materiały, które uzyskane zostały podczas 
dokonywania uprzednio zarządzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
Wówczas w postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do owych materiałów, 
stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zd. 1 k.p.k., tj. powstaje możność odczy-
tania ów materiałów na rozprawie i w rezultacie mogą stać się podstawą ustaleń 
faktycznych w danej sprawie (art. 19 a ust. 6 u.o.p.), przy czym należy mieć 
na uwadze, jak zauważył Sąd Najwyższy w swojej judykaturze, iż niezachowa-
nie określonych w art. 19 a ust. 1 i 2 u.o.p. ustawowych warunków dopusz-
czalności przeprowadzenia stosownych czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
uniemożliwia w procesie karnym wykorzystania w ich trakcie materiału dowo-
dowego (Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 30.11.2010 r. III K 152/10). 
Do tych ustawowych przesłanek należą:
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1. uprzednie uzyskanie wiarygodnych informacji o przestępstwie 
enumeratywnie wymienionych w katalogu określonym w ustawie  
(art. 19 ust. 1 u.o.p.);

2. istnienie faktycznej podstawy sprowadzającej się do możliwości realiza-
cji czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia 
tych informacji oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów popełnie-
nia przestępstwa (Niemczyk 2020, s. 24.).

Tak zebrane materiały w ramach omawianych czynności operacyjno-roz-
poznawczych podlegają, zgodnie z kryteriami wskazanymi w art. 7 k.p.k., swo-
bodnej ocenie dowodów, przy jednoczesnym każdorazowym dokonywaniu ich 
legalności w zakresie przesłanek zarządzania operacji specjalnej, poprawności tej 
decyzji i wreszcie jej następczej realizacji (Niemczyk 2020, s. 24.). Tak więc 
interes sprowokowanego w świetle polskiego systemu prawnego wydaje się być, 
w tym aspekcie, stosownie zabezpieczony, gdyż przeprowadzenie transakcji 
pozornej musi mieć podstawy prawne na każdym etapie ich przeprowadzenia. 
Jakiekolwiek uchybienie może w rezultacie spowodować zdyskwalifikowanie 
zebranego materiału dowodowego, jednakże rozważania odnośnie tej materii 
zostaną przeprowadzone w późniejszym fragmencie pracy.

W tym miejscu należy przyjrzeć się jednemu z warunków dopuszczal-
ności przeprowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, a mianowicie 
na przesłance uprzednio uzyskanych wiarygodnych informacji o przestępstwie. 
Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca nie posługuje się terminem „uzyskania 
dowodów”. Powyższą problematykę dostrzegł Sąd Apelacyjny w Katowicach, 
który orzekł, że wiarygodne informacje o przestępstwie, w myśl obowiązu-
jących przepisów, nie muszą stanowić dowodów. Nawet jeśli takie informa-
cje będą miały charakter wyłącznie operacyjny to nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby uznać, iż są wyposażone w przymiot „wiarygodności” i w rezultacie mogą 
być podstawą do zarządzenia operacji specjalnej (Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dn. 15.05.2015 r., II AKa 26/15.). Ponadto, owa przesłanka 
nie odnosi się do jakichkolwiek informacji o jakimkolwiek przestępstwie, lecz  
o wiarygodnych informacjach o przestępstwach enumeratywnie wymienionych 
w ustawie. Jest to szczególnie ważne odnośnie konstytucyjności prowokacji po-
licyjnej i dlatego warto w tym kontekście przytoczyć spostrzeżenie Trybunału 
Konstytucyjnego, który zauważa, że aby mówić o zachowaniu standardu kon-
stytucyjnego nie jest dostateczne przytoczenie ogólnych zagrożeń dóbr praw-
nie chronionych, a zwłaszcza jeśli dokonane by to zostało za sprawa zwrotów 
niedookreślonych znaczeniowo. Wobec powyższego to na ustawodawcy ciąży 



73

SZCZEGÓLNE RODZAJE PROWOKACJI...

obowiązek zdefiniowania zamkniętego i możliwie jak najbardziej wąskiego ka-
talogu czynów zabronionych, w stosunku do których uzasadniona byłaby inge-
rencja w prawa i wolności jednostek (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 
30.07.2014 r., K 23/11.), co w odniesieniu do normy regulującej prowokację 
policyjna ma zastosowanie.

Aby dobitnie zrozumieć sens prawny istnienia podstaw prawnych do za-
rządzenia prowokacji policyjnej należy zwrócić uwagę na przykłady zastoso-
wania transakcji pozornej. W związku z tym trzeba podkreślić, iż flagowym 
przykładem potencjalnego naruszenia prawa przez funkcjonariusza działające-
go w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych jest wypełnienie znamion 
czynu zabronionego z art. 235 k.k., który stanowi, że:

kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kie-
ruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestęp-
stwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dys-
cyplinarne albo w toku postępowania takie zabiegi przedsiębierze, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3 (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny (Dz.U.2021.2345).

W związku z ogólną dyskusją dotyczącą legalności i słuszności korzystania 
przez służby z instytucji prowokacji policyjnej warto pierw zwrócić uwagę na 
ogólny przedmiot ochrony wyżej przytoczonego przepisu, którym wydaje się 
być dobro wymiaru sprawiedliwości. Tak więc jak wynika z osobliwości pro-
wokacji policyjnej, która stosowana jest w celu wykrycia sprawców przestępstw, 
z całą pewnością należy przyjąć, iż zachowania podjęte przez policjantów  
w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych w rzeczywistości nie godzą 
w dobro prawne, w postaci dobra wymiaru sprawiedliwości czy też prawidło-
wości funkcjonowania instytucji państwowych (np. w kontekście art. 228 k.k. 
i 230 k.k.) – wręcz przeciwnie, czynności podjęte przez funkcjonariuszy służą 
ochronie wyżej wspomnianych dóbr i w konsekwencji, co do zasady, nie mogą 
podlegać penalizacji.

Mając na uwadze dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, iż usta-
wodawca słusznie stwierdził, że nie popełnia przestępstwa, kto będąc do tego 
uprawnionym wykonuje czynności określone w art. 19 a ust. 1 i 2 u.o.p.  
(art. 144 a u.o.p.). Tak więc ów kontratyp odnosi się do takich czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych, które podjęte w kontekście czynów zabronionych 
enumeratywnie wymienionych w art. 19 ust 1 u.o.p., zmierzają do spraw-
dzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz 
ustalenia sprawców oraz uzyskania dowodów przestępstwa i które polegają 
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na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwa-
rzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przy-
jęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej. Ponadto, kontratyp zakupu kontro-
lowanego może odnosić się również do złożenia propozycji nabycia, zbycia lub 
przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadko-
wi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są 
zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

3.2.1. Czynności mieszczące się w granicach prowokacji policyjnej  
a art. 24 k.k.

Abstrahując od istnienia kontratypu prowokacji policyjnej warto zwró-
cić uwagę, iż przez realizację czynności wypełniających znamiona transakcji 
pozornej również nie mogłoby dojść do popełnienia czynu zabronionego 
określonego w art. 24 k.k., ponieważ należy odróżnić zachowanie określone 
mianem „nakłaniania” od zachowania polegającego na „złożeniu propozycji”. 
Najogólniej rzecz ujmując, jak zostało już wcześniej wspomniane nakłanianie 
to inaczej w sposób aktywny namówić, przekonać, skłonić do czegoś. Nato-
miast przez termin „złożenie propozycji” należy rozumieć:

1. proponować - przedstawiać propozycję, zwracać się do kogoś z czymś (…) 
we własnym mniemaniu korzystnym; zachęcać kogoś do przyjęcia lub 
kupienia czegoś; oferować coś (Zgółkowa 2001, s. 454);

2. proponować - występować z propozycją, zgłaszać projekt, pomysł cze-
goś; nakłaniać kogoś do wzięcia, pożyczenia, kupienia, spożycia czegoś 
(Szymczak 1994, s. 938).

W związku z powyższym oraz z dyrektywą konsekwencji terminologicz-
nej, zgodnie z którą zabrania się nadawać temu samemu wyrażeniu różne zna-
czenia w kontekście różnych przepisów (Morawski 2002, s. 145.), a także mając 
na uwadze spostrzeżenie M. Klejnowskiej, że propozycja może być (…) przyjęta, 
ale nie musi (…) nie powinna być nachalna, bądź połączona z groźba bezpraw-
ną czy przymusem fizycznym (Klejnowska 2004, s. 102.), należy stwierdzić,  
iż funkcjonariusz dokonujący zgodnie z obowiązującą procedurą czynności 
określonych w art. 19 a ust. 1 i 2 u.o.p., nie wypełnia jednocześnie znamion 
czynu zabronionego z art. 24 k.k. i dlatego należy zauważyć racjonalność  
w rozwiązaniu jakie zastosował legislator, który tworząc takie konstrukcje 
przepisów nie zostawił miejsca na wątpliwości odnoszące się do kwestii tego 
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rodzaju, czy do popełnienia czynu zabronionego doszłoby, gdyby nie aktywna 
działalność służb (Kosmaty 2010, s. 141).

Generalnie, czynności dokonywane w ramach owego kontratypu, w od-
różnieniu od prowokacji z art. 24 k.k. nie charakteryzują się uporczywością 
oraz nie maja charakteru ofensywnego, winny być bierne, albowiem osoba 
której propozycja jest składana ma swobodę wyboru – może ją zaakceptować 
lub odrzucić i jeżeli zachowanie funkcjonariusza, bądź osoby z nim współpra-
cującej naruszy powyższą zasadę to jest to równoznaczne z możnością pocią-
gnięcia takich osób do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej (Wyrok 
Sądu Najwyższego z dn. 10.07.2007 r., II KK 387/06, OSNwSK 200, nr 1, 
poz. 1587). Analogicznie w omawianym kontekście niedopuszczalne będzie 
podżeganie, pomocnictwo lub kierowanie działaniami przestępnymi, bowiem 
wówczas tracą one przymiot legalności, a co za tym idzie stanowią nielegalną 
prowokację (Kołodziejczak i Sobiech 2010, s. 39).

3.3. Prowokacja policyjna a nielegalne podżeganie w świetle orzecznictwa 
strasburskiego 

W związku z dyskusją odnośnie legalności i konstytucyjności dokonywa-
nia transakcji pozornej warto zwrócić uwagę na standard, który został ukształ-
towany w europejskiej judykaturze, a mianowicie w dorobku Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Otóż, w wyroku wydanym w sprawie 54648/09 
Furcht przeciwko Niemcom dokonano rozróżnienia pomiędzy legalną prowo-
kacją policyjną, a nielegalnym podżeganiem. Rozróżnienie to jest niezwykle 
istotne z punktu widzenia prawa jednostki do sprawiedliwego procesu, o któ-
rym mowa w art. 6 ust. 1 EKPC, gdyż w finalnym rozrachunku dowody zebra-
ne nie w drodze legalnej prowokacji, ale przy przekroczeniu uprawnień w drodze 
nielegalnego podżegania do popełnienia czynu zabronionego nie powinny stanowić 
podstawy do wydania wyroku skazującego (Matusiak-Frącczak 2015). W prze-
ciwnym wypadku jednostka byłaby pozbawiona tego podstawowego prawa, 
co w związku z dysproporcja sił podmiotów występujących na płaszczyźnie 
prowokator – sprowokowany, stanowiłoby wyraźną, zbyt daleko idącą oraz 
niekonstytucyjną  ingerencję w sferę jej praw i wolności. Wobec tego Trybunał 
wypracował kryteria pozwalające ocenić czy w konkretnej sprawie ma miejsce 
legalna prowokacja policyjna czy też nielegalne podżeganie. Nalezą do nich:

1. weryfikacja powodów zastosowania wobec konkretnej osoby czynno-
ści operacyjno-rozpoznawczych. Ustalenie uprzedniej karalności tejże 
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osoby, a także jej ewentualnych predyspozycji do popełnienia prze-
stępstwa (Wyrok ETPC z dnia 23.10.2015 r. w sprawie 54648/09 
Furcht v. Niemcy, pkt 50-51; Wyrok ETPC z dnia 4.11.2010 r.  
w sprawie 18757/06 Bannikova v. Rosja, pkt 38, 41; Wyrok ETPC 
z dnia 9.06.1998 r. w sprawie 44/1997/828/1034 Teixeira de Ca-
stro v. Portugalia, pkt 37-38; Wyrok ETPC z dnia 5.02.2008 r. w 
sprawie 74420/01 Ramanauskas v. Litwa, pkt 56; Wyrok ETPC z 
dnia 26.10.2006 r. w sprawie 59696/00 Khudobin v. Rosja, pkt 129, 
135; Wyrok z dnia 15.12.2005 r. w sprawie 53203/99 Vanyan v. Ro-
sja, pkt 49; Wyrok ETPC z dnia 1.07.2008 r. w sprawie 10071/04 
Malininas v. Litwa, pkt 36; Wyrok ETPC z dnia 24.04.2014 r. w 
sprawach połączonych 19678/07, 52340/08, 6228/09, 7451/09 
i 19213/09 Lagutin i inni v. Rosja, pkt 91; Wyrok ETPC z dnia 
2.10.2012 r. w sprawach połączonych 23200/10, 24009/07 i 556/10 
Veselov i inni v. Rosja, pkt 90);

2. ustalenie czy konkretne czynności operacyjno-rozpoznaw-
cze zostały podjęte w sposób, aby istniała możliwość obję-
cia ich nadzorem lub kontrolą (nawet następczą już w proce-
sie karnym) ze strony sadu (Wyrok ETPC z dnia 27.10.2004 r. 
w sprawach połączonych 39647 i 40461/98 Edwards i Lewis  
v. Zjednoczone Królestwo, pkt 46; Wyrok ETPC z dnia 9.06.1998 
r. w sprawie 44/1997/828/1034 Teixeira de Castro v. Portugalia, 
pkt 38-39; Wyrok ETPC z dnia 26.10.2006 r. w sprawie 59696/00 
Khudobin v. Rosja, pkt 129; Wyrok ETPC z dnia 1.07.2008 r.  
w sprawie 10071/04 Malininas v. Litwa, pkt 34; Wyrok ETPC  
z dnia 24.04.2014 r. w sprawach połączonych 19678/07, 52340/08, 
6228/09, 7451/09 i 19213/09 Lagutin i inni v. Rosja, pkt 94; Wy-
rok ETPC z dnia 2.10.2012 r. w sprawach połączonych 23200/10, 
24009/07 i 556/10 Veselov i inni v. Rosja, pkt 94);

3. zbadanie, czy dana osoba osiągnęła jakąkolwiek korzyść majątkową  
z przestępstwa (Wyrok ETPC z dnia 23.10.2015 r. w sprawie 
54648/09 Furcht v. Niemcy, pkt 51; Wyrok ETPC z dnia 26.10.2006 
r. w sprawie 59696/00 Khudobin v. Rosja, pkt 134; Wyrok ETPC  
z dnia 4.11.2010 r. w sprawie 18757/06 Bannikova v. Rosja, pkt 42);

4. ustalenie, czy dany podmiot prywatny został poddany naciskom, 
środkom perswazji lub stymulacji w celu popełnienia czynu zabronio-
nego, a zwłaszcza czy nakłanianie do jego popełnienia kontynuowano 
pomimo uprzedniej odmowy określonej osoby uczestniczenia w jego 
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popełnieniu lub wyraźnej woli wycofania się (Wyrok ETPC z dnia 
23.10.2015 r. w sprawie 54648/09 Furcht v. Niemcy, pkt 52; Wyrok 
ETPC z dnia 4.11.2010 r. w sprawie 18757/06 Bannikova v. Rosja, 
pkt 47; Wyrok ETPC z dnia 2.10.2012 r. w sprawach połączonych 
23200/10, 24009/07 i 556/10 Veselov i inni v. Rosja, pkt 92).

Mając na uwadze powyższe kryteria można wywnioskować, iż: nielegalne 
podżegania zachodzi, gdy:

1. rola tajnych agentów w dokonaniu czynu zabronionego przez osobę pro-
wokowaną jest aktywna, a nie pasywna;

2. prowokowana jest osoba przypadkowa, a służby w momencie rozpoczęcia 
operacji nie dysponowały wiarygodnymi informacjami o możliwości popełnienia 
przez tę osobę czynu zabronionego;

3. nie zostały dopełnione ustawowe formalne warunki przeprowadzenia 
prowokacji (Matusiak-Frącczak 2014).

Powyższe tezy są niezwykle istotne z punktu widzenia organów doko-
nujących transakcji pozornej, a także w kontekście potencjalnego zjawiska 
nadużywania uprawnień służb i w konsekwencji zbyt daleko idącej ingerencji  
w sferę życia prywatnego jednostek, a to z uwagi na fakt, iż w każdym przypadku 
ciężar udowodnienia legalności czynności operacyjno-rozpoznawczych spoczy-
wa na oskarżycielu publicznym, co oznacza, że to nie oskarżony ma wykazać, iż 
funkcjonariusze publiczni przekroczyli swoje uprawnienia i dopuścili się niele-
galnego podżegania do popełnienia czynu zabronionego (Wyrok ETPC z dnia 
23.10.2015 r. w sprawie 54648/09 Furcht v. Niemcy, pkt 53; Wyrok ETPC  
z dnia 4.11.2010 r. w sprawie 18757/06 Bannikova v. Rosja, pkt 49-50; Wy-
rok ETPC z dnia 8.01.2013 r. w sprawie 25282/07 Baltinš v. Łotwa, pkt 57).

Konkludując, należy zauważyć, że w ślad za linia orzeczniczą ETPC pol-
skie sądy uznają, że nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu karnym 
dowody, które nie zostały uzyskane w drodze legalnej prowokacji policyjnej, 
lecz w wyniku dokonania nielegalnego podżegania do popełnienia czynu 
zabronionego.

3.4. Prowokacja policyjna w świetle orzecznictwa amerykańskiego

Aby zacząć rozważania odnośnie tego tematu pierw należy przybliżyć im-
mamentnie związany z przedmiotowym zagadnieniem termin „entrapment”. 
Otóż, ów pojęcie dotyczy przekroczenia granic legalnej prowokacji policyjnej, 
a polegającej na możności uwolnienia się na odpowiedzialności karnej przez 
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osobę, która oskarżona jest o popełnienie przestępstwa poprzez wykazanie,  
że uprzednio popełniony czyn zabroniony stanowi wyłącznie efekt aktywno-
ści funkcjonariuszy organów państwowych (Machaj 2011, s. 31-43). Jest to 
tzw. „zarzut usidlenia”. Na pierwszy rzut oka wydaje się więc, że w aspekcie 
aktywnej działalności agentów standard ukształtowany w orzecznictwie ETPC 
odpowiada temu amerykańskiemu. Jednakże, po dogłębniejszym przeanalizo-
waniu tej kwestii okazuje się, że tak do końca nie jest, albowiem mechanizm 
związany z zarzutem usidlenia w ichniejszych realiach prawnych, za sprawą 
faktu, że USA nie jest państwem o charakterze jednolitym, należy rozpatrywać 
bądź to z obiektywnego, bądź z subiektywnego punktu widzenia. W pierw-
szym przypadku rozstrzygniecie dotyczy zagadnienia czy nakłanianie jednostek 
przez państwo do dokonania czynu zabronionego przekroczyło dopuszczalne gra-
nice (czy z moralnej, czy to z prawnej perspektywy (Machaj 2011, s. 31-43).  
Z kolei model subiektywny polega na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy 
podsądny był skłonny popełnić przestępstwo, zanim agent państwa podjął w stosun-
ku do niego prowokacyjne działania (Machaj 2011, s. 31-43). Przyjęcie którego-
kolwiek z modeli pociąga za sobą istotne skutki procesowe, ponieważ przyjęcie 
modelu obiektywnego sprowadza się do tego, że:

profesjonalny sędzia jest zobowiązany- zgodnie z obowiązującą w amery-
kańskim prawie zasadą „owoców zatrutego drzewa”- do  uznawania do-
wodów uzyskanych w wyniku entrapment za niedopuszczalne oraz, alter-
natywnie, do umorzenia postępowania lub zezwolenia prokuratorowi na 
dalsze prowadzenie sprawy, ale bez możliwości powołania się na nielegalne 
zgromadzone materiały (Machaj 2011, s. 31-43). 

Z kolei za sprawą teorii subiektywnej:

dozwolone jest przedstawienie w procesie dowodów zgromadzonych  
w rezultacie prowokacji, oskarżony może uwolnić się od odpowiedzialności 
karnej dzięki merytorycznemu wykazaniu usidlenia, a ława przysięgłych 
orzeka o winie lub niewinności podsądnego na podstawie stanu faktycznego 
ustalonego w konkretnej sprawie (Machaj 2011, s. 31-43). 

W finalnym rozrachunku Sąd Najwyższy w USA oraz większość legislatyw 
stanowych przyjęło model subiektywny i w konsekwencji stał się on obowiązu-
jący na poziomie federalnym. Mając jednak na uwadze, iż prawo amerykańskie 
jest produktem systemu common law należy zauważyć, że jego osobliwością 
jest występowanie precedensu, który stanowi formę tworzenia prawa przez 
praktykę. Otóż, precedens jest to takie rozstrzygnięcie sądowe, które tworzy 
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formalnie wiążącą regułę ogólną, która wyznacza standard w przypadku za-
istnienia potrzeby wydania w przyszłości decyzji sądowej, która dotyczyłaby 
identycznego typu materii jak ta, w której wydano rozstrzygnięcie stanowiące 
precedens (Kmieciak 2011, s. 9-18). W związku z tym, że rozważania odno-
śnie prowokacji policyjnej obejmują także wszelkie kwestie dowodowe należy 
zauważyć, iż w sytuacjach, gdzie zastosowano prowokację policyjną potencjal-
nie mogą mieć zastosowanie różne precedensy sądowe jak np. te odnoszące 
się do normy skłonności do popełnienia określonego przestępstwa (404 FRE), 
która odnosi się do dowodu z charakteru, czy też normy FRE dotyczącej do-
puszczalności istotnych dowodów (Tokarczuk 2011, s. 282).

Konkludując, należy zauważyć, iż amerykański entrapment w ujęciu su-
biektywnym znacząco odbiega od standardu ukształtowanego w judykaturze 
ETPC, a to za sprawa faktu, że w europejskim modelu stosowania prowoka-
cji policyjnej w każdym przypadku ciężar udowodnienia legalności uprzednio 
podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych spoczywa na oskarżycielu 
publicznym, a co za tym idzie to nie oskarżony ma wykazać, iż funkcjonariu-
sze służb dopuścili się przekroczenia swoich uprawnień, podczas gdy w modelu 
amerykański to na oskarżonym spoczywa obowiązek merytorycznego wykaza-
nia usidlenia. 

3.5. Prowokacja policyjna – analiza podsumowująca

Reasumując, należy uznać, że standard konstytucyjny w kontekście wy-
typowania w polskim systemie prawnym przepisów dotyczących transakcji 
pozornej jest zachowany. Otóż, Konstytucja RP wymaga, aby ograniczenia 
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw były ustanowione 
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 
dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Sam Trybunał Konstytucyjny zauważył, iż ustawodawca ma obowiązek 
zwalczania tych wszystkich negatywnych zjawisk poprzez przyjęcie stosow-
nych rozwiązań legislacyjnych nadających właściwym organom niezbędnych 
uprawnień, które bezpośrednio będą w jak najskuteczniejszy sposób przeciw-
działać zjawisku przestępczości. Prócz tego, czynności operacyjno-rozpoznaw-
cze podjęte w ramach prowokacji policyjnej, abstrahując od istnienia kontra-
typu, które pozornie godzą w dobra chronione prawem, w rzeczywistości służą 
ich ochronie. Powyższe przemawia za słusznością ustanowienia przez ustawo-
dawcę, tak brzmiących przepisów odnośnie prowokacji policyjnej. Jedynym co 
może budzić pewne kontrowersje i co stanowi główny przyczółek do dyskusji 
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jest fragment Konstytucji, zgodnie z którym ograniczenia w zakresie korzy-
stania z konstytucyjnych wolności i praw nie mogą naruszać istoty tych praw. 
Jednakże, standard ukształtowany w orzecznictwie ETPC, który odróżnia pro-
wokację policyjną od nielegalnego podżegania wydaje się również wyznaczać 
granice pomiędzy nienaruszaniem, a naruszaniem owej istoty praw.

Tak więc, gdyby np. istniało uregulowanie, które pozwalałoby na zarzą-
dzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec przypadkowych ludzi, 
a także gdyby istniała możność wykorzystania takich nielegalnie uzyskanych, 

„pierwotnie skażonych” dowodów w ramach takiej prowokacji- to wówczas 
rzeczywiści istniałaby podstawa do stwierdzenia niekonstytucyjności takiej re-
gulacji, bowiem:

nie jest możliwe zaakceptowanie sytuacji, w której funkcjonariusze demo-
kratycznego państwa, funkcjonariusze władzy publicznej mogliby groma-
dzić dowody wbrew obowiązującemu prawu, natomiast zgodnie z prawem 
na podstawie właśnie tych dowodów, obywatele mieliby ponosić odpowie-
dzialność karną (Postanowienie Sądu Najwyższego z 19.03.2014 r., 
sygn. II KK 265/13, OSNKW 2014/9, poz. 71). 

Natomiast w kontekście obawy przed nadużywaniem zarzadzania czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych stanowiących prowokację policyjną na-
leży zauważyć, że służby są względnie powściągliwe w jej wykorzystywaniu, 
a świadczy o tym prognoza statystyczna. Otóż, co prawda Policja odmówi-
ła udzielenia informacji statystycznej nt. stosowania transakcji pozornej  
(ale w stosunku do innych danych nie odmówiła), lecz ABW, CBA, ŻW oraz 
SG wzięły udział w stosownym badaniu i dlatego można szacować (pomimo, 
że badania dotyczyły lat 2011-2013), gdyż jak pokazują jego wyniki, w per-
spektywie rocznej poziom dokonywania transakcji pozornej utrzymuje się 
mniej więcej na stałym poziomie, że:

jeżeli Policja realizuje ok. 80% kontroli operacyjnych, przeszło 90% wy-
stąpień o dane bakowe i ok. 70% wystąpień o dane telekomunikacyjne,  
to w podobnej proporcji może sięgać po transakcję pozorną. Oznaczałoby 
to, że Policja rocznie przeprowadza ok. 80 tego typu operacji. Jest to jednak 
tylko przypuszczenie, oparte na czysto statystycznym zestawieniu liczby pozo-
stałych analizowanych czynności operacyjnych Policji wobec czynności opera-
cyjnych innych uprawnionych organów (Szumiło-Kulczycka 2015, s. 42).

Jednakże przypuszczenie, które pozwala domniemywać, iż w Polsce nie 
istnieje problem nadmiernego stosowania kontratypu prowokacji policyjnej. 
Za powyższą tezą przemawia także fakt, że wskaźnik ilości stwierdzonych 
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przestępstw na czas przeprowadzania badania jest znacznie wyższy niż współ-
cześnie (2013 r.- 1 061 238; 2020 r.-765 408) (Komenda Główna Policji).

Z drugiej zaś strony warto zwrócić uwagę, iż funkcjonariusz dopuszcza-
jący się czynności, które stanowią przekroczenie ustawowych granic prowo-
kacji policyjnej i w konsekwencji stają się nielegalnym podżeganiem, mogą  
w stosunkowo prosty sposób podejmować próby uniknięcia odpowiedzialno-
ści karnej. Otóż, należy rozważyć czy istnieje możliwość powołania się przez 
takiego funkcjonariusza na kontratyp stanu wyższej konieczności, czyli takiej 
okoliczności wyłączjącej bezprawność czynu, której osobliwość polega na tym, 
iż w celu uchylenia niebezpieczeństwa grożącemu dobru chronionemu pra-
wem poświęca się inne dobro chronione prawem, przy zastrzeżeniu że dobro 
poświęcone nie przedstawia wartości oczywiści wyższej niż dobro ratowane, 
a uchylenie niebezpieczeństwa może jedynie nastąpić na skutek poświęcenia 
tego dobra.

Otóż, dokonując literalnej wykładni przepisu regulującego tę kwestię 
można dojść do wniosku, że pomimo kontrowersji z tym związanych, teore-
tycznie taka możliwość istnieje, pod warunkiem wszak, iż w ocenie sądu czyn 
wypełnił znamię ratowania dobra, które zostałoby uznane za dobro wyższej 
wartości niż dobro chronione prawem w ewentualnym przepisie, regulującym 
przestępstwo, którego ustawowe znamiona funkcjonariusz swym czynem wy-
pełnił, a bezpieczeństwo miało charakter bezpośredni i nie można było go ina-
czej unikną niż przez poświęcenie innego dobra chronionego prawem.

4. PROWOKACJA OBYWATELSKA 

Na gruncie niniejszej pracy przez prowokacje obywatelską należy rozu-
mieć działalność tzw. łowców pedofilów, która zmierza do ujawnienia osób 
o skłonnościach pedofilskich i podjętych w celu skierowania przeciwko nim 
postępowania karnego, a polegających w szczególności na nawiązaniu kon-
taktu przez łowców pedofilów, którzy występują pod pozorem osoby małolet-
niej, z domniemanym pedofilem, w celu pozornego umówienia się na odbycie 
stosunku płciowego. Wówczas, kiedy dochodzi do wcześniej zaaranżowanego 
spotkania zamiast dziecka na sprawcę czeka łowca pedofilów i dokonuje tzw. 
zatrzymania obywatelskiego uregulowanego w art. 243 § 1 k.p.k., który sta-
nowi, że każdy ma prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku przestępstwa lub  
w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi 
obawa ukrycia się tej osoby lub jeżeli nie można ustalić jej tożsamości (Ustawa 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2021.534). 
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W znacznej ilości przypadków takiemu zatrzymaniu towarzyszy transmitowa-
nie lub nagrywanie, a w rezultacie nawet rozpowszechnianie wizerunku takich 
osób, co ewentualnie może doprowadzić do nieodwracalnej, społecznej stygma-
tyzacji ujętego sprawcy. W konsekwencji, mimo towarzyszącej prowokatoro-
wi dobrej wiary, może dojść do ujęcia sprowokowanego, które niekoniecznie  
w świetle prawa uchodzi za legalne, zwłaszcza że Policja formalnie nie prowa-
dzi współpracy ze swoistymi łowcami pedofilów, a zatem nie może być w tym 
przypadku mowy o jakichkolwiek czynnościach operacyjno-rozpoznawczych.

4.1. Działalność łowców pedofilów w świetle przepisów prawa  
(art. 24 K.K.)

Jak zostało już wielokrotnie wspomniane, zgodnie z art. 24 k.k.: od-
powiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie po-
stępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego (Ustawa  
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.2021.2345). W tym miejscu 
powyższą regulacje należy skonfrontować z działalnością łowców pedofilów. 
Otóż, trzeba zauważyć, iż poprzez działalność łowców, która sprowadza się 
do konwersowania z potencjalnym pedofilem w taki sposób, aby w jak naj-
szybszym czasie umożliwić takim osobom popełnienie przestępstwa, poten-
cjalnie dochodzi do wypełnienia ustawowych znamion czynu zabronionego  
z art. 24 k.k., pod warunkiem, iż czynności podjęte przez prowokatora będą na 
tyle aktywne (np. poprzez uporczywość w kontaktach z rzekomym pedofilem, 
wysyłanie jednoznacznych, zachęcających do odbycia stosunku płciowego wia-
domości czy wreszcie użycie pseudonimu, który sygnalizuje skłonność do jego 
odbycia), że finalnie wypełnią znamię nakłaniania. Taka aktywna prowokacja 
w konsekwencji doprowadza do sytuacji, że zachowanie prowokatora staje się 
czynem przestępnym, albowiem czynności podjęte przez łowców pedofilów 
nie są w sposób szczególny chronione prawem i należałoby je w takiej sytuacji 
zakwalifikować jako nakłanianie do popełnienia przestępstwa w celu skiero-
wania przeciwko domniemanemu pedofilowi postępowania karnego. Jest to 
szczególnie ważne w kontekście nadmiernej aktywności prowokatora, gdyż jak 
zostało już wspomniane we wcześniejszych rozważaniach, nawet działalność 
kompetentnych funkcjonariuszy w ramach kontratypu prowokacji policyjnej, 
jeżeli jest aktywna, a nie pasywna to zgodnie z orzecznictwem ETPC, które 
za sprawą ratyfikowanych umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska 
respektuje, w świetle prawa pozbawione jest przymiotu legalności i stanowi 
nielegalne podżeganie. Jednakże, należy zauważyć, że jeśli czynności podjęte 
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przez łowców pedofilów okażą się na tyle bierne, iż nie wypełnią znamienia 
nakłaniania, to wówczas nie dochodzi do wypełnienia ustawowych znamion 
czynu zabronionego określonego w art. 24 k.k.

4.2. Działalność łowców pedofilów w świetle przepisów prawa  
- stan wyższej konieczności

Z perspektywy prowokatora, który dopuścił się wypełnienia znamion czy-
nu zabronionego z art. 24 k.k., kontratyp stanu wyższej konieczności stanowi 
naturalnie intuicyjną linię obrony, bowiem bezpieczeństwo seksualne i psy-
chiczne osoby małoletniej, która niezdolna jest do dokonywania właściwego 
wyboru w aspekcie swojego życia seksualnego stanowi, w konfrontacji z na-
ruszeniem dokonanym przez prowokatora, ważniejsze dobro chronione pra-
wem (Bojarski 2012, s. 544). Ponadto, łowcy pedofilów uznają, że prowokacja  
w rzeczywistości przysługuje się ochronie powszechnie uznawanych wartości, 
a zarazem służy zwalczaniu szczególnie nieaprobowanych postaw społecz-
nych. Jednakże, w tym miejscu należy przypomnieć, iż na formalne przesłanki 
możności powołania się na kontratyp stanu wyższej konieczności składają się 
jeszcze: bezpośredniość niebezpieczeństwa oraz zasada subsydiarności wyra-
żająca się w tym, że niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć niż przez 
poświęcenie innego dobra chronionego prawem. W związku z powyższym, 
abstrahując od wagi poświęconego oraz ratowanego dobra, z uwagi na to,  
że niebezpieczeństwo ma jedynie charakter potencjalny (osoba młodociana po-
niżej 15 roku życia w rzeczywistości nie jest zagrożona), a skuteczniejszym kro-
kiem podjętym przez obywatela zdaje się być powiadomienie organów ścigania  
o doznanych doświadczeniach, należy odmówić możliwości powołania się 
przez prowokatora na kontratyp stanu wyższej konieczności, a to w szczegól-
ności zważywszy na fakt, że organy ścigania mogłyby zakwalifikować doświad-
czenia prowokatora jako wiarygodną informację o przestępstwie, a to w kon-
sekwencji być może, stworzyłoby możność zarządzenia wobec domniemanego 
pedofila legalnej prowokacji policyjnej, a to w rezultacie stanowiłoby najsku-
teczniejszy środek ujęcia potencjalnego sprawcy.

4.3. Transmitowanie, nagrywanie oraz rozpowszechnianie wizerunku 
sprowokowanego ujętego w trakcie zatrzymania obywatelskiego

Jak zostało wspomniane na początku niniejszego podrozdziału prowo-
kacji obywatelskiej towarzyszy bardzo często zatrzymanie obywatelskie, które 
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jest uregulowane w art. 243 § 1 k.p.k. oraz nagrywanie i transmitowanie tych 
czynności, a co za tym idzie zazwyczaj także rozpowszechnianie wizerunku 
sprowokowanego. Przedmiotem niniejszego fragmentu pracy będą więc roz-
ważania odnośnie ustalenia zgodności z prawem nagrywania, transmitowania 
oraz upubliczniania wizerunku zwabionych potencjalnych pedofilów. Otóż za-
kładając, iż łowcą pedofilów okazałby się podmiot medialny należy zauważyć, 
że zgodnie z art. 13 ust. 2 pr. pras.:

nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, prze-
ciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak 
również danych osobowych i wizerunków światków, pokrzywdzonych  
i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę (Ustawa z dnia 
26.01.1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U.2018.1914).

Jednakże pojawia się pytanie, czy ów zakaz obejmuje jedynie podejrzanych, 
czy może też osób, wobec których nie podjęto jeszcze formalnych czynności 
procesowych. Powyższe wątpliwości zostały rozwiane w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, który stwierdził, iż w związku domniemaniem racjonalnego 
prawodawcy, wyszczególnienie przypadków ustanowionych w ustawie należy 
interpretować w myśl wykładni językowej i systemowej, a zatem nie można 
rozszerzyć ów katalogu na inne podmioty, a to w szczególności zważywszy 
na fakt, iż legislator przywołuje je w kontekście wyjątków od ogólnej zasady  
(Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.07.2011 r., sygn. K 25/09). 
Mimo wszystko należy przyznać, że od nagrywania, transmitowania i upu-
bliczniania nagrań, które jednoznacznie stygmatyzują rzeczonych sprawców, 
łowcy pedofilów winni stronić, albowiem właściwym do stwierdzenia prze-
stępstwa jest sąd, a zgodnie z zasadą domniemania niewinności każdego uwa-
ża się za niewinnego dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomoc-
nym wyrokiem sądu; z kolei do powiadamiania społeczeństwa o przypadkach 
stwierdzonej pedofilii nie służą materiały dostarczone przez łowców pedofilów, 
lecz Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W tym miejscu należy zauważyć, że potencjalny łowca pedofilów będący 
podmiotem medialnym, ale nie tylko, w konsekwencji może podlegać odpo-
wiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych oraz odpowiedzialności 
karnej za zniesławienie (art. 212 k.k.) lub zniewagę (art. 216 k.k.), w przy-
padku, gdyby oskarżenia o pedofilie zostały skierowane bezpodstawnie lub 
wobec niewłaściwej osoby. Ponadto, taka osoba może doszukiwać się ochrony 
na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2021.1062), 
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bowiem ten którego wizerunek nielegalnie rozpowszechniono może żądać za-
niechania dalszego naruszania, usunięcia skutków tego naruszenia (w szczegól-
ności poprzez złożenie stosownego publicznego oświadczenia). W wypadku 
zaś naruszenia zawinionego sąd może przyznać odpowiednią sumę w ramach 
zadośćuczynienia lub może zobowiązać naruszyciela do przekazania odpo-
wiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

4.4. Kwalifikacja prawna czynu osoby sprowokowanej

Abstrahując od konsekwencji prawnych czynu prowokatora, w niniej-
szym fragmencie pracy zostaną poczynione rozważania odnośnie tego czy dzia-
łania sprowokowanego w ogóle wyczerpują znamiona jakiegokolwiek czynu 
zabronionego. Wydaje się w przeważającej ilości przypadków czynności pod-
jęte przez sprowokowanego potencjalnie należy rozpatrywać w kontekście art. 
200 a k.k., który stanowi, że kto w celu popełnienia przestępstwa określonego 
w art. 197§3 pkt.2  k.k. (zgwałcenie osoby małoletniej poniżej lat 15) lub art. 
200 (obcowanie płciowe z małoletnim), jak również produkowania lub utrwa-
lania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, 
za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do 
należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spo-
tkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Powyższy przepis stanowi przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego, 
a wobec tego jest urzeczywistnieniem koncepcji tzw. kryminalizacji na przed-
polu czynu, która najogólniej mówiąc polega na typizowaniu w formie wyodręb-
nionej rodzajowo postaci czynu zabronionego zachowania, które dotychczas pena-
lizowane było w formie zjawiskowej (w tym przypadku stadialnej) istniejącego już 
przestępstwa rodzajowego (Sosik 2017, s. 137). Finalnie na linii prowokator-

-sprowokowany nie występuje małoletni poniżej 15 roku życia, a wobec tego 
trudno zarzucić, aby rzekomy pedofil zrealizował ustawowe znamiona czynu 
zabronionego, ponieważ w Polsce nie jest penalizowane umawiane się przez 
sieć z dorosłym człowiekiem będąc w błędnym przekonaniu, że jest to dziecko. 
Otóż, aby podlegać odpowiedzialności karnej za umawianie się przez internet  
z dzieckiem w celu doprowadzenia go do stosunku płciowego, sprawca musi rzeczy-
wiście umówić się z dzieckiem (Sosik 2017, s. 136).

Reasumując, z uwagi na to, że działalność domniemanego pedofila  
z praktycznego punktu widzenia nie godzi w dobro prawne osoby małolet-
niej poniżej lat 15, nie może on podlegać odpowiedzialności karnej, a samo 
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wyobrażenie rzekomego pedofila o wieku prowokatora pozostaje bez znacze-
nia. Ponadto, w kontekście faktu, iż art. 200 a k.k. stanowi przygotowanie 
do przestępstwa pedofilskiego należy podkreślić, jak zauważa M. Małecki,  
że formy stadialne nie są „autozwrotne” („usiłowanie usiłowania) ani „odwrotne” 
(„usiłowanie przygotowania”). (…) Skoro nie jest możliwe usiłowanie przygoto-
wania, to nie jest możliwe ani usiłowanie udolne ani usiłowanie nieudolne przy-
gotowania (Małecki 2015), z którym poniekąd za sprawą faktu, że dokonanie 
przedmiotowego czynu zabronionego od samego początku jest obiektywnie 
niemożliwe, mamy do czynienia, a to z uwagi na fakt, że w kontekście działal-
ności łowców pedofilów brak jest rzeczywistego niebezpieczeństwa grożącemu 
małoletniemu poniżej lat 15.

4.5. Ujęcie obywatelskie sprowokowanego

Zgodnie z art. 243 § 1 k.p.k. każdy ma prawo ująć osobę na gorącym 
uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu prze-
stępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej 
tożsamości (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, 
Dz.U.2021.534). Powyższa regulacja stanowi o tzw. „ujęciu obywatelskim”. 
Jak zostało wspomniane we wcześniejszych rozważaniach ów zatrzymanie 
obywatelskie często wykorzystywane jest w ramach ujęcia domniemanych 
pedofilów przez łowców. Skoro jednak zostało ustalone, że w rzeczywistości 
domniemani pedofile swoim postępowaniem, co do zasady, nie wypełniają 
ustawowych znamion żadnego czynu zabronionego to wówczas pojawia się 
pytanie, czy łowcy pedofilów legalnie dokonują ów zatrzymania obywatelskie-
go, wszak sprowokowany nie popełnia przestępstwa, a co za tym idzie ani nie 
został złapany na gorącym uczynku, ani nie ucieka bezpośrednio po popełnie-
niu przestępstwa, więc w sytuacji gdyby nawet faktycznie uciekał, wydaje się  
że nie ma podstaw podjęcia pościgu za sprowokowanym. W przypadku takie-
go zatrzymania należy stwierdzić, że prowokator kolejny raz dopuszcza się czy-
nu wypełniającego znamiona przestępstwa, a mianowicie czynu zabronionego 
z art. 189 k.k. (bezpodstawne pozbawienie wolności).

W zaistniałym przypadku, rzecz jasna, prowokator najpewniej po-
zostaje w nieświadomości bezprawności swojego postepowania, jednakże  
w finalnym rozrachunku to sąd zbada kwestię czy w usprawiedliwionej nie-
świadomości i rozstrzygnie czy w rezultacie prowokator zostanie „beneficjen-
tem dobrodziejstw” art. 30 k.k.  Co wymaga podkreślenia, w ramach swojego  
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stanowiska Prokuratura Krajowa zaprezentowała zdanie odrębne w stosunku 
do tego prezentowanego w doktrynie. Otóż stwierdziła, że: 

w razie obywatelskiego ujęcia sprawcy z art. 200 a k.k. przez osoby zwane 
mianem łowców pedofilów spełnione są przesłanki z art. 243 § 1 k.p.k. 
Przepis nie wprowadza bowiem ograniczeń ani co do osoby, która dokonuje 
ujęcia, ani co do rodzaju i formy stadialnej przestępstwa jakiego miał się do-
puścić zatrzymany (Zastępca Komendanta Głównego Policji 2021, s. 2). 

Jednakże, wydaje się stanowisko Prokuratury Krajowej jest niewłaści-
we, prawdopodobnie bowiem niesłusznie zakłada, iż w obrębie art. 200 a k.k. 
sprowokowany w ramach prowokacji obywatelskiej dopuszcza się usiłowania 
nieudolnego, podczas gdy w rzeczywistości domniemany pedofil znajduje się 
dopiero w przygotowawczej fazie przestępstwa, przy czym należy pamiętać,  
iż nie posiada ona wewnętrznych form stadialnych (Małecki 2011, s. 89-101).

4.6. Inny praktyczny przykład prowokacji obywatelskiej – koncepcja roz-
szerzenia terminu 

W dotychczasowych rozważaniach mianem prowokacji obywatelskiej 
została określona działalność łowców pedofilów, która zmierza do ujawnie-
nia osób o skłonnościach pedofilskich w celu skierowania przeciwko nim po-
stępowania karnego. Jednakże, należałoby rozważyć czy mianem prowokacji 
obywatelskiej można byłoby określić również taka działalność obywateli, która 
skierowana byłaby przeciwko osobom sprawującym funkcje publiczne. W ni-
niejszych rozważaniach za przykład posłuży zawód sędziego. Otóż argumen-
tem, który przemawiałby za taka klasyfikacją omawianego zagadnienia jest fakt, 
że taka prowokacja de facto służyłaby interesowi publicznemu, jakim jest do-
bro wymiaru sprawiedliwości. 

W tym kontekście warto wspomnieć o wyroku, w którym Izba Dyscypli-
narna Sądu Najwyższego, w sprawie o sygn.: II DSS 12/19 orzekła w kwestii 
sędzi, która dopuściła się udzielenia odpłatnej porady prawnej i tym samym 
została obwiniona o uchybienie godności sprawowanego urzędu. Abstrahu-
jąc od ostatecznego rozstrzygnięcia, warto odnotować spostrzeżenie sędzie-
go sprawozdawcy, który stwierdził, że każdy powinien zdać test prowokacji  
w stu procentach, a nadto jest ona dozwolona, jeżeli może wykryć niepra-
widłowości (Żaczkiewicz-Zborska). Takie stanowisko zdaje się aprobować 
koncepcję nazywania mianem prowokacji obywatelskiej nie tylko działalności  
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łowców pedofilów, ale także każdej innej, która byłaby podjęta w celu ochrony 
jakiegokolwiek interesu publicznego.

Analogicznie do kwalifikacji prawnej czynów podjętych przez łowców 
pedofilów, także w tych przypadkach należałoby orzekać, iż jeżeli prowoka-
tor podejmie przedsięwzięcie w celu skierowania przeciwko prowokowanemu 
postępowania karnego/dyscyplinarnego, a nadto jeżeli jego zachowanie będzie 
na tyle aktywne, że wypełni znamię nakłaniania, to wówczas dopuści się czynu 
zabronionego określonego w art. 24 k.k. i słusznie poniesie odpowiedzialność 
karną, wszak nierozsądnym byłoby nadużywanie swoistego testu prowokacji. 
Ponadto, najlepszym wyjściem byłoby, aby ów test przeprowadzany był przez 
kompetentnych funkcjonariuszy, lecz nie jest to przedmiotem niniejszych 
rozważań, lecz wyłącznie spostrzeżenie, że mianem prowokacji obywatelskiej 
można określać nie tylko działalność łowców pedofilów, ale w zasadzie każdą 
inną, podjętą w ochronie jakiegokolwiek interesu publicznego.

4.6. Prowokacja obywatelska – analiza podsumowująca 

Warto zwrócić uwagę, że jedynie w stosunku do prowokacji obywatel-
skiej bezpośrednie zastosowanie znajduje art. 24 k.k. Jak pokazują powyższe 
rozważania łowcy pedofilów decydujący się na tak rozumianą prowokację oby-
watelską, w rzeczywistością są bardziej narażeni na odpowiedzialność karną niż 
domniemani pedofile. Jednakże należy zauważyć, że gdyby prowokatorzy dzia-
łali bardziej rozsądnie i co za tym idzie zamiast dokonywania ujęcia obywatel-
skiego na własną rękę, przekazywaliby organom ścigania stosowne zgłoszenie 
odnośnie wiedzy nabytej w toku rozmowy przeprowadzonej z potencjalnym 
sprawcą, to wówczas organy ścigania mogłyby takie zgłoszenie zakwalifiko-
wać w kategorii powzięcia  wiarygodnych informacji o przestępstwie i tym 
samym zaistniałaby możliwość zastosowania wobec domniemanego pedofila 
stosownych czynności operacyjno- rozpoznawczych stanowiących prowokację 
policyjną, wszak art. 200 a k.k. znajduje się w katalogu czynów zabronionych, 
wobec których powzięcia wiarygodnych informacji o przestępstwie daje moż-
ność zarządzenia prowokacji policyjnej (art. 19 ust. 1 pkt. 2 u.o.p.).

PODSUMOWANIE 

Prowokacja jest pojęciem niejednoznacznym, bowiem można posługi-
wać się nim sukcesywnie zarówno na płaszczyźnie języka ogólnego jak i języka 
prawniczego i w zależności od kontekstu użycia oznacza:
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1. podstępne zachowanie się danej osoby, które powzięte jest w celu 
wywołania u kogoś określonej postawy;

2. zachowanie powzięte w celu wywołania w innej osobie postaw i emo-
cji, których dana osoba w normalnych warunkach nie przejawia;

3. podstępną działalność funkcjonariuszy służb lub osób z nimi współ-
pracujących powziętych w celu wyrządzenia szkody określonej 
organizacji.

Na gruncie prawa terminu prowokacja używa się głównie w kontekście 
czynu zabronionego określonego w art. 24 k.k. Współcześnie stanowi prze-
stępstwo sui generis i jest zagrożone karą jaką przewiduje przepis określający 
czyn zabroniony, do popełnienia, którego sprawca nakłaniał prowokowane-
go. Jednakże, takie rozstrzygnięcie zostało przyjęte dopiero wskutek wejścia  
w życie aktualnie obowiązującej ustawy karnej, albowiem w przeszłości niedo-
puszczalne było postrzeganie prowokacji odrębnie od podżegania, gdyż usta-
wodawca przyjął zasadę podrzędności tej pierwszej, która stanowiła jedynie 
szczególny rodzaj drugiego.  

Nadto, należy zauważyć, iż terminem prowokacja można posługiwać się 
także w kontekście czynności operacyjno-rozpoznawczych. Jest to oczywiście 
uzasadniony pogląd, a to ze względu na fakt, iż czynności wypełniające zna-
miona prowokacji policyjnej w rzeczywistości mieszczą się także w definicja 
prowokacji przyjętej na gruncie języka ogólnego. Ów prowokacja policyjna 
jest wieloaspektowym zagadnieniem i należy rozważać o nim nie tylko w ra-
mach prawa krajowego, ale także międzynarodowego. Dlatego w judykatu-
rze ETPC zostały ustanowione pewne standardy, które zapewniają jednostce 
ochronę przed potencjalnym nadużyciem uprawnień funkcjonariuszy. W sys-
temie prawa kontynentalnego wydaje się, iż interes osoby, wobec której zosta-
ły zarządzone czynności operacyjno- rozpoznawcze jest należycie chroniony,  
co ma np. odzwierciedlenie w prawie procesowym, które wyłącza możność 
wykorzystania dowodów zdobytych w ramach przeprowadzenia nielegalnej 
prowokacji policyjnej. 

Prowokacja policyjna, mimo pewnych kontrowersji jakie budzi jej stoso-
wanie jest niezwykle skuteczną metodą zwalczania i zapobiegania przestępczo-
ści, dlatego ustawodawca słusznie ustanowił kontratyp w kontekście czynności, 
które podejmowane są w ramach jej przeprowadzenia. Ciekawie przedstawia się 
też problematyka prowokacji obywatelskiej, w ramach której zwykli obywatele 
podejmują czynności zmierzające do ujawnienia pewnych patologii społecz-
nych w celu ochrony powszechnie aprobowanych wartości. W tym kontekście 
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najczęściej mowa o działalności tzw. łowców pedofilów, którzy mimo towarzy-
szącej im dobrej wiary często przez pochopność i niedostateczną rozwagę sami 
dokonują czynu przestępnego, a domniemanym pedofilom mimo podjętych 
przezeń starań udaje się uniknąć odpowiedzialności karnej.

Reasumując, prawnokarne aspekty prowokacji są niezwykle interesującą 
tematyką, której literatura przedmiotu nie poświęca dostatecznej ilości uwagi. 
Jest to zagadnienie budzące wiele emocji i kontrawersji. Jednakże, analizując 
dogłębnie temat można dojść do wniosku, że rozwiązania przyjęte w aktualnie 
obowiązujących tekstach prawnych oraz w judykaturze są prawnie oraz mo-
ralnie uzasadnione, zarówno w kontekście art. 24 k.k. jak i regulacji zawartej  
w art. 19 a ust. 1 i 2 u.o.p. i w związku z tym nie należałoby gruntownie prze-
redagowywać owych rozwiązań, które w obiektywnym ujęciu należy określić 
jako słuszne i racjonalne.
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THE PARTICULAR TYPES OF PROVOCATION  
UNDER THE DOCTRINE AND JURISPRUDENCE

Abstract: The purpose of the article is to present the individual forms of provo-
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excuses; police provocation, which is operational and reconnaissance activities; 
civic provocation, which is activities aimed at disclosure and punishment  
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PRZESŁANKI  
ODPOWIEDZIALNOŚCI  

KARNEJ LEKARZA  
ZA BŁĄD MEDYCZNY

Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie przesłanek odpowiedzialności karnej 
lekarza za błąd medyczny. Wprowadzenie do powyższej tematyki stanowi krótki 
opis ogólnych przesłanek odpowiedzialności karnej, których spełnienie powoduje 
pociągnięcie lekarza do odpowiedzialności prawnokarnej za popełniony czyn za-
broniony. Do przesłanek powyższych zalicza się: postępowanie w sposób sprzeczny 
z wiedzą i praktyką, skutek w postaci naruszenia lub narażenia na niebezpieczeń-
stwo życia lub zdrowia człowieka, związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem  
a skutkiem a także wina lekarza. W rozdziale tym został przedstawiony również 
przegląd orzecznictwa w odniesieniu do najczęściej popełnianych przestępstw przez 
lekarzy. Opisano także środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu 
lekarza, z uwzględnieniem kar orzeczonych przez sądy lekarskie tj. zawieszenia 
wykonywania zawodu lekarza na okres od roku do pięciu lat oraz pozbawienia 
prawa wykonywania zawodu. W obliczu współczesnych wydarzeń, koniecznym 
było również scharakteryzowanie tzw. klauzuli dobrego Samarytanina związanej 
z epidemią COVID – 19. 

Słowa kluczowe: błąd medyczny, lege artis, odpowiedzialność karna

1. WPROWADZENIE

Zagadnienie odpowiedzialności karnej ponoszonej przez lekarzy za po-
pełniane przez nich błędy medyczne, wydaje się pozostawać niezmiennie  
w centrum uwagi. Dzieje się tak z uwagi na dobra prawnie chronione, z jakimi 
do czynienia mają lekarze wykonując zawód należący do kategorii zawodów 

1 monika.ruszala97@gmail.com, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-
stracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
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zaufania. Odpowiedzialność karna lekarza może powstać nie tylko w wyniku 
działania, jak również zaniechania. Spełnienie przesłanek odpowiedzialności 
karnej lekarza spowoduje pociągnięcie go do odpowiedzialności prawnokarnej 
za popełniony czyn zabroniony. Do przesłanek powyższych zalicza się:

1. Postępowanie w sposób sprzeczny z wiedzą i praktyką.
2. Wystąpienie skutku w postaci naruszenia lub narażenia na niebezpie-

czeństwo życia lub zdrowia człowieka. 
3. Zaistnienie związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a skutkiem.
4. Przypisanie winy lekarzowi. 

Przepis art. 1 KK określa ogólne przesłanki odpowiedzialności karnej 
za przestępstwo, którym jest czyn zabroniony zagrożony karą przez ustawę 
obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony, społecznie 
szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Warunkiem przyjęcia odpowie-
dzialności karnej jest popełnienie czynu, czyli takiego zachowania człowieka, 
którego wynik można zaobserwować w świecie zewnętrznym. Zachowanie to 
może przybrać formę działania lub zaniechania (Mozgawa i in. 2021). Prze-
stępstwo jest czynem, za który uważa się zachowanie człowieka. Wynika z tego, 
że odpowiedzialności karnej nie będą podlegać osoby prawne i inne podmioty 
zbiorowe. Jak zostało powiedziane powyżej zachowanie człowieka musi być 
czynem. Nie będą nim takie zachowania, w których człowiek jest tylko ogni-
wem w związku przyczynowo skutkowym. Co więcej za czyn uważa się je-
dynie uzewnętrznione zachowanie człowieka. Do tej kategorii kwalifikowane 
nie będą przeżycia wewnętrzne, wewnętrzne stany emocjonalne – dopóki nie 
zostaną uzewnętrznione. Innymi słowy czyn to takie zachowanie człowieka, 
które opisane jest takimi elementami, na których oprzeć można odpowiedzial-
ność karną (Zoll i Wróbel 2016, s. 34 – 37).

Kodeks karny warunkuje odpowiedzialność karną od popełnienia przez 
sprawce czynu zabronionego. Za czyn nie można uznać biernego zachowania, 
obecności w czasie, gdy osoba trzecia dokonywała czynu zabronionego. Jeśli 
to zachowanie nie bazuje na pełnieniu roli osoby niezbędnej czy użytecznej 
dla popełnienia przestępstwa, nie sposób zarzucić osobie tej zachowania na-
gannego (Wyrok SA w Krakowie z 30.11.2011 r., II AKa 163/11). Aby czyn 
popełniony przez sprawcę uznany został za podstawę odpowiedzialności karnej 
musi on być w pełni zgodny z czynem opisanym w przepisach karnych. Należy 
zwrócić uwagę na to, że przepisy prawa karnego materialnego, które opisują 
znamiona czynu zabronionego, nie mogą podlegać interpretacji rozszerzającej, 
ponieważ skutkowałoby to rozszerzeniem odpowiedzialności karnej poza krąg 
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ustawy, poza zasięg określony zasadą nullum crimen sine lege (Postanowienie 
SN z 16.01.1997 r., I KZP 33/96)

Jeśli chodzi o czyn bezprawny, należy zaznaczyć, że w każdej normie 
prawnej zawarty jest nakaz lub zakaz określonego zachowania. W związku  
z powyższym zachowanie sprzeczne z normą prawną będzie oznaczać negatyw-
ny osąd czynu. Postępowanie wbrew płynącym z normy prawnej dyspozycji 
jest naganne. Taka norma nie tylko wskazuje na ujemną ocenę zachowań, ale 
również ukazuje optykę woli ustawodawcy, aby postępować zgodnie z normą 
prawną. Do uznania czynu za sprzeczny z normą prawną konieczne jest na-
rażenie dobra prawnego na niebezpieczeństwo lub ich naruszenie przez ten 
czyn. Co więcej, naruszać musi ono również regułę postępowania z dobrem 
prawnym, która to reguła została wykształcona przez wiedzę i doświadczenie. 
Jednak to, na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że sprzeczność z normą sank-
cjonowaną nie w każdym wypadku będzie skutkować przypisaniem odpowie-
dzialności, ponieważ mogą zaistnieć inne okoliczności np.: kontratypy (Zoll  
i Wróbel 2016, s. 38-40). Aby można było przypisać odpowiedzialność nie-
zbędnym jest wystąpienie dwóch komponentów. Jednym z nich jest pozy-
tywny, czyli jak zostało wskazane wyżej naruszenie normy sankcjonowanej,  
a z drugiej strony elementu negatywnego, czyli nieobecność okoliczności wy-
łączających bezprawność (Pązik 2014, s. 33). 

Kolejną przesłanką odpowiedzialności karnej jest wina. Zasada nullum 
crimen sine culpa należy do podstawowych standardów polskiego prawa karne-
go. Oparcie odpowiedzialności karnej na winie jest rezultatem przyjęcia zasady 
osobistej odpowiedzialności karnej. Zgodnie z poglądami przedstawicieli dok-
tryny winę sprawcy można przyjąć w przypadku, gdy w momencie swojego 
zachowania - bezprawnego, karalnego i karygodnego czynu nie wypełnił dys-
pozycji normy prawnej (Zoll i Wróbel 2016, s. 30).

Elementem koniecznym dla poniesienia odpowiedzialności karnej jest 
również karalność czynu. Jest ona określona poprzez wyszczególnienie warun-
ków formalnych przestępstwa. Warunkiem koniecznym jest to, aby czyn był 
zagrożony karą określoną w ustawie w czasie jego popełnienia. Czyn nie byłby 
przestępstwem, jeśli w ustawie karnej nie byłoby zagrożenia karą. Podstawową 
zasadą prawa karnego jest nullum poena sine lege – czyli nie ma kary bez ustawy 
(Kubiak 2014). Analizę możliwości pociągnięcia osoby do odpowiedzialności 
karnej za popełniony czyn należy oprzeć przede wszystkim na tym czy czyn 
został faktycznie popełniony pod groźbą kary przewidzianej w ustawie karnej 
obowiązującej w czasie jego popełnienia (Wyrok SN z 5.05.2005 r., V KK 
414/04). 
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Dla poniesienia odpowiedzialności karnej za określony czyn, musi zostać 
spełniona przesłanka społecznej szkodliwości czynu w stopniu większym niż 
znikomym. Społeczną szkodliwość można stopniować, co określa art. 1 § 2 
KK. Ocena co do stopnia społecznej szkodliwości nie jest pozostawiona swo-
bodnej ocenie sądu, ponieważ w art. 115 § 2 KK określone są podstawy oceny 
szkodliwości (Wyrok SN z 22.02.2018 r., II KK 349/17). Zgodnie z art. 115 
§ 2 KK okolicznościami tymi są: rodzaj i charakter naruszonego dobra, roz-
miary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czy-
nu, waga naruszonych przez sprawcę obowiązków, postać zamiaru, motywacja 
sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Oce-
ny stopnia szkodliwości należy dokonywać in concreto zarówno w kontekście 
ustalenia czy czyn jest społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy 
oraz w przypadku, gdy ustawa karna wiąże konkretne następstwa z popełnie-
niem czynu o określonym stopniu społecznej szkodliwości (Postanowienie  
SN z 21.02.2019 r., V KK 54/18). Powyższy katalog ma charakter zamknięty  
i należy pamiętać, że w przypadku pominięcia w czasie dokonania oceny któ-
rejś z nich lub tworzenie własnych, stanowić będzie naruszenie prawa material-
nego (Wyrok SN z 19.10.2016 r., V KK 250/16).

2. POSTĘPOWANIE W SPOSÓB SPRZECZNY  
Z WIEDZĄ I PRAKTYKĄ

Pacjent ma prawo do bycia leczonym zgodnie z aktualnie obowiązującą 
wiedzą i praktyką lekarską oraz standardami wykonywania czynności leczni-
czych. Prawo to wywodzić można z przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listo-
pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020 poz. 
849) stanowiącego, że pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które 
odpowiadają wymogom aktualnej wiedzy medycznej. W dalszej części ustawy 
znaleźć można uregulowanie dotyczące prawa pacjenta do otrzymania świad-
czeń, wykonanych z należytą starannością, w warunkach które są zgodne z 
wymaganiami fachowymi i sanitarnymi, określonymi w odrębnych ustawach.  
W czasie wykonywania świadczeń lekarze mają kierować się zasadami etyki 
lekarskiej określonymi przez samorządy lekarskie. Co więcej, akty prawne 
nakładają również na lekarzy powinność leczenia zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną. Obowiązek powyższy znaleźć można w art. 2 ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 poz. 1731, 1733 t.j. dalej u.z.l) zgod-
nie z którym wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami lekarza to m.in.: 
wykonywanie czynności medycznych przez osobę posiadającą odpowiednie 
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kwalifikację. Zgodnie z art. 4 u.z.l. podstawowym obowiązkiem lekarza jest 
wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnie obowiązującej wiedzy 
medycznej, wszystkimi dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, 
rozpoznawania i leczenia choroby, a wszystko to zgodnie z normami etyki 
zawodowej oraz należytą starannością. 

Błędem sztuki lekarskiej jest czynność bądź zaniechanie lekarza, na tle 
diagnozy a także terapii, która to jest niezgodna z wiedzą medyczną, w zakre-
sie w jakim jest ona dostępna lekarzowi. Tego typu zachowanie ma charakter 
bezprawny. Występuje wtedy, gdy lekarz nie przestrzega obiektywnych zasad 
ostrożności wynikających z wiedzy i praktyki lekarskiej. W kontekście zgodno-
ści postępowania z wiedzą medyczną odnosić należy się do wymagań wiedzy, 
którą czerpać należy ze studiów lekarskich, podręczników a także literatury 
przedmiotu. Równie istotne są standardy postępowania formułowane przez 
różnorakie stowarzyszenia lekarskie oraz instytuty naukowe (Napora 2016,  
s. 289). Postępowanie zgodne z zasadami lege artis musi być prowadzone na 
każdym etapie leczenia, od rozpoznania i diagnozy, poprzez etap leczenia aż do 
czasu rehabilitacji (Wolińska 2013, s. 21).

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego nie sposób mówić o bez-
prawności zachowania lekarza w kontekście uszkodzenia ciała, będącego re-
zultatem zastosowanych czynności leczniczych, jeśli czynności te wykonane 
zostały zgodnie z obowiązującymi w tym czasie zasadami lege artis (Wyrok SN 
z 30.09.1960 r., II K 675/60). Płynie stąd wniosek, że w sytuacji, gdy lekarz 
postępuje zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej, nie jest możliwe wy-
kazanie bezprawności jego zachowania. Tak długo jak lekarz przeprowadza 
czynności lecznicze według wskazań nauki medycznej, jest ono legalne. We-
dług R. Kędziory brak zgodności postępowania lekarza z lege artis tworzy stan 
zagrożenia normy chroniącej zdrowie i życie pacjenta. Zastosowanie wiedzy  
i praktyki medycznej ma na celu zapobieganie lub zmniejszanie ujemnych skut-
ków czynności podejmowanych przez lekarza, a ich niezastosowanie powoduje 
naruszenie dóbr chronionych przez prawo karne (Kędziora 2009, s. 321).

Czynność niezgodna z zasadami lege artis będzie uważana za błąd, jeśli 
lekarz w momencie udzielenia czynności leczniczej mógł w obiektywny spo-
sób uznać, że swoim zachowaniem wypełnia przesłanki czynów przestępnych 
opisanych w części szczególnej Kodeksu karnego, a w konsekwencji może 
naruszyć dobra prawne w postaci zdrowia i życia człowieka. Aby dany czyn 
można było uznać za błąd, lekarz musi obiektywnie przewidzieć naruszenie 
lub możliwość narażenia na niebezpieczeństwo dóbr prawnych, a także działa-
nie naruszające zasadę postępowania względem dobra prawnego. Rozważania 
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powyższe należy odnieść do konkretnej sytuacji, w której znajduję się lekarz. 
Aby sprawdzić, czy zostały naruszone reguły postępowania, należy porównać 
zachowanie lekarza ze wzorcem rozsądnego i kompetentnego lekarza - ustala-
jąc jego zachowanie w identycznej sytuacji, gdzie abstrakcyjny wzorzec posiada 
odpowiednią aktualną wiedzę medyczną oraz praktykę, dysponującego takimi 
samymi danymi. Należy podkreślić, że niemożliwe jest dokonanie oceny za-
chowania lekarza, biorąc pod uwagę okoliczności występujące w czasie orzeka-
nia o zdarzeniu. Ocenę przypadku przeprowadza się ex ante, z uwzględnieniem 
konkretnych uwarunkowań i okoliczności (Kędziora 2009, s. 232). Nigdy 
nie należy oceniać stanu nauki i postępowania lekarskiego ex nunc, to znaczy  
z chwili powstania skutku lub prowadzenia postępowania (Sawicki 1965 s. 84).

3. SKUTEK W POSTACI NARUSZENIA LUB NARAŻENIA 
ŻYCIA LUB ZDROWIA CZŁOWIEKA

Niezbędnym elementem, w kontekście odpowiedzialności lekarza  
za błąd medyczny, jest wystąpienie skutku jego działania bądź zaniechania.  
W przypadku odpowiedzialności karnej lekarza skutek powyższy opisany jest 
w normach prawa karnego jako negatywne następstwa postępowania lekarza  
w odniesieniu do życia lub zdrowia człowieka. Przypisanie odpowiedzialności 
lekarzowi będzie możliwe, gdy naruszy on dobro prawem chronione, wypeł-
niając tym samym znamiona typu czynu zabronionego (Kędziora 2009, s. 236). 

Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu z 15 lutego 2012 r. stwierdził,  
że możliwe jest poniesienie odpowiedzialności za skutek tylko w przypadku 
przyczynienia się w znaczny sposób do jego zaistnienia. Niezależnie od in-
nych kryteriów przypisania skutku, aby to przyczynienie się miało postać ka-
rygodną, należy ustalić czy sprawca swoim czynem przyczynił się znacząco do 
wystąpienia skutku, będącego znamieniem przestępstwa (Postanowienie SN  
z 15.02.2012 r., II KK 193/11). Jeśli chodzi o przestępstwa skutkowe, w oce-
nie Sądu Najwyższego obligatoryjne jest ujawienie, że naruszenie zasad ostroż-
ności było czynnikiem zaistnienia skutku. Innymi słowy, jeśli udowodnione 
zostanie, że w przypadku zachowania zgodnego z regułami ostrożności, skutek 
nie nastąpiłby, to skutek zostanie przypisany sprawcy. Z drugiej strony roz-
ważając odpowiedzialność gwaranta, Sąd Najwyższy posłużył się warunkiem 
istotnego zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia skutku jako konse-
kwencji postępowania niezgodnego z regułami ostrożności. W przypadku za-
chowania zgodnego z regułami, nie zaistniałby powyższy warunek (Tokarczuk 
2015 s. 69). Należy również zaznaczyć, że nie zawsze będzie możliwe przypi-
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sanie skutku lekarzowi. W niektórych przypadkach zachowanie osób trzecich,  
w trakcie przebiegu wydarzeń spowoduje niemożność przypisania skutku le-
karzowi. Co więcej sam pacjent może swoim zachowaniem spowodować brak 
odpowiedzialności lekarza np.: nie stosując się do zaleceń czy zatajając istotne 
informacje dotyczące swojego zdrowia (Kędziora 2009, s. 239). 

Odpowiedzialność lekarza bardzo często jest również rozpatrywana pod 
kątem narażenia na niebezpieczeństwo (art. 160 KK). Przestępstwo może być 
popełnione poprzez działanie, a także poprzez zaniechanie. Czyn zabronio-
ny należy do grupy przestępstw materialnych. Do jego znamion zalicza się 
wystąpienie skutku w postaci wystąpienia niebezpieczeństwa dla życia i zdro-
wia człowieka (Mozgawa i in. 2021). Lekarz odpowiadać może na podstawie 
kwalifikowanego typu przestępstwa. W art. 160 § 2 KK przewidziana jest su-
rowsza odpowiedzialność za narażenie na niebezpieczeństwo, jeśli na sprawcy 
spoczywał obowiązek opieki nad osobą, która narażona jest na niebezpieczeń-
stwo. Surowsza sankcja wynika z faktu niewypełnienia obowiązku sprawcy za-
pobiegnięcia narażenia na niebezpieczeństwo osoby będącej pod jego opieką. 
Obowiązek powyższy musi trwać przed zdarzeniem wywołującym zagrożenia 
dla konkretnej osoby. Źródłem obowiązku gwaranta może być dobrowolne 
zobowiązanie m.in.: umowa o pracę lekarza w danej placówce medycznej  
(Konarska-Wrzosek 2021, s. 856).

W przypadku, gdy konsekwencją zachowania lekarza – gwaranta jest ne-
gatywny skutek dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz może być pociągnięty do 
odpowiedzialności za czyn zabroniony w zależności od rodzaju skutku. Zasto-
sowanie innego przepisu regulującego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 
wyłącza równoczesne zastosowanie art. 160 KK (Wyrok SN z 21.09.2006 r., 
V KK 10/06). Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu stwierdził, że lekarz gwa-
rant może odpowiadać ma podstawie art. 160 KK nie tylko, gdy popełni błąd 
medyczny. Przyczynami mogą być również inne podejmowane lub zaniecha-
ne przez lekarza czynności, które narażają człowieka na niebezpieczeństwo  
(Wyrok SN z 3.09.2013 r., WK 14/13).

Do znamion występku narażenia na niebezpieczeństwo należy nie tylko 
stworzenie takiej sytuacji, która powoduje narażenie pacjenta na niebezpie-
czeństwo, ale również utrzymanie takiego stanu poprzez nie odwrócenie nie-
bezpieczeństwa (usunięcie zagrożenia) już istniejącego, gdy lekarz miał taki 
obowiązek jako gwarant. Należy zauważyć, że przestępstwo to zostaje doko-
nane z chwilą narażenia na niebezpieczeństwo. Nie jest konieczne, aby oso-
ba narażona na niebezpieczeństwo faktycznie doznała ujemnego skutku dla 
zdrowia lub życia. Nie jest istotne czy w przypadku podjęcia innego działania 
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przez lekarza, był on w stanie zapobiec naruszeniu dobra chronionego prawem 
(Wyrok SN z 5.04.2013 r., IV KK 43/13). Ponieważ sam fakt narażenia na 
niebezpieczeństwo jest skutkiem tego przestępstwa, lekarz będący gwarantem, 
podlega odpowiedzialności z art. 160 KK, jeśli w konsekwencji zaniechania 
przeprowadzenia czynności leczniczej, swoją stagnacją spotęgował rozwój sta-
nu chorobowego pacjenta powodując tym samym bezpośrednie zagrożenie dla 
jego życia lub zdrowia (Wyrok SN z 21.08.2012 r., IV KK 42/12).

4. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

Należy zauważyć, że do przypisania odpowiedzialności karnej sprawcy, 
konieczne jest zastosowanie związku przyczynowego i faktycznej relacji działa-
nia ze skutkiem. Jednak samo ustalenie związku nie jest wystarczające. Związek 
przyczynowo-skutkowy związany jest z elementem obiektywnym przestępstwa, 
a to nie jest tożsame z odpowiedzialnością karną za popełniony czyn (Pikulski 
2016, s. 37).

Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy czynem a skutkiem powinno 
pozostawać bez wątpliwości lub być udowodnione z prawdopodobieństwem 
graniczącym z pewnością (Kędziora 2009 s. 238). Sąd Najwyższy wiele razy 
podkreślał, że w sprawach dotyczących śmierci lub pogorszenia się zdrowia 
pacjenta, występowanie związku przyczynowego nie można uznać w każdym 
wypadku za bezsprzeczne, dlatego też dostateczne jest uznanie istnienia związ-
ku przyczynowego z wystarczająco wysokim prawdopodobieństwem (Wyrok 
SN z 11.10.1972 r., II PZ 288/72).

Ustalenie związku przyczynowego stanowi podstawę do wyznaczenia 
przypisywalności skutku. Oznacza ona, że między działaniem lekarza a skut-
kiem tego działania istnieje związek przyczynowo-skutkowy i można uznać 
tego lekarza za sprawcę danego czynu. Element przypisania sprawcy ujemne-
go skutku jego działania bądź zaniechania przysparza najwięcej problemów 
w sprawach o błędy medyczne. Sprzężenie czynu lekarza ze skutkiem, który 
opisany jest w danej normie prawnokarnej jest nieodzownym elementem po-
niesienia odpowiedzialności karnej lekarza. Jeśli w danym przypadku nie jest 
możliwe przypisanie skutku, lekarz może ponieść wyłącznie odpowiedzialność 
dyscyplinarną z uwagi na naruszenie reguł wiedzy i postępowania (Kędziora 
2009 s. 236-239).

Warunki przypisywalności skutku zgrupowane są w zbiór, który dotyczy 
bezprawności i karalności. Pierwsza grupa określa czy sprawca swoim dzia-
łaniem naruszył normę materialnego czynu zabronionego. Natomiast druga 
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grupa warunków określa, które z bezprawnych czynów będą karalne. Innymi 
słowy, jeśli konkretny czyn wypełni przesłanki bezprawności i karalności, jego 
wykonawcę można uznać za sprawcę skutku przestępstwa materialnego (Glosa 
do wyroku SN z dnia 12.10. 2016 r., V KK 153/16, OSP 2017, s. 127).

Jeśli chodzi o obiektywne przypisanie skutku wymienia się najczęściej trzy 
kryteria: adekwatny związek przyczynowy, naruszenie zasad ostrożności oraz 
zwiększenia ryzyka wystąpienia danego skutku w porównaniu do zachowania 
zgodnego z regułami. Naruszenie zasad ostrożności wiąże się jedynie z przewi-
dywaniem wypełnienia znamion przestępstwa. Ponieważ, jak zostało przyto-
czone, ich naruszenie oznacza tylko prawdopodobieństwo realizacji znamion, 
z tego powodu nie mogą one zostać uznane jako podstawa przypisania skutku. 
W opinii T. Kaczmarka użycie tej przesłanki może stanowić jedynie uprawdo-
podobnienie, a nie pewność (Kaczmarek 2016, s. 151 – 158). 

R. Kędziora, opowiada się za zbadaniem związku przyczynowego nie tyl-
ko od strony negatywnej, ale również od strony pozytywnej. Należy zbadać, 
czy skutek wystąpiłby w przypadku zachowania zgodnego z zasadami ostroż-
ności. Jeśli skutek negatywny dla pacjenta nastąpiłby niezależnie od tego czy 
lekarz postępowałby zgodnie z lege artis czy też nie, nie można przypisać mu 
odpowiedzialności (Kędziora 2009 s. 180-183). Przesłanka zwiększenia ryzyka 
opiera się na założeniu, że zachowanie sprawcy sprzeczne z zasadami ostrożno-
ści, miało faktyczny wpływ na wystąpienie skutku. Jednak, aby przypisać go 
sprawcy, jego zachowanie musi mieć znaczący wpływ na prawdopodobieństwo 
wystąpienia rezultatu (Sroka 2013, s. 492-493).

W celu określenia, czy dany czyn rzeczywiście zwiększał stopień powsta-
nia skutku oraz w jakiej wysokości, należy wykonać odpowiednią analizę. Ba-
danie to należy przeprowadzić ex post, mając już wiedzę w zakresie sposobu 
postępowania sprawcy, a także rodzaju skutku oraz sposobu jego wystąpienia 
(Małecki 2013, s. 57). T. Kaczmarek poddaje w wątpliwość tę przesłankę z 
uwagi na nieostrość określenia „zwiększyć”. Nie jest jasne o jaką wartość na-
leżałoby zwiększyć ryzyko wystąpienia skutku, aby można było stwierdzić, że 
jest efektem działania sprawcy. Co więcej nie ma wyraźnych metod pomiaru 
ryzyka, dlatego ustalenie stopnia wzrostu ryzyka spowodowania skutku jest 
ciężkie do określenia. Prawnicy używający tej przesłanki muszą posługiwać się 
takimi określeniami jak np.: wyraźny, zasadniczy, mierzalny, znaczny, istotny 
(Kaczmarek 2016, s. 151-158). Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie w każ-
dym wypadku można przypisać skutek, gdy lekarz naruszy zasady postępowa-
nia z dobrem prawnie chronionym. Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu uznał, 
że w sprawach medycznych istotne znaczenie ma tzw. włączenie się cudzego 
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zakresu odpowiedzialności. Do przypisania skutku potencjalnemu sprawcy 
jest konieczne uwzględnienie takich sytuacji, w których osoba trzecia swoim 
zachowaniem powoduje niejako przejęcie odpowiedzialności za spowodowany 
skutek, jeśli do zakresu odpowiedzialności zawodowej tej osoby trzeciej nale-
żało uchylenie zagrożenia dla dobra prawnego (Wyrok SN z 4.07.2013 r., III 
KK 33/13).

5. WINA

Wina w prawie karnym oznacza stosunek psychiczny sprawcy do czy-
nu, który popełnia. Zgodnie z art. 9 KK czyn popełniany jest umyślnie, gdy 
sprawca ma zamiar jego popełnienia, czyli chce go popełnić lub przewidując 
możliwość popełnienia czynu zabronionego godzi się na to. Natomiast jeśli 
chodzi o czyn nieumyślny, w tym wypadku sprawca nie ma zamiaru go po-
pełniać, jednak na skutek niezachowania reguł ostrożności w danej sytuacji 
popełnia przestępstwo, mimo że możliwość popełnienia czynu przewidywał 
lub mógł przewidzieć. Lekarz popełnia czyn w zamiarze bezpośrednim, jeśli 
ma zamiar wykonania czynności, która ma przynieść negatywny skutek dla 
pacjenta w postaci śmierci lub rozstroju zdrowia. Czyn popełniony nieumyśl-
nie może być dokonany poprzez lekkomyślność lub niedbalstwo. Lekarz re-
alizuje czyn z lekkomyślności w przypadku, gdy narusza zasady postępowania 
i wiedzy medycznej oraz przewiduje, że jego zachowanie może prowadzić do 
zrealizowania znamion czynu zabronionego. W tym wypadku lekarz pewien 
jest, że jego działania nie powodują możliwości wystąpienia skutku. Z kolei 
niedbalstwo oznacza brak przewidywania możliwości popełnienia czynu za-
bronionego, chociaż powinien był je przewidzieć (Napora 2000, s. 290 – 291). 

Aby przypisać sprawcy winę, kluczowe są dwa elementy, zwane warun-
kiem kognitywnym, oznaczającym poprawność identyfikacji swojego za-
chowania i warunkiem kontroli, czyli możliwością niezależnego zarządzania 
swoim zachowaniem. Obecnie do głównych przesłanek przypisania winy za-
licza się: poczytalność i dojrzałość sprawcy, sytuację motywacyjną i świado-
mość bezprawności jego postępowania. Zdaniem M. Kowalewskiej – Łukuć 
wina uwidacznia się w zarzucie wobec sprawcy, że popełnił czyn zabroniony, 
podczas gdy miał on możliwość zidentyfikowania znaczenia czynu – waru-
nek kognitywny, a także miał możliwość niezależnego zarządzenia – warunek 
kontroli. Inaczej mówiąc, jego wola i świadomość były nienaruszone (Kowa-
lewska-Łukuć 2019, s. 138-142).
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Dla ustalenia winy lekarza należy przeprowadzić test, w celu zbadania pro-
cesu decyzyjnego lekarza, ponieważ tylko w przypadku jego wadliwości można 
mówić o zawinieniu. Ze względu na to, że wina odnosi się do podmiotu, na-
leży ją analizować pod kątem subiektywnym. Z tego powodu pierwszorzędne 
jest ustalenie czy lekarz miał rzeczywistą i niewątpliwą szanse na przewidze-
nie wywołania ujemnego skutku swoim zachowaniem. Próbę przewidywania 
wystąpienia skutku należy przeprowadzić w nawiązaniu do cech konkretnego 
lekarza oraz w odniesieniu do okoliczności, w których znajdował się w czasie 
podejmowania decyzji działania lub zaniechania. Czyn lekarza będzie zawinio-
ny w przypadku, gdy mógł on i powinien uwzględnić możliwość, w której jego 
czyn wywołuje negatywny skutek (Kędziora 2009 s. 241).

6. KLAUZULA DOBREGO SAMARYTANINA 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 28 października 2020 o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19 (Ustawa z dnia 28.10.2020 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19), nie popełnia przestępstwa, o którym mowa  
w art. 155, art. 156 § 2, art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 KK ten, kto w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając 
świadczeń zdrowotnych m.in.: na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach zapobiegania, rozpoznawania 
lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił 
się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego 
niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. Powyższy 
przepis miał wdrożyć rozwiązanie zabezpieczające osoby udzielające świad-
czeń zdrowotnych przed poniesieniem odpowiedzialności karnej za niektóre 
czyny popełnione w czasie trwania epidemii COVID – 19. Ze względu na 
zwiększone niebezpieczeństwo popełnienia błędu w tej specyficznej sytuacji 
w jakiej obecnie się znajdujemy. Tzw. klauzula dobrego Samarytanina w swej 
istocie miała być kontratypem, a więc warunkiem wyłączającym bezprawność 
czynu popełnionego w czasie zmagań z epidemią SARS–COV–2 (Kwiatkow-
ska 2020). W uzasadnieniu projektu powyższej ustawy podkreślone zostało,  
że w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii należy wyłączyć od-
powiedzialność karną osób, które wykonują zawody medyczne za popełnione 
przez nich czyny, jeśli działania medyczne są związane z epidemią COVID–19. 
Przykładem jest sytuacja, gdy świadczeń leczniczych udziela lekarz specjalizacji 
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innej niż wymagana. Jednak jak zwracają uwagę przedstawiciele doktryny, 
ograniczenie ponoszenia odpowiedzialności karnej za skutek określony w art. 
155, art. 156 § 2, art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 KK, nie może obowiązywać 
w przypadku, gdy skutek był rezultatem rażącego nadużycia uprawnień lub 
ewidentnego niedopełniania obowiązków (Uzasadnienie do projektu ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kry-
zysowym związanym z wystąpieniem COVID–19). Zakres wyłączenia od-
powiedzialności karnej jest wąski, ponieważ ogranicza się wyłącznie do kilku 
konkretnie wskazanych typów czynów zabronionych nieumyślnych. Klauzula 
dobrego Samarytanina nie dotyczy przestępstw umyślnych. 

Koniecznym jest również zaistnienie kolejnych przesłanek. Wśród nich 
należy wyróżnić popełnienie czynu zabronionego w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, które określone są w ustawach wymienionych w art. 
24 u. covid (Dz.U. 2020 poz. 374). Kolejnym założeniem jest popełnienie 
czynu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
w ramach działań zmierzonych przeciwko wirusowi SARS–COV–2, a sprawca 
działał lub zaniechał działania w szczególnych warunkach np.: z uwagi na zbyt 
dużą liczbę pacjentów. Skutek działania sprawcy nie mógł być konsekwencją 
rażącego nadużycia uprawnień lub ewidentnego niedopełniania obowiązków 
(Grześkowiak i Wiak 2021).

Jak wskazane zostało przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej kon-
strukcja powyższa nie jest jednak wolna od wad. W swoim stanowisku Pre-
zydium NRL zwróciło uwagę na fakt, że klauzula dobrego Samarytanina nie 
jest kompleksowa. Obejmuje wyłącznie odpowiedzialność karną, natomiast 
do stworzenia odpowiednich warunków do walki z epidemią, konieczne jest 
ograniczenie również odpowiedzialności cywilnej i zawodowej. Duże kon-
trowersje wzbudza konieczność wykazania dodatkowej przesłanki działania  
w „szczególnych okolicznościach”, podczas gdy już samo udzielenie przez leka-
rzy świadczeń w związku z COVID – 19 z całą pewnością nie można zaliczyć 
do zwyczajnych działań lekarskich (Stanowisko nr 117/20/P-VIII Prezydium 
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20.10.2020 r.). Klauzula w kształcie, w jakim 
obowiązuje obecnie, zawiera również inne wady, m.in.: brak objęcia zakresem 
jej działania wszystkich zawodów medycznych, jak i nieuwzględnienia błędów 
medycznych popełnianych nie w sposób bezpośredni w walce z COVID–19, ale 
przykładowo w czasie udzielenia świadczeń zdrowotnych, gdzie lekarz z powodu 
braku personelu pracuje ponad ustalone godziny pracy (Kwiatkowska 2020).
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7. ZAKAZ WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA  
JAKO ŚRODEK KARNY  
ORAZ ORZECZENIE SĄDU LEKARSKIEGO

Środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu, określony jest ka-
talogiem środków karnych w art. 39 KK. W przepisie tym zawarty jest zakaz 
zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Zakazy związane z wykony-
waniem pracy zarobkowej, określone zostały w art. 41 KK. Środek w postaci 
zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania danego zawodu 
pełni funkcję ochronną, zabezpieczającą i prewencyjną. Zakaz ten ma za zada-
nie ochraniać społeczeństwo przed osobami, które wykonując określony zawód, 
poprzez popełnienie czynu zabronionego, naruszyły zaufanie w związku z ich 
pozycją zawodową. Co więcej, istnieje obawa, że mogłyby tak samo postąpić 
w przyszłości, co czyni tę osobę zagrożeniem dla dóbr prawnie chronionych. 

Środek karny określony w art. 41 § 1 KK może być zastosowany do 
sprawcy wykonującego jakikolwiek zawód m.in.: lekarza. Przesłankami zasto-
sowania powyższego środka jest nadużycie zawodu przy popełnianiu czynu 
zabronionego lub przejawienie swoim zachowaniem, że wykonywanie przez 
niego zawodu może stanowić zagrożenie dla dóbr prawnie chronionych, takich 
jak zdrowie czy życie człowieka (Dadak 2009, s. 48). Jeśli chodzi o nadużycie 
zawodu przy popełnianiu czynu zabronionego występuje ono, gdy sprawca 
popełniając przestępstwo postępuje w zakresie uprawnień przyznanych mu 
związku z wykonywaniem danego zawodu. Jednak umyślnie wykorzystuje te 
uprawienia w niewłaściwy sposób np.: sprzecznie z zasadami wykonywania za-
wodu, używając ich przy popełnieniu przestępstwa (Wyrok SN z 9.05.1996 r., 
III KKN 15/96). Innymi słowy nadużycie zawodu ma miejsce w sytuacji, gdy 
sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego, użył uprawnień płynących  
z tytułu wykonywania zawodu, a one umożliwiły albo ułatwiły mu popełnie-
nie czynu zabronionego (Stefański 1990 s. 277).

Należy mieć również na uwadze fakt funkcji represyjnej tego środka, po-
nieważ zakaz wykonywania określonego zawodu czy prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej istotnie ogranicza bądź uniemożliwia zarobkowanie 
(Wróbel i Zoll 2016, s. 787 – 788). Należy również wziąć pod uwagę aspekt 
przebiegu kariery zawodowej, przeszłej, jak i przyszłej lekarza. Do zastosowania 
tego środka koniecznym jest zbadanie, czy w dotychczasowej karierze zawodo-
wej lekarza zdarzył się podobny przypadek. W ocenie sądów II instancji istotne 
znaczenie miał okres przebiegu pracy lekarza od dnia zdarzenia do wydania 
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orzeczenia przez sąd I instancji (Wyrok SO w Białymstoku z 31.10.2012 r., 
VIII Ka 620/12; Wyrok SO w Poznaniu z 12.09.2017 r., XVII Ka 739/17). 
Niezbędnym elementem do rozważenia jest również określenie jaki wypływ 
na umiejętności i wiedzę lekarza miałaby kilkuletnia przerwa w prowadzeniu 
praktyki lekarskiej. Lekarz, który nie wykonuje pracy, ani nie podnosi kwalifi-
kacji zawodowych, nie przestaje zagrażać istotnym dobrom prawnym chronio-
nych przez prawo, co więcej może wówczas stanowić dla nich nawet większe 
zagrożenie (Wyrok SO w Białymstoku z 31.10.2012 r., VIII Ka 620/12).

W jednym z opracowań omawiających problematykę zakazu wykonywa-
nia zawodu lekarza na podstawie art. 39 pkt 2 KK D. Wąsik, B. Sygit prze-
analizowali 60 losowo wybranych spraw, w których sądy orzekały zakaz wy-
konywania zawodu lekarza bądź go uchylały lub odmawiały uwzględnienia 
apelacji, opartych na zarzucie z art. 438 pkt 4 KPK. Jak wynika z analizy akt, 
w 32 przypadkach sąd orzekł zakaz wykonywania zawodu lekarza, podczas gdy 
w 22 sprawach sąd drugiej instancji, w wyniku apelacji oskarżonych, uchylił 
zakaz orzeczony przez sąd pierwszej instancji. W przypadku 6 spraw pomimo 
zaskarżenia braku orzeczenia zakazu wykonywania zawodu przez oskarżyciela 
publicznego lub posiłkowego na podstawie art. 438 pkt 4 KPK nie został on 
orzeczony. Nie sposób zauważyć, że sądy orzekają ten środek karny bardzo 
rzadko. Jeśli chodzi o czas, na jaki sądy orzekają rzeczoną kare, w większości 
przypadków okres ten wynosi 2 lata, a następnie 1 rok. Tylko w 3 sprawach 
zakaz orzeczony został na 4 lata. Z powyższego wynika, że jeśli sądy orzeka-
ją środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu, środek ten orzekany 
jest na relatywnie krótki czas (Wąsik i Sygit 2017, s. 432). Na koniec warto 
zauważyć, że w ostatnich latach wzrasta liczba prowadzonych postępowań kar-
nych. Jak wynika z danych przedstawionych na stronie Prokuratury Krajowej 
w 2017 r. prokuratury na terenie całego kraju prowadziły 5678 postępowań  
o błędy medyczne, podczas gdy w 2016 r. takich spraw prowadzono 4963.  
W 2017 r. o 23% wzrosła liczba wniesionych przez prokuratura aktów oskarże-
nia wobec lekarzy względem 2016 r. (Prokuratura Krajowa 2021).

PODSUMOWANIE

Odpowiedzialność karna lekarza za popełniane błędy medyczne to sze-
rokie, ale również niezwykle ważne zagadnienie. Obecnie coraz więcej osób 
zwraca uwagę na błędy popełnienie przez lekarzy. Kwestia błędów medycz-
nych i odpowiedzialności lekarzy za ich popełnienie znajduje się w kręgu za-
interesowania społeczeństwa. Potwierdza to również fakt poświęcenia temu 
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zagadnieniu wielu publikacji, konferencji czy orzeczeń sądów. Nie ulega wąt-
pliwości, że kwestia ta ma również znaczenie w kontekście praw człowieka. 
Człowiek ma prawo do zdrowia, co znajduje swoje potwierdzenie zarówno  
w uniwersalnym, europejskim oraz krajowym systemie praw człowieka.  
Z uwagi na fakt, że lekarze na co dzień stykają się z najważniejszymi dobrami 
prawnie chronionymi tj. życiem i zdrowiem człowieka, obywatele mają prawo 
oczekiwać, że państwo z jednej strony karać będzie wszelkie próby zamachu 
na którekolwiek z tych dóbr. Z drugiej strony poprzez ukazanie, że takie przy-
padki nie są bagatelizowane, pacjenci czują się bezpiecznie wiedzą, że lekarze 
wykonują swoją profesje z należytą starannością i zgodnie z zasadami lege artis, 
a więc ryzyko popełnienia błędów maleje. 

W polskim Kodeksie karnym odpowiedzialność karna lekarza nie jest 
określona w odrębnych przepisach, dlatego też lekarz ponosi odpowiedzial-
ność na podobnych zasadach jak reszta społeczeństwa. Jak przedstawiono  
w artykule, odpowiedzialność prawnokarna lekarza została skupiona w ob-
szarze przestępstwa nieumyślnego. Dzieje się tak ponieważ lekarz zwykle nie 
działa na szkodę pacjenta umyślnie. Jego zachowaniu nie przypisuje się cechy 
umyślności. Co więcej, błąd jest nieodzownym elementem realizacji znamion 
przestępstwa nieumyślnego. W przypadku błędu medycznego, odpowiedzial-
ność lekarza za naruszenie zasad ostrożności w postępowaniu medycznym 
uważa się za jedno ze znamion przestępstwa nieumyślnego. Błąd medyczny  
w postaci naruszenia zasad ostrożności w postępowaniu lekarskim jest prze-
słanką, której wypełnienie stanowi realizacje jednego z poniżej opisanych zna-
mion nieumyślnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 

Istotną kwestią dla odpowiedzialności lekarza jest statusu gwaranta okre-
ślonego w art. 2 KK. Zaaprobowano pogląd wyrażający przekonanie, że lekarz 
staje się gwarantem nie z samej treści art. 30u.z.l., lecz musi przyjąć na siebie 
dodatkowe zobowiązanie. Określenie czy lekarz jest gwarantem nienastąpie-
nia negatywnego skutku ma doniosłe skutki. Jak zostało podkreślone lekarz 
gwarant może ponieść odpowiedzialność za narażenie na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na podstawie 
art. 160 § 2 KK. Natomiast lekarz, na którym nie ciąży prawny, szczególny 
obowiązek zapobiegnięcia skutkowi może odpowiadać za nieudzielenie pomo-
cy na podstawie art. 162 KK. 

Państwo dba o bezpieczeństwo swoich obywateli, dlatego też powinno 
dokładać wszelkich starań, aby lekarze nie popełniali błędów w swojej pracy. 
W społeczeństwie szeroko komentowany jest fakt braku personelu medyczne-
go. Nie tylko lekarze wskazują, że ich zarobki nie są adekwatne do ich pracy 
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a także wysiłku włożonego w zdobycie wykształcenia. Największym faktorem 
mającym wpływ na powstanie ewentualnych błędów jest przemęczanie i po-
śpiech lekarzy. Niejednokrotnie pracownicy medyczni pracują na kilku stano-
wiskach lub dyżurują ponad 24 h, tak aby być w stanie utrzymać swoją rodzinę. 
Co więcej, lekarze muszą wykonywać swoją pracę w szybkim tempie. Każdy 
lekarz ma do przyjęcia nawet kilkadziesiąt pacjentów dziennie, co wiąże się 
z pośpiechem, aby wykonać swoją pracę w określonych godzinach a to pro-
wadzi do powierzchownego postępowania lekarza. Przyjęcie wielu pacjentów 
wiąże się ze zmęczeniem w miarę upływu czasu i podatnością na przeoczenie 
istotnych symptomów chorobowych. Szczególnie widoczne jest to obecnie,  
w czasie epidemii Covid – 19. 
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PREREQUISITES  
OF A DOCTOR'S CRIMINAL LIABILITY  

FOR A MEDICAL ERROR

Abstract: The purpose of this article is to discuss the prerequisites for a doctor's 
criminal liability for a medical error. The introduction to the above topic is a brief 
description of the general prerequisites of criminal liability, the fulfillment of which 
makes the doctor criminally liable for the criminal act committed. These prerequisi-
tes include: acting in a manner contrary to knowledge and practice, the effect of 
violating or endangering human life or health, the causal relationship between the 
event and the effect, and the physician's guilt. The chapter also presents an overview 
of the case law with regard to the most common offenses committed by doctors. The 
criminal measure of prohibition from practicing medicine is also described, inclu-
ding the penalties imposed by medical courts, i.e. suspension from practicing medici-
ne for a period of one to five years and deprivation of the right to practice medicine. 
In view of contemporary developments, it was also necessary to characterize the 
so-called Good Samaritan clause related to the COVID - 19 epidemic. 

Keywords: medical error, lege artis, criminal liability
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KARA DOŻYWOTNIEGO 
POZBAWIENIA WOLNOŚCI 

W PRAWIE POLSKIM

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia kary dożywotnie-
go pozbawienia wolności oraz omówienia problemów prawnych i pozaprawnych 
związanych z tą karą. Specyficzny charakter kary dożywotniego pozbawienia 
wolności polega na jej bezterminowości. Jest ona najbardziej dolegliwą dla spraw-
cy formą reakcji na przestępstwo przewidzianą w polskim porządku prawnym.  
W artykule omówiono obecną regulację kary dożywotniego pozbawienia wolności 
w prawie polskim.

Słowa kluczowe: kara dożywotniego pozbawienia wolności, dożywocie, prawo 
polskie

1. WPROWADZENIE

Kara dożywotniego pozbawienia wolności to najbardziej dolegliwa dla 
sprawcy czynu zabronionego kara jaką można współcześnie orzec na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi formę państwowej reakcji na prze-
stępstwo o szczególnie wysokiej szkodliwości społecznej. Jest jednym z elemen-
tów katalogu kar zawartego w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 
Jest jedną z dwóch (obok kary 25 lat pozbawienia wolności) kar długotermi-
nowych przewidzianych w prawie polskim.

Specyfika kary dożywotniego pozbawienia wolności polega na jej bezter-
minowości. Oznacza to, że osoba skazana na tę karę zostaje trwale odizolowana 
od społeczeństwa, a orzeczona wobec niej kara co do zasady powinna trwać 

1 krzysztofwoznica23@gmail.com, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-
stracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.
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do końca życia osadzonego. Społeczne poczucie sprawiedliwości wymaga, aby 
każdy kto dopuszcza się czynu zabronionego, został sprawiedliwie osądzony  
i skazany W szczególności wówczas, kiedy czyn sprawcy cechuje ponadprze-
ciętność pod względem naruszonego dobra, sposobu popełnienia czynu, czy 
pobudek będących podstawą jego popełnienia. W takich sytuacjach usta-
wodawca przewidział możliwość orzekania kary dożywotniego pozbawienia 
wolności.

Tematyka kary dożywotniego pozbawienia wolności została podjęta  
z uwagi na specyficzny charakter tego zagadnienia, a co za tym idzie, liczne 
kontrowersje z nim związane. Omawiana kara od lat jest przedmiotem roz-
ważań najwybitniejszych znawców prawa w wielu krajach świata. Oprócz tego 
stanowi niezwykle istotny temat pod względem socjologicznym i psychologicz-
nym. Niezmiernie ważna jest także problematyka faktycznej bezterminowości 
kary oraz ewentualnych środków prawnych pozwalających osobom odbywa-
jącym karę dożywotniego pozbawienia wolności na wcześniejsze opuszczenie 
zakładu karnego. To zasadnicza i aktualna kwestia, ponieważ już w 2022 r., 
pierwsi skazani odbywający obecnie karę dożywotniego pozbawienia wolno-
ści, będą mogli starć się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywa-
nia tejże kary. Obecnie warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania 
kary dożywotniego pozbawienia wolności, nie znalazło jeszcze zastosowania  
w praktyce.

W niniejszym artykule nastąpiło omówienie obecnej regulacji kary doży-
wotniego pozbawienia wolności w prawie polskim. 

2. ZASADY WYMIARU KARY DOŻYWOTNIEGO 
POZBAWIENIA WOLNOŚCI W PRZEPISACH KODEKSU 
KARNEGO

Orzekanie kar na podstawie przepisów polskiego prawa karnego opiera 
się przede wszystkim na zasadzie humanitaryzmu (art. 3 kk). Zawiera się w niej 
również obowiązek poszanowania godności ludzkiej. Powyższa norma nie jest 
nakazem o charakterze doktrynalnym. Powinna natomiast funkcjonować jako 
zasadnicza dyrektywa w procesie wymiaru kary oraz innych środków przewi-
dzianych w kodeksie (Królikowski 2021).

Przy wymierzaniu kar istotne są również tzw. dyrektywy wymiaru kary. 
Wydając wyrok, sąd ma za zadanie uwzględnić społeczną szkodliwość czynu 
oraz potrzebę kształtowania świadomości prawnej w społeczeństwie i cele jakie 
przy pomocy tej kary można osiągnąć (art. 53 § 1 kk). Istotnymi czynnikami 
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są także m.in. motywacja sprawcy, jego dotychczasowe życie, a także stosunek 
do popełnionego przestępstwa (art. 53 § 2 kk). 

W prawie polskim, kara dożywotniego pozbawienia wolności jest naj-
surowszą z kar wymierzanych sprawcom czynów zabronionych. Obecnie nie 
można orzec kary bardziej dolegliwej. Kara dożywotniego pozbawienia wolno-
ści jest karą o charakterze eliminacyjnym, odwetowym. Ma za zadanie trwałą 
izolację oraz ukierunkowana jest na pełnienie funkcji społeczno-prewencyj-
nej w wypadkach najcięższych przestępstw (Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 
22.11.2017 r. II AKa 323/17). Stanowi element katalogu kar zawartego w Ko-
deksie karnym (art. 32 pkt 5 kk). Jednocześnie istnieje możliwość obniżenia tej 
kary jeżeli ustawa tak stanowi. Złagodzona kara nie może jednak być większa 
niż 25 lat pozbawienia wolności (art. 38 § 3 kk). 

Należy również podkreślić, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kara 
dożywotniego pozbawienia wolności może być wymierzona tylko niektórym 
sprawcom najbardziej szkodliwych społecznie przestępstw. Zgodnie z przepi-
sem art. 54 § 2 kk kary dożywotniego pozbawienia wolności nie można orzec 
wobec tego, kto w momencie popełnienia czynu nie ukończył 18 lat życia. 
Możliwość orzeczenia powyższej kary bez żadnych ograniczeń wiekowych, 
skutecznie uniemożliwiałoby podstawowy cel postępowania ze sprawcami 
młodocianymi – wychowanie, zmiana ich postępowania na bardziej pożądane 
i korzystne społecznie. Osoba nieletnia, która przez bardzo długi czas musiała-
by przebywać w zakładzie penitencjarnym, jako jednostka podatna na wpływy 
otoczenia, prawdopodobnie ulegałaby stopniowej coraz większej demoralizacji, 
zamiast poprawie (Konarska-Wrzosek 2021). Przepisy dotyczące wymierza-
nia nieletnim sprawcom kary, która nie przekracza dwóch trzecich ustawo-
wego zagrożenia należy odnosić do kary dożywotniego pozbawienia wolności.  
Nie należy ich jednak stosować do kary 25 lat pozbawienia wolności (Postano-
wienie SN z dnia 4.05.2005 r., II KK 454/04).

Kara dożywotniego pozbawienia wolności może także zostać orzeczona 
jako kara łączna. Sąd wymierza kare łączna wówczas, kiedy sprawca czynu 
zabronionego dwa lub większą liczbę przestępstw, które są zagrożone okre-
ślonego rodzaju, a za pierwszy z czynów nie została jeszcze orzeczona żadna 
kara, choćby wyrokiem nieprawomocnym. Kary muszą podlegać łączeniu  
(art. 85 § 1 kk). Jeżeli sprawca popełni więcej niż jeden czyn ustawowo za-
grożony karą 25 lat pozbawienia wolności, albo dożywotniego pozbawienia 
wolności istnieje możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wol-
ności jako kary łącznej za wszystkie te przestępstwa (art.88 kk). Orzekanie 
najsurowszej z kar przewidzianych w przepisach polskiego prawa karnego, 
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jako kary łącznej jest dopuszczalne w przypadku łączenia dwóch lub więcej kar  
25 lat pozbawienia. Należy jednak powiedzieć, że pomimo tego, względy natu-
ry aksjologicznej przemawiają za niemożliwością orzeczenia kary łącznej doży-
wotniego pozbawienia wolności jedynie na podstawie zbiegu kar 25 lat pozba-
wienia wolności. Dochodzi bowiem do sytuacji, kiedy dwie kary o charakterze 
nieeliminacyjnym (terminowym) zostają zastąpione najsurowszą karą, a zara-
zem jedyną cechująca się eliminacją sprawcy przestępstwa – karą dożywotnie-
go pozbawienia wolności (Kala i Klubińska 2017). Istnieje również możliwość 
wymierzenia kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności, jeżeli najsu-
rowszą karą orzeczoną za jedno ze zbiegających się przestępstw jest kara 25 
lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, również  
w wypadku zbiegu dwóch lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności sąd może 
orzec jako karę łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności (art. 88 kk).

Kolejne uregulowania odnoszące się do tematyki kary dożywotniego po-
zbawienia wolności znajdują się w części szczególnej Kodeksu karnego. Zgod-
nie z tymi przepisami, pierwszym z czynów zabronionych, za który można 
orzec karę dożywotniego pozbawienia wolności jest przestępstwo wojny na-
pastniczej. To pierwszy czyn znajdujący się w rozdziale pt.: „Przestępstwa 
przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne”. Naruszenie wyżej 
wymienionych dóbr chronionych objawia się w tym przypadku wszczęciem 
wojny napastniczej lub jej dalszym prowadzeniem co w sposób oczywisty za-
graża pokojowi (art. 117 kk). 

Kolejnym z przestępstw z niniejszego rozdziału, jednak skierowanym 
przede wszystkim przeciwko ludzkości jest ludobójstwo. Ludobójstwo to 
morderstwo dokonane na bardzo dużej grupie ludzi (Słownik Języka Polskiego: 
Ludobójstwo). Ludobójstwo musi stanowić działanie podjęte w konkretnym 
celu – likwidacji lub częściowego zniszczenia danego narodu, grupy etnicz-
nej, wyznawców konkretnej religii, przedstawicieli konkretnej rasy itp. Czyn 
ten będzie przesłanką do orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolno-
ści wówczas, kiedy skutkiem podjętych przez sprawcę, bądź sprawców dzia-
łań będzie spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby 
będącej przedstawicielem wspomnianych grup (art. 118 § 1 i 2 kk). Dobrem 
chronionym przez powyższy przepis jest zdrowie oraz życie przedstawicieli 
określonych grup społecznych, etnicznych itp. (Wiak 2021). 

Kara dożywotniego pozbawienia wolności może również zostać orzeczo-
na wobec sprawcy, który popełnia czyn określony mianem zbrodni przeciw 
ludzkości. Kodeks karny zawiera wyliczenie zachowań, które muszą wystąpić, 
aby czyn mógł zostać określony mianem tejże zbrodni. Pierwszą z przesłanek 
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jest działanie w imieniu organizacji lub państwa podjęte w celu wsparcia jego 
polityki. Druga przesłanka to udział w zamachu – masowym, albo w jednym 
z cyklicznych zamachów. Sprawca zbrodni przeciwko ludzkości kieruje swoje 
działania przeciwko danej grupie osób. Kolejnym elementem są skutki jakie 
następują po dokonaniu zamachu przez sprawcę. Wskutek jego działań przy-
najmniej jedna osoba ponosi śmierć lub doznaje ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu. Konsekwencją omawianego czynu może być także sprowadzenie realnego 
zagrożenia dla danej grupy ludzi poprzez pozbawienie dostępu do żywności itp. 
(art. 118a § 1 kk). W orzecznictwie wskazuje się także, że:

umyślne pozbawienie wolności innej osoby - po spełnieniu szczególnych 
warunków - może być uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości, której ka-
ralność nie ulega przedawnieniu, nawet jeżeli nie realizuje znamion czynu 
zabronionego określonego w art. 118a § 2 pkt 2 KK (Uchwała Składu 
Siedmiu Sędziów SN z dnia 14.10.2015 r., I KZP 7/15).

Tej samej karze podlega także ten, kto łamie przepisy prawa międzyna-
rodowego stosując środki służące do masowej zagłady (art. 120 kk). Kara do-
żywotniego pozbawienia wolności może być również wymierzona za przestęp-
stwo zamachu na życie ludności cywilnej lub jeńców wojennych. Skutkiem 
tego czynu jest śmierć osób wymienionych enumeratywnie w katalogu zawar-
tym w przepisie. Są to m.in. jeńcy wojenni, osoby duchowne, chorzy, ranni, 
ludność cywilna obszaru znajdującego się pod okupacją (art. 123 § 1 kk).

Kolejną istotną z punktu widzenia omawianej problematyki grupę prze-
stępstw stanowią przestępstwa popełnione przeciwko Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Zalicza się do nich m.in. przestępstwo zamachu stanu. Zamach stanu 
to inaczej próba przejęcia władzy w państwie siłą (Słownik Języka Polskiego: 
Zamach stanu). Każdy kto podejmuje działania zmierzające do zmiany prze-
mocą ustroju w państwie, rozerwania integralności terytorium państwowego 
i pozbawienia niepodległości może zostać skazany karę dożywotniego pozba-
wienia wolności (art. 127 § 1 kk). Tej samej karze może podlegać każdy, kto 
dokona zamachu na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 134 kk). 

Czynami zabronionymi, z którymi najczęściej kojarzone jest zagrożenie 
karą dożywotniego pozbawienia wolności są przestępstwa popełnione prze-
ciwko życiu i zdrowiu. Najpoważniejszym z czynów zabronionych opisanych 
w tym rozdziale, a zarazem najpoważniejszym z wszystkich czynów penali-
zowanych przez przepisy Kodeksu karnego jest przestępstwo zabójstwa. Za-
bójstwo to pozbawienie życia drugiego człowieka. Według Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej życie jest wartością szczególnie chronioną. Zgodnie z 
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art. 38 Konstytucji RP - Rzeczpospolita Polska ma za zadanie zapewnić każde-
mu człowiekowi prawną ochronę życia (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 2.04.1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Surowość kary 
wymierzanej osobie, która dopuściła się przestępstwa zabójstwa zależy od wielu 
czynników. Brane są pod uwagę zarówno okoliczności popełnienia przestępstwa, 
sposób jego popełnienia, formy zjawiskowe itp. Jest to o tyle istotne, że rozpię-
tość kar możliwych do orzeczenia sprawcy zabójstwa jest bardzo znacząca. 

Istnieją trzy typy przestępstwa zabójstwa. Jest to typ uprzywilejowany, 
podstawowy oraz kwalifikowany. Z punktu widzenia dolegliwości późniejszej 
kary za popełnione przestępstwo, najłagodniejszym typem jest zabójstwo po-
pełnione w trybie uprzywilejowanym (art. 148 § 4, 149, 150 kk). Najbardziej 
dolegliwe jest natomiast pozbawienie życia dokonane w trybie kwalifikowa-
nym (art. 148 § 2 i 3 kk). Pomiędzy dwoma omawianymi modelami zabójstwa, 
znajduje się typ podstawowy – nie zawierający w swych znamionach szczegól-
nych okoliczności łagodzących, ani obciążających sprawcę (art. 148 § 1 kk) 
(Wiak 2018, s. 849). 

 Najkrótszą z kar jaką przewidziano w przypadku przestępstwa polegają-
cego na odebraniu komuś życia jest kara 3 miesięcy pozbawienia wolności. Są 
to jednak przypadki szczególne, stanowiące odrębne podmioty regulacji np.: 
zabójstwo eutanatyczne lub dzieciobójstwo (art. 149-150 kk). Przestępstwo 
dzieciobójstwa to przykład czynu zabronionego, który nie może zostać po-
pełniony przez każdego człowieka. To jedno z przestępstw indywidualnych. 
Może je bowiem popełnić wyłącznie matka dziecka i to w ściśle określonym 
czasie i okolicznościach (Konarska-Wrzosek 2021). Jeżeli natomiast zabójstwo 
nastąpi w okolicznościach, w których sprawca znajduje się w stanie silnego, 
usprawiedliwionego zaistniałymi okolicznościami wzburzenia (art. 148 § 4 
kk), najniższa przewidziana wówczas kara wynosi rok pozbawienia wolności. 
Czyny te nie są jednak zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Co do zasady jednak zabójstwo jest objęte karą wynoszącą minimum  
8 lat pozbawienia wolności. Wspomniana rozpiętość kar jest niezwykle zna-
cząca, ponieważ z jednej strony ustawodawca przewiduje krótkie wyroki ter-
minowe, a z drugiej – za ten sam czyn – karę bezterminową dożywotniego 
pozbawienia wolności. Kara ta może zostać orzeczona nawet za zabójstwo  
w typie podstawowym. Zabójstwo – jak wiele czynów opisanych w Kodeksie 
karnym - może również zostać popełnione w typie kwalifikowanym. Wśród 
czynników warunkujących wystąpienie typu kwalifikowanego wyróżnić moż-
na m.in. popełnienie czynu z motywów zasługujących na szczególne potępie-
nie, dopuszczenie się szczególnego okrucieństwa wobec ofiary. 
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Nie jest kwestią sporną, że każde zabójstwo jest czynem okrutnym.  
Są jednak określone elementy, których wystąpienie w przypadku konkretnego 
czynu pozbawienia życia decyduje o tym, że dane zabójstwo należy postrzegać 
jako czyn nadzwyczaj okrutny. Owe przesłanki to min. zadawanie nadludzkich 
cierpień ofierze przestępstwa – zarówno fizycznych jak i psychicznych. Jest to 
tzw. zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem (art. 148 § 2 pkt 1 kk). Szcze-
gólne okrucieństwo może się także objawiać np. wymierzeniem ofierze więk-
szej liczby ciosów niż jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonego skutku 
w postaci odebrania jej życia (Wyrok SA w Katowicach z dnia 20.09.2019 r.,  
II AKa 361/19). Typem kwalifikowanym przestępstwa zabójstwa jest tak-
że pozbawienie życia popełnione w związku z rozbojem, zgwałceniem lub 
wzięciem zakładnika (art. 148 § 2 pkt 2 kk), albo popełnienie danego czynu  
w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie (art. 148 § 2 pkt 3 
kk). Na postrzeganie danego zabójstwa jako typ kwalifikowany wpływa także 
posłużenie się materiałami wybuchowymi (art. 148 § 2 pkt 4 kk). Materiałem 
wybuchowym jest substancja chemiczna szczególnego rodzaju – znajdująca się 
w stanie gazowym, ciekłym lub stałym, a także określone wyroby wypełnione 
materiałami wybuchowymi, zdolne do powodowania zniszczeń w otaczają-
cym środowisku wskutek reakcji chemicznych (Ustawa z dnia 21.06.2002 r.  
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, tekst jedn., 
Dz.U. z 2020 r., poz. 204). Szczególnym typem zabójstwa, za które również 
przewidziano możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności 
jest sytuacja, w której sprawca, który był już wcześniej prawomocnie skazany 
za przestępstwo zabójstwa (art. 148 § 3 kk). Tej samej karze podlegać będzie 
każdy, kto dopuścił się przestępstwa zabójstwa, którego ofiarą jest osoba będą-
ca funkcjonariuszem publicznym w czasie lub w związku z pełnionymi obo-
wiązkami służbowymi, a także, gdy sprawca swoim zachowaniem powoduje 
śmierć więcej niż jednej osoby (art. 148 § 3 kk). 

Wyrok skazujący na karę dożywotniego pozbawienia wolności może tak-
że zapaść wobec sprawcy przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, gdy 
skutkiem tego czynu będzie śmierć człowieka (art. 156 § 3 kk). Spowodowanie 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest czynem polegającym na spowodowaniu 
utraty słuchu, wzroku, zdolności płodzenia i mowy oraz innego ciężkiego ka-
lectwa. Oprócz tego, znamiona ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wyczerpuje 
spowodowanie poważnej lub nieuleczalnej choroby, która realnie zagraża życiu 
lub choroby psychicznej, trwałej niezdolności do pracy, zniekształcenia ciała lub 
zeszpecenia (Wiak 2018, s. 883). Istnieje wyraźna różnica pozwalająca wyodręb-
nić zabójstwo i ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym jako dwa 
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osobne czyny. W przypadku zabójstwa, w momencie popełnienia czynu sprawca 
kieruje się zamiarem pozbawienia życia. Może być to zamiar bezpośredni lub 
ewentualny. Drugi z czynów – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

– jest kierowany chęcią uszkodzenia ciała ofiary – nie zaś pozbawieniem życia. 
Wskutek szeregu okoliczności do pozbawienia życia jednak dochodzi (Wyrok SA 
w Białymstoku z dnia 24.01.2019 r., II AKa 201/18).

W procesie omawiania zasad wymiaru kary dożywotniego pozbawienia 
wolności, należy także odwołać się do przepisów regulujących stosowanie pra-
wa intertemporalnego, a także zagadnienie zmiany ustawy już po wydaniu wy-
roku (art. 4 kk). Według ogólnych zasad systematyzujących prawo międzycza-
sowe, wskazać należy, że jeżeli dojdzie do sytuacji, w której pomiędzy dniem 
popełnienia czynu zagrożonego dana sankcją (w tym również karą dożywotnie-
go pozbawienia wolności), a dniem orzekania ma miejsce zmiana ustawy bę-
dącej podstawą penalizacji danego czynu, co do zasady należy stosować ustawę 
nową. Jeżeli natomiast regulacja obowiązująca pierwotnie jest względniejsza 
dla sprawcy czynu to właśnie ona będzie mieć zastosowanie. Podkreślić należy, 
że co do zasady nie ma możliwości mieszania lub wybiórczego traktowania 
przepisów tych dwóch ustaw. Dopuszczalne jest posługiwanie się wyłącznie 
jedną z nich. Możliwą wydaje się także sytuacja polegająca na zmianie ustawy 
będącej podstawą wydania prawomocnego wyroku skazującego. Jeżeli przepisy 
danego aktu prawnego zostaną zmodyfikowane w takim stopniu, że czyn za 
który sprawca został uprzednio skazany, nie będzie stanowił przestępstwa lub 
przynajmniej za jego popełnienie zostanie przewidziana łagodniejsza kara, co 
do zasady zachodzi powinność zmiany orzeczonego wcześniej wyroku na zgod-
ny z brzmieniem nowej ustawy (Grześkowiak 2018, s. 59). 

Ustawodawca przewidział także możliwość nadzwyczajnego złagodzenia 
kary. Jest ono dopuszczalne również w odniesieniu do kary dożywotniego po-
zbawienia wolności. Jeżeli bowiem zachodzą szczególne okoliczności w przy-
padku przestępstw zagrożonych karą 25 lat pozbawienia wolności lub wyższą 
(a więc także karą dożywotniego pozbawienia wolności) sąd może skorzystać  
z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary i orzec wobec sprawcy tej 
zbrodni karę nie niższą niż 8 lat pozbawienia wolności (art. 60 § 6 pkt 1 kk).  
Jeśli natomiast czyn stanowi inną zbrodnię, sąd wymierza karę pozbawienia 
wolności nie niższą niż jedna trzecia dolnej granicy ustawowego zagrożenia 
(art. 60 § 6 pkt 2 kk). 

Polskie prawo karne zawiera w swoich regulacjach instytucję przedaw-
nienia. Istnieją dwa rodzaje przedawnień – przedawnienie karalności (art. 101 
kk) oraz przedawnienie wykonania kary (art. 103 kk). W odniesieniu do kary 
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dożywotniego pozbawienia wolności, istotne są punkty wspomnianych prze-
pisów odnoszące się do przedawnienia karalności zbrodni zabójstwa (art. 101 
 § 1 pkt 1 kk) oraz przedawnienia wykonania kary wynoszącej 5 lat pozbawie-
nia wolności lub surowszej (art. 103 § 1 pkt 1 kk). W obu przypadkach termin 
przedawnienia wynosi 30 lat. Wspomnieć należy, że przedawnienie nie obej-
muje czynów stanowiących zbrodnie popełnione przeciwko ludzkości, pokojo-
wi oraz będących przestępstwami wojennymi (art. 105 § 1 kk). Przedawnieniu 
nie ulegają także zabójstwa, pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym 
udręczeniem, przestępstwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu, jeżeli którykolwiek z tych czynów został popełniony przez 
funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków 
służbowych (art. 105 § 2 kk).

Należy zaznaczyć, że prawo polskie zakłada możliwość zatarcia skazania 
kary dożywotniego pozbawienia wolności. Zatarcie skazania powoduje, iż ska-
zanie jest uważane za niebyłe, W przypadku kary dożywotniego pozbawienia 
wolności czynność ta może nastąpić po upływie 10 lat od momentu uznania 
kary za wykonaną od momentu jej przedawnienia lub darowania (art. 106 
kk i art. 107 § 3 kk). Sam fakt zatarcia skazania nie oznacza jednak zupełne-
go anulowania treści wydanego wcześniej wyroku. Osoba skazana wcześniej  
za dane przestępstwo nie odzyskuje np. utraconych wskutek wydanego wyro-
ku urzędów, odznaczeń czy praw:

Skazanie jest bowiem uważane za niebyłe, ale dopiero z chwilą jego za-
tarcia i od tego momentu dopiero funkcjonuje fikcja prawna i od tej też 
chwili nie może wywoływać żadnych negatywnych skutków prawnych 
dla skazanego. Podkreślić jednak należy, że wcześniej skazanie to istniało  
i wywoływało określone skutki wynikające z treści wyroku (Postanowienie 
SN z dnia 22.10.2020 r. I KS 13/20).

Według prawa polskiego, po prawomocnym skazaniu za dany czyn, ist-
nieje możliwość zastosowania jednej z dwóch instytucji o szczególnym cha-
rakterze. Jedna z nich jest ułaskawienie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
ma prawo stosowania prawa łaski wobec osób skazanych z wyjątkiem tych 
wobec których karę orzekł Trybunał Stanu (art. 139 Konstytucji RP). Wobec 
powyższego wnioskować należy, że prawo łaski nie wyłącza z zakresu swojego 
działania także osób wobec których orzeczono karę dożywotniego pozbawienia 
wolności. Jak podnosi L. Wilk, nie są znane przykłady ustawodawstwa, które 
wyłączałyby możliwość takowego ułaskawienia (Wilk 2008, s. 12).
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Drugą natomiast jest amnestia. W przeciwieństwie do ułaskawienia nie 
została ona uregulowana konstytucyjnie. W kwestii stosowania amnestii wo-
bec skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności brakuje jasnej re-
gulacji mającej charakter normatywny. Zdaniem L. Wilka nie należy decy-
dować o niewykonywaniu lub wykonywaniu kary dożywotniego pozbawienia 
wolności w sposób abstrakcyjny, odgórny z uwagi na wyjątkowy charakter tej 
kary (Wilk 2008, s. 23). 

3. WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE  
Z ODBYWANIA KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA 
WOLNOŚCI NA GRUNCIE PRZEPISÓW KODEKSU 
KARNEGO

W polskim porządku prawnym dopuszczono instytucję warunkowego 
przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary. W celu pojęcia zna-
czenia tej instytucji należy najpierw rozważyć znaczenie słów będących skła-
dowymi tego pojęcia. Warunkowe to przymiotnik powstały z rzeczownika 

„warunek”. Rzeczownik ów zaś oznacza uzależnienie od zaistnienia czegoś lub 
wymóg, zastrzeżenie (Słownik Języka Polskiego: Warunek). Łatwo więc wy-
wnioskować, że warunkowe przedterminowe zwolnienie nie zostało przewi-
dziane dla każdego skazanego w każdej sytuacji. Drugim członem niniejszej 
nazwy jest słowo „przedterminowe”. Przedterminowe, czyli mające miejsce 
przed jakimś z góry określonym terminem (Słownik Języka Polskiego: Przed-
terminowy). Trzecim słowem tworzącym omawiany termin jest „zwolnienie”. 
Zwolnienie pochodzi od słowa „zwolnić” i posiada wiele znaczeń. Z punktu 
widzenia omawianej problematyki poprawny jest jeden sposób rozumienia 
tego słowa – uczynić kogoś wolnym od (…) odpowiedzialności, wypuścić kogoś 
z więzienia (Słownik Języka Polskiego: Zwolnienie). Z powyższych rozważań 
wynika, że warunkowe przedterminowe zwolnienie to występujący pod okre-
ślonym warunkiem środek pozwalający na zwolnienie z zakładu karnego ska-
zanego, który to zastrzeżenie należycie spełnił, a samo zwolnienie następuje 
przed pierwotnym terminem planowanego zakończenia odbywania kary.

Omawiana wyżej instytucja warunkowego przedterminowego zwolnie-
nia zalicza się do katalogu środków probacyjnych. Znajdują się tam również 
inne środki - zatarcie skazania, czy warunkowe umorzenie postępowania.  
Nie ulega wątpliwości, że warunkowego przedterminowego zwolnienia nie 
można jednak uznać za typowy środek probacyjny. Nie jest on bowiem formą 
reakcji na przestępstwo, a pewnego rodzaju modyfikacją kary już orzeczonej 
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(Grześkowiak i Wiak 2017, s. 246). W literaturze panuje przekonanie, że skró-
cenie kary poprzez zastosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia 
jest możliwe wówczas, gdy cel orzeczonej na dany okres kary pozbawienia wol-
ności zostanie osiągnięty wcześniej niż zakładano. Najważniejsze w całym me-
chanizmie wykonywania kary jest to, aby poprzez jej wykonywanie, zadziałać 
na sposób funkcjonowania skazanego w społeczeństwie. Na jego postawę, war-
tości i przestrzeganie przez niego obowiązujących społecznie reguł, porządku 
prawnego i przyjętych norm. Oddziaływanie to nazywane jest resocjalizacją. 
Tylko skazany, w przypadku którego proces resocjalizacji przebiegał pomyślnie 
może mieć szansę na skorzystanie z warunkowego przedterminowego zwolnie-
nia. Niezmiernie istotnym z punktu widzenia możliwości zastosowania wobec 
skazanego powyższej instytucji jest jego prognoza kryminologiczna. Termi-
nem tym określa się właściwości i warunki osobiste osoby skazanej oraz jej in-
dywidualne cechy określonego typu. Nie sposób bowiem nie wziąć pod uwagę 
czynników, które potencjalnie mogłyby mieć negatywny wpływ na postawę 
warunkowo zwolnionego, jego zachowanie, czy respektowanie przepisów obo-
wiązującego prawa. Z uwagi na to, przed wydaniem pozytywnej dla skaza-
nego decyzji, pozwalającej mu warunkowo opuścić zakład karny, rozważa się 
na temat trwałości jego pozytywnej postawy, ale także środowiska, w którym 
miałby funkcjonować na wolności (Grześkowiak i Wiak 2017, s. 246-247). 

W celu zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia, muszą 
być ku temu spełnione określone przesłanki. Zostały one określone w art. 78 kk. 

Co do zasady możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia 
jest uzależniona od tego, czy skazany odbył już przynajmniej połowę orzeczo-
nej kary. Warunkowe zwolnienie jest możliwe po upływie przynajmniej poło-
wy kary orzeczonej w wyroku. Dotyczy to skazanych na kary wynoszące do 15 
lat pozbawienia wolności, którzy nie odpowiadają za swój czyn w warunkach 
recydywy. Co do zasady, skazani po raz drugi lub kolejny za dane przestęp-
stwo, aby mieć możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwol-
nienie, muszą odbyć odpowiednio dwie trzecie (recydywa szczególna podsta-
wowa) lub trzy czwarte kary (recydywa wielokrotna). Trzecią grupą skazanych, 
do których ma zastosowanie omawiany przepis, są osoby skazane na karę 25 
lat pozbawienia wolności. W celu starania się o warunkowe przedterminowe 
zwolnienie, muszą oni odbyć 15 lat orzeczonej kary (art. 78 kk). 

Istotnym elementem omawianej problematyki jest okres próby. Próba 
oznacza pewnego rodzaju działanie podjęte przez skazanego w celu opusz-
czenia zakładu karnego, a także trwałe przyswojenie wartości i norm prze-
kazanych w procesie resocjalizacji. Z drugiej strony, z perspektywy państwa  
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i społeczeństwa, okres próby jest szansą na powrót do społeczeństwa i rozpo-
częcie życia zgodnego z obowiązującymi normami podarowaną osobie skazanej. 
Zdaniem przedstawicieli doktryny, termin „okres próby” (w przypadku warun-
kowego przedterminowego zwolnienia) oznacza czas na jaki następuje warunko-
we przedterminowe zwolnienie (Skupiński i Mierzwińska-Lorencka 2020).

W tym miejscu należy wspomnieć o charakterystyce okresu próby.  
Za pomocą warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego zwalnia 
się jedynie warunkowo z odbycia reszty kary. Na skazanym ciążą z tego tytu-
łu pewne obowiązki. Niepożądana społecznie byłaby bowiem sytuacja zupeł-
nego braku nadzoru nad skazanym. Wobec powyższego przewidziano szereg 
instrumentów prawnych pozwalających nadzorować zachowanie skazanego w 
czasie trwania okresu próby. Szczegółowe uregulowania dotyczące tego okresu 
znajdują się w art. 80 kk. W przepisie niniejszym zawarto trzy grupy skaza-
nych, posiadające różny czas trwania okresu próby. Co do zasady czas trwania 
okresu próby jest tożsamy z czasem jaki pozostał skazanemu do zakończenia 
odbywania kary. Nie można jednak wyznaczyć okresu próby krótszego niż 
dwa lata. Wyznaczono również górną granicę warunkowego przedterminowe-
go zwolnienia. Nie może trwać ono dużej niż 5 lat (art. 80 § 1 kk). Regulacja 
ta odnosi się do grupy więźniów w ogólności. Następnie w omawianym prze-
pisie znajduje się regulacja dotycząca skazanych odpowiadających w warun-
kach recydywy wielokrotnej, ale także sprawców, których źródłem dochodu 
jest przestępstwo, jest sprawcą czynu o charakterze terrorystycznym albo działa  
w związku lub grupie przestępczej. W odniesieniu do tych sprawców okres 
próby musi wynosić przynajmniej 3 lata (art. 80 §2 kk). Trzecia grupa więź-
niów to skazani na kary długoterminowe. W przypadku więźniów wobec któ-
rych orzeczono karę dożywotniego pozbawienia wolności, okres próby musi 
trwać minimum 10 lat (art. 80 § 3 kk). 

Istnieje szereg obowiązków jakie mogą zostać nałożone na skazanych 
znajdujących się w okresie próby. Ich mnogość, a także liczba przepisów re-
gulujących okres próby może wskazywać na istotne znaczenie powyższej pro-
blematyki. Podstawą nakładania obowiązków na skazanego znajdującego się  
w okresie próby jest art. 159 kkw (Grześkowiak i Wiak 2017, s. 248). Niniej-
szy przepis stanowi wprost o obowiązkach skazanego w okresie próby, a także  
o zasadach dozoru nad skazanym. W tym miejscu należy wspomnieć, że na pod-
stawie powyższej regulacji, dozór nad skazanym objętym instytucją warunko-
wego przedterminowego zwolnienia cechuje się co do zasady fakultatywnością.  
Powierzenie skazanego warunkowo zwolnionego z odbywania reszty kary 
dozorowi kuratora sądowego, stowarzyszenia lub organizacji działającej 
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przynajmniej na rzecz zapobiegania demoralizacji, na rzecz wychowania i po-
mocy skazanym, a także pod dozór osoby godnej zaufania nie jest obowiązko-
we (Lelental 2020).

Omawiany przepis, traktuje również o obowiązkach skazanego będącego 
w okresie próby. Jeżeli bowiem skazany nie został objęty dozorem, a nakazano 
mu wykonywanie obowiązków związanych z przebiegiem okresu próby, jest 
on zobligowany do bezzwłocznego zgłoszenia się do sądowego kuratora zawo-
dowego przy sądzie rejonowym, w którego okręgu warunkowo zwolniony bę-
dzie miejsce stałego pobytu. Skazany warunkowo zwolniony będzie następnie 
zobligowany do systematycznego zgłaszania się do kuratora w wyznaczonych 
terminach. Pierwsze zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od 
daty warunkowego zwolnienia z zakładu karnego. Osoba warunkowo zwol-
niona co do zasady nie może zmieniać miejsca stałego pobytu, bez zgody sądu 
(art. 159 § 2 kkw). 

Trzecia część przepisu stanowi bezpośrednie odesłanie do art. 169 §  
2 kkw (art. 159 § 3 kkw). Przepis art. 169 kkw stanowi bowiem o obowiąz-
kach skazanego w kontekście dozoru. Skazany oddany pod dozór obowiązany 
jest bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o od-
daniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora sądowego tego sądu rejonowego,  
w okręgu którego dozór ma być wykonywany (art. 169 § 2 kkw). 

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć również o rozbudowanej regu-
lacji Kodeksu karnego w zakresie omawianej kwestii. Zgodnie z art. 159 kkw, 
część przepisów regulujących warunkowe zawieszenie wykonania kary ma za-
stosowanie również do instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia. 
Mowa tu przede wszystkim o przepisach art. 72 § 1 i 2 kk. 

Wspomniany przepis jest katalogiem obowiązków odnoszącym się do 
wszystkich środków o charakterze probacyjnym, a więc zarówno do warun-
kowego umorzenia, warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz warun-
kowego zawieszenia wykonania kary. Stosowanie powyższych regulacji w od-
niesieniu do skazanych objętych instytucją warunkowego przedterminowego 
zwolnienia z odbywania reszty kary nie ma charakteru zamkniętego. Katalog 
ewentualnych obowiązków skazanego wskazanych w art. 72 § 1 kk jest tzw. 
katalogiem otwartym. Wynika to z niekreślonego ściśle postępowania zdefi-
niowanego jako „inne” (art. 72 § 1 pkt 8 kk) (Błaszczyk 2020, s. 141). 
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4. KARA DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI 
W USTAWACH POZAKODEKSOWYCH

Tematyka kary dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie 
karnym nie jest zakresem o charakterze zamkniętym przepisami wyłącznie Ko-
deksu karnego. Kara ta jest obecna również w ustawach pozakodeksowych. 
Przykładem ustawy, w której przepisach przewidziano karę dożywotniego po-
zbawienia wolności jest Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich 
zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami 
oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitle-
rowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną 
i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, Dz.U. z 1944 r., Nr 4 poz. 
16). Zgodnie z powyższą regulacją, każdy kto w jakikolwiek sposób wymuszał 
świadczenia od osób zaliczających się do ludności cywilnej lub jeńców wojen-
nych, albo osób im bliskich, pod groźbą ich ujęcia i oddania władzom okupa-
cyjnym, podlega karze do 15 lat pozbawienia wolności lub karze dożywotniego 
pozbawienia wolności (art. 2 w zw. z art. 1 a DPKWN). Tej samej karze pod-
lega sprawca, który pod groźbą ich ujęcia i oddania władzom okupacyjnym 
wymuszał świadczenia od osób przebywających na terenie Państwa Polskiego, 
w szczególności tych prześladowanych przez władzę okupacyjną (art. 2 w zw.  
z art. 1 b DPKWN). 

5. KARA DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI 
W PRZEPISACH KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

Uregulowania dotyczące kary dożywotniego pozbawienia wolności znaj-
dują się także w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postę-
powania karnego (Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego, 
Dz.U. z 2021 r. poz. 534 tekst jedn.). Kodeks ten jako ustawa regulująca 
procedurę karną i nadająca praktyczny sens przepisom prawa materialnego. 
Niniejsze przepisy regulują kilka aspektów proceduralnych związanych z karą 
pozbawienia wolności.

Sądem właściwym dla rozpoznania spraw, których przedmiotem są czyny 
zabronione zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności jest w pierw-
szej instancji sąd okręgowy (art. 25 § 1 kpk). Sądami wyższych instancji będzie 
wówczas sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy (art. 26 i 27 kpk).



131

KARA DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI...

Aby do rozprawy doszło, potrzebne jest powołanie odpowiedniego składu 
sędziowskiego. Co do zasady, na rozprawie sąd orzeka w składzie jednoosobo-
wy. Istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich są sprawy o przestępstwo zagrożone 
karą dożywotniego pozbawienia wolności. Należy podkreślić, iż sformułowa-
nie „ustawa przewiduje” oznacza, że przewidziano możliwość wymierzenia 
kary dożywotniego pozbawienia wolności za dany czyn, niezależnie od tego, 
czy istnieją podstawy do jej wymierzenia w danym konkretnym przypadku 
(Paluszkiewicz 2020, s. 102). Rozpoznawanie spraw o czyny, za które przewi-
dziano karę dożywotniego pozbawienia wolności, odbywa się w składzie pię-
cioosobowym (dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników) na rozprawie 
głównej (art. 28 kpk). Jeżeli w toku czynności w danej sprawie okaże się, że 
na skutek ujawnionych okoliczności konieczna jest zmiana kwalifikacji praw-
nej czynu na taki, za który ustawa przewiduje możliwość wymierzenia kary 
dożywotniego pozbawienia wolności, konieczne jest również przekazanie spra-
wy do rozpoznania przez sąd w składzie takim, jakby od początku stosowano  
tę kwalifikację, czyli dwóch sędziów zawodowych oraz trzech ławników (Posta-
nowienie SN z dnia 17.06.2013 r. III KK 26/13). 

W przypadku drugiej instancji sąd również orzeka w powiększonym  
w porównaniu do standardowego składzie. W przypadku rozpraw innych niż 
te za czyny zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności, sąd składa 
się z trzech sędziów. Jeżeli natomiast wniesiony środek odwoławczy dotyczył 
czynu zabronionego będącego podstawa do wymierzenia kary dożywotnie-
go pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie pięciu sędziów zawodowych  
(art. 29 kpk). Nie jest istotne, czy kara dożywotniego pozbawienia wolności 
została orzeczona jako kara łączna za popełnienie kilku czynów zabronionych, 
czy jest to kara za jedno przestępstwo (Mierzwińska-Lorencka 2020, s. 29). 

W omawianym kodeksie znajduje się również szczególne dla kary doży-
wotniego pozbawienia wolności uregulowanie dotyczące Europejskiego Naka-
zu Aresztowania (ENA). Jeżeli czyn zabroniony będący podstawą do wydania 
ENA, jest zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności, a istnieje moż-
liwość orzeczenia tej kary lub innej kary o podobnym charakterze, bez moż-
liwości jej skrócenia w państwie wydania nakazu, można odmówić wydania 
wspomnianego nakazu (art. 607r § 1 pkt 5 kpk). Jest to tzw. względna prze-
słanka odmowy wykonania ENA. Należy jednak podkreślić, że, aby skorzystać 
z tej przesłanki, nie wystarczy wskazać, że w danym kraju ten konkretny czyn 
jest zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności. Istotny jest warunek 
niemożliwości starania się o skrócenie tejże kary, zawarty w przepisie (Postano-
wienie SA w Katowicach z dnia 2.02.2010 r. II AKz 38/10).
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6. KARA DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA 
WOLNOŚCI W PRZEPISACH KODEKSU KARNEGO 
WYKONAWCZEGO

Orzeczona wobec sprawcy przestępstwa kara (jeśli nie jest karą z warun-
kowym zawieszeniem jej wykonania) musi zostać wykonana. Dotyczy to rów-
nież przypadku kary dożywotniego pozbawienia wolności. Skazany na tę karę 
trafia do zakładu karnego, gdzie ma obowiązek ją odbyć. Szczególny charakter 
kary dożywotniego pozbawienia wolności, a także wyjątkowa grupa przestępstw  
za które może ona zostać wymierzona spowodował konieczność wprowadze-
nia szczególnych uregulowań dotyczących jej wykonywania i postępowania ze 
skazanymi odbywającymi tę karę. Uregulowania te znajdują się między innymi  
w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonaw-
czy (Ustawa z dnia 6.06.1997 r., Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 2021 r.  
poz. 53 tekst jedn.). 

Kodeks ten odnosi się do więźniów odbywających karę dożywotniego 
pozbawienia wolności bezpośrednio w sześciu przepisach. Sporządzenie osob-
nych uregulowań dla tej grupy więźniów może świadczyć o wyjątkowym cha-
rakterze tej kary. 

Niezmiernie istotnym z perspektywy wykonywania kary zagadnieniem 
jest typ zakładu karnego w jakim skazany na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności ma odbywać orzeczoną wobec niego karę. Skazany mający odbyć 
karę długoterminową (karę 25 lat pozbawienia wolności lub karę dożywot-
niego pozbawienia wolności) ma obowiązek (stosując się również do zasad 
wewnętrznie obowiązujących w zakładzie karnym) odbyć orzeczoną karę  
w systemie zamkniętym. (art. 88 § 3 pkt 2 kkw). Takie podejście ma przede 
wszystkim za zadanie zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości. Od-
bywanie kary w systemie zamkniętym jest bowiem dużo bardziej dolegliwe 
niż przebywanie w zakładzie karnym typu otwartego lub półotwartego. Wiąże 
się to z dużo mniejszą swobodą skazanego oraz z koniecznością przebywania  
w zamkniętej celi przez cały czas (z wyjątkiem spaceru i innych czynności, 
gdzie konieczne jest opuszczenie celi mieszkalnej). Dwa pozostałe systemy nie 
są aż tak restrykcyjne. Nie oznacza to jednak, że skazany musi przez cały czas 
trwania kary przebywać w zakładzie karnym typu zamkniętego. 

Przepis art. 70 kkw przewiduje bowiem istnienie trzech typów zakładów 
karnych – zamkniętego, półotwartego i otwartego. Między nimi występuje 
wiele istotnych różnic. Cechą zakładów karnych typu zamkniętego jest m.in. 
to, że cele mieszkalne mogą pozostawać otwarte przez określony czas, jeśli nic 
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nie stoi temu na przeszkodzie. Co do zasady natomiast są zamknięte. Skazani 
poruszają się na terenie zakładu karnego pod dozorem i w sposób zorganizowa-
ny, a skazani mogą skorzystać z dwóch widzeń w ciągu miesiąca (art. 90 kkw). 
Kolejnym typem zakładu karnego jest zakład typu półotwartego. Cele miesz-
kalne pozostają tam zamknięte tylko w porze nocnej, a liczba widzeń wynosi 
trzy w ciągu miesiąca (art. 91 kkw). Trzecim typem zakładu jest zakład karny 
typu otwartego. Cele mieszkalne pozostają tam otwarte zarówno w dzień jak  
i w porze nocnej. Liczba widzeń nie jest ograniczona (art. 92 kkw).

W przepisach omawianego kodeksu funkcjonuje przepis stanowiący  
o przeniesieniu skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności z za-
kładu karnego typu zamkniętego do zakładu lżejszego typu. Jest to zakład 
karny typu półotwartego lub otwartego. Może to jednak nastąpić dopiero po 
odbyciu przez skazanego określonej części kary. W przypadku kary dożywot-
niego pozbawienia wolności, skazanego na tę karę można przenieść do zakła-
du karnego typu półotwartego dopiero po odbyciu przez co najmniej 15 lat, 
a następnie do zakładu typu otwartego, po upływie co najmniej 20 lat kary  
(art. 89 § 3 kkw). Skazany może być przeniesiony, co nie znaczy, że na pewno 
tak się stanie. Kluczowe w przypadku tego uregulowanie wydaje się być sło-
wo „można”. Użycie tego słowa przez ustawodawcę wskazuje jednoznacznie 
na brak cechy obligatoryjności przeniesienia osoby skazanej na karę dożywot-
niego pozbawienia wolności do zakładu karnego innego typu. Jeżeli bowiem 
skazany nie spełnia podstawowych kryteriów mogących pełnić rolę przesłanki 
przemawiającej za tym, aby odbywana przez niego kara pozbawienia wolności 
została złagodzona poprzez przeniesienie go do zakładu karnego innego typu, 
skazany nie zostanie przeniesiony. Omawiany przepis zawiera bowiem zastrze-
żenie co do możliwości skorzystania z przeniesienia. Aby skazany mógł zostać 
przeniesiony, oprócz kryterium odbycia określonej części kar, musi także ce-
chować się nienagannym zachowaniem i postawą (art. 89 § 1 kkw). 

 Kolejnym ważnym zagadnieniem jest zatrudnienie osób skazanych na 
karę dożywotniego pozbawienia wolności. W prawie polskim dopuszcza się 
możliwość wykonywania pracy przez skazanych. Osoba odbywająca karę po-
zbawienia wolności, może w miarę możliwości wykonywać pracę. Zatrudnie-
nie odbywa się m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych. Osobą decyzyjną 
w kwestii zatrudnienia skazanego jest dyrektor zakładu karnego, w którym jest 
on osadzony. Dyrektor wydaje zgodę na zatrudnienie konkretnego skazanego 
oraz określa warunki, na których będzie się opierać wspomniane zatrudnie-
nie. Jest to bardzo istotna kwestia z punktu widzenia przyszłego funkcjono-
wania skazanego jako osoby zatrudnionej (art. 121 § 1-3 kkw) . Zatrudnienie 
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skazanego bowiem wiąże się niejednokrotnie z szeregiem koniecznych do wy-
konania czynności na terenie zakładu karnego oraz stosowną dokumentacją. 
Osoba skazana na karę pozbawienia wolności co do zasady może wykonywać 
pracę. Aspekt ten należy unormować tak, aby był on elementem tzw. resocjali-
zacji i aby do resocjalizacji właśnie zmierzał. Innymi słowy, umocowane do tego 
organy powinny umożliwiać skazanym pracę, aby w sposób prawidłowy przy-
wracać ich do życia w społeczeństwie. Możliwość wykonywania pracy dotyczy 
także skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Osoby odbywa-
jące tę karę również mają prawo do wykonywania pracy. Jeżeli jednak skazany 
na tę karę nie został jeszcze przeniesiony do zakładu karnego innego typu niż 
zamknięty, może wykonywać pracę jedynie na terenie jednostki penitencjarnej 
( art.121 § 10 kkw). W praktyce będzie to oznaczać, iż osadzony odbywający 
karę dożywotniego pozbawienia wolności będzie mógł wykonywać pracę w za-
kładach znajdujących się na terenie więzienia. Może również zająć się pracami 
konserwacyjnymi i porządkowymi (Dąbkiewicz 2018, s. 591- 597). 

Obok zatrudnienia osób skazanych, warto wspomnieć o nauce podejmo-
wanej przez skazanych w czasie odbywania kary. Skazani mają prawo do nauki. 

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności mogą pobierać naukę poza 
terenem tego zakładu. Aby było to możliwe, muszą jednak spełniać obowią-
zujące wymagania, których spełnienie jest podstawą do dalszego kształcenia  
w oświacie publicznej. Istotne jest także, aby skazani chcący podjąć kształcenie, 
zachowywali się w sposób społecznie poprawny i nie stanowili zagrożenia dla 
obowiązującego w kraju porządku prawnego. Osadzeni odbywający termino-
we kary pozbawienia wolności maja możliwość zaliczania koniecznych egza-
minów będących elementem danego etapu kształcenia, poza obrębem zakładu 
karnego. Nie jest to jednak możliwe w przypadku osób odbywających karę 
dożywotniego pozbawienia wolności. W ich przypadku egzaminy odbywają 
się na terenie jednostki penitencjarnej (art. 131 kkw).

Prawo polskie przewiduje jednak możliwość pozbawienia skazanego moż-
liwości uczenia się. Jest to szczególna sytuacja, do której zaistnienia potrzebne 
są określone okoliczności. Aby osoba odbywająca karę pozbawienia wolności 
została pozbawiona możliwości nauczania, musi cechować się zachowaniem bę-
dącym realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Możliwości 
nauczania pozbawia się także wtedy, kiedy skazany nie będzie miał również 
możliwości uczenia się, jeśli świadomie, z własnej woli odmówi kontynuowania 
nauki. Jeżeli skazany według opinii psychologicznej nie może spełnić wymagań 
związanych z edukacją z uwagi na określone przeciwwskazania. Oprócz tego 
powodem uniemożliwienia osobie skazanej nauki jest m.in. zła prognoza stanu 
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zdrowia, niezaliczenie semestru lub liczne nieobecności na zajęciach (art. 131a 
kkw). Specyficzny charakter art. 131a pkt 5 kkw polega na tym, że opisany  
w nim czyn stanowi przestępstwo określone w art. 242 § 2 kk (Lelental 2020). 
Jest to tzw. przestępstwo samouwolnienia. Jest to czyn polegający na nie powró-
ceniu ze zwolnienia pozwalającego opuścić zakład karny na czas określony. Jest 
to powód nieobecności na zajęciach edukacyjnych (art. 131a kkw). 

Oddział 8 Kodeksu karnego wykonawczego reguluje natomiast proble-
matykę ulg i nagród jakie mogą być zastosowane wobec skazanych – w tym 
również osadzonych odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności. 
Jeżeli osoba skazana na karę pozbawienia wolności wyróżnia się dobrym zacho-
waniem podczas odbywania kary można zdecydować o przyznaniu jej nagrody. 
Istnieje także możliwość nagrodzenia skazanego w celu zachęcenia go do pracy 
nad swoim zachowaniem i w konsekwencji do jego poprawy (art. 137 kkw).

Wszelkiego rodzaju nagrody lub ulgi stosowane wobec skazanych to przy-
kład realizacji celów kary pozbawienia wolności w wymiarze indywidualnym 
(Zgoliński 2018). Innymi słowy, istnieje możliwość wprowadzenia pewnych 
udogodnień, czy gratyfikacji dla osadzonych, mających bezpośredni związek 
z ich postawą i zachowaniem. Także w aspekcie nagradzania ustawodawca 
podkreślił szczególny charakter kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz 
odbywających tę karę więźniów. Skazanemu odbywającemu karę dożywotniego 
pozbawienia wolności nagroda wymieniona w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8 może być 
przyznana po odbyciu co najmniej 15 lat kary (art. 139 § 5 kkw). Wspomniane 
punkty dotyczą zezwolenia na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu kar-
nego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nieprzekraczający 
jednorazowo 30 godzin oraz zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez 
dozoru, na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni (art. 138 § 7 i 8 kkw). 

Nie ulega zatem wątpliwości, że wobec osadzonych odbywających naj-
surowszą karę przewidzianą w prawie polskim, wymierzaną za najcięższe 
przestępstwa, stosowana jest pewnego rodzaju zasada ograniczonego zaufania.  
Z uwagi na to oraz wysoką społeczną dolegliwość i nierzadko zasługujące na 
szczególne napiętnowanie pobudki kierujące sprawcami w momencie popeł-
nienia czynu, nawet na etapie wykonywania kary, kiedy społeczne poczucie 
sprawiedliwości zostało już zaspokojone najsurowszym wyrokiem, sprawowa-
ny jest nad nimi szczególny nadzór. 

Szczególny nadzór nad osobami wobec których orzeczona została kara do-
żywotniego pozbawienia wolności nie ustaje nawet w przypadku ewentualnego 
opuszczenia jednostki penitencjarnej przez skazanych na tę karę. Przewidziano 
go także w przypadku dozoru w razie warunkowego zwolnienia z odbywania 
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kary. Istnieje bowiem przepis stanowiący o skierowaniu osoby skazanej pod 
dozór kuratora sądowego, stowarzyszenia , osoby godnej zaufania, organiza-
cji lub instytucji, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobie-
ganie demoralizacji lub pomoc skazanym (art. 159 § 1 kkw). Przewidziano 
również możliwość nałożenia na skazanych innych obowiązków określonych  
w odrębnych przepisach. Odstępstwo od fakultatywności niniejszego dzia-
łania widać jednak wyraźnie w przypadku ściśle określonej grupy skazanych.  
W stosunku do skazanego, który popełnił przestępstwo określone w art. 197-
203 kk w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, sprawcy młodo-
cianego, który dopuścił się przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego  
w art. 64 kk (odpowiadającego w warunkach recydywy podstawowej lub wie-
lokrotnej) oraz wobec skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności 
istnieje obowiązek stosowania dozoru (art. 159 § 1 kkw in fine). 

Oznacza to, że skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności, na-
wet jeśli spełnią niezbędne warunki do tego, aby zostać przedterminowo zwol-
nieni, nadal mają obowiązek pozostać pod nadzorem odpowiedniego organu. 
Należy bowiem pamiętać, że jest to kara szczególna, wymierzana za zbrodnie 
o wyjątkowym charakterze. W związku z powyższym zasadne wydaje się po-
stępowanie ustawodawcy nacechowane wysokim stopniem ostrożności wobec 
skazanych na tę karę osób.

PODSUMOWANIE

Temat kary dożywotniego pozbawienia wolności cechuje się bardzo zło-
żoną problematyką. Wiąże się zarówno z zagadnieniami związanymi z orze-
kaniem tejże kary, jej późniejszym wykonaniem, a przede wszystkim z bezter-
minowością, przełamaną niejako instytucją warunkowego przedterminowego 
zwolnienia. Kara dożywotniego pozbawienia wolności stanowi stały temat 
rozważań i analiz medialnych, psychologicznych i socjologicznych. W opinii 
publicznej da się zaobserwować wiele skrajnych stanowisk i odniesień do funk-
cjonowania tej kary.

W przepisach polskiego prawa karnego, kara dożywotniego pozbawienia 
wolności pełni rolę kar wyjątkowej. Jest orzekana tylko w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach. Wiąże się ona bowiem z trwałą lub przynajmniej wie-
loletnią izolacją skazanego. Izolacja to najbardziej istotna funkcja omawianej 
kary. O ile każda z kar (także kara dożywotniego pozbawienia wolności) prze-
widzianych w przepisach Kodeksu karnego, pełni kilka funkcji – odstraszają-
ca, wychowawcza, resocjalizacyjna, izolacyjna itp., o tyle kara dożywotniego 
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pozbawienia wolności służy wyłącznie długotrwałemu odizolowaniu sprawcy 
czynu zabronionego od reszty społeczeństwa. W jaki sposób bowiem ma być 
realizowana np. funkcja resocjalizacyjna, skoro skazany (zgodnie z brzmieniem 
nazwy niniejszej kary) nie powinien nigdy wrócić do społeczeństwa. 

Należy jednak pamiętać o istnieniu instytucji warunkowego przedtermi-
nowego zwolnienia z odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności. 
Stanowi szansa dla skazanego na tę karę na opuszczenie zakładu karnego. Kara 
dożywotniego pozbawienia wolności będąca z założenia karą nie mającą końca, 
nie musi bowiem oznaczać kary beznadziejnej.

Wyrok skazujący na karę dożywotniego pozbawienia wolności może powo-
dować u skazanych uzasadnioną utratę nadziei. Ciągła świadomość tego, że sąd 
zdecydował się orzec wobec danej osoby najsurowszą karę, a także długotrwały 
pobyt w zakładzie karnym nie wpływa korzystnie na przebieg procesu resocjali-
zacji. Wieloletni okres spędzony w jednostce penitencjarnej może bowiem po-
wodować gromadzenie postaw antyspołecznych, co prowadzi do demoralizacji, 
a nawet dewiacji. Specyfika środowiska, w którym znajduje się skazany, wielo-
godzinne wymiany spostrzeżeń pomiędzy skazanymi na temat przestępczych do-
świadczeń oraz integracja ze współwięźniami powodują efekt odwrotny od tego 
założonego przez ustawodawcę – resocjalizacji (Iwański 2015, s. 94). 

Wobec powyższego, zasadne wydają się obawy (zarówno społeczeństwa 
jak i samych skazanych), że osoba opuszczająca zakład karny po kilkudziesięciu 
latach w nim spędzonych, nie będzie w stanie przystosować się na nowo do 
standardowego funkcjonowania na wolności. W czasie, kiedy skazany odby-
wający karę dożywotniego pozbawienia wolności przebywał w izolacji, świat, 
panujące w nim zasady, reguły, jak i sami ludzie i ich zachowania uległy zmia-
nie. Zmienił się sposób poszukiwania zatrudnienia, nierzadko również sposób 
zarabiania pieniędzy. Ogromne postępy da się zauważyć również w dziedzi-
nie technologii i techniki. Były osadzony, rozpoczynający nowe życie poza 
zakładem karnym, może mieć problemy z prozaicznymi czynnościami dnia 
codziennego oraz z zapewnieniem sobie środków utrzymania niezbędnych 
do dalszej egzystencji (Rzepliński, Ejchart-Dubois i Niełaczna 2017, s.747). 
Nawet, gdyby skazany uzyskał możliwość warunkowego przedterminowego 
zwolnienia, otaczająca rzeczywistość będzie dla niego szokiem, który może po-
wodować różne reakcje. Bardzo długa izolacja więźniów skazanych na karę 
dożywotniego pozbawienia wolności powoduje bowiem znaczne trudności  
w późniejszym przystosowaniu się do otoczenia na wolności i do życia w spo-
łeczeństwie (Mandrysz 2016, s.164).
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Jednym z założeń kary dożywotniego pozbawienia wolności jest jednak 
powrót skazanego do społeczeństwa. Może on nastąpić zarówno po 30 jak i 35 
latach lub później – w zależności od decyzji sądu penitencjarnego (Markowska 
i Niełaczna 2014, s. 26). Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywa-
nia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności niesie za sobą wiele szans, 
które skazani mogą wykorzystać w dalszym życiu. Przede wszystkim należy 
powiedzieć, że osoby warunkowo zwolnione mają wówczas szansę na radykal-
ną zmianę swojego dotychczasowego sposobu postępowania, a co za tym idzie 
także rehabilitację w oczach społeczeństwa. Bardzo ważną kwestią jest bowiem 
długość trwania okresu pozbawienia wolności. Skazani na kary długotermino-
we mają bardzo dużo czasu na pracę nad sobą, istotne z punktu widzenia idei 
resocjalizacji przemyślenia oraz zdobywanie doświadczenia życiowego. Niejed-
nokrotnie w momencie popełnienia, za które została wobec nich orzeczona 
kara dożywotniego pozbawienia wolności, skazani byli ludźmi bardzo młody-
mi. Wobec tego, często zdarza się tak, że skazany dziś jest zupełnie innym czło-
wiekiem niż kilkanaście, a nierzadko ponad 20 lat temu – w czasie kiedy został 
skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W wielu przypadkach 
osoby odbywające karę dożywotniego pozbawienia wolności zupełnie wyparły 
ze swojej świadomości dawne czyny, zachowania i system wartości (Rzepliński, 
Ejchart-Dubois i Niełaczna 2017, s. 693). Taki stan rzeczy pozwala sądzić,  
że przynajmniej pewna część osób odbywających karę dożywotniego pozba-
wienia wolności zdaje sobie sprawę ze szkodliwości i powagi swojego niegdy-
siejszego postępowania. Wiedzą, że zrobili źle, a pod wpływem systemu reso-
cjalizacji oraz dzięki upływowi czasu, stali się lepszymi ludźmi, chcącymi żyć 
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Niewątpliwie kara dożywotniego pozbawienia wolności, a przede wszyst-
kim aspekt warunkowego przedterminowego zwolnienia, wymaga bardziej 
szczegółowych uregulowań ustawowych. Przepis regulujący możliwość warun-
kowego opuszczenia zakładu karnego wydaje się bowiem niejasny. To zagad-
nienie jest szczególnie istotne w perspektywie najbliższych lat, kiedy pierwsi 
ze skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności osiągną wymagany 
przepisami do warunkowego przedterminowego zwolnienia 25 rok odbywania 
kary (art. 92a kk). Obecne brzmienie omawianej regulacji daje bardzo daleko 
idącą możliwość uznaniowości decyzji. O ile w przypadku kar terminowych, 
szczególnie tych nie wymierzanych za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 
swoboda decyzji, nie uwarunkowana określonymi ograniczeniami, nie stanowi 
potencjalnego zagrożenia dobra wymiaru sprawiedliwości, o tyle w przypad-
ku tak szczególnej kary, niezbędne jest transparentne określenie niezbędnych 
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czynności i działań, które sąd lub specjalnie powołany organ wyznaczony, bez-
względnie musiałby podjąć i przeprowadzić przed wstępnym wydaniem de-
cyzji. Byłoby to wskazane także z uwagi na charakter czynów popełnionych 
przez tych konkretnych skazanych. W przeszłości dopuścili się oni czynów 
szczególnie szkodliwych społecznie – np. zabójstwa. Być może bardzo dobrym 
rozwiązaniem byłoby powołanie dodatkowej, interdyscyplinarnej komisji do 
spraw więźniów warunkowo zwalnianych z odbywania kary dożywotniego 
pozbawienia wolności, która w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 
podejmie ściśle określone działania mające na celu uniknięcie ewentualnego 
błędnego podjęcia decyzji o zwolnieniu. Jak wielokrotnie podkreślano, kara 
dożywotniego pozbawienia wolności jest karą o szczególnym charakterze. Nie 
byłoby zatem nadużyciem, gdyby procedura warunkowego zwolnienia również 
została uregulowana w sposób szczególny. Interdyscyplinarność wspomnianej 
komisji miałaby polegać na wyznaczeniu jako członków stałych grupy eksper-
tów i biegłych m.in. z zakresu psychologii, psychiatrii, więziennictwa i prawa. 

Oprócz tego w skład komisji wchodziliby także członkowie niebędący 
członkami stałymi. Byłby to wychowawca lub wychowawcy sprawujący opie-
kę nad skazanym w okresie ostatnich dwunastu miesięcy oraz dyrektor za-
kładu karnego, w którym skazany przebywał w tymże okresie. Uczestnictwo 
członków zmiennych byłoby wskazane z uwagi na to, że posiadają szczegóło-
we informacje odnośnie zachowań skazanego i jego ewentualnych problemów  
z adaptacją do otoczenia. Komisja dokonywałaby przeglądu całej dostępnej do-
kumentacji skazanego zgromadzonej od momentu tymczasowego aresztowa-
nia. Oprócz tego, na posiedzeniu komisji konieczne byłoby przeprowadzenie 
rozmowy ze skazanym na temat jego dalszych planów, ogólnego samopoczucia 
oraz umiejętności radzenia sobie w określonych sytuacjach. Na zakończenie 
posiedzenia, skazany ubiegający się o warunkowe zwolnienie miałby rozwiązać 
test składający się z około pięćdziesięciu pytań. Niektóre pytania powtarza-
łyby się co pewien czas w innym brzmieniu, aby wyeliminować ewentualne 
przekłamania. Zakres zagadnień opracowałby zespół stałych członków komisji  
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Uzyskany przez skazanego wy-
nik oraz całościowy efekt prac komisji pozwoli podjąć słuszną i sprawiedliwą 
decyzję o ewentualnym warunkowym przedterminowym zwolnieniu.
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LIFE SENTENCES IN POLISH LAW

Abstract: The purpose of this article is to present the issue of life sentence and discuss 
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form of reaction to a crime for the offender provided for in the Polish legal order. 
The article discusses the current regulation of life sentence in Polish law.
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KARA DOŻYWOTNIEGO 
POZBAWIENIA WOLNOŚCI  

W UJĘCIU MIĘDZYNARODOWYM

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia kary dożywotnie-
go pozbawienia wolności oraz omówienia problemów prawnych i pozaprawnych 
związanych z tą karą. W artykule omówiono obecną regulację kary dożywotnie-
go pozbawienia wolności w ujęciu wybranych aktów prawa międzynarodowego  
i przepisów obowiązujących w niektórych państwach europejskich i pozaeuropejskich, 
regulujących tę problematykę. Niniejsza praca obejmuje także omówienie aktów 
prawnych przetłumaczonych samodzielnie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi 
z języka angielskiego lub języków narodowych obowiązujących w niektórych kra-
jach znajdujących się na terenie Europy oraz niektórych państw pozaeuropejskich.  

Słowa kluczowe: kara dożywotniego pozbawienia wolności, dożywocie, prawo 
międzynarodowe

1. WPROWADZENIE

Już od najdawniejszych czasów problematyka odpłaty za czyn sprzecz-
ny z prawem i normami powszechni obowiązującymi w społeczeństwie była 
przedmiotem rozważań myślicieli i twórców prawa na całym świecie. Natu-
ralnym i spodziewanym procesem zachodzącym stopniowo w historii poszcze-
gólnych społeczności było wprowadzanie instytucji kary. W cywilizowanych 
wspólnotach nie można było bowiem zostawiać bez jakiejkolwiek reakcji czy-
ny popełniane przez członków tychże wspólnot lub osoby postronne, przy-
noszące szkodę dla całego społeczeństwa bądź poszczególnych jego przedsta-
wicieli. Pojawienie się prawa pozytywnego (ius positivum) miało za zadanie 

1 krzysztofwoznica23@gmail.com, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-
stracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.
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zapobieżenie sytuacjom powodującym sytuacje konfliktowe, a w konsekwencji 
także przestępstwa w przyszłości. Norma prawna często pociągała za sobą sank-
cje za jej załamanie. Taką sankcję współcześnie nazywa się karą. Kara to środek 
wychowawczy stosowany wobec osoby, która zrobiła coś złego; środek represyjny 
względem osób, które popełniły przestępstwo (Słownik Języka Polskiego: Kara). 
W swej istocie polega na wymierzaniu zła osobie, która dopuściła się innego 
zła w danej społeczności. Jest to jednak zło konieczne będące odpowiedzią na 
niepożądane zło popełnione wcześniej przez osobę, której jest wymierzana kara 
(Świtka 2013, s. 15).    

Uprawnienie do wykonywania kary powinno spoczywać na państwie  
i tylko ono powinno być do tego uprawnione. W przeciwnym razie nie byłoby 
to karanie w majestacie prawa, a jedynie eskalacja przemocy polegająca na 
wzajemnym łamaniu kolejnych norm prawnych w odpłacie za ich pierwotne 
złamanie. 

W zależności od powagi i szkodliwości popełnionego czynu, kara może 
mieć różny wymiar i różny stopień dolegliwości. Każdy przypadek złamania 
prawa jest inny, a co za tym idzie nie może być traktowany tak samo jak inne 
przestępstwo tylko dlatego, że w obu jest to złamanie prawa. 

Kara dożywotniego pozbawienia wolności ma przede wszystkim cha-
rakter izolacyjno-zabezpieczający. Ma za zadanie długotrwałe odizolowanie 
sprawcy przestępstwa od reszty społeczeństwa. Czyni to na tyle dolegliwie 
dla osoby skazanej, że można w tym przypadku mówić o swego rodzaju eli-
minacji jednostki. Skazany niejednokrotnie traci poczucie własnej wartości. 
Świadomość długotrwałego wykluczenia ze społeczeństwa działa destrukcyjnie 
na jego stan psychiczny. Z drugiej jednak strony nie jest to kara o tak dale-
ko posuniętym stopniu eliminacji jak kara polegająca na pozbawieniu życia.  
W literaturze uważa się, że kara dożywotniego pozbawienia wolności może 
zastępować karę śmierci (jak np. w Polsce), co stanowi swego rodzaju surogat 
tej kary. Istnieją jednak również opinie będące zaprzeczeniem zastępowalności 
kary śmierci przez karę dożywotniego pozbawienia wolności. Nie jest bowiem 
możliwe zrównanie ze sobą tych kar pod względem skutków. Kara śmierci,  
w przeciwieństwie do kary dożywotniego pozbawienia wolności, cechuje się 
bowiem nieodwracalnością wykonanego wyroku  (Derlatka 2017, s. 55).

W związku z wspomnianą wyżej uciążliwością i beznadziejnością kary, 
kara dożywotniego pozbawienia wolności bywa bardzo często obiektem kryty-
ki. Podnoszony jest fakt bardzo odległej perspektywy ponownego wyjścia na 
wolność lub często nawet (w przypadku osób starszych odbywających tę karę) 
wizja przebywania w odosobnieniu aż do śmierci. Sytuacja w jakiej znajduje 
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się dożywotni więzień może rodzić w nim wiele negatywnych zachowań takich 
jak samoagresja, czyli zachowania mające na celu wyrządzenie szkody osobie 
działającej, czy także agresja wobec innych osób – współwięźniów, pracowni-
ków jednostki penitencjarnej, funkcjonariuszy Służby Więziennej itp. Kara 
dożywotniego pozbawienia wolności nie jest karą dolegliwą w jednakowy spo-
sób dla wszystkich odbywających ją więźniów (Lachowski 2006, s. 27). Osoba 
odbywająca karę pozbawienia wolności (a w szczególności karę długotermino-
wą, jaką jest kara dożywotniego pozbawienia wolności) musi nauczyć się funk-
cjonować w nowej rzeczywistości. Niemożliwość decydowania o sobie, okre-
ślony plan dnia i różnego rodzaju sytuacje czekające na skazanego za murami 
zakładu często powodują agresję i narastającą niechęć w środowisku skazanych. 
Każda społeczność (w tym także więzienna) ma swoje reguły i wzorce. 

Kara dożywotniego pozbawienia wolności to kara „wyjątkowa”, orzeka-
na tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy społeczne poczucie 
sprawiedliwości nie może zostać zaspokojone karą łagodniejszą. Uzasadniony 
wydaje się więc postulat orzekania jej wyłącznie w szczególnych i wyjątkowych 
przypadkach, kiedy nie ma już żadnej możliwości orzeczenia kary łagodniejszej.

2. REGULACJE DOTYCZĄCE KARY DOŻYWOTNIEGO 
POZBAWIENIA WOLNOŚCI W USTAWODAWSTWIE 
WSPÓLNOT I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest także przedmiotem re-
gulacji organizacji i wspólnot o charakterze międzynarodowym.  Nie istnieje 
ustawa sensu stricte o zasięgu globalnym pełniąca funkcję ogólnoświatowego  
Kodeksu karnego, który w swoich regulacjach zawierałby przepisy dotyczące 
kary dożywotniego pozbawienia wolności, obowiązujące wszystkie państwa 
świata. W prawie międzynarodowym funkcjonuje natomiast instytucja Mię-
dzynarodowego Trybunału Karnego. Trybunał ten działa w oparciu o pisemny 
statut. Podmiotami wobec których Trybunał może podjąć działania są osoby 
fizyczne będące sprawcami najcięższych zbrodni mających charakter międzyna-
rodowy – takich jak ludobójstwo, równego rodzaju zbrodnie (art. 1 Rzymskie-
go Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 17 lipca 1998 r.) 
(Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 17.07.1998 r.,  
Dz.U. 2003 Nr 78 poz. 708). Artykuł 77 RSMTK stanowi katalog kar, które 
trybunał może orzec. W katalogu tym znajdują się kary terminowe, nie dłuż-
sze niż 30 lat pozbawienia wolności, a obok nich kara dożywotniego pozba-
wienia wolności. Możliwość orzeczenia tej kary jest uwarunkowana szeregiem 
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czynników w postaci właściwości osobistych leżących po stronie skazanego oraz 
wyjątkowego ciężaru popełnionej zbrodni. Kara dożywotniego pozbawienia 
wolności jest karą wyjątkową – wymierzaną tylko w niektórych przypadkach 
(art. 77 ust. 1 a i b RSMTK). Jest ona także jako kara łączna za kilka zbrodni 
popełnionych przez tę samą osobę, jeżeli w tym konkretnym przypadku będą 
zachodzić przesłanki wskazane w art. 77 ust. 1 b (art. 78 ust. 3 RSMTK). 

Kara dożywotniego pozbawienia wolności nie stanowi przedmiotu rozwa-
żań jedynie Międzynarodowego Trybunału Karnego będącego organem stricte 
prawnokarnym. Problematyka omawianego zagadnienia jest istotna również  
z punktu widzenia międzynarodowych uregulowań dotyczących praw człowie-
ka i praw obywatelskich.

Nie ma formalnej hierarchii źródeł prawa międzynarodowego. Nie ozna-
cza to jednak, że nie ma realnej możliwości powiązania ze sobą tych źródeł  
w taki sposób, aby stworzyć quasi porządek aktów prawnych tak, aby niektóre 
z nich pełniły silniejszą rolę w zależności od rozważanego problemu (Królikow-
ski 2021). W prawie międzynarodowym można także wyróżnić wiele między-
narodowych aktów prawnych, zarówno prawa miękkiego – soft law – reguły, 
standardy, wytyczne (Dawidziuk, Kosyło i Niełaczna 2020, s. 23), jak i ustaw 
będących hard law – prawem twardym, które odnoszą się do kary dożywotnie-
go pozbawienia wolności na różnych jej etapach – orzekania lub wykonywania. 
Konwencje, rezolucje, protokoły i akty prawne o charakterze międzynarodo-
wym odnoszą się przede wszystkim do problematyki praw człowieka. Oprócz 
dokumentów sporządzonych w ramach ONZ, istnieją także regionalne systemy 
praw człowieka – system europejski, arabski, amerykański, afrykański i azjatyc-
ki. Część ze wspomnianych dokumentów może jednak stanowić podstawę do 
rozważań na temat kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Aktem prawnym o charakterze międzynarodowym, którego regulacje 
mogą stanowić odniesienie do kary pozbawienia wolności – w tym także do 
kary dożywotniego pozbawienia wolności, jest Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. (Powszechna Deklaracja Praw Czło-
wieka z dnia 10.12.1948 r.). Jest to bardzo istotny dokument w historii roz-
woju praw człowieka we współczesnym świecie. Omawiana deklaracja stała  
się pierwowzorem dla wielu z powstałych później aktów normatywnych.  
To w oparciu o nią konstruowano także przepisy konstytucji i ustaw państw 
członkowskich ONZ (Symonides 2008, s. 3-6). Stanowi ona, że żaden czło-
wiek nie może być podmiotem poniżającego, okrutnego lub nieludzkie-
go traktowania, nie może być poddawany torturom oraz nie można wobec  
 



149

KARA DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI...

niego stosować nieludzkich, poniżających i cechujących się okrucieństwem kar 
(art. 5 PDPC).  

Kolejnym niezmiernie istotnym dokumentem o charakterze międzyna-
rodowym, który może stanowić odniesienie do kary dożywotniego pozbawie-
nia wolności jest Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności z dnia 4.11.1950 r. Dz.U. z 1993 r., Nr 61 poz. 
284). Nazywana jest często Europejską Konwencją Praw Człowieka. To akt 
prawny składający się z części zasadniczej oraz licznych protokołów dodatko-
wych. W części zasadniczej zawarto przepis bliźniaczy do omawianego wyżej 

– zawartego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – zakazu tortur oraz 
poniżającego i nieludzkiego karania i traktowania (art. 3 EKPC). Konwencja 
gwarantuje również prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu sądowego,  
który zostanie przeprowadzony przez niezawisły i niezależny sąd (art. 6 ust. 1 
EKPC). Każdemu oskarżonemu gwarantuje się także domniemanie jego nie-
winności aż do czasu udowodnienia winy (art. 6 ust. 2 EKPC). Oprócz tego 
przepis wyróżnia także m.in. prawo do informacji, prawo do obrony itp. (art. 
6 ust. 3 EKPC). Do tego, aby sąd mógł orzec karę (w tym także karę dożywot-
niego pozbawienia wolności) wobec danej osoby potrzebna jest wiążąca pod-
stawa prawna (art. 7 ust. 1 EKPC) Nikt nie może bowiem zostać skazany bez 
ustawy prawnej w myśl zasad nullum crimen sine lege oraz nulla poena sine lege. 
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności składa się 
także z powstałych później protokołów dodatkowych. W protokole 7 zawarto 
m.in. „prawo do odwołania w sprawach karnych” (Protokół nr 7 do Konwencji  
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 22.11.1984 r.).  
W praktyce przepis ten oznacza prawo do instancyjności postępowania.  
Co do zasady każda osoba uznana za winną popełnienia danego czynu ma 
prawo do tego, aby sprawę rozparzył sąd wyższej instancji (art. 2 ust. 1 Pr. 7.).  
Przepis przewiduje jednak pewne określone wyjątki (art. 2 ust. 2 Pr. 7.).

Kolejne dokumenty mające charakter międzynarodowy są oparte na tych 
opublikowanych w przeszłości. Nie wprowadzają większego uszczegółowienia 
już poruszonych zagadnień, a jedynie powtarzają utarte wcześniej poglądy  
i regulacje w celu podkreślenia ich istotności. Widać to doskonale na przykła-
dzie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Między. 
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19.12.1966 r., Dz.U. z 1977 
r. Nr 38 poz. 167). Akt ten również posiada w swoich regulacjach wymieniany 
wcześniej zakaz poniżającego i nieludzkiego karania, traktowania i zakaz tortur 
(art. 7 MPPOIP).  Omawiany pakt zawiera także gwarancję humanitarnego 
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traktowania zarówno osób pozbawionych wolności na początkowym etapie 
postępowania  – oskarżonych, jak i  osób prawomocnie skazanych (art. 10 ust. 
2 a MPPOIP). Zawarto tu również uregulowania względem młodocianych 
oskarżonych. Przepisy stanowią bowiem o izolacji młodocianych od osób do-
rosłych oraz o przyspieszonym trybie postępowania w celu postawienia ich 
przed sądem w celu oskarżenia (art. 10 ust.2 b MPPOIP). W tym samym 
przepisie niniejszego aktu prawnego zawarto także podstawowe zasady postę-
powania z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych (art. 10 ust. 3 MPPO-
IP). Powtórzono tu również zasady nullum crimen sine lege i nulla poena sine 
lege (art. 15 ust. 1 MPPOIP). 

Zakaz tortur i poniżającego traktowania lub karania stanowił bardzo istot-
ny element międzynarodowego prawodawstwa. Zagadnienie to było ważne do 
tego stopnia, że powstały aż trzy akty prawa międzynarodowego regulujące 
swoimi przepisami tę tematykę. Były to:

• Deklaracja o ochronie wszystkich osób przed torturami oraz innym 
okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo kara-
niem z dnia 9 grudnia 1975 r.,

• Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrut-
nego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z dnia  
10 grudnia 1984 r. ,

• Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkie-
mu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z dnia 26 listopada  
1987 r. 

Ich założenia były podobne i przenikały się wzajemnie. W rozumieniu 
Konwencji, torturami jest takie stosowanie kar (np. cielesnych), które cechu-
je się ponadprzeciętnym stopniem zadawanego cierpienia i bólu (art.1 ust. 1 
KZT). Przepisy niniejszej Konwencji stanowią  także, że każde z państw będą-
cych stronami Konwencji ma obowiązek przeciwdziałać nieludzkim sposobom 
traktowania ludzi, poniżającemu i nieludzkiemu karaniu oraz torturom (art. 
16 ust. 1 KZT).  Niniejsze regulacje mogą stanowić jeden z elementów ustawo-
dawstwa międzynarodowego odnoszącego się pośrednio do kary dożywotniego 
pozbawienia wolności oraz samego etapu jej późniejszego wykonywania.

Aktem prawa międzynarodowego, który koniecznie należy omówić jest 
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r.  
nr 120 poz. 526. Posiada ona bowiem przepisy odnoszące się wprost do kary 
dożywotniego pozbawienia wolności. Strony niniejszej Konwencji zobowią-
zują się dopilnować, aby nie doszło do skazania  żadnego dziecka na karę 
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dożywotniego pozbawienia wolności. To samo dotyczy również kary śmierci, 
tortur lub okrutnego traktowania i karania. Dzieckiem w rozumieniu omawia-
nego przepisu jest człowiek poniżej 18 roku życia (art. 37 pkt a KOPD).  Kon-
wencja porusza także kwestię zatrzymania, aresztowania i osadzenia dziecka, 
jak również wzorce postępowania z dziećmi pozbawionymi wolności, ich praw 
i wolności (art. 37 pkt b-d KOPD).

Instytucjami równie istotnymi jak organizacje i wspólnoty międzynaro-
dowe są międzynarodowe organizacje pozarządowe mające za zadanie pomoc 
i dbanie o prawa człowieka – w tym także prawa więźniów skazanych na karę 
dożywotniego pozbawienia wolności. Najbardziej znaczącymi organizacjami 
tego typu są: Amnesty International oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 
Pierwsza z wymienionych organizacji prowadzi działania na rzecz osób do-
świadczających naruszeń podstawowych praw i wolności, zapewnienie, aby 
wobec każdego człowieka (w tym także więźniów) przestrzegano założeń Po-
wszechnej Deklaracji Praw człowieka oraz aktów podobnych (art. 7 pkt. 1 i 2 
Statutu Amnesty International (Statut Stowarzyszenia Amnesty International, 
tekst ujednolicony na dzień 29.07.2013r.). Drugi podmiot ma za zadanie m.in. 
propagowanie zagadnień związanych z prawami człowieka, realizację działań 
na rzecz ochrony praw człowieka oraz przeprowadzanie badań w zakresie praw 
człowieka (§ 8 Statutu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka).

3. KARA DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI 
W PRAWIE NIEKTÓRYCH PAŃSTW EUROPY

Polska nie jest jedynym krajem współczesnego świata, gdzie może zostać 
wymierzona kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kara ta stanowi bo-
wiem istotny element europejskich kodeksów karnych. 

Subiektywny dobór omawianych niżej porządków prawnych tych krajów 
wynika z chęci wykazania różnych sposobów stosowania kary dożywotniego 
pozbawienia wolności oraz odmiennych katalogów czynów zabronionych za-
grożonych tą karą. Regulacje dotyczące kary dożywotniego pozbawienia wol-
ności w omówionych państwach charakteryzują się różnorodnością i odmien-
nością zasad penalizacji poszczególnych czynów zabronionych – w tym także 
tych, za które może zostać wymierzona kara dożywotniego pozbawienia wol-
ności. Należy bowiem pamiętać, że różne państwa (zarówno te znajdujące się 
w Europie jak i pozaeuropejskie) mają znaczną swobodę w kryminalizacji i pe-
nalizacji określonych typów zachowań i postępowania. W związku z tym mno-
gość różnic pomiędzy danymi państwami niekiedy bywa bardzo rozbudowana. 
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Jednym z państw na obszarze którego może zapaść wyrok skazujący na 
karę dożywotniego pozbawienia wolności jest Rosja. Tamtejsza ustawa karna 
przewiduje możliwość wymierzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności 
za szczególnie ciężkie przestępstwa. Przestępstwa te to m.in.: zamach na życie 
ludzkie, a także ciężkie przestępstwa przeciwko zdrowiu i bezpieczeństwu spo-
łecznemu. W dalszej części omawianego przepisu wynika również, iż kara do-
żywotniego pozbawienia wolności może również zostać wymierzona za prze-
stępstwa seksualne popełnione na szkodę nieletniego poniżej 14 roku życia.  
W Federacji Rosyjskiej omawiana kara nie może zostać wymierzona wobec 
kobiety. Istnieją również pewne ograniczenia dotyczące wymierzania jej wobec 
mężczyzn. Nie może bowiem zostać orzeczona wobec mężczyzn, którzy w mo-
mencie wydania wyroku ukończyli 65 rok życia, lub nie ukończyli 18 roku życia 
(art. 57 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) (Ustawa z dnia 13.06.1996 r., 
Kodeks karny Federacji Rosyjskiej). Szczególnie ciężkie przestępstwa za które 
może zostać wymierzona kara dożywotniego pozbawienia wolności to przede 
wszystkim zabójstwo w typie kwalifikowanym (art. 195 ust.2 kk Rosja), ludo-
bójstwo (art. 357 kk Rosja), akt terrorystyczny szczególnie kwalifikowany (art. 
205 ust.3 kk Rosja), ale także zamach na życie jednostki będącej przedstawicie-
lem jednej z czterech grup tj. uczestniczących w wymiarze sprawiedliwości (art. 
295 kk Rosja), osoby będącej pracownikiem organów ścigania (art. 317 kk 
Rosja) oraz działacza społecznego i działacza państwowego (art. 277 kk Rosja) 
(Laskowska i Zatyka 2010, s. 121).

Występująca w rosyjskim porządku prawnym zależność warunkująca 
możliwość wymierzenia wobec danej osoby kary dożywotniego pozbawie-
nia wolności od jej płci oraz wieku stała się przedmiotem orzekania Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Dwóch mężczyzn (Alsan 
Bachmizovich Khamtokhu i Artyom Aleksandrovich Aksenchik) skazanych 
na karę dożywotniego pozbawienia wolności wniosło skargę umotywowaną 
faktem wymierzenia wobec nich kar dożywotniego pozbawienia wolności.  
W ich ocenie był to przejaw dyskryminacji ze względu na wiek i płeć. Kobiety 
i osoby poniżej 18 lub po 65 roku życia byli według nich traktowani w sposób 
uprzywilejowany, ponieważ wobec tych osób kara dożywotniego pozbawienia 
wolności nie mogła zostać wymierzona (Dawidziuk, Kosyło i Niełaczna 2020, 
s. 127). Trybunał wyrokiem uznał jednak, że tego rodzaju zróżnicowanie nie 
stanowi przejawu dyskryminacji, gdyż naturalną rzeczą jest tworzenie przez 
państwa członkowskie Rady Europy własnych regulacji i wyłączeń podykto-
wanych chęcią osiągnięcia celu danej kary lub koniecznością ochrony i uprzy-
wilejowanego traktowania danych grup społecznych. Wobec tego omawiane 



153

KARA DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI...

wyżej zróżnicowanie kary ze względu na płeć i wiek nie stanowi dyskryminacji 
(Wyrok Wielkiej Izby ETPCZ z dnia 24.01.2017 r., 60367/08).

Kolejnym z krajów znajdujących się na terenie Europy, na którego tery-
torium jest dopuszczalna kara dożywotniego pozbawienia wolności są Wło-
chy. Tamtejszy Kodeks karny zawiera katalog dopuszczalnych kar głównych.  
W katalogu tym, obok kary śmierci, która została już oficjalnie wycofana, znaj-
duje się kara dożywotniego pozbawienia wolności (art. 17 Kodeksu karnego 
Republiki Włoskiej) (Ustawa z dnia 19.10.1930 r., Kodeks karny Republiki 
Włoskiej). 

Karze tej został poświęcony także odrębny przepis. Z jego literalnej wy-
kładni wynika, że kara dożywotniego pozbawienia wolności we Włoszech ma 
charakter kary bezterminowej. Wykonywana jest w przystosowanym do tego 
zakładzie karnym. Skazanego należy izolować w porze nocnej. Może on jednak 
wykonywać prace na zewnątrz zakładu karnego (art.22 kk Włochy). Zgodnie 
z włoską ustawą karną, orzeczenie wobec danej osoby kary dożywotniego po-
zbawienia wolności powoduje zakaz sprawowania funkcji publicznych na czas 
nie krótszy od 5 lat lub dożywotni zakaz sprawowania wyżej wymienionych 
funkcji (art. 29 kk Włochy). Kara dożywotniego pozbawienia wolności powo-
duje również ograniczenia i zakazy w sferze rodzicielstwa. Osoba odbywająca 
tę karę traci bowiem władzę rodzicielską (art. 32 kk Włochy). 

Włoskie prawo zakłada również szczególny sposób publikacji wyroku 
skazującego na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Według omawianej 
ustawy, wyrok taki publikuje się na stronie internetowej Ministerstwa Spra-
wiedliwości w terminie ustalonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż 30 dni. 
Jeśli sąd nie określi takiego terminu, publikacja powinna nastąpić w ciągu  
15 dni. Wyrok ogłasza się także w gminie orzekania, gminie popełnienia prze-
stępstwa i gminie miejsca zamieszkania skazanego (art. 36 kk Włochy). 

Wyrok skazujący na karę dożywotniego pozbawienia wolności może sta-
nowić wobec sprawcy, który popełnia kilka czynów zabronionych zagrożonych 
karą dożywotniego pozbawienia wolności. Wówczas wymierza się tę karę z za-
stosowaniem dziennej izolacji. Izolacja ta trwa od 6 miesięcy do 3 lat. Jeżeli nato-
miast sprawca popełni czyn zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności 
razem z jednym lub więcej przestępstw zagrożonych karą terminową nie większą 
niż 5 lat, orzeka się wobec niego karę dożywotniego pozbawienia wolności z izo-
lacją dzienną od 2 lat do 18 miesięcy, Więźniowie dożywotni odbywający karę  
w systemie izolacji dziennej pracuje zawodowo. (art.72 kk Włochy).  

Powyższa problematyka stała się przedmiotem rozważań Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Obywatel Włoch został skazany za 
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partycypację w zorganizowanych grupach o charakterze przestępczym. Orze-
czono wobec niego kilka terminowych długoletnich kar pozbawienia wolności 
oraz kare dożywotniego pozbawienia wolności. Wymierzono mu karę doży-
wotniego pozbawienia wolności. W warunkach dodatkowej izolacji miał spę-
dzić dwa lata i dwa miesiące. Następnie izolację wydłużono jeszcze o rok. Try-
bunał uznał, iż tego rodzaju orzeczenie wydane przez sąd krajowy narusza art. 
3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Wyrok ETPC z dnia 13.06.2019 r. 
 77633/16, Marcello Viola v. Włochy). Przepis ten stanowi, że nikt nie może 
być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo ka-
raniu (art. 3 EKPC).  

Kara dożywotniego pozbawienia wolności we Włoszech może zostać 
wymierzona za poważne czyny zabronione. Pierwsze z czynów spenalizowa-
nych i zagrożonych karą dożywotniego pozbawienia wolności znajdują się  
w pierwszym tytule części szczegółowej – „Przestępstwa przeciwko osobowości 
państwa”. Jest to przestępstwo polegające m.in. na służbie w państwach będą-
cych w stanie wojny z Włochami oraz udzielaniu informacji państwom, które 
dzięki tym informacjom mogą zacząć prowadzić wojnę przeciwko Włochom. 
Tej samej karze podlegać będzie sprawca, który swoim działaniem naraża pań-
stwo włoskie na niebezpieczeństwo wybuchu wojny. Czyny podlegające każe 
dożywotniego pozbawienia wolności to także wszelkiego rodzaju działania 
szpiegowskie popełnione na rzecz państwa znajdującego się w stanie wojny  
z Włochami. Kara ta może również zostać orzeczona wobec osoby ujawniającej 
informacje niejawne w celu szpiegostwa o charakterze politycznym lub woj-
skowym (art. 242-244, 258, 261 kk Włochy).

Kolejne przestępstwo, za którego popełnienie może zostać orzeczona kara 
dożywotniego pozbawienia wolności to czyn określony we włoskim Kodeksie 
karnym mianem „masakry”. Znajduje się on w dziale przestępstw przeciwko 
powszechnemu bezpieczeństwu. Czyn ten polega na zachowaniu zagrażające-
mu bezpieczeństwu publicznemu, podjętemu w celu pozbawienia życia jednej 
lub kilku osób, a skutek ten nastąpi wobec jednej osoby (art.422 kk Włochy). 
Kara ta zostanie także wymierzona sprawcy, który dopuści się morderstwa,  
a czynowi temu towarzyszą okoliczności obciążające. Okoliczności te to m.in. 
zabójstwo przedstawiciela jednej z określonych w Kodeksie służb – Policji, 
ochrony publicznej, policji sądowej – w związku z wykonywanymi przez nie-
go obowiązkami, przez osobę będącą uciekinierem w szczególnych okoliczno-
ściach, przeciwko zstępnemu lub wstępnemu, czyn popełniono z premedytacją 
itp. (art. 576-577 kk Włochy). 
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Kolejnym państwem europejskim, którego prawo karne zakłada istnienie 
kary dożywotniego pozbawienia wolności jest Bułgaria. Kara ta zgodnie z prze-
pisami obowiązującymi na terenie Bułgarii jest najcięższą z możliwych do wy-
mierzenia. W katalogu kar występuje obok terminowej kary pozbawienia wol-
ności, kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, 
konfiskatą majątku, grzywną itp. (art. 37 Kodeksu karnego Republiki Bułgarii) 
(Ustawa z dnia 1.05.1968 r., Kodeks karny Republiki Bułgarii). Dożywotnie 
pozbawienie wolności według prawa bułgarskiego oznacza przymusową izola-
cję skazanego na pozostałą część życia poprzez odbywanie kary pozbawienia 
wolności. Przewidziana jest również kara dożywotniego pozbawienia wolności 
bez możliwości jej złagodzenia za przestępstwa szczególnego rodzaju, niezwy-
kle ciężkie. Nie ma jednak możliwości, aby kara dożywotniego pozbawienia 
wolności bez możliwości jej złagodzenia została orzeczona wobec osoby, któ-
ra m.in. nie ukończyła lat dwudziestu. Wyłączenie to dotyczy także kobiet, 
które w momencie popełnienia czynu, albo w momencie orzekania kary były  
w ciąży (art. 38 kk Bułgaria). Kara dożywotniego pozbawienia wolności wymie-
rzana jest w przypadku, gdy popełnione przestępstwo jest wyjątkowo ciężkie  
(art. 38a kk Bułgaria). Poważne przestępstwo bowiem to takie, za które usta-
wodawca przewidział karę pozbawienia wolności trwającą powyżej 5 lat lub 
karę dożywotniego pozbawienia wolności (art. 93 pkt.7 kk Bułgaria).

Jeżeli pojawią się okoliczności w świetle, których orzeczona kara dożywot-
niego pozbawienia wolności okaże się niewspółmiernie surowa, przewidziano 
możliwość jej obniżenia. W zależności od rodzaju ujawnionych okoliczności 
łagodzących, kara dożywotniego pozbawienia wolności może zostać zamienio-
na na karę terminową wynoszącą od 15 do 20 lat pozbawienia wolności (art. 
55 kk Bułgaria). Łagodniejsza kara zostanie wymierzona także wobec osoby 
popełniającej czyn zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności, która 
jest osobą nieletnią. Wówczas kara ta zostanie zmieniona na terminową karę 
pozbawienia wolności trwającą od 3 do 10 lat (art. 63 kk Bułgaria). Czyny 
zabronione zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności przedawnia-
ją się z upływem 20 lat, za wyjątkiem czynów których skutkiem jest śmierć 
dwóch lub większej liczby osób – wówczas okres przedawnienia wynosi 35 lat 
(art. 80 kk Bułgaria).

Szczegółowy katalog przestępstw zagrożonych karą dożywotniego po-
zbawienia wolności znajduje się w części szczegółowej bułgarskiego Kodeksu 
karnego. W zbiorze tym znajdują się między innymi przestępstwa przeciwko 
republice lub państwu. Do przestępstw tego rodzaju zaliczono zdradę. W prze-
pisach bułgarskiego prawa karnego, zdrada oznacza m.in. działanie podjęte 
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w celu osłabienia władzy państwowej lub obalenia jej poprzez próbę zama-
chu stanu i temu podobne działania o charakterze lokalnym. Tej samej karze 
podlegać będzie sprawca, który z wymienionych wyżej powodów pozbawia 
życia osobę publiczną lub przedstawiciela władzy państwowej, albo powoduje 
śmierć jednej lub więcej osób w skutek podjętych działań takich jak użycie ma-
teriałów wybuchowych, czy spowodowanie powodzi. Skazana na tę karę może 
także zostać osoba, która z powodów politycznych czyni niebezpiecznymi dla 
zdrowia lub życia m.in. posiłki , płody rolne, środki spożywcze wodę pitną 
poprzez dodanie do nich określonych substancji (art. 95-97 kk Bułgaria). 

Podrozdział „Zdrada i szpiegostwo” stanowi natomiast m.in. o tym,  
że karze dożywotniego pozbawienia wolności może podlegać również sprawca, 
który pozbawi życia osobę będącą przedstawicielem obcego państwa, po to, 
aby sprowokować wojnę pomiędzy Bułgarią, a tym państwem (art. 99 kk Buł-
garia). W podrozdziale tym znajduje się również przepis stanowiący, że karze 
dożywotniego pozbawienia wolności podlega także ten, kto będąc obywatelem 
Bułgarii przyłączy się do wrogiej armii w momencie rozpoczęcia wojny lub  
w chwili jej wypowiedzenia. Tej samej karze podlega obywatel biorący jakikol-
wiek udział w działaniach wojennych wymierzonych przeciwko Bułgarii, który 
pomaga przebywając poza granicami państwa ojczystego w działaniach wojen-
nych wymierzonych przeciwko Bułgarii (art. 100 kk Bułgaria). Przewidziano 
również odpowiedzialność za inne przestępstwa o zbliżonym charakterze będą-
ce podstawą do wymierzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec 
osoby, która się ich dopuszcza. Są to czyny polegające m.in. na prowokowaniu 
buntu i dezorganizacji w strukturach państwowych w czasie trwania konfliktu 
zbrojnego, a także na ujawnianiu ważnych informacji stanowiących szczegól-
nie istotne dane z puntu widzenia funkcjonowania państwa - dane, którym 
nadano klauzulę tajności (art. 102 i 104 kk Bułgaria). Karą tą zagrożone jest 
także przestępstwo dywersji i sabotażu popełnionego na szkodę Republiki 
Bułgarii oraz szczególnego rodzaju przestępstwa o charakterze sabotażowo- 
terrorystycznym, których skutkiem jest śmierć człowieka (art. 106 i 108a  
kk Bułgaria).

Przestępstwa opisane w powyższym akapicie są zagrożone najwyższą za-
wartą w bułgarskim Kodeksie karnym karą w dużej części tylko i wyłącznie  
w momencie trwania konfliktu zbrojnego. Z pewnością jednak znaczenie czę-
ściej wyrok dożywocia zapada w sprawach, gdzie popełniony został czyn opi-
sany w drugim rozdziale omawianego kodeksu – „Przestępstwa popełnione 
wobec osoby”. Stanowi on, że osoba, która w sposób umyślny pozbawi życia 
drugiego człowieka zostanie skazana na karę terminową 20 lat pozbawienia 
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wolności (art. 115 kk Bułgaria). W kolejnym przepisie przewidziano nato-
miast kryminalizację szczególnych postaci zabójstwa. Ustawodawca wymie-
nia tu dwa przypadki w których można wymierzyć karę dożywotniego po-
zbawienia wolności za zabójstwo. Pierwszy z nich dotyczy m.in. popełnienia 
zabójstwa w warunkach recydywy. Drugi dotyczy natomiast zabójstwa popeł-
nionego przez osobę będącą nauczycielem lub lekarzem. Jeżeli przedstawiciel 
jednego z tych zawodów popełni zabójstwo w związku z wykonywaną przez 
siebie funkcją, zostanie skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności 
(art. 116 kk Bułgaria).

Kolejna regulacja, w której zawarto karę dożywotniego pozbawienia wol-
ności znajduje się w sekcji „Porwanie i bezprawne uwięzienie”. W części tej 
opisano czyn zabroniony polegający na pozbawieniu wolności osoby poprzez 
jej porwanie. Żeby czyn ten stanowił podstawę wymierzenia kary dożywotnie-
go pozbawienia wolności, sprawca musi wówczas działać w zorganizowanej 
grupie o charakterze przestępczym w warunkach recydywy, wobec osoby po-
rwanej dopuszczono się szczególnego okrucieństwa, osoba porwana doświad-
czyła szczególnego bólu lub czyn zabroniony spowodował dolegliwe skutki 
(art. 142 kk Bułgaria). Kara dożywotniego pozbawienia wolności ma także 
zastosowanie w przypadku przestępstwa rozboju. Aby rozbój był zagrożony 
karą dożywotniego pozbawienia wolności, musi zostać popełniony w typie 
kwalifikowanym. Przepis stanowi bowiem, że sprawca rozboju podlega karze 
piętnastu lub dwudziestu lat pozbawienia wolności lub karze dożywotniego 
pozbawienia wolności (a więc karom najcięższym), jeżeli wskutek działania 
polegającego na dokonaniu rozboju, nastąpiła śmierć pokrzywdzonego lub do-
znał on uszczerbku na zdrowiu w stopniu ciężkim, którego następstwem była 
jego śmierć. To samo dotyczy zabójstwa w stadium usiłowania. W przepisie 
wymienia się także kradzież przedmiotów w dużych ilościach, jeżeli sprawca 
posługiwał się bronią (art. 199 kk Bułgaria). 

Bułgarski Kodeks karny przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wol-
ności także za przestępstwo szantażu. Jeżeli bowiem przestępstwu szantażu zo-
stało popełnione m.in. w związku z zabójstwem lub usiłowaniem zabójstwa, 
albo z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, które spowodowało śmierć pokrzyw-
dzonego, może zostać orzeczona kara dożywotniego pozbawienia wolności 
(art. 213a-214 kk Bułgaria). Kara dożywotniego pozbawienia wolności może 
być również orzeczona za przestępstwa popełnione przeciwko bezpieczeństwu 
w transporcie i komunikacji. Jeżeli skutkiem nieodpowiedzialnych zachowań 
takich jak niszczenie i uszkadzanie środków transportu, jest śmierć jednej lub 
większej liczby osób, sprawca takiego czynu podlega m.in. karze dożywotniego 
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pozbawienia wolności, a nawet karze dożywotniego pozbawienia wolności 
bez możliwości jej złagodzenia (art. 340 kk Bułgaria). Równie surowej karze 
podlega także osoba, która nie mając do tego prawa przejmuje kontrolę nad 
statkiem powietrznym, nawet wtedy, gdy znajduje się on na ziemi, w szczegól-
ności używając przemocy lub groźby, a skutkiem tego jest śmierć jednej lub 
więcej niż jednej osoby (art. 341b kk Bułgaria). Jeżeli osoba uprawniona do 
kierowania środkami transportu publicznego naruszy działanie pojazdu lub 
w inny sposób uczyni go niebezpiecznym, a spowoduje to śmierć jednej lub 
większej liczby osób, istnieje możliwość orzeczenia wobec niej kary dożywot-
niego pozbawienia wolności (art. 342 kk Bułgaria).

Kara dożywotniego pozbawienia wolności stanowi także jedną z kar wy-
mienionych wśród kar za przestępstwa przeciwko zdrowiu ludzi i środowisku. 
Czyn skierowany przeciwko wspomnianym dobrom chronionym, aby stano-
wił podstawę orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności musi spo-
wodować śmierć minimum jednej osoby (art. 349 kk Bułgaria). W dalszym 
ciągu zatem, podstawowym dobrem za którego pozbawienie wymierza się 
karę dożywotniego pozbawienia wolności jest życie. Wspomnieć także należy,  
iż bułgarski Kodeks karny swoimi regulacjami obejmuje także przestępstwa 
popełnione przy użyciu energii jądrowej, która w swym pierwotnym przezna-
czeniu miała służyć celom pokojowym. Tu również zawarto regulację doty-
czącą kary dożywotniego pozbawienia wolności. Ktokolwiek nie zachowuje 
należytej ostrożności i zasad bezpieczeństwa związanych koniecznych w przy-
padku postępowania z substancjami radioaktywnymi lub uszkadza sprzęt słu-
żący energii jądrowej lub substancje tego typu, a wskutek tego działania lub 
zaniechania nastąpi śmierć człowieka lub większej liczby osób, podlega karze 
dożywotniego pozbawienia wolności (art. 356f i 356h kk Bułgaria).

W omawianym kodeksie, pokaźną część przepisów poświęcono prze-
stępstwom związanym z wojskowością. Za popełnienie wielu z nich przewi-
dziano karę dożywotniego pozbawienia wolności. Według literalnej wykładni 
przepisów, kara dożywotniego pozbawienia wolności może zostać wymierzo-
na żołnierzowi, który ucieknie z pełnionej służby wojskowej, jeżeli ucieczka  
ta ma miejsce w czasie trwania konfliktu zbrojnego (art. 364 kk Bułgaria).  
Tej samej karze może podlegać także żołnierz pełniący służbę wojskową na 
misjach mających miejsce poza Republiką Bułgarii. Są to czyny zabronione 
szczególnego rodzaju – m.in. stawianie oporu przełożonym, popełnienie aktu 
przemocy wobec przełożonego itp. (art. 397 kk Bułgaria). Kara dożywotnie-
go pozbawienia wolności jest możliwa także za zbrodnie przeciwko pokojo-
wi i ludności. Wśród owych zbrodni wyróżnić można m.in. „prowadzenie 
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agresywnej wojny”, opuszczenie statku przez dowódcę bez rozkazu, kiedy ko-
nieczna jest ewakuacja, czy samowolne opuszczenie pola bitwy (art. 409-412, 
415 kk Bułgaria). Niezmiernie ciężkim przestępstwem, które zostało zawarte 
w katalogu przestępstw przeciwko pokojowi i ludności jest przestępstwo ludo-
bójstwa. Czyn ten jest zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności bez 
możliwości jej złagodzenia (art. 417-418 kk Bułgaria). 

Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest także dopuszczalna w An-
glii i Walii. Tamtejsze prawodawstwo jest oparte na systemie common law.  
Aby w pełni zrozumieć działanie kary dożywotniego pozbawienia wolności  
w tym systemie, należy najpierw zrozumieć odrębność i specyfikę systemu com-
mon law. Jest to system prawa, w którym nadano szczególną rolę sędziemu wy-
dającemu orzeczenia. Omawiany system opiera się na zasadniczej roli praktyki 
sędziowskiej precedensu sądowego. Oznacza to, że sędzia, wydając orzeczenie 
w danej sprawie ma wpływ na to w jaki sposób będzie kształtowała się norma 
prawna w podobnych przypadkach. Na prawo anglosaskie składa się również 
prawo słuszności – Equity Law oraz prawo stanowione – Statute Law (En-
cyklopedia PWN: prawo anglosaskie). Cechą charakterystyczną prawa Anglii 
i Walii jest brak jego ścisłej kodyfikacji. Wielokrotnie podejmowano próby 
pełnego spisania i uporządkowania obowiązującego prawa, jednak nigdy nie 
udało się to w całości (Tkaczyk 2008, s. 305). W związku z powyższym nie jest 
możliwe zupełne omówienie problematyki kary dożywotniego pozbawienia 
wolności na terenie Anglii oraz Walii, jak również przedstawienie wszystkich 
aktów prawnych będących próbami uporządkowania niniejszej problematy-
ki. Z uwagi na to, dalsze rozważania zostaną oparte na ogólnych założeniach 
prawa karnego dla Anglii i Walii w oparciu o publikacje naukowe powstałe na 
ten temat. 

W Anglii i Walii wyrok skazujący na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności może zostać orzeczony za kilka określonych przestępstw. Jednym  
z nich jest przestępstwo morderstwa. Jeżeli sprawca morderstwa w chwili czy-
nu jest osobą dorosłą, obowiązkiem sądu jest wymierzenie wobec niego kary 
dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd jest niejako związany ciężarem czy-
nu popełnionego przez sprawce, co powoduje obligatoryjność zastosowania 
tej konkretnej kary. Najistotniejszą kwestią jest wiek sprawcy. Kara dożywot-
niego pozbawienia wolności przewidziana jest dla osób powyżej 18 roku ży-
cia (Life sentences, Your Rights, The Liberty Guide to Human Rights 2008).  
W niektórych aktach prawnych mających za zadanie skodyfikować obowiązu-
jące dotychczas przepisy, granicę wieku stanowi 21 rok życia (Tkaczyk 2008,  
s. 309). Tej samej karze będą podlegać ze względu na konieczność izolacji 
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osoby, które dopuściły się przestępstwa o charakterze seksualnym lub prze-
stępstwa z użyciem przemocy w warunkach recydywy. Przepisy umożliwiające 
skazanie osoby odpowiadającej w warunkach recydywy za określone (szczegól-
nie dolegliwe i niebezpieczne społecznie) typy czynów zabronionych zostały 
wprowadzone w 2005 r. w celu tzw. ochrony publicznej (Life sentences, Your 
Rights, The Liberty Guide to Human Rights 2008).   

Podkreślić należy, że prawo Walii i Anglii dopuszcza również uznanio-
wość wymierzania kary dożywotniego pozbawienia wolności w określonych 
przypadkach. Przypadkami tymi są sytuacje, kiedy sprawca określonych czy-
nów, za które przewidziano pewien katalog kar - a najsurowszą karą jest kara 
dożywotniego pozbawienia wolności – może stanowić realne zagrożenie dla 
pozostałej części społeczeństwa. Jest to kwestia rozważana w każdym przy-
padku indywidualnie, a wyrok stanowiący o karze dożywotniego pozbawienia 
wolności, określany jest wówczas wyrokiem uznaniowym (Life sentences, Your 
Rights, The Liberty Guide to Human Rights 2008).   

Analizując problematykę warunkowego przedterminowego zwolnienia  
z odbywania reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności nie sposób nie 
odwołać się do innych niż polski porządków prawnych. W krajach europej-
skich istnieje bowiem szereg przepisów regulujących bezpośrednio to zagadnie-
nie. Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty 
kary jest obecna m.in. w prawie rosyjskim. W rozdziale 12 – „Uwolnienie 
od kary” zawarto uregulowania i zasady dotyczące warunkowego przedtermi-
nowego zwolnienia z odbycia reszty kary (także dożywotniego pozbawienia 
wolności) na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest możliwe wówczas, gdy oso-
ba skazana na karę pozbawienia wolności spełni określone warunki. Wśród 
nich wymieniono spełnienie założeń resocjalizacyjnych potwierdzone orze-
czeniem sądu dopuszczającym możliwość wcześniejszego opuszczenia przez 
daną osobę zakładu karnego. Jeżeli bowiem sąd uzna, że wobec skazanego 
działania resocjalizacyjne przyniosły zamierzony skutek, osadzony będzie miał 
możliwość wcześniejszego zwolnienia z odbywania kary izolacyjnej. Należy 
jednak podkreślić, że warunek spełniania założeń resocjalizacyjnych nie jest 
jedynym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, aby skazany mógł skorzystać 
z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia. Łącznie z tym wa-
runkiem musi zostać spełniony także warunek faktycznego odbycia określone 
części orzeczonej kary. W zależności od wysokości orzeczonego wyroku, ska-
zany musi spędzić w zakładzie karnym określony ułamek kary. W przypadku  
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skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności, minimalny okres pobytu  
w zakładzie karnym wynosi 25 lat pozbawienia wolności. 

Osoba warunkowo zwolniona pozostaje pod ścisła kontrolą odpowied-
niego do tego celu, wyspecjalizowanego organu państwowego. W przypadku 
znacznych naruszeń porządku prawnego (np. poprzez popełnienie nowego 
przestępstwa) istnieje bowiem możliwość uchylenia warunkowego przedtermi-
nowego zwolnienia poprzez ponowne nałożenie na niego pozostałego okresu 
kary. Postanowienie o uchyleniu warunkowego przedterminowego zwolnienia 
wydaje sąd (art. 79 ust. 1, 5, 6, 7 k.k. Rosja). Istnieje możliwość nałożenia na 
warunkowo zwolnionego skazanego określonych obowiązków (art. 79 ust. 2 
k.k. Rosja). Są to obowiązki mogące polegać m.in. na obowiązku leczenia uza-
leżnień lub określonych chorób, nie zmienianiu swojego miejsca pobytu (art. 
73 ust. 5 k.k. Rosja). W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zamiany 
niewykonanej części kary na karę łagodniejszą, określoną w odrębnych przepi-
sach (art. 80 k.k. Rosja). W Rosji przewidziano również możliwość zwolnienia 
z odbywania kary skazanych, którzy nie są w stanie dalej jej odbywać z uwagi 
na pogorszenie stanu zdrowia. Dotyczy to zarówno osób, które popełniły czyn 
zabroniony w warunkach wyłączenia świadomości jego popełnienia z powodu 
pogłębiającej się choroby psychicznej (art. 81 ust. 1 k.k. Rosja) oraz skazanych, 
którzy zapadli na ciężką chorobę inną niż psychiczna, a stan zdrowia realnie 
uniemożliwia dalsze odbywanie kary (art. 81 ust. 2 k.k. Rosja). Rosyjskie pra-
wo karne zawiera także instytucję odroczenia wykonania kary. Odroczenie 
przewidziano wobec  kobiet w ciąży lub kobiet będących matkami niemowląt, 
skazanych na karę pozbawienia wolności. W przypadku skazania wyżej wymie-
nionej kobiety za popełnienie szczególnie ciężkich przestępstw popełnionych 
przeciwko osobie (a więc także skazania jej na kare dożywotniego pozbawienia 
wolności), odroczenie może trwać aż do ukończenia przez dziecko czternaste-
go roku życia (art. 82 ust. 1 k.k. Rosja). Jeżeli natomiast kobieta uchyla się 
od sprawowania opieki nad dzieckiem lub porzuci dziecko, sąd może uchylić 
orzeczone wcześniej odroczenie (art. 82 ust. 2 k.k. Rosja). 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary (w tym 
również kary dożywotniego pozbawienia wolności) zawarto także w przepisach 
prawa włoskiego. Instytucja ta przewiduje możliwość wcześniejszego zwolnie-
nia osoby skazanej, po spełnieniu określonych warunków. Najistotniejszym  
z warunków jest odbycie wystarczająco długiego okresu faktycznego pozbawie-
nia wolności. W przypadku, gdy wobec danej osoby pierwotnie orzeczono karę 
dożywotniego pozbawienia wolności, minimalny czas przebywania w jednost-
ce penitencjarnej wynosi 26 lat (art. 176 k.k. Włochy). 
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Istnieje możliwość cofnięcia warunkowego zwolnienia. Ma to miejsce 
m.in. wówczas, gdy skazany, który korzysta z warunkowego przedterminowe-
go zwolnienia, popełni czyn zabroniony podobny do tego, za który skazano 
go uprzednio. W przypadku cofnięcia warunkowego przedterminowego zwol-
nienia, czas trwania okresu zwolnienia nie jest liczony do czasu wykonywania 
kary, a co za tym idzie kara zakończy się wówczas później niż pierwotnie orze-
czono (art. 177 k.k. Włochy).

Jeżeli wobec skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności za-
stosowano instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia, kara ta 
upływa wraz z okresem 5 lat od daty orzeczenia warunkowego przedtermi-
nowego zwolnienia. Należy podkreślić, iż dotyczy to wyłącznie sytuacji, kiedy 
wspomniane zwolnienie nie ulega cofnięciu wskutek okoliczności wskazanych 
w poprzednim akapicie. Jeśli okres pięcioletniego zwolnienia przebiegnie po-
prawnie, karę dożywotniego pozbawienia wolności uważa się za ostatecznie 
wykonaną, a wszelkie obowiązki nałożone na warunkowo zwolnionego zostają 
uchylone (art. 177 k.k. Włochy). 

Kolejnym państwem, którego przepisy przewidują możliwość warunko-
wego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary jest Bułgaria. Buł-
garskie prawo karne dopuszcza możliwość warunkowego przedterminowego 
zwolnienia osoby skazanej na karę pozbawienia wolności. Brak jednak regu-
lacji stanowiącej wprost o wyjątkowym sposobie i warunkach postępowania 
z grupą więźniów skazanych na kary dożywotniego pozbawienia wolności. 
Założyć więc należy, że bułgarskie przepisy prawa karnego dopuszczają moż-
liwość warunkowego przedterminowego zwolnienia więźniów odbywających 
karę dożywotniego pozbawienia wolności za wyjątkiem sytuacji, kiedy wyrok 
skazujący na tę karę zakłada brak możliwości wcześniejszego zwolnienia. Tam-
tejsze przepisy prawa karnego, podobnie jak omawiane wyżej, uzależniają moż-
liwość zastosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia 
od spełnienia przez skazanego z góry określonych warunków. Aby skorzystać  
z warunkowego przedterminowego zwolnienia, skazany musi odbyć minimum 
połowę kary lub przynajmniej 2/3 kary w przypadku powrotu do przestępstwa 

– recydywy (art. 70 ust. 1 k.k. Bułgaria).
W związku z możliwością zastosowania instytucji warunkowego przedter-

minowego zwolnienia, prawo bułgarskie przewiduje także możliwość jego cof-
nięcia. Warunkowe przedterminowe zwolnienie może być cofnięte wówczas, 
gdy zwolniony popełni kolejne przestępstwo w czasie trwania okresu próby. 
Wówczas sąd może orzec, że kara, z której  odbywania został warunkowo zwol-
niony, zostanie wykonana w części lub w całości (art. 70 ust. 7 k.k. Bułgaria).
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Wspomnieć również należy, że w prawie bułgarskim zawarto specjalną, 
odrębną regulację dotyczącą warunkowego przedterminowego zwolnienia nie-
pełnoletnich. Wprowadza ona znacznie łagodniejsze kryteria dostępu do wa-
runkowego zwolnienia niż w przypadku osób dorosłych. Według tamtejszych 
przepisów, osoba niepełnoletnia może ubiegać się o warunkowe przedtermino-
we zwolnienie po odbyciu 1/3 orzeczonej kary pozbawienia wolności (art. 71 
ust. 1 k.k. Bułgaria). 

Problematyka warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary 
pozbawienia wolności wielokrotnie stanowiła przedmiot rozważań orzecz-
niczych. Jednym z kazusów będących przykładem materiału analizowanego 
przez sądownictwo międzynarodowe jest sprawa IORGOV (II) v. Bułgaria.  
W omawianej sprawie rozważano na temat mającego (w ocenie skarżącego) 
mieć miejsce naruszenia zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania lub 
karania. Skarżący podnosił, że kara, którą obecnie odbywa (kara dożywotniego 
pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwol-
nienia) narusza art. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Uważał, że brak możliwości warunkowego zwolnienia bezpowrot-
nie pozbawia go możliwości opuszczenia zakładu karnego, odbierając mu na-
dzieję i szansę na przyszłość. W ocenie Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka, kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości skorzystania  
z instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia, może naruszać wspo-
mniany wyżej zakaz tortur, poniżającego i nieludzkiego traktowania i karania. 
Należy jednak podkreślić, że wydanie wyroku skazującego na karę dożywotnie-
go pozbawienia wolności za szczególnie ciężkie przestępstwo, w praktyce nie 
musi oznaczać kary pozbawienia wolności trwającej do końca życia skazanego. 
Istnieje kilka możliwości pozwalających skazanemu w przyszłości opuścić jed-
nostkę penitencjarną, nawet w sytuacji, gdy pierwotnie nie przewidywano ta-
kiej możliwości. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że prawo kra-
jowe (bułgarskie) zakłada istnienie dwóch instytucji mogących stanowić szansę 
dla skarżącego. Jest to złagodzenie kary oraz ułaskawienie. Osoba skazana na 
karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia może 
ubiegać się o złagodzenie orzeczonej kary. Wówczas orzeczona kara ulegnie 
zmianę na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością zwolnie-
nia. W przypadku ułaskawienia natomiast, głowa państwa może spowodować 
mocą swego urzędu natychmiastowe zwolnienie skazanego bez jakichkolwiek 
warunków. Nie jest więc tak jak przedstawia skarżący, jakoby wyrok skazu-
jący na ten konkretny rodzaj kary zupełnie pozbawiał go szans na przyszłość  
(Wyrok ETPC z dnia 2.09.2010 r, 36295/02, IORGOV (II) v. Bułgaria).
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Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary dożywotniego pozbawie-
nia wolności przewiduje także prawo obowiązujące w Anglii i Walii. Tamtejsze 
uregulowania prawne zezwalają na wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. 
Znaczący wpływ na wcześniejsze zwolnienie mają jednak konkretne czynniki. 
Tego rodzaju czynnikami są m.in. wiek skazanego, ale również data popełnie-
nia czynu zabronionego (Muskała 2012, s. 32).

Ważnym elementem warunkowego przedterminowego zwolnienia  
w Anglii i Walii jest tzw. „taryfa”. Tym terminem określa się minimalną część 
pierwotnie orzeczonej kary, którą należy bezwarunkowo odbyć. Jest to swego 
rodzaju niewzruszalne minimum. W przypadku kar terminowych, sędziowie 
często określają taryfę korzystając z powierzonej im swobody wydawania de-
cyzji. Jeżeli natomiast, sędzia ma za zadanie określenie taryfy dla skazanego za 
przestępstwo morderstwa, a więc odbywającego karę dożywotniego pozbawie-
nia wolności, jego obowiązkiem jest stosować się do określonych wytycznych 
(Life sentences, Your Rights, The Liberty Guide to Human Rights 2008). 

4. KARA DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA 
WOLNOŚCI W PRAWIE NIEKTÓRYCH PAŃSTW 
POZAEUROPEJSKICH

Kara dożywotniego pobawienia wolności nie występuje jedynie na konty-
nencie europejskim. Istnieje bowiem wiele państw znajdujących się poza gra-
nicami Europy, które w obowiązujących na ich terenie przepisach zawierają 
uregulowania dotyczące kary dożywotniego pozbawienia wolności. Jednym  
z takich państw jest Chińska Republika Ludowa. Należy jednak podkreślić,  
iż kara dożywotniego pozbawienia wolności nie jest tam karą najsurowszą.  
Katalog możliwych do orzeczenia kar zawiera w sobie również karę śmierci  
(art. 33 Kodeksu karnego Chińskiej Republiki Ludowej) (Ustawa z dnia 
1.07.1979 r., Kodeks karny Chińskiej Republiki Ludowej). Niemniej jednak 
kara dożywotniego pozbawienia wolności nadal pozostaje karą o wysokim 
stopniu dolegliwości dla sprawcy przestępstwa.  W Chinach kara dożywot-
niego pozbawienia wolności może być wykonywana w zakładzie karnym lub 

„innym organie wykonującym karę”, a każdy więzień zdolny do pracy będzie 
pracował, otrzyma wykształcenie i zostanie zreformowany (art. 46 kk Chiny). 

Podobnie jak w większości współczesnych państw – w Chińskiej Re-
publice Ludowej, kara dożywotniego pozbawienia wolności wymierzana jest  
za przestępstwa popełnione przeciwko prawom człowieka i obywatela. Istnieje 
szereg przepisów regulujących czyny zabronione tego rodzaju. Podstawowym 
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prawem każdego człowieka jest prawo do życia. Naruszenie tego prawa po-
przez pozbawienie życia drugiego człowieka powoduje reakcję w postaci wy-
mierzenia najwyższej kary. W Republice Chińskiej za zabójstwo (obok kary 
śmierci) przewidziano także możliwość orzekania kary dożywotniego pozba-
wienia wolności (art. 232 kk Chiny). Tej samej karze może podlegać osoba, 
która swoim zachowaniem działając z zamiarem wyrządzenia krzywdy danej 
osobie, działa w sposób szczególnie okrutny powodując jej kalectwo lub śmierć 
(art. 234 kk Chiny). Kara dożywotniego pozbawienia wolności zostanie rów-
nież orzeczona za przestępstwo zgwałcenia w typie kwalifikowanym – między 
innymi wówczas, gdy następstwem zgwałcenia będzie śmierć kobiety (art. 236 
ust. 3 pkt 5 kk Chiny). 

Kara dożywotniego pozbawienia wolności może jednak zostać wymierzo-
na za wiele przestępstw. Co jest warte podkreślenia - obok przestępstw najczę-
ściej spotykanych w światowych porządkach prawnych, zawarto tu również 
kilka czynów, których zagrożenie karą dożywotniego pozbawienia wolności 
odróżnia system chiński od pozostałych. Jednym z nich jest uczestniczenie 
w spisku z obcymi państwami na szkodę Chińskiej Republiki Ludowej pod 
względem integralności terytorialnej i bezpieczeństwa Chin (art.102 kk Chi-
ny). Może także zostać orzeczona za poważne podważanie autorytetu przy-
wódcy, zjednoczenia narodowego i działanie w celu podzielenia kraju, bunt  
i działania zbrojne (art. 103-104 kk Chiny). Kara ta może zostać wymierzona 
również za większość pozostałych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu pu-
blicznemu. Zawarte tam zostały również przepisy dotyczące obrotu, kradzieży 
i wytwarzania broni i amunicji (art. 125-127 kk Chiny). Oznacza to, iż Chiń-
ska Republika Ludowa przywiązuje szczególną uwagę do szeroko pojętego bez-
pieczeństwa i autorytetu rządzących. Nie są to jednak jedyne czyny zabronione, 
których popełnienie może skutkować orzeczeniem kary dożywotniego pozba-
wienia wolności. 

Kara ta stosowana jest również w przypadku przestępstw przeciwko so-
cjalistycznej gospodarce rynkowej. Jest to również aspekt, który władze Chin 
traktują priorytetowo. Osoba świadomie podrabiająca dane przedmioty, leki, 
żywność, aparaturę medyczną, materiały sanitarne lub środki owadobójcze 
również może zostać skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności (art. 
140-147 kk Chiny). Wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności 
jest w Chinach możliwe także w przypadku przestępstw związanych z prze-
mytem przez granicę przedmiotów szczególnego rodzaju. Prawo karne Chiń-
skiej Republiki Ludowej zakłada możliwość wymierzenia kary dożywotniego 
pozbawienia wolności wobec sprawcy, który dopuścił się przemytu broni, 
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amunicji, podrobionych środków płatniczych, metali szlachetnych i dóbr kul-
tury oraz rzadko spotykanych produktów i zwierząt (art. 151 kk Chiny). Byłby 
to przemyt w typie kwalifikowanym. Ochrona dóbr kultury została również 
poruszona w dalszej części ustawy. Każdy kto w szczególny sposób dopuszcza 
się rabunku dóbr kultury, plądrowania ruin itp. również może zostać skazany 
na karę dożywotniego pozbawienia wolności (art. 328 kk Chiny). W podobny 
sposób może zostać potraktowany również osoba dopuszczająca się przemytu 
materiałów pornograficznych, jeżeli jej czyn według prawa chińskiego nosić 
będzie znamiona przestępstwa szczególnej wagi (art. 152 kk Chiny). Kolejnym 
z czynów zabronionych powiązanym z działalnością przemytniczą, za które 
może zostać orzeczona kara dożywotniego pozbawienia wolności jest przemyt 
mienia dużej wartości obciążonego należnościami podatkowymi powyżej 500 
000 juanów (art. 153 pkt. 1 kk Chiny). Powyższe czyny zabronione polegające 
na przemycie określonych dóbr często będą również związane z przepadkiem 
zakazanego mienia. Karze dożywotniego pozbawienia wolności będzie także 
podlegać sprawca produkujący, przechowujący lub przemycający narkotyki 
(art. 347-348 kk Chiny). Omawiając przestępstwo przemytu, warto również 
powiedzieć, iż w Chińskiej Republice Ludowej kara dożywotniego pozbawie-
nia wolności może zostać wymierzona za przestępstwa przeciwko porządkowi 
na granicy państwowej (art. 318 kk Chiny).  

Prawo chińskie w swych przepisach reguluje również grupę przestępstw 
zwaną zbrodniami przeciwko porządkowi w zarządzaniu finansami.  Tu rów-
nież istnieje możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności za 
niektóre z przestępstw (art. 170, 171, 177, 178 kk Chiny). Podobnie w przy-
padku oszustw finansowych (art. 192-197, 199, 200 kk Chiny). Powiązanie 
finansów i kary dożywotniego pozbawienia wolności jest doskonale dostrze-
galne także w dalszej części ustawy. Kara ta może bowiem zostać orzeczona za 
niektóre przestępstwa podatkowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
istnieje bowiem możliwość wymierzenia sprawcom niektórych przestępstw 
podatkowych między innymi kary dożywotniego pozbawienia wolności  
(art. 204-207 kk Chiny). Chińskie prawo karne stanowi również, że kara do-
żywotniego pozbawienia wolności może zostać orzeczona także za oszustwo 
polegające na nielegalnym posługiwaniu się konkretnymi danymi należącymi 
do innej osoby (np.: nazwiskiem), posługiwaniu się podrobionymi lub prze-
robionymi instrumentami płatniczymi lub certyfikatami, a także niewykona-
niu lub nienależytym wykonaniu umowy – w celu osiągnięcia korzyści, jeśli 
ten czyn cechuje się ponadprzeciętnym stopniem szkodliwości (art. 224 kk  
Chiny). Karę tą można również orzec za czyn polegający na konfiskacie mienia 
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będącego własnością państwową. Wartość tego mienia musi być jednak szcze-
gólnie wysoka (art. 267 kk Chiny). 

W przepisach prawa Chińskiej Republik Ludowej znajdują się także re-
gulacje dość rzadko spotykane na gruncie prawa europejskiego. Doskonałym 
przykładem jest „nauka do przestępstwa” Każdy, kto uczy popełniania prze-
stępstw, a następstwa tego działania są ponadprzeciętnie poważne może zo-
stać skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności (art. 295 kk Chiny).  
Tej samej karze może podlegać sprawca produkujący lub przechowujący  
w sposób niezgodny z obowiązującym prawem produkty krwiopochodne, kie-
dy skutki takiego działania są poważne (art. 334 kk Chiny). 

Chińskie prawo karne wyróżnia także grupę przestępstw przeciwko obro-
nie narodowej. W grupie tej znajdują się trzy rodzaje czynów zabronionych, 
których popełnienie może skutkować orzeczeniem kary dożywotniego pozba-
wienia wolności. Są to m.in. czyny polegające na sabotażu sprzętu i czynno-
ści związanych z wojskowością, jeśli zachowanie to nosi znamiona szczególnie 
poważnego (art. 369 kk Chiny). Tej samej karze może podlegać osoba, która 
mając za zadanie dostarczenie chińskim siłom zbrojnym broń lub inny sprzęt 
wojskowy, nie wykona swojego zadania należycie – dostarczając np.: przed-
mioty złej jakości lub nieodpowiednie (art. 370 kk Chiny) Istnieje również 
możliwość skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności sprawcy, któ-
ry (w razie wojny) działając umyślnie poda nieprawdziwe informacje na temat 
wroga, a konsekwencje tego czynu będą szczególnie poważne (art. 377 kk Chi-
ny). Kara dożywotniego pozbawienia wolności może zostać wymierzona także 
w szczególnych przypadkach przestępstwa łapownictwa biernego lub czynnego 
(art. 383 pkt 1 i 2, 384, 390 kk Chiny), a także znacznej części czynów stano-
wiących naruszenie obowiązków służbowych przez oficerów armii Chińskiej 
Republiki Ludowej (art. 421-424, 426, 430-433, 438-439 kk Chiny).

Kolejnym państwem znajdującym się poza granicami kontynentu euro-
pejskiego, w którego przepisach przewidziano możliwość orzekania kary do-
żywotniego pozbawienia wolności są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.  
Z uwagi na charakter podziału terytorialnego, a także dużą autonomię legisla-
cyjną poszczególnych części tego kraju, nie ma jednolitego sposobu orzekania 
tej kary, a także jednakowej penalizacji czynów zabronionych przepisami pra-
wa. W związku z tym nie ma możliwości przedstawienia spójnej materii usta-
wowej mającej zastosowanie we wszystkich stanach Ameryki, odnoszącej się 
bezpośrednio do kary dożywotniego pozbawienia wolności. Należy rozważyć 
to zagadnienie w oparciu o publikacje opisujące system prawa w USA. 
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Kara dożywotniego pozbawienia wolności występuje w 51 z 52 stanów bę-
dących częścią federacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyjątek 
stanowi Alaska, gdzie kara dożywotniego pozbawienia wolności nie występu-
je, a zamiast niej przewidziano możliwość orzeczenia kary 99 lat pozbawienia 
wolności. W niektórych częściach terytorium USA, kara dożywotniego pozba-
wienia wolności stanowi najsurowszą z możliwych do orzeczenia kar. W części 
zaś, ciągle najbardziej dolegliwym dla sprawcy czynu zabronionego, sposobem 
reakcji na najcięższe zbrodnie jest kara śmierci (Czabański 2008, s. 103-104.).  

Prawo nie definiuje w jednoznaczny sposób procedury postępowania  
z nieletnimi sprawcami czynów zagrożonych karą dożywotniego pozbawienia 
wolności. W niektórych stanach istnieje możliwość orzeczenia kary dożywot-
niego pozbawienia wolności nawet wobec nastolatków. Powodem rozbieżno-
ści w kwestii surowości postępowania z osobami nieletnimi jest nieratyfikowa-
nie przez Stany Zjednoczone konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej 
praw dziecka (Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 r., Dz.U.  
z 1991 r. Nr 120 poz. 526). Wobec powyższego amerykański wymiar sprawie-
dliwości może być postrzegany jako bardzo restrykcyjny wobec młodocianych 
sprawców. USA posiada najwyższy odsetek więźniów skazanych na karę do-
żywotniego pozbawienia wolności przed ukończeniem 18 roku życia w skali 
całego świata (Nadolski 2018). 

Niezmiernie istotne z punktu widzenia omawianego zagadnienia są także 
porządki prawne państw pozaeuropejskich. Regulacja warunkowego przed-
terminowego zwolnienia z odbywania reszty kary dożywotniego pozbawienia 
wolności nie jest bowiem jedynie domeną Europy. Warunkowe przedtermi-
nowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wymierzonej 
na czas określony lub nieokreślony jest możliwe również na terenie Chińskiej 
Republiki Ludowej. Tamtejszy kodeks dopuszcza możliwość wcześniejszego 
zwolnienia więźnia odbywającego karę dożywotniego pozbawienia wolności 
pod pewnymi warunkami. Osadzony musi pomyślnie przechodzić proces tzw. 
reformy. Jego zachowanie na terenie jednostki penitencjarnej nie może budzić 
żadnych zastrzeżeń. Oprócz tego osoba ubiegająca się o zwolnienie musi wy-
razić skruchę. Odpowiednie organy muszą mieć podstawy, by przypuszczać,  
że skazany nie spowoduje już żadnej szkody, czy czynu zabronionego. Mi-
nimum odbyte kary musi wynosić 10 lat faktycznego pozbawienia wolności. 
Jeżeli jednak zachodzą szczególne, usprawiedliwione okoliczności, Najwyższy 
Sąd Ludowy może zdecydować o nienakładaniu na skazanego powyższych 
ograniczeń (art. 81 kk Chiny).
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Istnieje jednak ściśle określona grupa sprawców czynów zabronionych, 
którym nie przysługuje prawo do warunkowego przedterminowego zwolnie-
nia. Są to więźniowie odbywający karę dożywotniego pozbawienia wolności 
w warunkach recydywy, osoby skazane na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności za najcięższe z przestępstw. Są to przestępstwa takie jak morderstwo, 
zgwałcenie, rozbój, porwanie lub inne czyny zabronione popełnione z użyciem 
przemocy (art. 81 kk Chiny).

Bardzo istotną kwestią jest okres próby, na który udzielane jest warun-
kowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary. W przypadku kary do-
żywotniego pobawienia wolności, okres próby wynosi 10 lat. W przypadku 
kar terminowych, wylicza się go nieco inaczej. Okres próby stanowi bowiem 
czas pozostały do dnia ukończenia kary. Bieg okresu próby rozpoczyna się  
w dniu warunkowego zwolnienia (art. 83 kk Chiny). Osoba poddana próbie 
w związku z warunkowym przedterminowym zwolnieniem podlega kontroli 
(art. 85 kk Chiny).

Chiński ustawodawca przewiduje możliwość cofnięcia warunkowego 
przedterminowego zwolnienia. Jest to możliwe wówczas, gdy skazany, które-
mu udzielono warunkowego przedterminowego zwolnienia, popełni w czasie 
okresu próby jakiekolwiek przestępstwo. Wówczas osoba warunkowo zwol-
niona, wraca do zakładu karnego. Dochodzi do swego rodzaju kumulacji kar 

– pozostałego okresu kary pierwotni nowej kary za czyn popełniony w okresie 
próby (art.86 kk Chiny).  

PODSUMOWANIE

Niezmiernie istotna z punktu widzenia społecznego i prawnego jest funk-
cja społeczna kar długoterminowych – w tym przede wszystkim kary doży-
wotniego pozbawienia wolności. Prawo karne ulega stopniowym zmianom 
wraz z przemianami zachodzącymi w społeczeństwie. Ciągłej ewolucji ulega 
także katalog zachowań ludzkich uznawanych za zabronione. Przede wszyst-
kim jednak, ciągłym zmianom i nowelizacjom poddawane są przyjęte przez 
daną społeczność katalogi kar (Andrejew 1970, s. 14). Ze społecznego punktu 
widzenia kara dożywotniego pozbawienia wolności to kara odpowiednia dla 
najbardziej okrutnych sprawców przestępstw, wobec których system resocjali-
zacji wydawał się bezsilny. Należy pamiętać, że kara to podstawowa forma re-
akcji państwa na popełnione przestępstwo. Stanowi realną możliwość realizacji 
przepisów, założeń oraz funkcji prawa karnego w praktyce. Funkcją prawa 
karnego i kary, najbardziej istotną na ogółu społeczeństwa jest ochrona dobra 
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wspólnego. Przez ochronę dobra wspólnego należy rozumieć dbałość o niena-
ruszalność istotnych społecznie wartości. Kara ma za zadanie przede wszystkim 
zapobieganie nowym przestępstwom. W literaturze ów zapobiegawczy cel kary 
określany jest mianem funkcji prewencyjnej. Prewencja może mieć charak-
ter indywidualny (skierowany bezpośrednio do konkretnej osoby, aby będąc 
ukarana za dany czyn zabroniony, nie popełniła następnego) oraz generalny 
(skierowany do ogółu społeczeństwa). Kara pełni funkcję prewencyjną także 
przez funkcję odstraszającą i wychowawczą. Aby realizacja wszystkich wspo-
mnianych wyżej założeń i celów była możliwa, kara musi być sprawiedliwa 
(Grześkowiak i Wiak 2017, s. 189-190).

Kara dożywotniego pozbawienia wolności ma kilka podstawowych funk-
cji społecznych. Po pierwsze ma być surową „odpłatą” za przestępstwo popeł-
nione przez daną osobę. Każde przestępstwo jest zjawiskiem społecznie ujemnym, 
niebezpiecznym, szkodliwym, i ze względu na tę ujemną wartość społeczną jest 
zakazane pod groźbą kary (Andrejew 1970, s. 14). Po drugie kara ta ma za 
zadanie „odstraszyć” społeczeństwo od dokonywania tego rodzaju przestępstw. 
Nieuchronność kary polegającej na wieloletniej izolacji w zakładzie karnym, 
nieokreślonego precyzyjnie czasu odbywania tejże kary, dolegliwości związa-
nych z odbywaniem kary przez znaczny czas jej trwania w zakładzie karnym 
typu zamkniętego, ma odstraszać od popełniania przestępstw. Uświadamiać  
o dotkliwej konsekwencji takiego zachowania. Po trzecie istotne jest tu przede 
wszystkim zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości. Osoby po-
krzywdzone przestępstwem (np.: rodziny zamordowanych) muszą odczuć,  
że za potępiany przez prawo, straszny w skutkach czyn, sprawcę czeka odpo-
wiednio wysoka kara.

Pierwszym odruchem grupy społecznej na fakt społecznie nieobojętny jest 
społeczna zemsta, owa vindicta publica, która przejawiała się w stosun-
kach pierwotnych w impulsywnym odbieraniu życia sprawcy, z całym 
wyrafinowanym okrucieństwem bez zachowania proporcji między czynem  
a karą (Świtka 2013, s. 13).   
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LIFE SENTENCE IN INTERNATIONAL LAW

Abstract: The purpose of the article is to present the issue of life sentence and discuss 
the legal and extra-legal problems related to this punishment. The article discus-
ses the current regulation of life sentence in terms of selected acts of international 
law and laws of some European and non-European countries regulating this issue.  
This work also includes a discussion of legal acts translated independently using 
available tools from English or national languages in force in some countries located 
in Europe and some non-European countries.

Keywords: life sentence, imprisonment, international law
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EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA

Streszczenie: Europeizacja postępowania karnego sprawiła, że organy wymiaru 
sprawiedliwości poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej są w sta-
nie poradzić sobie z globalną przestępczością międzynarodową. Europejski nakaz 
aresztowania stanowi spoiwo współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, 
zapewnia jej lepsze wyniki i jest nieodzownym elementem postępowań karnych. 
Wprowadzenie jednolitych standardów i wzmocnienie współpracy spowodowały po-
wstanie takich instytucji jak europejski nakaz aresztowania. W oparciu o wprowa-
dzenie tej instytucji do życia transgranicznego, uproszczono postępowanie sądowe. 
ENA wprowadzony został do polskiego porządku karnego poprzez implementację 
przepisów decyzji ramowej z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie europejskiego 
nakazu aresztowania i procedury wydawania osób pomiędzy Państwami Człon-
kowskimi. System działania mechanizmu jakim jest ENA działa poprzez wzajem-
ne uznawanie orzeczeń sądowych i stosowany jest we wszystkich państwach przyna-
leżnych do UE. Do polskiego systemu prawnego został wprowadzony nowelizacją 
ustawy Kodeks postępowania karnego z 18 marca 2004 roku. Celem niniejszego 
artykułu jest przybliżenie zagadnienia ENA.

Słowa kluczowe: Europejski Nakaz Aresztowania, wykonanie, osoba ścigana, 
Unia Europejska

1. WPROWADZENIE

Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia najważniejszych kwestii 
prawnych związanych z instytucją europejskiego nakazu aresztowania, któ-
re powstały od czasu implementacji przepisów decyzji ramowej 2002/584/
WSiSW  z 13 czerwca 2002 roku. Na przestrzeni czasu osiągnięto pożądany 
kształt instytucji ENA, jej istota usprawnia szeroko pojętą współpracę między 
organami państw członkowskich UE, a także uwidacznia egzystencje niezbęd-
nych w tym zakresie miejsc współpracy. 

1 ewelina.bakula@student.uwm.edu.pl, absolwnetka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
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Samo określenie pojęcia „wydanie” dostarcza spójnej koncepcji w zakresie 
nowelizacji Konstytucji RP (Wiliński 2006, s. 30-31). Uznaje się, że wydanie 
jest pojęciem szerszym od pojęcia ekstradycji, które zawiera w sobie wszystkie 
formy transferu w relacjach międzynarodowych tj. przekazanie, dostarczenie 
itp. Elementami składowymi wydania są więc ekstradycja do państwa obcego 
jak i przekazanie w ramach ENA do Międzynarodowego Trybunału Karnego 
czy państwa UE (Wiliński 2006, s. 30-31). Aby zapewnić jednolitość i spój-
ność zastosowania tych instytucji można zaproponować następujący podział:

1. zastrzec należy dla instytucji ekstradycji zgodnie z jej tradycyjnym 
ujęciem wydanie takie, które odnosi się do dwóch lub więcej państw,

2. za pomocą ENA przekazanie osoby jest rodzajem „wydania” tej oso-
by państwu przynależnemu do UE, czyli stanowi szczególny rodzaj 
ekstradycji. Może także te „wydanie” wystąpić w formie „wydania” 
osoby władzom polskim, czyli przekazaniem przez to państwo, 

3. trzecim i kolejnym rodzajem wydania jest dostarczenie osoby ściga-
nej przed sąd organów Międzynarodowego Trybunału Karnego, aby 
osądzić ją za popełnienie danej zbrodni godzącej w międzynarodowe 
prawo humanitarne (Wiliński 2006, s. 30-31).

W rozdziale 65a k.p.k. zawarte zostały przepisy stanowiące implementacje 
decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z 13.06.2002 r. dotyczącej europej-
skiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób pomiędzy państwami 
członkowskimi UE.

Celem pracy jest ukazanie procedury wydania europejskiego nakazu 
aresztowania przez polski organ sądowy. W tej kwestii jest wiele trudnych wąt-
ków. Zaczynając od przesłanek po zakres kompetencji organu uprawnionego 
do wydania. Przechodząc do zaskarżalności orzeczeń o jego wydaniu po stoso-
wanie zasady specjalności. Analiza tych zagadnień pozwoliła na lepsze przed-
stawienie funkcjonowania przepisów polskiego k.p.k. oraz przepisów, które 
sprawiały problemy i wymagały dostosowania do regulacji implementowanej 
decyzji ramowej. 

2. PRZESŁANKI DOPUSZCZALNOŚCI WYDANIA

Artykuł 607a k.p.k. stanowi o przesłankach dopuszczalności, a także try-
bie wydania ENA. Wspomniane przepisy są implementacją przepisu artykułu 
6 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW (Świecki 2022). 
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Tabela 1. Wydanie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a k.p.k.)

Podmiot Sąd okręgowy
Faza postępowania Każda

Inicjatywa Z urzędu, a w postępowaniu przygotowawczym - na wnio-
sek prokuratora

Forum Posiedzenie
Skład Jednoosobowy
Forma orzeczenia Postanowienie
Udział stron Tak, jeśli się stawią

Możliwe rozstrzygnięcia Wydanie europejskiego nakazu aresztowania, odmowa wy-
dania europejskiego nakazu aresztowania

Zaskarżalność Nie

Źródło: (Hofmański i Zabłocki 2011)

Europejski nakaz aresztowania wydany może zostać wobec osoby ściganej 
za przestępstwo nie wskazując wprost jej obywatelstwa. Mianowicie może to 
być osoba, która jest obywatelem państwa polskiego, osoba, która posiada oby-
watelstwo jednego z państw przynależnych do UE, bądź po prostu osoba prze-
bywająca w granicach terytorium Unii Europejskiej. ENA może zostać wydany 
na każdym etapie postępowanie karnego w zależności od jego celu. Zarówno 
w postępowaniu przygotowawczym, czy też sądowym, gdzie te ostatnie może 
dotyczyć fazy rozpoznawczej jak i wykonawczej. Wskazać należy, że w fazie po-
stępowania przygotowawczego ENA może zostać wydany co do osoby, wobec 
której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, a zatem posiada sta-
tus osoby podejrzanej. W postępowaniu sądowym natomiast będzie chodziło 
o osobę skazaną lub oskarżoną (Świecki 2022). Jedną z podstawowych pozy-
tywnych przesłanek wydania ENA jest to, że osoba, która ma być objęta tym 
nakazem prawdopodobnie przebywa na terytorium państwa przynależnego do 
UE. Nie ma potrzeby wtedy dokładnego podawania miejsca jej pobytu w da-
nym państwie członkowskim UE ani uprawdopodobniania tego, że właśnie tu 
się znajduje (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19.11.2004 r., 
II AKz 577/04, OSA 2005/8, poz. 57). W związku ze swobodnym przepły-
wem osób i poszerzeniem strefy Schengen informacje o aktualnym pobycie 
mogą być nieaktualne, a powinny jak najdokładniej odzwierciedlać aktualny 
stan rzeczy. Nie ulega więc wątpliwości fakt, że wymóg ten powinien być jak 
najbardziej precyzyjny, tym bardziej że wiąże się to z kosztami postępowania  
i ilością podejmowanych czynności zarówno przez organy państwa wydania 
jak i wykonania ENA (Świecki 2022).



178

EWELINA BAKUŁA

Kolejną z przesłanek jest to, że przestępstwo, za które osoba jest ścigana 
podlega jurysdykcji polskich sądów karnych. O tym, które sprawy należą do 
jurysdykcji sądów polskich można wywnioskować z prawa karnego materialne-
go, ponadto wskazuje to dokładnie art. 5 k.k. oraz art. 109-114 k.k. Zgodnie 
z art. 5 k.k. określającym zasadę terytorialności w zakresie stosowania ustawy 
karnej co do miejsca i osób na terytorium RP, statku wodnym i powietrznym, 
chyba, że umowa międzynarodowa, której polska jest sygnatariuszem stanowi 
inaczej. W związku z tym wydanie ENA jest możliwe, gdy osoba, której nakaz 
dotyczy, jest ścigana za przestępstwo, którego dopuściła się na terytorium RP, 
ale także wtedy, gdy jest ścigana za przestępstwo, które zostało popełnione 
poza terytorium Polski, jednakże zaliczające się do jurysdykcji polskich sądów 
karnych (Steinborn 2015). Zgodnie z art. 607a k.p.k., jeżeli w danej sytu-
acji nie byłoby możliwości stosowania polskiego prawa karnego materialnego  
to automatycznie zakazana by była jurysdykcja sądów polskich. 

Prawidłowo, aby móc wydać europejski nakaz aresztowania spełnić na-
leży przesłanki pozytywne, ale także należy wskazać, że brak jest przesłanek 
negatywnych, które zawarte są w art. 607b k.p.k.

3. PRZESŁANKI WYŁĄCZAJĄCE WYDANIE 
EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA

Przesłanki negatywne, które wskazują na niedopuszczalność wydania 
ENA, zawarte zostały w art. 607b k.p.k. Jest on implementacją art. 2 ust. 1 
decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW. W dniu 1.07.2015 roku został no-
welizowany ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks po-
stępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 27.09.2013 
r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U.2013.1247.). Potrzeba nowelizacji tego przepisu wynikła z tego, 
że wcześniej odmowa wykonania ENA skupiona była wokół ograniczeń do-
tyczących zagrożenia ustawowego czynu, który był zarzucany danej osobie, 
wymiaru kary lub środka karnego polegającego na pozbawieniu wolności  
w stosunku do osoby ściganej. Zgodnie z praktyką sądów wytworzyła się po-
trzeba odniesienia się do zasady proporcjonalności wskazując, kiedy zaini-
cjowanie ścigania osoby podejrzanej jest konieczne, a kiedy nie, co ograni-
czyło w znacznym stopniu wydanie nakazów w stosunku do osób ściganych  
w pozostałych państwach członkowskich UE. Zdecydowanie takie rozwią-
zanie wpłynęło pozytywnie na generowane koszty, dotyczące postępowania  
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związanego z wydaniem ENA oraz konsekwencjami związanymi z ogranicze-
niem bądź pozbawieniem wolności osoby ściganej (Świecki 2022). 

Zgodnie z orzecznictwem, jeżeli zaistnieją przesłanki, które fakultatywnie 
wskazują na wydanie ENA, powinno się zbadać celowość wydania i wagę prze-
stępstwa oraz grożącą za te przestępstwo karę (Postanowienie Sądu Okręgowe-
go w Tarnowie z dnia 26.10.2004 r. II Kop 17/04). Należy wykorzystywać al-
ternatywne środki przymusu, które są bardziej adekwatne czy proporcjonalne. 
Do tych środków możemy zaliczyć (Europejski Podręcznik 2010, s. 14-15):

• środki przymusu w ramach wzajemnej pomocy prawnej;
• wideokonferencje w rozmowach z podejrzanymi,
• wezwania, 
• ustalenie miejsca pobytu podejrzanego za pomocą systemu informa-

cyjnego Schengen,
• wzajemne uznawanie kar finansowych.

W związku z przyjętą praktyką, ustawodawca zdecydował się ująć zasadę 
proporcjonalności rangą ustawową. Niedopuszczalne jest więc wydanie ENA, 
gdy sprzeciwia się temu interes wymiaru sprawiedliwości. W art. 607b pkt.1 
wydanie ENA odnosi się do postępowania przygotowawczego i sądowego 
natomiast pkt.2 tego samego artykułu reguluje fazę po uprawomocnieniu się 
orzeczenia w celu wykonania kary lub innego środka pozbawiającego wolności 
(Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6.08.2004 r. II AKz 
391/04). Wydanie ENA jest niemożliwe, gdy przestępstwo, którego nakaz do-
tyczy jest zagrożone karą pozbawienia wolności do roku. Niedopuszczalne jest 
wydanie ENA, gdy przestępstwo, w związku, z którym nakaz miałby zostać 
wydany jest zagrożone karą o charakterze nieizolacyjnym (Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 24.06.2008 r. - III KK 49/08). Zgodnie z pkt. 2 tego same-
go przepisu możliwość wydania ENA jest wyłączona w celu wykonania kary 
pozbawienia wolności w wymiarze do 4 miesięcy albo w celu wykonania in-
nego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający  
4 miesięcy (Świecki 2022). W piśmiennictwie prezentuje się również stano-
wisko, zgodnie z którym wydanie ENA jest niemożliwe w celu wykonania 
zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę. 
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4. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE WYDANIA 
EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA

Postępowanie w przedmiocie wydania ENA w Polsce co reguluje roz-
dział 65a k.p.k. przeprowadzane jest w ramach prowadzonego przeciwko danej 
osobie postępowania karnego. Jak reguluje to przepis art. 607a k.p.k. w razie 
podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji pol-
skich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego 
UE, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek właściwego prokuratora,  
a w postępowaniu sądowym z urzędu lub na wniosek sądu rejonowego może 
taki europejski nakaz aresztowania wydać. Jak wskazuje przepis to te postępo-
wanie nie jest postępowaniem co do istoty sprawy i nie rozstrzyga co do winy 
podejrzanego czy oskarżonego. Podejmuje się w nim jedynie decyzję doty-
czącą aresztowania podejrzanego (oskarżonego) oraz wydania w Polsce (Kłak, 
s. 188). Można nazwać to postępowanie pomocniczym, czyli takim, gdzie  
w toku jego trwania usuwa się wszelkiego rodzaju trudności, które pojawiają 
się w czasie jego trwania – w toku postępowania przygotowawczego czy sądo-
wego. Charakterystyczną cechą postępowania pomocniczego jest to, że jest to 
postępowanie dodatkowe, które jest prowadzone w związki z postępowaniem 
zasadniczym. W postępowaniu zasadniczym dąży się do rozstrzygnięcia kwe-
stii odpowiedzialności karnej podejrzanego czy oskarżonego, a więc udziela się 
odpowiedzi na pytanie czy oskarżony popełnił przestępstwo i gdy odpowiedź 
jest twierdząca to jaką powinien w związku z tym ponieść karę (Waltoś 2009, 
s. 47). 

 
4.1. Organ uprawniony do wydania ena

Organem wydającym Europejski nakaz aresztowania jest właściwy miej-
scowo sąd okręgowy. Właściwy miejscowo to znaczy, tj. sąd, w okręgu którego 
toczy się postępowanie przygotowawcze bądź sądowe albo w okręgu którego 
wydany został wyrok podlegający wykonaniu. Choć pogląd ten jest podzie-
lony i część przedstawicieli doktryny opowiada się tylko za postępowaniem 
przygotowawczym (Hofmański, Sadzik i Zgryzek 2012, s. 733; Boratyńska, 
Górski i Sakowicz 2012, s. 1303). Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazuje, 
że właściwy sąd okręgowy nie odwołuje się do art. 31 i 32 k.p.k. Dodatkowo 
stanowi, że tego typu rozumowanie może prowadzić do błędów interpretacyj-
nych (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11.10.2006 r.  
II AKz 643/06). Natomiast zwolennicy przesłanek określonych w art. 31  
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i 32 k.p.k. twierdzą inaczej. W postępowaniu sądowym jest to sąd okręgo-
wy przed którym toczy się postępowanie lub też w okręgu, którego położony 
jest prowadzący postępowanie sąd rejonowy. Co znaczy, że w postępowaniu 
przygotowawczym nie będzie miało takiego znaczenia miejsce prowadzenia 
postępowania tylko miejsce popełnienia przestępstwa. Zgodnie z treścią art. 
329 § 1 do dokonywania danych czynności sądowych na etapie postępowania 
przygotowawczego upoważniony jest ten sąd, który został powołany do roz-
poznania sprawy w pierwszej instancji. Wniosek z tego przepisu płynie, iż do 
wydania europejskiego nakazu aresztowania upoważniony jest sąd okręgowy, 
jednakże w tym zakresie dotyczącym właściwości miejscowej (Postanowienie 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7.04.2009 r., o sygn. akt II AKo 31/09). 
W razie przekazania na mocy art. 36 i 37 k.p.k. właściwy będzie ten sąd okrę-
gowy, któremu przekazano sprawę bądź ten sąd okręgowy, w okręgu, którego 
znajduje się sąd rejonowy, któremu przekazano sprawę. W postępowaniu wy-
konawczym właściwy będzie sąd okręgowy, w okręgu, którego wyrok został 
wydany i podlega wykonaniu. Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku negowane jest stanowisko dotyczące wydania europejskiego naka-
zu aresztowania przez sąd, w okręgu którego nastąpiło skazanie (Sąd Apelacyj-
ny w Gdańsku z dnia 15.06.2016 r., sygn. Akt. II AKo 144/16). Sprzeczność 
nasunęłaby się w wypadku, gdy wykonywaniu wyroku łącznego, europejskie 
nakaz aresztowania winny zostać wydany przez różne sądy okręgowe właściwe 
ze względu na miejsce orzekania w stosunku do oskarżonego. A idea i istota 
decyzji ramowej jest taka, aby przyspieszyć przekazaniu osób ściganych (Prze-
gląd Orzecznictwa SA Gdańsk 2016, s. 217).

W postępowaniu przygotowawczym nakaz zostaje wydany na wniosek 
prokuratora przez sąd okręgowy. W postępowaniu sądowym i wykonawczym 
z urzędu bądź na wniosek właściwego sądu rejonowego. Zgodnie z postano-
wieniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, właściwy sąd na etapie postępowania 
sądowego do wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec oskarżone-
go, którego sprawa jest rozpoznawana przez sąd odwoławczy, właściwy jest 
ten sąd okręgowy, który rozpoznawał sprawę w I instancji. Treść art. 607a 
k.p.k. zawiera w sobie lukę prawną dotyczącą właściwości do wydania ENA, 
mimo że odnosi się do różnych etapów postępowania karnego i wskazuje wie-
lorakie tryby wydanie tego nakazu i właściwości sądów do tych trybów to nie 
obejmuje w swojej dyspozycji sytuacji, kiedy może dojść do zastosowania tego 
środka przymusu. Poprzez wnioskowanie z analogii przewiduje się zastosowa-
nie jednego z już istniejących rozwiązań, najbardziej zbliżonego do tej sytuacji 
procesowej (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9.05.2018 r.,  
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o sygn. Akt. II AKa 5/18). Jeżeli chodzi o sąd właściwy do rozpoznania wnio-
sku o wydanie ENA to Sąd Apelacyjny w Krakowie w 2009 roku wypowiedział 
się w ten sposób, że rozpoznanie takiego wniosku należy do tego sądu okrę-
gowego, który jest właściwy miejscowo. Zatem ten sąd, w okręgu którego po-
pełniono przestępstwo (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
7.04.2009 o sygn. Akt. II AKo 31/09). Odmiennie natomiast wypowiedział 
się Sąd Apelacyjny w Łodzi twierdząc, iż sądem właściwym do wydania ENA 
w postępowaniu przygotowawczym jest ten sąd, według miejsca prowadzone-
go postępowania przygotowawczego w danej sprawie, której dotyczy wydanie 
wniosku, a nie miejsce, gdzie zostało popełnione przestępstwo (Postanowienie 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20.07.2011 r., o sygn. Akt. II AKz 380/11). 

 
4.2. Etapy postępowania

Wniosek o wydanie ENA kieruje do sądu okręgowego Dyrektor Departa-
mentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Kra-
jowej lub naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej 
oraz naczelnik właściwego miejscowo wydziału zamiejscowego, prokurator re-
gionalny lub prokurator okręgowy. Na etapie postpowania przygotowawczego 
nakaz może być wydany w odniesieniu do osoby, która posiada status podej-
rzanego, a więc takiej wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu 
zarzutów. W postępowaniu sądowym ENA może dotyczyć zarówno skaza-
nego jaki oskarżonego (Smugowska-Kocerka 2019). Sąd okręgowy wydając 
ENA bierze pod uwagę fakt ten, aby objąć nim wszystkie sprawy, w których 
oskarżony czy skazany jest poszukiwany. Sprawy będące w toku, które dotyczą 
tego samego oskarżonego kieruje się do łącznego rozpoznania na posiedzeniu 
w przedmiocie wydania nakazu (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 7.04.2016 r., Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych 
jednostek organizacyjnych prokuratury, Dz.U.2017.1206). Kiedy miejsce po-
bytu osoby ściganej nie jest sądowi znane to sąd okręgowy, który nakaz wyda-
je, przekaże go właściwemu organowi sądowemu państwa wykonania nakazu. 
Odpis samego nakazu jest przesyłany Ministrowi Sprawiedliwości w ciągu  
14 dni od jego wydania. Wraz z nim dołącza się odpis postanowienia lub wy-
ciąg z protokołu posiedzenia dotyczącego wydania nakazu, a także informacje 
odnoszącą się do jakiego państwa nakaz został przesłany do wykonania. 
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4.3. Posiedzenie w przedmiocie wydania ena

Zgodnie z art. 92 §2 k.p.k. europejski nakaz aresztowania jest wydawany 
przez sąd okręgowy na posiedzeniu a udział stron i innych osób określa ten 
przepis. Mogą wziąć udział w posiedzeniu, lecz sąd nie ma obowiązku ich 
zawiadamiania o toczącym się postępowaniu. Jeżeli osoby te nie stawią się na 
posiedzeniu to nie tamuje to toku posiedzenia. Na posiedzeniu w przedmio-
cie tymczasowego aresztowania i przekazania orzeka ten sąd, jak wyżej oraz 
uczestniczyć mogą w nim prokurator i obrońca. Co więcej zgodnie z § 294 
regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury oznacza się udział prokuratora jako obowiązkowy przed 
sądem okręgowym, gdy sąd działa na wniosek tego prokuratora (Rozporzą-
dzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.04.2016 r., Regulamin wewnętrz-
nego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 
Dz.U.2017.1206). Dodatkowo przepis § 353 ust. 1 i 2 regulaminu urzędo-
wania sądów powszechnych stanowi, iż sąd wydając ENA powinien w zakresie 
swych kompetencji dążyć do objęcia nim wszystkich spraw, które dotyczą oso-
by ściganej, a te sprawy, które są już w toku i dotyczą tego samego oskarżone-
go powinno się połączyć do wspólnego rozpoznania w przedmiocie wydania 
ENA (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 18.06.2019 r., Regu-
lamin urzędowania sądów powszechnych, Dz.U.2021.2046). Ułatwieniem 
pracy sądu okręgowego będzie skorzystanie z Krajowego Rejestru Karnego.  
Art. 1 ust. 2 pkt. 8 i 9 wskazuje dane o osobach tymczasowo aresztowanych 
czy poszukiwanych listem gończym (Ustawa z dnia 24.05.2000 r. o Krajowym 
Rejestrze Karnym, Dz.U.2021.1709). Zasięgnięcie tych informacji może spo-
wodować konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności, w związku 
z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania, objęcia nakazem kolejnych 
postępowań prowadzonych w innych jednostkach takich jak prokuratura czy 
sąd rejonowy podlegające ze względu na właściwość miejscową pod dany sąd 
okręgowy. 

4.4. Tymczasowe aresztowanie w związku z wydaniem ena

Wobec osoby przekazanej na podstawie europejskiego nakazu aresztowa-
nia z chwilą przekroczenia przez nią granicy Rzeczpospolitej Polskiej rozpo-
czyna się bieg terminu tymczasowego aresztowania. Zgodnie z prezentowa-
nym poglądem (Grajewski, Paprzycki i Steinborn 2011), które sądy podzielają  
w przypadku, gdy podejrzany zostaje przekazany na podstawie europejskiego 
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nakazu aresztowania w związku z toczącym się postępowaniem to terminy 
tymczasowego aresztu na podstawie art. 263 k.p.k. liczone są od momentu 
przejęcia tej osoby przez właściwe organy na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Kwestia ta nie została w żaden sposób uregulowana na gruncie rozdziału 
65a polskiego k.p.k. Uregulowanie takie przyjęto odnośnie postępowania eks-
tradycyjnego w art. 598 § 1 k.p.k., jednakże brak jest przesłanek przemawiają-
cych za odmiennym stanowiskiem w tym zakresie. Kolejnym niepodlegającym 
wątpliwości faktem jest to, że polskie organy nie mają żadnej ingerencji na 
czas trwania środka zabezpieczającego w postaci tymczasowego aresztowania 
w państwie, w którym ENA jest wykonywany. Dodatkowo należy zwrócić 
uwagę, że w art. 607f k.p.k. uregulowany jest obowiązek zaliczania na po-
czet orzeczonej kary lub tej wykonywanej kary pozbawienia wolności okres 
faktyczny pozbawienia jej w państwie wykonania nakazu w związku z tym 
przekazaniem. Wniosek jest jeden, iż okres pozbawienia wolności w państwie 
wykonania europejskiego nakazu aresztowania nie można uznać za tymcza-
sowe aresztowanie bazując na postanowieniu polskiego sądu lub odbywanej 
kary orzeczonej przez polski sąd karny (Postanowienie Sądu Apelacyjnego  
w Lublinie z dnia 27.04.2011 r., o sygn. Akt II AKp 13/11). 

Wypowiadał się także w tej kwestii ETPC wyroku z 20.12.2011 r., Zan-
dbergs przeciwko Łotwie (skarga Nr 71092/01) ETPC orzekł, że ani z art. 5 
ust. 3 ani z żadnego innego przepisu EKPC nie wynika zobowiązanie państwa-

-strony do tego, aby uwzględniało okres tymczasowego aresztowania zastoso-
wanego w innym państwie przy określaniu maksymalnego terminu stosowania 
tego środka zapobiegawczego. Wskazany wyrok ETPC zapadł w kontekście 
przepisu łotewskiego KPK, który explicite stanowi, że do terminu wyznacza-
jącego maksymalny okres tymczasowego aresztowania w postępowaniu przy-
gotowawczym nie wlicza się okresu tymczasowego aresztowania zastosowane-
go w innym państwie w związku z postępowaniem ekstradycyjnym (Wyrok 
ETPCz z 20.12.2011 r. w sprawie Zandbergs v. Łotwa, skarga nr 71092/01). 
Co ważne terminy te nie biegną w okresie, wtedy, gdy zostało wydane już 
postanowienie o tymczasowym areszcie, ale osoba ta jeszcze nie została pozba-
wiona wolności (Grzegorczyk i Tylman 2007, s. 982.). Momentem tym jest 
faktyczne przejęcie. Uregulowanie kodeksowe odnoszące się do tymczasowego 
aresztowania stosowane odnośnie do ścigania oraz ENA pozostają w harmonii 
ze standardami konstytucyjnymi (Nita-Światłowska i Światłowski. 2012).

Zgodnie z art. 12 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW, obowiązek 
zastosowania tymczasowego aresztowania nie spoczywa na każdym sądzie 
w każdym przypadku. Sąd posiada luz decyzyjny, gdy osoba ścigana zostaje 
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aresztowana na podstawie ENA, czy powinna zostać pozbawiona wolności na 
podstawie i w zgodzie prawa państwa przynależnego, które wykonuje nakaz. 
Najważniejszym jest fakt, aby cel został osiągnięty a mianowicie aby państwo 
wykonujące nakaz zapobiegło ucieczce osoby ściganej i doprowadzić do jej 
przekazania (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15.07.2009 r., 
o sygn. Akt II AKz 470/09).

5. ZASKARŻALNOŚĆ ORZECZEŃ

Postanowienie dotyczące wystąpienia z europejskim nakazem aresztowa-
nia nie będące samoistną podstawą pozbawienia wolności nie podlega zaskarże-
niu (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2005 r sygn. Akt I KZP 29/04). 
Co innego dotyczy postanowienie stanowiące podstawę wystąpienia z europej-
skim nakazem aresztowania, orzeczenie o stosowaniu tymczasowego areszto-
wania czy wyrok skazujący w trybie określonym przez prawo polskie. Zgodnie 
z uchwałą Sądu Najwyższego wyrażony został trafny pogląd, który wskazuje, 
że na postanowienie sądu okręgowego w sprawie wydania ENA nie przysługu-
je zażalenie (Sentencja I KZP 29/04). Sąd trafnie wskazuje, iż postanowienie  
w tym przedmiocie nie należy do kręgu tych postanowień, które zamykają 
drogę do wydania ewentualnego wyroku czy nie jest również tym postano-
wieniem, na które przepis szczególny przewiduje zażalenie, tak jest to ujęte  
w art. 459 § 1 i 2 k.p.k (Ustawa z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy -  
Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2013.1247).  
Dodatkowo § 2 omawianego przepisu jasno wskazuje, że na postanowienie 
dotyczące środków zabezpieczających co prawda przysługuje zażalenie, ale nie 
ma zastosowania niniejszy przepis do art. 607a k.p.k. Sąd Najwyższy wskazuje 
na definicje językowego nakazu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 decyzji 
ramowej Rady UE z 13 czerwca 2022 r., z której wynika, że „decyzja sądowa 
wydana prze państwo członkowskie w celu aresztowania i przekazania przez 
inne państwo członkowskie osoby, której dotyczy wniosek, w celu przeprowa-
dzenia postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności bądź 
środka zabezpieczającego”. W definicji tej określono ENA jako decyzję sądową 
oraz jako wniosek. Co więcej zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego w rozdziale 
65a k.p.k. brak jest takiego uregulowania, które wskazywałoby, że postanowie-
nie w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania może być porównywane 
do zastosowania bądź odmową zastosowania środka zapobiegającego w postaci 
tymczasowego aresztu, czyli postanowieniem co do zastosowania środka zabez-
pieczającego (Steinborn 2005, s. 148). 
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Jednocześnie sąd polski mając na uwadze fakt, że wydanie europejskie-
go nakazu aresztowania może nastąpić także, gdy wcześniej zostało wydane 
orzeczenie, które stanowi podstawę pozbawienia wolności. Do tego zaliczyć 
możemy postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, prawo-
mocny wyrok skazujący, inne orzeczenia o zastosowaniu wyżej wspomnianego 
środka, czyli takie które są zaskarżalne, więc zbędne jest wprowadzanie takich 
uregulowań, skutkujących ponownej możliwości ich zaskarżenia (Hofmański 
2008). Kolejnym słusznym stwierdzeniem Sądu Najwyższego jest to, że brak  
w rozdziale 65a k.p.k. wyraźnego uregulowania, które mogłoby stanowić 
podstawę zaskarżenia postanowienia w przedmiocie ENA jest celowym za-
biegiem racjonalnego ustawodawcy. Gwarancje sądowej kontroli pozbawie-
nia wolności osoby ściganej spełnione są w państwie wydania nakazu poprzez  
art. 607c § 1 pkt 4 k.p.k., czyli zaskarżenie orzeczenia, które stanowi podstawę 
wydania (Izydorczyk 2006, s. 21.).

6. FORMA NAKAZU

Artykuł 607c k.p.k. określa wymogi formalne nakazu. Oprócz tych wy-
mogów postanowienie o wydaniu nakazu zawierać w sobie powinno także 
wymogi określone w art. 94 k.p.k., a zwłaszcza zawierać sobie uzasadnienie, 
w których wskazane będą przesłanki warunkujące wydanie ENA. Zgodnie  
z art. 607c § 3 k.p.k. sam europejski nakaz aresztowania powinien zostać spo-
rządzony według wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości w niżej 
wspomnianym rozporządzeniu oraz stanowić załącznik do postanowienia.  
Na chwilę obecną aktualny wzór europejskiego nakazu aresztowania znajduje 
się w załączniku do Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie okre-
ślenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania z dnia 24.02.2012 r. (Rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.02.2012 r. w sprawie określe-
nia wzoru europejskiego nakazu aresztowania, Dz.U.2012.266). Obowiązuje  
w obecnym kształcie od 28.03.2012 r. Lista przestępstw określona w formula-
rzu, a w art. 607w k.p.k. różni się, tym, że formularz pomija sprzeniewierzenie 
cudzego mienia (Świecki 2022). W art. 607c §1 pkt. 1-8 zostały przedstawio-
ne wymogi jakie ENA powinien zawierać, a mianowicie:

§ 1. Nakaz powinien zawierać:
1) oznaczenie sądu występującego, ze wskazaniem jego adresu, nume-

ru telefonu, telefaksu i adresu poczty elektronicznej;
2) datę oraz miejsce wydania nakazu;
3) dane określające tożsamość i obywatelstwo osoby ściganej;
4) sygnaturę, rodzaj i treść prawomocnego albo podlegającego 
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wykonaniu orzeczenia sądu, w związku, z którym nakaz został 
wydany;

5) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu;
6) górną granicę ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności 

przestępstwa, o które toczy się postępowanie, lub wysokość orzeczo-
nej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na 
pozbawieniu wolności;

7) zwięzły opis stanu faktycznego sprawy;
8) wskazanie następstw czynu nieobjętych ustawowymi znamionami 

przestępstwa.

W formularzu zawarty jest tekst pouczenia co do sposobu wypełnienia 
wzoru ENA. Szczególną uwagę należy zwrócić na opis okoliczności przestęp-
stwa, czyli pkt. E, dlatego że sąd, który wykonuje europejski nakaz aresztowa-
nia nie weryfikuje podwójnej karalności w przypadku przestępstw określonych 
w 32 kategoriach, zagrożonych karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności 
(Europejski podręcznik 2010). Podkreślić tu należy, aby zastosowana była  
ta definicja przestępstwa, która obowiązuje w państwie wydania nakazu. For-
mularza nie można zamieniać czy usuwać jego poszczególne części. Analiza 
ENA pod kątem wymogów formalnych opiera się nie tylko na art. 607c k.p.k., 
a na odpowiednich regulacjach krajowych, które są wynikiem implementacji 
decyzji ramowej (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8.12.2008 r. V KK 
332/08). W §2 komentowanego artykułu wskazuje się, że nakaz powinien zo-
stać przetłumaczony na język państwa wykonania nakazu. Może to być inny 
język urzędowy Unii Europejskiej, jeżeli dane państwo członkowskie UE zło-
żyło odpowiednie oświadczenie o akceptacji przesłania ENA w tym języku. 
Dodatkowo państwa biorące udział w Systemie Informacyjnym Schengen II 
generacji zobowiązane są przetłumaczyć ENA na język angielski bez znaczenia 
czy miejsce osoby ściganej jest znane czy też nie.  

7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 
EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA

Przepis art. 607d k.p.k. reguluje kwestie dotyczące przekazania nakazu 
państwu jego wykonania. W postępowaniu sądowym obowiązek technicznego 
przekazania nakazu ciąży na tym organie, który wydał nakaz. W postępowa-
niu sądowym będzie to sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokura-
tor (Słapczyński 2019, s. 172). W §1 określony jest dany tryb postępowania  
w przedmiocie wydania ENA w stosunku osoby ściganej, która najprawdopo-
dobniej przebywa na terytorium UE, ale jej dokładne miejsce pobytu nie jest 
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organowi znane. Jeżeli natomiast państwo to uczestniczy w Systemie Infor-
macyjnym Schengen to sąd okręgowy, który wydał nakaz przesyła jego odpis 
w formie elektronicznego dokumentu np. PDF wraz z jego tłumaczeniem na 
język angielski i wnioskiem o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych, któ-
re też może być w formie PDF. Zapewnia to nie tylko poufność danych, ale 
także ich integralność, które są przesyłane do Biura SIRENE, które za pomocą 
poczty elektronicznej wpisuje dane tej osoby do SIS (Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości dnia 18.06.2019 r., Regulamin urzędowania sądów powszech-
nych. Dz.U.2021.2046). W przypadku, gdy miejsce pobytu osoby jest znane 
nakaz zostaje przesłany bezpośrednio do organu, który ma nakaz wykonać. Po-
nadto sąd okręgowy jest zobowiązany do przesłania odpisu ENA Ministrowi 
Sprawiedliwości w ciągu 14 dni od wydania nakazu (Świecki 2022). Zgodnie 
z postanowieniem Sądu Najwyższego nakazy wdane przez sądy polskie mogą 
zostać przekazywane w formie elektronicznej za pomocą urządzeń służących 
do automatycznego przesyłania danych w sposób umożliwiający stwierdzenie 
autentyczności tych dokumentów (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
23.08.2012 r., III KK 200/12).

8. WYSTĄPIENIE O ZAJECIE  
I PRZEKAZANIE PRZEDMIOTÓW

Artykuł 607h k.p.k. daje podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zajęcie 
i przekazanie przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, przed-
miotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, lub 
mogące stanowić dowód w sprawie rzeczy, korespondencji, przesyłek, wyka-
zów połączeń telekomunikacyjnych lub innych przekazów informacji bądź 
danych przechowywanych w systemie informacyjnym lub na nośniku, w tym 
korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną (Świecki 2022). Wniosek 
taki można złożyć wtedy, gdy uruchomiona została procedura wydania nakazu  
i to o wydanie osoby, a nie dla wykonania kary. Sąd lub prokurator może 
wystąpić do państwa wykonującego nakaz o zajęcie tych przedmiotów, nawet 
wtedy, gdy okaże się, że samo przekazanie ściganego nie będzie możliwe. Nie-
możliwość może wynikać z tego, że osoba ścigania zmarła bądź uciekła. Należy 
tu zaznaczyć, że przedmioty te w tym przypadku należy wydać, gdy wystąpio-
no z wnioskiem przed śmiercią takiej osoby, a okoliczności te wystąpiły po 
wydaniu wniosku. Wniosek może być zgłoszony w samym nakazie według 
określonego wzorca, aczkolwiek chodzi także o ewentualne dodatkowe żąda-
nie, gdy w samym nakazie przekazania ściganego ich nie zawarto. Wystąpienie 
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powinno przybrać formę decyzji procesowej, czyli postanowienia (Grzegor-
czyk 2005, s. 20-21).

Zgodnie z §3 omawianego przepisu może nastąpić zwrot wydanych 
przedmiotów lub dowodów. Zwrot następuje w danych sytuacjach: 

1. jeżeli przy ich wydaniu zastrzeżono ich zwrot niezależnie od przyczyn 
tego zastrzeżenia,

2. gdy podlegają one zwrotowi osobie pokrzywdzonej przebywającej na 
terytorium państwa wykonania nakazu.

Decyzja o zwrocie powinna zawierać się w wyroku bądź postanowieniu 
kończącym postępowanie w sprawie, w której do zajęcia i przekazania przed-
miotów doszło lub wydanym w trybie artykułu 420 k.p.k. W razie z wystąpie-
niem z wnioskiem o przekazanie i zajęcie przedmiotów należy stosować prze-
pisy zawarte w rozdziale 62a k.p.k. (Świecki 2022).

9. DALSZE PRZEKAZANIE OSOBY ŚCIGANEJ ENA

Przepis art. 607i k.p.k. statuuje kwestie tzw. przekazania dalszego oso-
by ściganej, a przekazanej uprzednio Polsce. Artykuł ten ma nietypową kon-
strukcję, gdyż wprowadza zasadę, która odnosi się do zgody państwa wykona-
nia ENA na dalsze przekazanie osoby ściganej lub jej ekstradycję. Natomiast  
§ 1 określa wyjątki od tej zasady. Dalsze przekazanie czy na podstawie euro-
pejskiego nakazu aresztowania czy zgodnie z klasycznym wnioskiem ekstrady-
cyjnym jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do przestępstw popełnionych 
przed przekazaniem. Za cel dalszego przekazania uważa się przeprowadzenie 
postepowania karnego przeciwko osobie ściganej, a także wykonanie orzeczo-
nej kary pozbawienia wolności lub innego środka zabezpieczającego polegają-
cego na pozbawieniu wolności. Zgoda ta musi pochodzić od właściwego orga-
nu władzy państwa wykonania nakazu, które tę osobę przekazało. Udzielenie 
zgody następuje na wniosek właściwego sądu okręgowego. Wniosek przybiera 
formę postanowienia oraz zawiera informacje określone w art. 607c §1 k.p.k. 
Wniosek ten powinien zostać przetłumaczony na język urzędowy państwa wy-
konania nakazu. W sytuacji, gdy zaistnieje zjawisko nazywane „łańcuchem” 
europejskich nakazów aresztowania, czyli jedna osoba była kilkukrotnie prze-
kazywana pomiędzy państwami członkowskimi UE na podstawie kolejnych 
nakazów. Dalsze przekazanie takiej osoby, innemu państwu przynależnemu 
niż te, które przekazało ją jako ostatnie uzależnione jest od zgody tego pań-
stwa, które przekazało ją jako ostatnie (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości  
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z dnia 28.06.2012 r. C-192/12 PPU). Nie jest wymagana zgoda na przekaza-
nie w wypadku, gdy, osoba ścigana w ciągu 45 dni od prawomocnego zakoń-
czenia postępowania nie opuściła terytorium RP, a miała taką możliwość, bądź 
opuściła je, ale na nie powróciła. Zgoda nie jest również wymagana wtedy, gdy 
osoba ścigana wyraziła zgodę na przekazanie do innego państwa. W związku  
z tym, że osoba ścigana może nie korzystać z przysługującej jej ochrony wyni-
kającej z zasady specjalności z powodów, o których mowa w art. 607e §3 k.p.k. 
w tej sytuacji zgoda także nie jest wymagana (Świecki 2022).

10. POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE  
PO PRZEKAZANIU OSOBY ŚCIGANEJ

Jeżeli osobę ściganą przekazano w celu przeprowadzenia postępowania 
karnego to sąd obligatoryjnie powinien przesłać odpis prawomocnego orze-
czenia kończącego to postępowanie. Obowiązek ten spoczywa na sądzie, który 
orzekał w sprawie. Gdy przekazanie nastąpiło w celu odbycia kary pozbawienia 
wolności lub środka polegającego na pozbawieniu wolności to sąd właściwy do 
wykonani kary bądź środka powinien przesłać zawiadomienia o wykonaniu 
tej kary lub środka. Przekazanie osoby może nastąpić bądź w celu przeprowa-
dzenia postępowania karnego bądź wykonania kary pozbawienia wolności lub 
środka polegającego na pozbawieniu wolności. Zarządzenie wykonania kary 
odnosi się do regulacji zawartej w art. 607e §2 k.p.k. Przekazanie następuje na 
zasadach ogólnych. Wykonanie kary za przestępstwa, które stanowią podsta-
wę przekazania zarządza ten sąd, który prawomocnie orzekał w sprawie może 
być to sąd pierwszej instancji lub sąd odwoławczy (Tomkiewicz 2013). Po-
stanowienie takie zapada na posiedzeniu, podczas którego obecni są obrońca 
i prokurator. Jeżeli osoba ścigana jest pozbawiona wolności można ją na takie 
posiedzenie doprowadzić po złożeniu odpowiedniego wniosku. Chyba, że sąd 
obecność obrońcy uzna za wystarczającą.  

10.1. Zasada specjalności 

Artykuł 607e k.p.k. formułuje zasadę specjalności, tak samo jak przepi-
sy art. 596 i 597 k.p.k. przy ekstradycji osób ściganych i skazanych. Zasada 
specjalności zawiera w sobie zakaz odnoszący się do ścigania osoby za inne 
przestępstwa niż te, które stanowiły podstawę przekazania, a także zakaz wy-
konywania orzeczonych kar pozbawienia wolności i środków polegających na 
pozbawieniu wolności za te przestępstwa. Zgodnie z poglądem wyrażonym 
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przez Sąd Najwyższy zasada specjalności może stanowić ujemną przesłankę 
wykonania orzeczeń, które nie stanowiły podstawy przekazania osoby ściganej 
(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.01.2016 r. III KK 471/15). Aby móc 
stosować zasadę specjalności trzeba dokładnie ustalić przestępstwa, które były 
rzeczywistą podstawą przekazania. Za podstawę tych ustaleń traktuje się infor-
macje przekazywane albo przez organy państwowe wykonania nakazu lub orze-
czenia organów sądowych państwa wykonania ENA (Świecki 2022). Rażące 
naruszenie zasady specjalności będzie w wyroku łącznym obejmującego kary 
pozbawienia wolności nieobjęte decyzją o przekazaniu niezależnie od podstaw 
przyjętych do ukształtowania kary łącznej jak i wykonanie takiej uprzednio 
orzeczonej kary łącznej obejmującej tego typu kary (Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 20.10.2011 r., III KK 140/11).  Zgodnie z poglądem SN w wyroku 
łącznym nie podlega połączeniu kara pozbawienia wolności, której nie można 
wykonać wobec osoby przekazanej europejskim nakazem aresztowania, gdy 
podstawą nie było wykonania tej kary, a skazany nie zrzekł się prawa do korzy-
stania z zasady specjalności (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2015 r. III 
KK 369/14). W § 2 omawianego przepisu określa się kwestię, która dotyczy 
przekazania na podstawie ENA w celu wykonania kar pozbawienia wolności. 
Osoba taka jest skazana za kilka przestępstw, natomiast podstawę przekazania 
stanowią tylko niektóre z nich. W tym wypadku sąd powinien wydać postano-
wienie, w którym określi które kary podlegają wykonaniu. Zakres przestępstw 
w związku z którymi nastąpiło wydanie wynika z treści nakazu. Sądem, który 
wyda takie postanowienie będzie ten, który prawomocnie orzekał w sprawie, 
czyli może być to sąd pierwszej instancji. Sąd drugiej instancji także może 
być właściwy, gdy wniesiono środek zaskarżenia. W przypadku, gdy przeka-
zanie następuje na podstawie kar orzeczonych przez różne sądy to właściwy 
będzie ten do zarządzenia wykonania kary, który o niej orzekł (Świecki 2022).  
Prawo do udziału w posiedzeniu sądu mają prokurator i obrońca. Osoba ściga-
na także, w sytuacji, gdy jest ona pozbawiona wolności to musi złożyć stosow-
ny wniosek o doprowadzenie ją na rozprawę. Odnośnie udziału w posiedzeniu 
stosuje się odpowiednio art. 451 k.p.k. Uprzedzenie o możliwości wniosko-
wania może ograniczyć się do obecności obrońcy na posiedzeniu, dlatego że 
nie rozpoznaje się natury faktycznej przedmiotowej sprawy. Jeżeli oskarżony 
nie ma obrońcy to sąd może wyznaczyć mu obrońcą z urzędu. W art. 607e §3 
k.p.k. uregulowane zostały wyjątki od zasady specjalności. W tych wypadkach 
osoba ścigana może odpowiadać lub odbyć karę za przestępstwa, które nie były 
podstawą przekazania. A mianowicie:
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1. Gdy państwo przynależne do UE złożyło oświadczenie o dopuszczalności 
ścigania lub wykonania kar pozbawienia wolności lub innych środków 
polegających na pozbawieniu wolności za wszystkie czyny, które zosta-
ły popełnione przez osobę ściganą przed przekazaniem pod warunkiem,  
że organ sądowy tego państwa postanowił inaczej. Oświadczenie takie ma 
charakter abstrakcyjny i jest co do zasady składne w Sekretariacie Rady 
UE. Przy czym państwo może zastrzec przy przekazywaniu ograniczenie 
ścigania bądź wykonania kary wobec danej osoby (Grzegorczyk 2005,  
s. 15-18). Wyjątek przewidziany w art. 607e §3 pkt 1 k.p.k. obowiązuje 
między państwami, które złożyły oświadczenie na zasadzie wzajemności. 
Do chwili obecnej takie oświadczenia złożyły Austria, Estonia i Rumunia. 

2. Kolejnym wyjątek jest określony w art. 607e §3 pkt 2 osoba przekaza-
na nie opuściła w ciągu 45 dni terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 
prawomocnego zakończenia postępowania lub powróciła na nie. Za pra-
womocne zakończenie postępowania należy rozumieć także zakończenie 
postępowania wykonawczego (Postanowienie Sądu Okręgowego w Słup-
sku z dnia 10.12.2008 r. VI Kzw 361/08). Utrata ochrony może nastąpić, 
gdy osoba taka nie dotrzyma 45 dniowego terminu (Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 5.11.2014 r. V KK 217/14). Prawidłowe zastosowanie 
tego przepisu będzie wtedy, gdy osobę ściganą pouczy się o jego treści.  
45 dniowy termin nie może być stosowany do obywatela polskiego, który 
został wydany przez inne państwo z ograniczeniami. 

3. Zgodnie z 607e § 3 pkt 3 powoływanego artykułu zasada specjalności 
nie ma zastosowania, gdy nie orzeczono kary pozbawienia wolności 
lub innego środek polegającego na pozbawieniu wolności. Odnosi się 
to do możliwości wykonania innych kar nieizolacyjnych, które zostały 
orzeczone za inne przestępstwa niż te, które były podstawą przekazania  
(Świecki 2022). 

4. Zasada specjalności nie odnosi się także do przypadków (art. 607e § 3 pkt 
4) jeśli prowadzone postępowanie karne nie łączy się ze zastosowaniem 
wobec osoby ściganej jakiegokolwiek środka pozbawiającego wolność. 

5. Następnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy czyn popełniony przez osobę ści-
ganą jest zagrożony karą grzywny bądź ograniczenia wolności (art. 607e 
§ 3 pkt 5). Sąd Najwyższy stwierdził, że przesłanki określone w pkt 4 i 5 
są samodzielnymi przesłankami wyłączenia zasady specjalności (Uchwała 
Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 24.11.2010 r. I KZP 19/10).

6. Osoba ścigana może przed przekazaniem zrzec się swojego prawa do 
przywileju wynikającego z zasady specjalności zgodnie z art. 607e § 3 
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pkt 6 i 7.  W punkcie 6 spełnione muszą być dwa ustępstwa. Po pierwsze 
osoba ścigana wyraża zgodę na przekazanie. Po drugie zrzeka się prawa 
opisanego w § 1. Oświadczenie takie składane jest przed przekazaniem, 
a jego ważność bada się w państwie wykonania ENA. W art. 607e § 3a 
określono, że zgoda taka nie może być cofnięta. Punkt 7 z kolei określa 
zrezygnowanie z prawa do ochrony wynikającego z zasady specjalności 
przez osobę ściganą po przekazaniu. Co do czynów popełnionych przed 
przekazaniem odpowiednie oświadczenie zrzeczenia się składa się do sądu 
właściwego, który rozpatrywać będzie sprawę o przestępstwo w stosunku, 
do którego ma nastąpić zrzeczenie. Jeżeli jednak przekazanie następuje  
w celu przeprowadzenia postępowania karnego to te oświadczenie skła-
da się do sądu, przed którym toczy się postępowanie. Na etapie postę-
powania przygotwawczego sądem właściwym będzie sąd według zasad 
ogólnych (Świecki 2022). W przypadku gdy prokurator odbierze oświad-
czenie woli podejrzanego, przekazanego w trybie ENA to musi wystą-
pić do właściwego sądu do rozpoznania sprawy, gdyż prokurator nie 
jest organem uprawnionym do skutecznego przyjęcia takiego zrzeczenia 
(Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.01.2013 r. V KK 160/12). 
Zrzeczenie się przez przekazanego jest nieodwoływalne (Postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 23.10.2013 r. IV KO 55/13). Osoba ścigana  
w swoim oświadczeniu o zrzeczeniu nie może zakreślić, że nie wraża zgo-
dy na zastosowanie do czynu, którego dotyczy zrzeczenie się zasady spe-
cjalności określonych przepisów wynikających z ustawy karnej (Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 16.01.2014 r. II KK 176/13). Wniosek o do-
browolnym poddaniu się każe nie jest tym samym co zrzeczenie się prawa 
do ochrony wynikającej z zasady specjalności. Zrzeczenie powinno być 
jednoznaczne, dobrowolne i w pełni świadome konsekwencji (Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 19.08.2009 r. II KK 181/09).

7. Kolejnym ograniczeniem jest sytuacja, gdy organ państwowy wykonu-
jący nakaz, który przekazał osobę ściganą wyraża zgodę na ściganie lub 
wykonanie kar pozbawienia wolności lub innych środków polegających 
na pozbawieniu wolności, za przestępstwa które nie stanowiły podstawy 
przekazania. Sąd właściwy do wydania nakazu może wystąpić do organu 
państwa wykonania nakazu o wyrażenie takiej zgody. Wniosek według 
polskiego prawa może dotyczyć tych przestępstw co do których możliwe 
jest wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Wniosek do sądu okrę-
gowego właściwego do wydania europejskiego nakazu aresztowania kie-
ruje Dyrektor Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej  
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i Korupcji Prokuratury Krajowej, Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrz-
nych Prokuratury Krajowej, naczelnik właściwego miejscowo wydziału 
zamiejscowego, prokurator regionalny lub prokurator okręgowy (Roz-
porządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.04.2016 r., Regulamin 
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury, Dz.U.2017.1206).

10.2. Zaliczenie okresu pozbawienia wolności

Przepis art. 607f k.p.k. określa zasadę, która dotyczy zaliczenia na poczet 
kary odbywanej w Polsce, okresu pozbawienia wolności w stosunku do osoby 
ściganej dokonanego w państwie wykonującym nakaz, ale jedynie tego okre-
su, który jest związany z wykonaniem nakazu (Grzegorczyk 2005, s.18-19).  
Za faktyczne pozbawienie wolności liczy się okres już od zatrzymania danej 
osoby. Zaliczenie faktycznego okresu pozbawienia wolności może dotyczyć 
przekazanie na podstawie ENA w związku z przeprowadzeniem postępowania 
karnego jak i wykonanie orzeczonych kar czy środków karnych pozbawiają-
cych wolności. Pomimo, że art. 607f k.p.k. wskazuje tylko zaliczenie faktycz-
nego okresu pozbawienia wolności w państwie wykonania ENA na poczet kary 
orzeczonej w państwie wydania ENA w sprawie, z którą był związany to prze-
pis ten interpretuje się rozszerzająco. Gdy wobec takiej osoby nie została orze-
czona kara pozbawienia wolności bądź kara ta nie wyczerpuje pełnego okresu 
pozbawienia wolności to można zaliczyć ją na poczet kary nieizolacyjnej (Po-
stanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31.05.2016 r. IV KK 414/15). Infor-
macje dotyczące faktycznego pozbawienia wolności mogą zostać przekazane 
przez organ sądowy państwa wykonania ENA lub organ centralny wyznaczony  
na podstawie art. 7 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW (Decyzja ramowa 
z dnia 13.06.2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury 
wydawania osób między Państwami Członkowskimi). Z chwilą przekroczenia 
przez osobę przekazaną na podstawie ENA granicy Rzeczpospolitej Polskiej 
rozpoczyna się bieg terminu tymczasowego aresztowania (Postanowienie Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27.04.2011 r. II AKp 13/11). Co więcej za-
stosowanie środku zapobiegawczego w postaci dozoru elektronicznego w pań-
stwie obcym, który nie odpowiada żadnemu rodzajowo tożsamemu środkowi 
zapobiegawczemu w Polsce to nie może zostać on zaliczony na poczet kary 
pozbawienia wolności odbywanej w Polsce (Postanowienie Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie z dnia 28.11.2013 r. II AKz 422/13). Trybunał Sprawiedliwości 
stwierdził, że interpretując art. 26 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW 
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oznaczony środek nie stanowi ograniczenia wolności, a pozbawienie wolności 
nie musi oznaczać osadzenia w zakładzie penitencjarnym. Organ sądowy pań-
stwa członkowskiego wydający europejski nakaz aresztowania powinien zba-
dać czy środki zastosowane wobec osoby ściganej w państwie wykonującym 
ENA można uznać za pozbawiające wolności. W razie uzyskania pozytywnej 
odpowiedzi zaliczyć je na poczet wykonywanej kary pozbawienia wolności. 
Zdaniem Trybunału środki tj. areszt domowy w określonych godzinach noc-
nych, połączony z dozorem elektronicznym, z obowiązkiem stawiennictwa na 
komisariacie Policji w danych godzinach i dniach tygodnia oraz orzeczony 
zakaz wydania dokumentów umożliwiających podróż za granicę nie są co do 
zasady uznawane za ograniczające w takim stopniu by wywoływały skutek taki 
jak pozbawienie wolności i są traktowane jako „zatrzymanie” (Wyrok Trybu-
nału Sprawiedliwości z dnia 28.07.2016 r. C-294/16 PPU).

10.3. Niewszczynanie postępowania wykonawczego

To zagadnienie uregulowane zostało w art. 607j k.p.k. i jest nazywane 
przekazaniem warunkowym czy zwrotnym. Państwo członkowskie wykonują-
ce ENA może zastrzec, że przy przekazaniu osoby ściganej wykonanie kary po-
zbawienia wolności lub środka polegającego na pozbawieniu wolności nastąpi 
w tym państwie. W związku z tym, że w trakcie postępowania przed polskim 
sądem nie wszczyna się postępowania wykonawczego tylko osoba jest przeka-
zywana organowi państwa wykonania nakazu. Przekazanie osoby ściganej do 
państwa wykonania ENA na podstawie art. 607j k.p.k. nie jest wykonaniem 
nakazu europejskiego to nie bada się tu przesłanek dopuszczalności przekaza-
nia. Przepis ten oznacza, że wówczas nie obowiązuje art. 9 § 1 i art. 2 kodeksu 
karnego wykonawczego (Ustawa kodeks karny wykonawczy, Dz. U. 1997 Nr 
90 poz. 557). Postępowania wykonawczego nie wszczyna się, gdy orzeczenie 
stało się prawomocne i wykonalne, dlatego że orzeczona kara lub środek są 
wykonywane w innym państwie. Jeżeli sąd orzeknie inną karę niż kara pozba-
wienia wolności bądź środek inny niż polegający na pozbawieniu wolności to  
w tym przypadku przepis art. 607j k.p.k. nie ma zastosowania. Gdy nastąpi 
przekazanie warunkowe i wobec osoby przekazanej zostanie orzeczona kara 
lub środek sąd właściwy do rozpoznania sprawy po uprawomocnieniu się orze-
czenia wydaje postanowienie o przekazaniu osoby do państwa wykonania na-
kazu. Ze względu na sprawność postępowania sądem właściwym będzie sąd, 
który orzekał w pierwszej instancji na podstawie art. 607j § 2 k.p.k. Takie 
postanowienie zapada na posiedzeniu, w którym strony mają prawo udziału. 
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Postanowienie zawiera wskazanie osoby ściganej podlegającej przekazaniu 
zwrotnemu, orzeczenie podlegające wykonaniu i karę lub środek karny po-
zbawiający wolności. Odpis takiego orzeczenie wraz z odpisem postanowienia 
podlegającego wykonaniu po przetłumaczeniu na język państwa wykonania 
ENA przekazuje się odpowiedniemu organowi państwowemu. Opisywane po-
stanowienie nie podlega zaskarżeniu (Świecki 2022). 

PODSUMOWANIE

Instytucja europejskiego nakazu aresztowania i procedura jej stosowania 
wykazuje różnice i podobieństwa z innymi instrumentami prawnymi. Pro-
blematyka europejskiego nakazu aresztowania jest, jak widać, zagadnieniem 
nie tylko obszernym, ale także kontrowersyjnym. Ustawodawca krajowy nie 
tylko polski, ale i pozostałych państw europejskich nie ma łatwego zadania 
w dostosowaniu przepisów prawa krajowego do przepisów decyzji ramowych. 
Polska implementacja również nasuwa pewne zastrzeżenia, co przedstawiono 
w niniejszej pracy, ale większość z nich można było usunąć poprzez użycie 
wykładni proeuropejskiej czy wykładni contra legem. 

Stosowanie przepisów o ENA urzeczywistnia potrzebę spójnego stoso-
wania ustawodawstwa karnego w państwach członkowskich. Funkcjonowanie 
instytucji jaką jest europejski nakaz aresztowania nie odbył się bez problemów 
natury prawnej, ale niewątpliwie wpłynął na harmonizację współpracy mię-
dzynarodowej. Coraz bogatsze orzecznictwo sądów krajowych oraz unijnych 
przyczyniają się do jednolitości stosowania europejskiego nakazu aresztowania. 
Złożoność poszczególnych spraw czy problemów wynikających z nieostrości 
przepisów powodują, że sądy muszą wypracować rozwiązania adekwatne do 
regulacji krajowych jak i unijnych. 

Na podstawie zebranego materiału omówiono wydanie europejskiego 
nakazu aresztowania przez polski organ sądowy. Zgromadzone orzecznictwo 
Sądu Najwyższego jak i sądów powszechnych, dorobek doktryny oraz poglądy 
piśmiennictwa pozwoliły na analizę dopuszczalności badania przez sąd pod-
staw wydania nakazu a także jego wykonania. 

Dotychczas polski wymiar sprawiedliwości stosował instytucję europej-
skiego nakazu aresztowania bardzo często. Przynależność do strefy Schengen 
jak i Unii Europejskiej, gdzie przekraczanie granic nie wiąże się z formalną 
kontrolą, ułatwia przemieszczanie się nawet anonimowo. Europejski nakaz 
aresztowania realizuję zasadę nieuchronności poniesienia kary za popełnione 
przestępstwo, co jest aspektem pozytywnym dla prawa krajowego jak i prawa 
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międzynarodowego. Procedura ENA jest co prawda obciążeniem dla budżetu 
państwa, ale koszty są zasadne, gdy nakaz jest wydany za przestępstwa o znacz-
nej szkodliwości społecznej.
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EUROPEAN ARREST WARRANT

Abstract: The Europeanization of criminal proceedings has made the ju-
diciary of individual Member States of the European Union uniting in 
Europe able to deal with global international crime. The European arrest 
warrant is the binder of international cooperation in criminal matters, en-
sures its better results and is an indispensable element of criminal proceedin-
gs. The introduction of uniform standards and the strengthening of coope-
ration resulted in the creation of such institutions as the European arrest 
warrant. Court proceedings have been simplified based on the introduction 
of this institution into cross-border life. The EAW was introduced into the 
Polish criminal order through the implementation of the provisions of the 
framework decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and 
the surrender procedures between Member States. The system of operation 
of the EAW mechanism operates through the mutual recognition of judicial 
decisions and is used in all EU countries. The amendment to the Code of 
Criminal Procedure of March 18, 2004 was introduced into the Polish 
legal system. The purpose of this article is to introduce the concept of EAW.

Keywords: European Arrest Warrant, execution, prosecuted person, 
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GENEZA, WYSTĘPOWANIE  
ORAZ SKUTKI KARY ŚMIERCI 

W POLSCE I STANACH 
ZJEDNOCZONYCH

Streszczenie: Celem artykułu jest opisanie genezy, występowania oraz skutków 
kary śmierci w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Niewątpliwie od wieków, każ-
demu społeczeństwu znane jest popełniane przestępstw, czyli zachowań godnych 
potępienia. Żyjący na przełomie XIX I XX wieku Francuz Emile Durkheim pisał 
o niemożności istnienia “społeczeństwa aniołów”, czyli takiego, z tylko samymi do-
brymi zachowaniami. Nadto, wynikające już prawa z czasów starożytnych ukon-
stytuowały zasadę talionu, potocznie znaną jako oko za oko, ząb za ząb. Dlatego 
też, immanentnie związane z popełnieniem przestępstwa, jest poniesie kary za ów 
karygodny czyn. Jako jedną z kar, towarzyszącą ludzkości od epok jest kara śmierci, 
która w Polsce występowała, a w niektórych krajach nadal istnieje. Co więcej, arty-
kuł obejmuje opis instytucji kary śmierci poprzez uwydatnienie zarysu zagadnienia, 
odwołanie się do kontekstu historycznego oraz wpływ na społeczeństwo, powołu-
jąc się na adekwatne akty prawne oraz dokumenty historyczne. W celu osiągnię-
cia ostatecznych wniosków na temat artykułu, należy się także skoncentrować na 
przedstawieniu tematyki w polskim systemie prawa karnego, chociażby odwołując  
się do Kodeksu Makarewicza. Temat zostanie dodatkowo opracowany poprzez 
wskazanie skutków, jakie pociąga za sobą kara śmierci i kwestii etyki jej stosowania 
w XXI wieku. 

Słowa kluczowe: kara śmierci, śmierć, najwyższy wymiar kary, kara ostateczna

1. WPROWADZENIE

Instytucja kary śmierci towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, dlate-
go też w rozważaniach i dywagacjach nie sposób jest ją pominąć. Albowiem, 

1 nataliawro2001@wp.pl, studentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.
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owa kara zaczęła obowiązywać jeszcze, kiedy nie obowiązywało prawo skody-
fikowane, a mianowicie chociażby w ustawodawstwie mezopotamskim, czyli 
Kodeksie Hammurabiego. Należy wspomnieć, iż w XVII wieku przed naszą 
erą, czyli jak datuje się powstanie kodyfikacji występował najwyższy wymiar 
kary. Co się z tym wiąże, kara śmierci przewidziana była za wiele przestępstw, 
między innymi: pomaganie zbiegłemu niewolnikowi, kradzież, porwanie czy 
cudzołóstwo. Nie było jednego sposobu wykonywania kary ostatecznej, jed-
nak często odnosząc się do niektórych przestępstw forma egzekucji została opi-
sana szczegółowo, na przykład stosunek kazirodczy z własną matką był karany 
spaleniem, a za włamanie się do czyjegoś dobra osobistego groziło powieszenie  
w miejscu popełnienia przestępstwa (Sztaba 2000, s. 101).

Niewątpliwie nie tylko Kodeks Hammurabiego przewidywał karę śmierci, 
a także prawa starożytnej Grecji. Mianowicie, owa kara była często zemstą ro-
dową, a w przypadku praw Drakona z 621 roku przed naszą erą częstotliwość 
jej wykonywania była wysoka, co było immanentnie związane z karaniem za 
nawet drobne przestępstwo (Bravo 1996, s. 16). 

Nie sposób się także nie odnieść przy rozważaniu tematyki artykułu do 
starożytnego Rzymu i charakterystycznej tam kary śmierci poprzez ukrzyżowa-
nie. Rzymianie wobec pierwszych chrześcijan stosowali właśnie wyżej wymie-
nioną karę śmierci, która była najokrutniejszą karą, co więcej 

skazany na nie najpierw był rozbierany, zakrywano mu głowę, a następ-
nie kładziono mu widły na kark i krępowano ramiona. Widły razem  
z przymocowanym do nich przestępcą wciągano na przygotowany na polu 
straceń słup. Ukrzyżowanemu przywiązywano stopy do słupa i biczowano 
go. Śmierć na krzyżu należała do najbardziej hańbiących. Podlegali jej  
w zasadzie niewolnicy, a także, chociaż sporadycznie, osoby z najniższych 
warstw społecznych (Kowalski i Kuryłowicz 1996, s. 113). 

Nie tylko w czasach starożytnych, ale także w średniowieczu i epoce 
feudalnej wraz z pojawianiem się praw stanowionych, nie odstąpiono od wy-
mierzania kary śmierci. I tak chociażby odwołując się do Kodeksu Teodoz-
janskiego czy jego pierwowzorze, czyli Brewiarzu Alaryka II z 506 roku (Lex 
Romana Visigothorum), można wywnioskować, że kara śmierci była wykony-
wana wobec osób dopuszczających się spiskowania w zamachu przeciw władzy 
oraz za zdradę wojskową. W czasach średniowiecza, obok nowo powstałych 
kodyfikacji prawnych całego państwa rozwijały się także prawa partykularne, 
chociażby prawa miejskie. Natomiast przyjęta przez Sejm Rzeszy w 1532 roku 
Constitutio Criminalis Carolina odznaczała się nowatorstwem w rozwoju prawa 
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karnego w owych czasach średniowiecza, pomimo to, z dzisiejszego punktu 
widzenia jej postanowienia jawią się jako niehumanitarne. Mianowicie Consti-
tutio Criminalis Carolina przewidywała siedem rodzajów kary śmierci, dzieląc 
je na kary zwykłe i kwalifikowane. Do zwykłych kar śmierci zaliczano śmierć 
przez ścięcie oraz powieszenie, z kolei do kwalifikowanych należało ćwiartowa-
nie, utopienie, spalenie, pogrzebanie żywcem oraz łamanie kołem (Salmono-
wicz 2006, s. 6).

Należy także przywołać Leopoldinę, kodeks karny wydany dla Wielkiego 
Księstwa Toskanii, który stanowił novum dla epoki, w której powstał, czyli 
wiek XVIII. Albowiem ów kodeks był pierwszą w Europie regulacją, która 
odwoływała się do ustawodawstwa pozytywnego oraz wyeliminowała z katalo-
gu kar okrutne kary cielesne, tym samym znoszą karę śmierci. Nowe przepisy 
stawiały na resocjalizację sprawcy przestępstwa, czyli jego poprawę oraz unie-
możliwienie popełniania czynów zabronionych pro futuro (Moras 2011, s. 5).

2. KARA ŚMIERCI W POLSCE

Już od początków istnienia państwa polskiego kara śmierci wstępowała 
jako część prawa zwyczajowego. Co więcej: 

średniowieczne sądownictwo poddawane było sukcesywnym zmianom, 
powiązanym z postępującym rozwojem cywilizacyjnym bądź recypowaniem 
prawa od państw bardziej rozwiniętych. Pierwotnie, wszyscy mieszkańcy 
państwa polskiego, niezależnie od statusu podlegali zwierzchniej władzy 
panującego lub wyznaczonego przezeń dostojnika - wojewodę, komesa 
czy - później - kasztelana. Fundamentem do wydania wyroku było prawo 
zwyczajowe, zróżnicowane przez wzgląd na terytorium (Karnacewicz 
2017, s. 69). 

Jednakże dopiero wydane w XIV wieku statuty Kazimierza Wielkiego do-
kładnie opisują ową instytucję. Mianowicie zbiory przepisów, znane także jako 
statuty wiślicko – piotrkowskie, jako jedne z pierwszych pisanych źródeł prawa 
regulowały kwestie ostatecznej kary. Innymi słowy, statuty przewidywały karę 
śmierci za obracanie obcą monetą, zagarnięcie czy fałszowanie monet, a także 
za czyny przeciwko moralności i dobrym obyczajom. Niewątpliwie, regulacja 
wprowadzona przez króla Polski, Kazimierza Wielkiego zapewniała unifika-
cję państwa poprzez ujednolicenie prawa. W ten sposób normy prawne wciąż 
oparte na prawie zwyczajowym zostały zintegrowane. Notabene, zreformowa-
ne prawo, oddziaływało na karę śmierci poprzez wyraźne określenie granic jej 
wykonywania (Uruszczak 1999, s. 8).
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Odnosząc się do historii instytucji kary śmierci należy wspomnieć tak-
że, iż wyżej wspomniana Constitutio Criminalis Carolina czy Zwierciadło Sa-
skie były aktami prawnymi obowiązującymi w sądach miejskich i wiejskich, 
tym samym regulując niniejszą kwestię. W 1356 roku powstał sąd wyższy 
prawa niemieckiego na Zamku Królewskim, w którym opublikowano tekst 
Verso Wratislaviensis, czyli pierwszego tłumaczenia Zwierciadła Saskiego na 
język polski. Niewątpliwie bardzo duży wpływ na systematykę polskiego pra-
wa miały prawa germańskie, co przekłada się na obowiązywanie kary śmierci  
i jej następujące postaci, np. łamanie kołem morderców, złodziei i podpalaczy 
(Heiner 2008, s. 7). 

Na przestrzeni istnienia państwa polskiego nieodwracalnym aspektem 
były wpływy państw zaborczych, które przez ponad 123 lata zniewoliły Polskę. 
I tak, na ziemiach znajdujących się pod zaborem pruskim moc obowiązują-
cą miał kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 roku, gdzie  
w rozdziale pierwszym, części pierwszej kodeksu o karaniu zbrodni, występ-
ków i wykroczeń art. 13 stanowił, iż kara śmierci jest wykonywana przez 
ścięcie. Z kolei w ustawie karnej austriackiej o zbrodniach, występkach  
i przekroczeniach z dnia 27 maja 1852, w rozdziale drugim, art. 13 stanowił,  
iż karę śmierci wykonuje się przez powieszenie. W następnej kolejności należy 
uwzględnić ustawodawstwo karne obowiązujące na ziemiach zaboru rosyjskie-
go. Mianowicie obowiązywał tam kodeks karny z 1903 roku, tzw. Kodeks 
Taganacewa, którego twórcą był Nikołaj Taganacewa. Tak, jak w przypadku 
powyższych regulacji prawnych również w Kodeksie Taganacewa obowiązy-
wała kara śmierci. Dlatego też, przestępstwa za które ustawa jako karę naj-
wyższą przepisywała karę śmierci nosiły miano zbrodni. Reasumując tematykę 
instytucji kary śmierci w Polsce pod zaborami należy stwierdzić, iż owa kara 
była zróżnicowana w każdym z trzech zaborów. Poprzez odmienne regula-
cje możemy wymienić karę śmierci przez ścięcie czy powieszenie (Koredczuk 
2019, s. 154).

 Nie sposób omawiać tematykę instytucji kary śmierci pomijając pol-
ski kodeks kary okresu dwudziestolecia międzywojennego, czyli tzw. Kodeks 
Makarewicza. Owa kodyfikacja prawa karnego materialnego weszła w życie 
dnia 1 września 1932 roku. Zapewnienie spójności i stabilności prawa nie 
było łatwym zadaniem w porozbiorowej rzeczywistości, jednakże kodeks sta-
nowił novum wobec dotychczasowych rozwiązań poprzez wprowadzenie no-
watorskiej koncepcji ponoszenia odpowiedzialności karnej przez podżegacza 
i pomocnika. Z kolei, instytucja kary śmierci została uregulowana w art. 37 
kodeksu karnego z 1932 roku jako pierwsza z kar zasadniczych. Natomiast art. 
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38 wyżej wymienionego kodeksu precyzuje, iż karę śmierci wykonuje się przez 
powieszenie. Można dostrzec, iż śmierć przez powieszenie przewidywała także 
ustawa karna austriacka o zbrodniach, występkach i przekroczeniach z dnia  
27 maja 1852. Co więcej, przestępstwa zaliczano jako zbrodnie, jeżeli zagrożo-
ne były karą śmierci lub więzienia powyżej lat 5. Zaś występki charakteryzowa-
ne były w przypadku zagrożenia karami zasadniczymi więzienia do lat 5, aresz-
tu powyżej 3 miesięcy lub grzywny powyżej 3 000 złotych. Odnosząc się do 
części szczególnej Kodeku Makarewicza należy podkreślić, iż szereg artykułów 
wymienia ów karę. Tak też, w art. 225, czyli dotyczącym zabójstwa, najwyższą 
karą była właśnie kara śmierci obok dożywotniego pozbawienia wolności i kary 
nie krótszej więzienia niż 5 lat. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż po odzy-
skaniu po 123 latach niewoli przez Polskę niepodległości i stopniowym scala-
niu się państwa występował wysoki czynnik przestępczości. Co więcej, z uwagi 
na fakt braku stabilności prawa oraz adekwatnego aparatu administracyjnego – 
jurysdykcyjnego szereg przestępców nigdy nie zostało ukaranych, tym bardziej 
także z powodu wybuchu II wojny światowej (Makarewicz 2017, s. 150).

Potocznie nazywany Kodeksem Andrejewa, czyli ustawa z dnia 19 kwiet-
nia 1969 r. obowiązywała od 1 stycznia 1970 roku do 31 sierpnia 1998 roku, 
zastąpiona została przez Kodeks Karny z 1997 roku. Regulacja ta, jako rozwią-
zanie prawne Polski Rzeczpospolitej Ludowej charakteryzowała się represyjno-
ścią. Co więcej, Kodeks Andrejewa zastąpił Kodeks Makarewicza, uchylił Ko-
deks Karny wojskowy oraz mały Kodeks Karny, czyli dekret z dnia 13 czerwca 
1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
państwa. Za twórcę Kodeksu Karnego z 1969 roku uważa się Igora Andrejewa, 
stąd nazwa potoczna aktu normatywnego. Jednakże odnosząc się do tematyki 
konstytucji kary śmierci należy wskazać, że za rozwiązanie przyjęto karę śmier-
ci jako karę zasadniczą o charakterze wyjątkowym, przewidzianą za najcięższe 
zbrodnie, przewidzianą w art. 30 § 2 kodeksu. Najwyższy wymiar kary dla 
osób cywilnych wykonywany był przez powieszenie, a w stosunku do żołnierzy 
przez rozstrzelanie. Jednakże, jak wynika z art. 30 § 3 kodeksu karnego za prze-
stępstwo zagrożone karą śmierci oraz w innych przypadkach przewidzianych 
w ustawie sąd mógł orzec karę zasadniczą dożywotniego pozbawienia wolności 
albo 25 lat pozbawienia wolności (Osak 2021, s. 14).

Niestety, w okresie powojennym kara śmierci była wykonywana masowo, 
w szczególności wobec żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowe-
go, czyli tzw. żołnierzach wyklętych. Władze komunistyczne zarządzały pu-
bliczną egzekucję, jednak od 1950 roku zaprzestano jej wykonywania. Ostat-
ni wyrok kary śmierci wykonano 21 kwietnia 1988 w krakowskim więzieniu 
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przy ul. Montelupich na Andrzeju Czabańskim skazanym za gwałt i zabójstwo.  
Natomiast 7 grudnia 1989 roku ówczesny Sejm PRL ogłosił amnestię  
(Dz.U. 1989 nr 64 poz. 390), dzięki której skazanym na karę śmierci zmody-
fikowano wyroki na 25 lat pozbawienia wolności.

Odnosząc się do okresu III Rzeczypospolitej, karę śmierci wykonano 
na 10 skazanych, m.in. Eugeniusza Mazura, Henryka Morusia czy Mariusza 
Trynkiewicza. Co więcej, moratorium, czyli zawieszenie wykonywania kary 
śmierci, zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 12 lipca 1995 o zmianie 
kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dol-
nych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz. U. 1995 nr 
95 poz. 475). Czas trwania moratorium wynosił 5 lat, tym samym przywraca-
jąc do polskiego systemu prawnego karę dożywotniego pozbawienia wolności. 
Natomiast, kara śmierci została całkowicie zniesiona 1 września 1998, kiedy to 
w życie wszedł Kodeks karny z 1997 roku. Skazanym prawomocnie wyrokiem 
na karę śmierci zmieniono karę na dożywotnie pozbawienie wolności. Osta-
tecznie, Prezydent RP Bronisław Komorowski 27 sierpnia 2013 roku ratyfiko-
wał protokół nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka znoszący karę 
śmierci we wszystkich okolicznościach (Tabor 2005).

2.1. Aktualny stosunek polaków do kary śmierci

Podsumowując tematykę instytucji kary śmierci w Polsce należy uwzględ-
nić także stosunek do owej kary samych Polaków. Mianowicie, w 2004 roku 
ponad 77 % ankietowanych opowiedziało jako zwolenników kary śmierci. 
Warto zauważyć, iż: 

na zróżnicowanie postaw wobec kary śmierci wpływa intensywność prak-
tyk religijnych, a także poglądy polityczne Polaków. Wśród badanych 
praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu niemal połowa (48%) to 
zwolennicy kary śmierci, a 39% - jej przeciwnicy, podczas gdy wśród osób  
w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych zdecydowana więk-
szość (83%) opowiada się za karą śmierci, a zaledwie 10 % jest prze-
ciw. Jeśli natomiast chodzi o poglądy polityczne, to przeciwników kary 
śmierci spotykamy dwukrotnie częściej wśród respondentów o poglądach 
prawicowych (26%) niż lewicowych (13%) (komunikat z badań CBOS 
BS/53/2004).

Natomiast odnosząc się do aktualnych badań należy stwierdzić,  
iż w 2019 roku aprobatę dla pomysłu wprowadzenia kary śmierci wyraziło 60%  
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badanych, 27% było przeciwnych, zaś 13% nie potrafiło wyrazić swojej opinii 
na ten temat według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster 
(Super Express i Se.pl 2019). 

3. KARA ŚMIERCI W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Instytucja kary śmierci w Stanach Zjednoczonych jako państwie, które 
w 1776 roku uzyskało niepodległość występuje aż po dziś dzień. Jednakże od 
1967 roku występowało nieformalne moratorium na jej wykonywanie, dlatego, 
że Sąd Najwyższy w sprawie Furman v. Georgia orzekł, iż sposób orzekania 
najwyższego wymiaru kary był orzekany zbyt arbitralnie, tym samym powo-
dując naruszenie VIII i XIV poprawki do konstytucji. Z czasem poszczególne 
stany USA zaczęły zmieniać swoje przepisy prawne i dostosowywać je do za-
leceń wskazanych przez Sąd Najwyższy zgodnie z obowiązującym systemem 
common law (Gallagher 2002).

Wśród metod wykonywania kary śmierci na przestrzeni wieków w Sta-
nach Zjednoczonych należy zaliczyć śmierć przez: powieszenie, zastrzyk tru-
cizny, komorę gazową, krzesło elektryczne, rozstrzelanie czy łamanie kołem 
(Gallagher 2002).

Nowa sytuacja prawna jaka nastąpiła po roku 1967, reguluje karę śmier-
ci. Mianowicie prawo federalne zezwala na jej wykonywanie, aczkolwiek zwo-
lennicy oraz przeciwnicy przedstawiają następujące stanowiska. Zwolennicy 
argumentują wykonywanie kary śmierci jako zgodne z prawem federalnym, 
jako że 5 i 14 poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zapewnia, 
że nie można pozbawić życia bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości.  
A contrario, przeciwnicy odwołują się do 8 poprawki do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych, która zakazuje stosowania kar okrutnych i wymyślnych, za 
jaką jest uważana kara śmierci. Co więcej, 30 na 50 stanów USA stosuje karę 
śmierci. Zakaz jej wykonywania jest przewidziany, m.in. w następujących sta-
nach: Alaska, Hawaje, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nowy 
Meksyk, Dakota Północna, Wirginia Zachodnia, Waszyngton. Okoliczno-
ści wykonywania kary śmierci są jawne, publikowane w środkach masowego 
przekazu. Nadto, rodzina skazanego ma również możliwość uczestniczenia  
w egzekucji znajdując się w pokoju obok. Dużą wagę przykłada się także na 
bezbolesne wykonywanie egzekucji, dlatego też odchodzi się od stosowania 
elektrycznego krzesła na rzecz zastrzyku z trucizną. Odwołując się do liczby wy-
konanych wyroków śmierci za kadencji poszczególnych prezydentów Stanów 
Zjednoczonych należy wskazać następujące liczby: 3 egzekucje pod rządami  



210

NATALIA ANNA WROŃSKA

George’a W. Busha w 2001 i 2003 roku oraz 13 pod rządami Donalda Trum-
pa w 2020 i 2021 roku (Death Penalty Information Center 2022). 

Tematem budzącym kontrowersje i wywołującym spory w społeczeństwie 
jest nie tylko sama instytucja kary śmierci oraz jej występowanie, ale także limit 
wiekowy tej kary. Mianowicie Stany Zjednoczone do roku 2005 były jedynym 
krajem demokratycznym, w którym w wybranych stanach obowiązywało pra-
wo zezwalające na wykonywanie kary śmierci na dzieciach. Tak też w zależno-
ści od stanów wiek był różnicowany, np. w Teksasie i Wirginii było to 16 lat,  
a w stanie Indiana 10 lat. Jednak w 2005 roku Sąd Najwyższy uznał skazywa-
nie i wykonywanie kary śmierci na osobach poniżej 18 roku życia za niezgodne 
z konstytucją, albowiem niedopuszczalne jest, aby w demokratycznym pań-
stwie prawa w XXI wieku najwyższy wymiar kary był skierowany wobec dzieci. 
Z kolei, nie tylko kara śmierci stosowana wobec dzieci czy chorych umysłowo 
budziła kontrowersje, a także ta, która dotyczy osób w podeszłym wieku. Przy-
kładowo, Walter Moody był 83 letnim mężczyzną, który został skazany na 
karę śmierci za wysłanie dwóch paczek z bombami i tym samym zabicie dwóch 
osoby. Został stracony przez podanie zastrzyku trucizny w 2018 roku w stanie 
Alabama. Moody to najstarsza osoba, która została stracona w USA od roku 
1976 (deathpenaltyinfo.org 2022). 

Na przestrzeni wieków w Stanach Zjednoczonych kara śmierci obowią-
zywała i nadal obowiązuje, jednakże jej wykonywanie osiągnęło pewien sto-
pień humanitaryzmu. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy toczą spory  
o jej konstytucyjność, o czym rozstrzyga Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczo-
nych (polskieradio.pl 2015). 

3.1. Aktualny stosunek amerykanów do kary śmierci

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Gallup publiczne poparcie 
dla kary śmierci spadło i utrzymuje się na najniższym poziomie od 1966 roku. 
Amerykanie aż w 47 % sprzeciwiają się karze śmierci. Co więcej: 

mężczyźni opowiadali się za karą śmierci (59%-38%). Z kolei 50% ko-
biet opowiedziało się za karą śmierci, a 48% sprzeciwiło się karze śmierci. 
Biali opowiadali się za karą śmierci w 59-38%, w porównaniu z nie-bia-
łymi, którzy byli przeciwni karze śmierci w 53-45%. Respondenci w wie-
ku 18-34 lat sprzeciwiali się karze śmierci 55%-41%, podczas gdy osoby  
w wieku 35-54 lata popierały ją 58%-41%, a Amerykanie 55 i starsi  
z 63-35% w 2020 r. do 61-36% w 2021 r. (Baumgartner, 2022).
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4. SKUTKI KARY ŚMIERCI

Odnosząc się do skutków jakie pociąga za sobą kara śmierci należy 
przywołać art. 67 § 1, Kodeksu Karnego Wykonawczego, który stanowi, co 
następujące: 

wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w ska-
zanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych 
postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby prze-
strzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu 
do przestępstwa. 

Dlatego też funkcjami kary pozbawienia są przede wszystkim nakierowa-
nie na dobrą drogę skazanego, kładąc nacisk na jego resocjalizację. A contrario, 
kara śmierci nie ma wpływu na dalsze zachowanie sprawcy, nie przynosi korzy-
ści społeczeństwu. Dlatego też można znaleźć wiele argumentów przemawiają-
cych przeciwko karze śmierci, gdzie: 

wśród najważniejszych należy wymienić: 

1. niezgodność tej kary z zasadą humanizmu (zabójstwo w majestacie 
prawa);

2. negatywny wpływ na kulturę społeczną;
3. nieodwracalność, a więc niemożność naprawienia ewentualnej pomyłki;
4. nieużyteczność, którą potwierdza udokumentowany badaniami brak 

wpływu na poziom zagrożenia najcięższą przestępczością, a w tym za-
bójstwami (Marek i Konarska-Wrzosek 2019, s. 260 - 261).

Z drugiej strony zwolennicy utrzymania kary śmierci przywołują następu-
jące argumenty (Marek i Konarska-Wrzosek 2019, s. 280):

• odstraszający wymiar kary; 
• opinia publiczna, która jak pokazują badania jest w większości za 

utrzymaniem kary śmierci; 
• sprawiedliwość jako zasada talionu „oko za oko, ząb za ząb”.

PODSUMOWANIE

Instytucja kary śmierci towarzyszy ludzkości od wieków. Pełniła wiele 
funkcji społecznych, przechodząc przez różne fazy nasilenia. Obecnie, w XXI 
wieku wciąż jest regulowana adekwatnymi aktami prawnymi, a jak pokazu-
ją statystyki nie pozostaje w stagnacji. Nawet w demokratycznym państwie, 
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jakim są Stany Zjednoczone kara śmierci jest wciąż jedną z obowiązujących 
kar kryminalnych. W Polsce od ponad 20 lat, czyli od czasu wejścia w życie 
Kodeksu karnego z 1997 roku, najwyższy wymiar kary nie znajduje zastoso-
wania, choć przekonania i poglądy Polaków pokazują, iż są oni w większości 
zwolennikami owej kary. Należy pamiętać, iż: 

w przypadkach krańcowych nie wydaje się, by kara śmierci z racji god-
ności człowieka miała być wykluczona. Chyba mało kto uważa, że część 
zbrodniarzy hitlerowskich zawisła na szubienicy z pogwałceniem przez to 
zasad najbardziej idealnej kultury ogólnoludzkiej, podobnie jak nie byłoby 
oporów płynących z tych zasad, by podobny los spotkał najpoważniejszych 
zbrodniarzy komunistycznych (Prokuratura i Prawo 12/2006, s. 6).
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GENESIS, OCCURRENCE AND EFFECTS  
DEATH PENALTIES  

IN POLAND AND THE UNITED STATES

Abstract: The aim of the article is to describe the origins, occurrence 
and consequences of the death penalty in Poland and the United States.  
Undoubtedly, for centuries, every society is known to commit crimes, that 
is, to condemn behavior. A Frenchman, Emile Durkheim, who lived  
at the turn of the 19th and 20th centuries, wrote about the impossibility  
of a "society of angels", that is, one with only good behavior. Moreover, 
the laws that already arose from ancient times constituted the principle of 
the talion, commonly known as an eye for an eye, and a tooth for a tooth.  
Therefore, inherently related to the commission of the offense, he is punished 
for that criminal act. One of the punishments accompanying mankind sin-
ce ages is the death penalty, which has occurred in Poland and still exists  
in some countries. Moreover, the article describes the institution of the de-
ath penalty by emphasizing the outline of the issue, referring to the histo-
rical context and influencing society, referring to relevant legal acts and 
historical documents. In order to reach final conclusions about the article,  
I will also focus on presenting the subject in the Polish criminal law system,  
for example by referring to the Makarewicz Code. The topic will be further 
elaborated by indicating the effects of the death penalty and the ethics of its 
application in the 21st century.

Keywords: death penalty, death, ultimate punishment, final 
punishment
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CZYNNOŚCI PROCESOWO-
KRYMINALISTYCZNE NA 
ETAPIE POSTĘPOWANIA 
PRZYGOTOWAWCZEGO

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie aspektu czynności procesowo- 
kryminalistycznych występujących na etapie postępowania przygotowawczego.  
Zaczynając od oględzin miejsca zdarzenia, które polegają na odpowiednim zabezpie-
czeniu śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia, wykorzystując wszystkie moż-
liwe metody techniczne, wskazano również na czym polega eksperyment procesowy 
wykorzystywany podczas czynności procesowo karnych oraz przedstawiono zagad-
nienie wizji lokalnej a także okazanie, które wykorzystywane są przez prokuratorów  
i organy prowadzące czynności procesowe. W obliczu przeprowadzanych czynności 
procesowo-kryminalistycznych istotnym okazało się również przedstawienie błędów 
jakie mogą wystąpić na tym etapie i przykładów, których efektem było niesłusznie 
skazanie. 

Słowa kluczowe: czynności procesowo-kryminalistyczne, postępowanie przy-
gotowawcze, omyłki

1. WPROWADZENIE

W dzisiejszych czasach i przy dzisiejszej technologii błędy na etapie po-
stępowania nie powinny mieć miejsca, a jednak tak się dzieje, mimo że mamy 
specjalistów w danych dziedzinach badawczych czy odpowiedni sprzęt do po-
równania np. śladów daktyloskopijnych. Powodem błędów może być zarówno 
zbyt mała ilość dowodów na rzecz podejrzanego (oskarżonego), niewiedza bie-
głego, który jest powołany w danej sprawie lub też co gorsza powodem może 
być zemsta czy przekupienie służb zajmujących się sprawą. Bardzo duża ilość 

1 dominika.wierzbicka94@gmail.com, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwer-
sytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.
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przypadków błędów do tej pory jeszcze nie ujrzała światła dziennego lub jest 
w trakcie ponownego rozpatrywania. Ujawnienie pomyłki sądowej jest dość 
trudnym zjawiskiem i zajmującym dużo czasu. W niniejszym artykule posta-
rano się scharakteryzować czynności procesowo-kryminalistyczne (oględzin 
miejsca zdarzenia, eksperyment procesowy, wizja lokalna, okazanie) i wystę-
pujące błędy, których konsekwencje są w wielu przypadkach bardzo poważ-
ne. Przytoczone przykłady w artykule opisują przykłady pomyłek sądowych 
jakie wystąpiły w polskim prawie karnym w ostatnim czasie. Pierwszy opisany 
przypadek to niesłusznie skazany na 25-lat pozbawienia wolności Tomasz Ko-
menda, który został skazany za brutalny gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgo-
rzaty Kwiatkowskiej w Miłoszycach. Następny opisany przypadek niesłusznie 
skazanego to sprawa Arkadiusza Kraski, który został skazany na dożywotnie 
pozbawienie wolności za zabójstwo z broni palnej Marka Cisonia i Roberta 
Sajdaka. Ostatnim przypadkiem opisanym w poniższej pracy jest przypadek 
niesłusznie skazanej Beaty Pasik. Kobieta została niesłusznie skazana na 25 lat 
pozbawienia wolności za postrzelenie swojej kierowniczki Anny Jadźwińskiej  
i zabójstwo jej męża Daniela Jadźwińskiego.

2. OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZENIA

Jedną z najistotniejszych czynności procesowo-kryminalistycznych  
są oględziny, które zmierzają do pozyskania środków dowodowych. T. Hanu-
sek twierdzi, że: 

Potrzeba naukowego opracowania metodyki oględzin miejsca zdarzenia 
była jednym z podstawowych czynników, które bezpośrednio zadecydowały 
o powstaniu kryminalistyki jako samodzielnej, odrębnej dyscypliny nauko-
wej (Hanusek 1971, s. 1132-1133).

Tak więc można powiedzieć, że miejsce zdarzenia było kolebką 
kryminalistyki.

Oględziny miejsca zdarzenia to czynność procesowa, ponieważ jej pod-
miotem jest organ procesowy, natomiast celem są środki dowodzenia w samym 
procesie. Jednocześnie jest to także czynność kryminalistyczna, ponieważ jest 
realizowana poprzez taktykę kryminalistyczną, przy wykorzystaniu metod tech-
nicznych, które opracowane zostały przez kryminalistykę (Kulicki 2009, s. 419)

W kodeksie postepowania karnego jest określona faktyczna potrzeba 
ogólnej przesłanki oględzin. Przeprowadzenie oględzin jest potrzebne wów-
czas, gdy jest prawdopodobieństwo ujawnienia śladów kryminalistycznych. 
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Występują zdarzenia kryminalne, gdzie oględziny są rutynową czynnością 
np. katastrofy, zabójstwa, włamanie itd. oraz takie przy których oględziny są 
zbędne ze względu ma brak śladów kryminalnych np. kradzieże kieszonkowe, 
uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów, zniewagi czy niewykonanie 
rozkazu wojskowego. Procedura cywilna i administracyjna także przewiduje 
czynność oględzin. W prawie cywilnym jest to art. 192 k.p.c. a w prawie ad-
ministracyjnym jest to art. 85 k.p.a. Jako cel oględzin wymienia się (Kulicki 
2009, s. 419-420):

• ujawnienie i utrwalenie śladów;
• uzyskiwanie z nich środków dowodowych;
• zabezpieczanie i wyłączanie śladów do badań rzeczoznawczych.

Natomiast z punktu widzenia organizacji działań można wyróżnić cztery 
fazy oględzin miejsca (Kulicki 2009, s. 427):

1. ogólnoorientacyjną,
2. statyczną,
3. dynamiczną zwaną także fazą szczegółowo-badawczą,
4. fazę końcową.

M. Kulicki opisał również do czego ślady uzyskane w trakcie oględziny 
mogą zostać wykorzystane:

• identyfikacji indywidulanej i grupowej osób (np. gdy ślady linii papilar-
nych, stóp, zębów, zapach itd. pozostawione zostały przez określoną osobę, 
gdy tekst czy podpis nakreślone zostały przez określonego człowieka lub 
gdy ślad krwi, spermy, potu, śliny wykazuje właściwości grupowe bądź 
indywidualne, takie jak organizm określonej osoby);

• identyfikacji indywidualnej rzeczy (np. gdy ślad dowodowy pochodzi od 
buta lub narzędzi zakwestionowanego u określonej osoby, lub od opony 
samochodu stanowiącego jej własność, gdy fragment będący śladem stano-
wił całość z materiałem porównawczym ujawnionym u określonej osoby 
lub gdy ma ten sam skład chemiczny);

• identyfikacji grupowej rzeczy, gdy możliwe jest jedynie stwierdzenie 
przynależności do określonej grupy zwierząt, materiałów lub substancji 
itp. (np. gatunkowe pochodzenie krwi, taki sam typ oleju maszynowego, 
rodzaj farty itd.);

• podjęcia pościgu z użyciem psa tropiącego;
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• wykrywania metodami operacyjnymi osób i rzeczy o cechach zbieżnych 
z cechami dowodowymi (odnosi się to w szczególności do części ubio-
ru, typu narzędzia, rodzaju obuwia, typu pojazdu, cech i właściwości 
sprawcy (Kulicki 2009, s. 422).

Według kodeksu postępowania karnego (art. 207 § 1 k.p.k.) oględzinom 
poddaje się, gdy zajdzie taka potrzeba: rzeczy, miejsca, osoby. W rozumieniu 
przedmiotu rzeczą jest przedmiot materialny, który może być śladem krymi-
nalistycznym lub nośnikiem śladów z racji swojego położenia a także istnie-
nia. Tak więc rzeczami będą przedmioty jednostkowe np. takie jak: zwłoki, 
zwierzęta żywe lub martwe, a także rzeczy wyodrębnione ze zbioru np. jedno 
drzewo, jeden włos, jedno źdźbło trawy. Miejscem na natomiast jest przestrzeń 
otwarta taka jak pole, las, droga, ulica czy skwer oraz przestrzeń zamknięta, 
czyli tunele, statki morskie i powietrzne czy samochody lub inne pomieszcze-
nia nadające się i przeznaczone do przebywania ludzi. Miejsce zatem nie będzie 
pojemnik na odpadki czy wnętrze szafy, są one rzeczami. Osoba to ciało żywe-
go człowieka, wraz z ubraniem, które się na nim znajduje. Każdy przedmiot 
oględzin to rzeczowe źródło dowodowe i ślad lub nośnik śladów, dlatego też 
konieczne jest przestrzeganie względów etycznych (art. 208 k.p.k.) wyodręb-
niając dodatkowo oględziny osób (Kala 2004, s. 343-354).

3. EKSPERYMENT PROCESOWY

Eksperyment jest wyjątkową czynnością dowodową, podejmowaną wtedy, 
gdy dzięki jej podstawie można będzie ustalić okoliczności, które są istotne dla 
sprawy. Może być on przeprowadzony w postaci odtworzenia przebiegu zdarze-
nia lub jego fragmentów lub w postaci doświadczenia. Przebieg eksperymentu 
można połączyć z przesłuchaniem świadków lub oskarżonego (podejrzanego), 
oględzinami czy innymi czynnościami dowodowymi (Jachimowicz 2017). 

Instytucja eksperymentu procesowego, inaczej zwanego eksperymentem 
procesowo-kryminalistycznym, taktycznym, śledczym czy dowodowym jest 
czynnością procesową, prowadzoną przez organ, który prowadzi postępowanie 
karne. Czynność prowadzić tą można w postępowaniu przygotowawczym, rów-
nież w ramach dochodzenia lub śledztwa w zakresie niezbędnym (art. 308 k.p.k.), 
lub sądowym (art. 396 § 1 k.p.k) (Post. SN z 25.10.2007 r. IV KK 341/07).

Eksperyment jest samoistnym źródłem dowodowym, a informacje uzyska-
ne z jego pomocą stanowią środek dowodowy. Elementy eksperymentu lub sam 
eksperyment mogą być wprowadzone do realizacji w trakcie trwania czynności 
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dowodowych, np. okazania, oględziny, wizje lokalne, przesłuchanie świadka 
lub oskarżonego (podejrzanego). Ma charakter akcesoryjny, zmysłowy i weryfi-
kujący informacje procesowe i ich przydatność wcześniej uzyskanych dla doko-
nanych ustaleń faktycznych. Sam w sobie nie pozwala na dokonywanie takich 
ustaleń. Przeprowadza się go w celu weryfikacji okoliczności, które wynikają z 
innych dowodów (Wyr. SA w Krakowie z 28.08.2014 r. II AKa 129/14).

Należy odróżnić od eksperymentu procesowego, eksperyment rzeczoznaw-
czy, który to przeprowadzany jest w ramach badań jakie są konieczne do wyda-
nia opinii przez biegłego. Cechą zasadniczą, która odróżnia eksperyment proce-
sowy od rozpoznawczego, jest to, iż eksperyment, który przeprowadzany jest w 
postępowaniu dowodowym jest czynnością procesową, przeprowadzaną przez 
sąd lub inny organ do tego wyznaczony, natomiast eksperyment rzeczoznawczy 
nie ma takiego przymiotu, jest on tylko częścią składową opinii biegłego. Kolej-
ną cechą, która odróżnia obie te czynności jest sam podmiot, który dokonuje 
badań. Eksperyment procesowy to czynność organu procesowego, który pro-
wadzi to postępowanie, natomiast eksperyment rzeczoznawczy przeprowadza-
ny jest przez biegłego z danej specjalności (Rozwadowski 1970, s. 34).

W postępowaniu karnym stosuje się eksperyment procesowy wtedy, gdy 
są na to konkretne potrzeby i możliwości przeprowadzenia doświadczenia. 
Owa czynność może być, wykorzystana jako środek sprawdzający zebrane już 
dowody np. zeznana świadków (wtedy, gdy jest występuje rozbieżność między 
nimi), czy zweryfikowanie wyjaśnień oskarżonego (podejrzanego) a także jako 
środek do potwierdzenia (wykluczenia czy sprawdzenia) wersji śledczej czy hi-
potezy śledczej lub też jako środek, który określi związki, które zachodzą mię-
dzy rzeczami czy zjawiskami, które mają istotny wpływ w sprawie (Kasprzak 
2006, s. 261).

Charakterystyczną okolicznością, która podlega weryfikacji w ekspery-
mencie jest sprawdzenie u człowieka percepcji zmysłowej w określonych wa-
runkach. Najczęściej badane są: widzialność w danych warunkach, niesłyszal-
ność lub słyszalność w określonych warunkach a także wykonywanie danych 
czynności, w warunkach określonych czasowo, przestrzennie, podmiotowo  
i przedmiotowo w zaistnieniu zdarzenia w jego określonych warunkach, jego 
przebieg w przeciągu zdarzenia i ich związek oraz sposób powstania określo-
nych śladów (Głusek  2013 s. 59).



222

DOMINIKA WIERZBICKA

Właściwości eksperymentu:

1. Przy eksperymencie są postrzegane zarówno samo zajście, jak i jego 
rezultat;

2. W czasie eksperymentu można ustalić okoliczności i zjawiska, które nie 
pozostawiają śladów materialnych, np. możliwość spostrzeżenia jakiegoś 
zjawiska;

3. Obiekt lub zjawisko bada się w postaci odtworzonej, a jego stan nie jest 
nigdy identyczny ze stanem istniejącym w momencie zdarzenia;

4. Warunki lub okoliczności zaistnienia zdarzenia można odtwarzać nie 
wszystkie równocześnie, lecz kolejno w poszczególnych etapach, co uła-
twia ich obserwację i analizę;

5. Protokół sporządzony z eksperymentu powinien zawierać szczegółowy 
opis przeprowadzanych doświadczeń i uzyskanych w ich następstwie re-
zultatów (Biełkin 1958, s. 247–248, 253).

Eksperyment procesowy jest trudną do przeprowadzenia czynnością pro-
cesową o skomplikowanym charakterze, która możliwa jest do wykonania tyl-
ko wtedy, gdy środki dowodowe zebrane z innych źródeł zostały gruntownie 
przeanalizowane i zgromadzone. Mimo wszystko, że istnieją wątpliwości co do 
możliwości do poczynienia spostrzeżeń, wykonywania określonego działania, 
zaistnienia określonego zdarzenia lub jego wystąpienia (Kulicki, Kwiatkowska-

-Wójcikiewicz i Stępka 2009, s. 471). 
Przeprowadzenie eksperymentu wymaga szczegółowego przygotowania, 

które obejmuje:

1. Jasne sformułowanie celu eksperymentu, czyli określenie, co w ten sposób 
ma zostać wyjaśnione;

2. Dobranie metodyki sprawdzania; 
3. Wybranie czasu i miejsca przeprowadzenia eksperymentu, a także wy-

typowanie i przygotowanie przedmiotów, jakie zostaną w nim użyte. 
Pamiętać należy, że warunki terenowe w przypadku szeregu zdarzeń 
mają kluczowe znaczenie. Ukształtowanie terenu, jego oświetlenie,  
a także usytuowanie obiektów mają wpływ na widoczność określonych 
zjawisk, słyszalność czy też możliwość wykonania odpowiednich czynności.  
W eksperymencie wykorzystać należy oryginalne przedmioty w przypad-
ku, gdy jego celem jest sprawdzenie właściwości przedmiotu, możliwości 
wykonania nim określonych czynności czy pozostawienia określonych 
śladów, choć z uwagi na zasady bezpieczeństwa powinno się unikać  
w trakcie eksperymentu posługiwania się niebezpiecznymi przedmiotami, 
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jak choćby narzędzie użyte do dokonania przestępstwa, którym jest  
np. nóż czy tzw. tulipan. W takich sytuacjach, dla potrzeb tej czynności, 
stosować należy atrapy odpowiadające kształtem i wielkością rzeczywi-
stym narzędziom przestępstwa;

4. Ustalenie osób, które będą brały udział w eksperymencie (czy będą  
to jedynie funkcjonariusze organów ścigania, czy również inne osoby,  
np. biegli lub specjaliści, których obecność będzie obowiązkowa w przy-
padkach, gdy prawidłowa organizacja i ocena wyników eksperymentu 
wymaga wiadomości specjalnych, a także tzw. pozoranci oraz świad-
kowie przybrani), co determinowane jest przez stadium postępowania, 
w jakim eksperyment jest przeprowadzany, kategorię przestępstwa oraz 
rodzaj prowadzonych badań;

5. Dokonanie podziału ról pomiędzy osoby, które będą uczestniczyły  
w eksperymencie;

6. Zaplanowanie sposobu dokumentacji i rejestracji przebiegu eksperymen-
tu (Widacki 2008, s. 120–122). 

Wynik eksperymentu to potwierdzenie lub też obalenie tezy śledczej, do-
tyczącej okoliczności przebiegu jak i powstania badanego materiału dowodo-
wego w konkretnym postępowaniu karnym a także uzyskanie nowego materia-
łu dowodowego, który może obalić lub rzucić nowe światło na dotychczasowe 
ustalenia procesowe oraz może sprawdzić założone wersje śledcze. Wyniki  
i sam eksperyment procesowy może świadczyć nie tylko o rzeczywistym fak-
cie, ale także o teoretycznej możliwości tego zdarzenia, ustalonego przez organ 
prowadzący postepowanie przygotowawcze lub przez sąd. Sam wynik takiego 
eksperymentu może być pozytywny i negatywny. Wynik negatywny eliminuje 
lub też wyklucza możliwość przebiegu zdarzenia w dany sposób. Wynik po-
zytywny natomiast to potwierdzenie możliwości zaistnienia danego zdarzenia 
w określony sposób (Wyr. SA w Krakowie z 12.04.2006 r. II AKa 12/06; wyr. 
SA w Krakowie z 7.11.2012 r. II AKa 185/12).

Eksperyment procesowy jest czynnością niepowtarzalną, jakiekolwiek 
niepowodzenia w czasie trwania jego przebiegu są uznawane przez organ pro-
cesowy za nieprawidłowe i organ na zasadzie swobodnej oceny dowodów, do-
puszcza do jego ewentualnego powtórzenia. Z przebiegu eksperymentu należy 
sporządzić protokół (art. 143 § 1 pkt 5 k.p.k) a także należy utrwalić jego 
przebieg technikami audiowizualnymi (art.147 § 1 k.p.k). Uzupełniać pro-
tokół mogą szkice a także notatki urzędowe. Sporządzony protokół z ekspery-
mentu procesowego, musi zawierać: wyszczególnienie środków technicznych, 
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jakich użyto, chronologiczne i dokładne sprawozdanie z przebiegu przeprowa-
dzanej czynności, zapis wszystkich ustalonych wymiarów oraz ich odległość  
i dane liczbowe. Na miejscu eksperymentu nie powinno się dokonywać szcze-
gółowych przesłuchań oskarżonych (podejrzanych) lub świadków. Prowadzą-
cy tę czynności powinni być skupieni na tym, żeby oskarżony (podejrzany)  
czy świadek wskazał to co w danym momencie interesuje organ procesowy 
(Rosiak 2013, s. 80-90). 

4. WIZJA LOKALNA

Wizja lokalna to czynność, która wykorzystywana jest od wielu lat przez 
organy prowadzące postepowanie karne. Pojęcie to wykorzystywane jest także 
w praktyce śledczo-sądowej. Obecnie w polskim kodeksie postępowania kar-
nego nie występuje ono, nie ma go z k.p.k z roku 1928 czy z 1969, nie ma go 
także w innych rozporządzeniach czy też ustawach związanych z ustawą karną 
(Kulicki i Kwiatkowska-Darul 2005, s. 346).

W praktyce czynność wizji lokalnej traktowana jest w sposób różnoraki. 
Przybiera on czasami charakter powtórnych oględzin miejsca zdarzenia, rekon-
strukcji takowego zdarzenia lub też przesłuchania prowadzonego na miejscu 
zdarzenia. Niesprecyzowany charakter tej czynności i brak jej uregulowania  
w k.p.k przyjąć można, że każdy z tych poglądów jest uzasadniony i poprawny, 
ponieważ zawiera on elementy każdej z tych czynności. Organ procesowy, któ-
ry znajduje się ponownie na miejscu zdarzenia może obejrzeć miejsce, zapo-
znać się z: warunkami panującymi na tym terenie, jego topografią, skonfron-
tować spostrzeżenia własne z tymi z protokołu oględzin. Ta czynność czasami 
umożliwia ujawnienie dodatkowych narzędzi, pozostawionych przedmiotów 
czy śladów. W sytuacji, gdy ujawnione zostają nowe ślady, przedmioty to wizję 
należy przerwać i zacząć kolejne oględziny miejsca. Wizję lokalną wykonuje 
się na dalszym etapie postępowania, bardzo często w trakcie trwania postępo-
wania jurysdykcyjnego, gdy organ procesowy ma już w miarę pełny i spójny 
obraz zdarzenia (Rybarczyk 1973, s. 42).

Celem nie jest tutaj ujawnienie czy zabezpieczenie śladów zdarzenia jak 
w przypadku oględzin, ale działania takie mogą doprowadzić do ujawnienia 
śladów, mając charakter weryfikacyjny, kontrolny czy wtórny oględzin miejsca 
zdarzenia. Według J. Nelkena wizja lokalna jest czynnością kryminalistyczną, 
która polega na: poznaniu jak wyglądają rzeczy tam znajdujące się, jak wygląda 
miejsce zdarzenia po to, żeby móc ustalić jaki był przebieg zdarzenia (Nelken 
1986, s. 59-60).
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5. OKAZANIE

Okazanie uregulowane jest w art. 173 k.p.k, gdzie świadkowie czy po-
krzywdzeni rozpoznają sprawcę. Czynność ta jest stosunkowo trudna do prze-
prowadzenia i której dowodowa wartość w dużej mierze zależy od warunków 
technicznych jej realizacji oraz od zasad kryminalistycznych. Ustawodawca 
określił jak to wszystko jest ważne w akcie wykonawczym jakim jest rozporzą-
dzenie Ministra Sprawiedliwości z 02.06.2003 (Gruza, 1995, s. 16).

Okazanie osoby jest to czynność procesowo-kryminalistyczna, która po-
lega na odtworzeniu wyglądu obiekty, który jest identyfikowany, porównanie 
zapamiętanego obrazu z tym co jest aktualnie przedstawiane w trakcie czyn-
ności okazania w odpowiednich warunkach oraz a odtworzeniu obiektu, który 
jest identyfikowany. Zatem z psychologicznego punktu widzenia polega to na 
porównaniu aktualnych bodźców z tymi, które zostały zapamiętane i działały 
wcześniej. Jest to jedna z metod identyfikacji kryminalistycznej i opiera się to 
na pamięci rozpoznawczej. Jej celem jest ustalenie czy dany przedmiot, obiekt 
miał związek ze zdarzeniem (Gruza, 2009, s. 159).

Zgodnie z treścią art. 173 § 1 k.pk z procesowego punktu widzenia oso-
bie, która jest przesłuchiwana można okazać wizerunek innej osoby, osobę lub 
też rzecz w celu rozpoznania a okazanie musi być tak przeprowadzone, żeby 
wyłączyć sugestie. Do każdego z tych zapisów można wnieść określone zastrze-
żenia. Pierwszy z nich wskazuje, że czynność jest wykonywana już podczas prze-
słuchania. Określenie „osobie przesłuchiwanej można okazać” jest już sugestią, 
że podczas czynności kogoś się pokazuje. Dla wielu przedstawicieli takie sfor-
mułowanie jest już podstawą do wniosku, że szczegółową formą przesłucha-
nia jest okazanie. Ewa Gruza czy Józef Wójcikiewicz zupełnie inaczej traktują 
okazanie, przypisują mu oni rangę czynności procesów-kryminalistycznej, któ-
ra jest samodzielna. Uzasadniają to stanowisko tym, iż zupełnie inny jest cel  
i istota okazania oraz przesłuchania. Obie te czynności łączy tylko forma składa-
nia oświadczenia (wyjaśnień lub wyjaśnień) lub ich przyjmowania albo w tych 
przypadkach wykorzystywane są ślady pamięciowe (Wójcikiewicz 1983, s. 78).

Dwie podstawowe funkcje jakie przypisuje się okazaniu to: funkcja do-
wodowa i wykrywacza. Funkcja wykrywacza wykonywana jest w początkowym 
stadium postępowania przygotowawczego, wtedy, gdy świadek oświadcza,  
iż zapamiętał sprawcę (jego wygląd), rozpoznaje ją podczas okazania (prezen-
tacji), w trakcie przeszukania terenu czy bezpośredniego okazania, potrafi po-
dać cechy wyglądu, które umożliwią wytypowanie osoby. Natomiast funkcja 
dowodowa realizowana jest w celu samego postępowania karnego, sprawca jest 
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wykryty a organ procesowy posiada odpowiednie środki dowodowe. Wyni-
kom okazania w praktyce przypisuje się dość istotne znaczenie, w niektórych 
przypadkach jest to podstawa skazania. W kryminalistyce wyraźnie określono 
zasady prowadzenia prawidłowo tej czynności, biorąc pod uwagę różne czyn-
niki mające wpływ na ich skuteczność (Tomaszewski 1992).

Okazanie to czynność trzyetapowa. Przesłuchanie osoby rozpoznającej 
jest jej pierwszym etapem i jego celem jest uzyskanie jak najwięcej informacji 
dotyczących osoby widzianej. Świadek podaje cechy szczegółowe, które wyróż-
niają osobę obserwowaną z grona podobnych oraz cechy jej wyglądu i cechy 
dynamiczne np. gesty czy sposób poruszania się. Na podstawie takich cech 
typuje się lub poszukuje sprawcy oraz dobiera osoby przybrane do tej czyn-
ności, które muszą mieć cechy odpowiadające opisowi, uzyskane w trakcie 
przesłuchania. Drugi etap to prezentacja parady identyfikacyjnej. Jest to naj-
ważniejszy etap okazania. Reguły tego etapu określone zostały we wskazanym 
wyżej rozporządzeniu. Czynność tą przeprowadza się w siedzibie organu, który 
ją dokonuje, w pomieszczeniu, które jest do tego odpowiednio przystosowane 
i umożliwia dokładne przyjrzenie się osobie okazywanej. W uzasadnionych 
przypadkach można tą czynność przeprowadzić przy użyciu środków umoż-
liwiających tą czynność na odległość lub też poza siedzibą organu. Organ do-
konujący okazania musi zapewnić, odpowiednie warunki, aby osoba, która 
rozpoznaje nie mogła wcześniej zobaczyć wizerunku lub osoby okazywanej. 
Dokonuje się tylu wizerunków okazani osób, ile jest osób rozpoznających. 
Każdy okazywany, który jest w paradzie jest prezentowany pojedynczo z za-
pewnieniem odpowiednich warunków tak, aby rozpoznający, który był już 
uczestnikiem tej czynności, nie mógł kontaktować się z innymi osobami, któ-
re jeszcze w nim nie uczestniczyły. Trzecim i ostatnim etapem jest ponowne 
przesłuchanie osoby rozpoznającej, które ukierunkowane jest na uzasadnienie 
wyniku tej czynności. Dokonuje się jej w praktyce tylko, gdy dokonano rozpo-
znania Osoba rozpoznająca oświadcza podczas tego przesłuchania, że na pod-
stawie tych cech wskazuje lub rozpoznaje okazywanego na podstawie różnic 
między obserwowanymi w paradzie. Szczególną rolę na tę czynność ma pro-
kurator czy funkcjonariusz policji. Powinien zwrócić uwagę na różnice w uza-
sadnieniu rozpoznania a opis uzyskany na pierwszym etapie okazania. Różnice 
te mogą mieć duże znaczenie w ocenie wiarygodności i rzutować na postępo-
wanie w sprawie. Wyniki czynności w praktyce przyjmują suchą formę, mało 
precyzyjnych oświadczeń typu „Rozpoznaję z całą pewnością po twarzy, ogól-
nej sylwetce i ubraniu”. Okazanie jest najbardziej sprecyzowaną czynnością 
procesowo-kryminalistyczną uregulowaną w polskim prawie karnym. Wyniki 
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tej czynności mają bardzo istotny wpływ na rozstrzygnięcia końcowe procesu 
karnego (Gruza 2009, s. 166).

6. BŁĘDY NA ETAPIE POSTEPOWANIA 
PRZYGOTOWAWCZEGO

Zasadnicze powody błędów na etapie postępowania przygotowawczego: 
to po pierwsze skłonność do trzymania się sprawdzonych i znanych rozwiązań, 
po drugie akceptacja informacji tylko wtedy, gdy są zgodne z przekonaniami, 
jeśli tak nie jest to są uważane za błąd lub nietrafne (inaczej widzenie tunelo-
we), po trzecie jest to błąd potwierdzenia. Kryminalistyk wraz z biegłym nigdy 
nie powinni być uprzedzeni, a rozpoznawanie danego przypadku powinno wy-
nikać wyłącznie z rozważania faktów logicznie, które zebrane są przez docho-
dzenia i przedmiotowe poszukiwania. W Polsce dominują błędy popełnione 
podczas oględzin miejsca zdarzenia. Efektem tego jest fakt nieprzestrzegania 
obowiązujących zasad takich jak np.: zasady szybkości, planowości, zasady 
jednoosobowego kierownictwa. Konieczne jest przeciwstawianie się takiemu 
rodzajowi nieprawidłowości i wymaga to różnych działań w tym. Nie powinno 
się tracić także z pola widzenia niekompetencji biegłych czy nieprawidłowości 
okazań. Konieczne w przeciwstawianiu się takim nieprawidłowościom są róż-
ne działania takie jak: nieuleganie autorytetowi szefa, obniżenie liczby spraw 
przypadających na prokuratora i policjanta, wdrożenie szerokiej praktyki kon-
sultacji z medykami sądowymi i kryminalistykami (Wójcikiewicz 2020, s. 5).

Rzeczywistość procesowa jednak nie zawsze odpowiada szczytnym ideałom. 
Błędy w śledztwach, popełniane przez policjantów i prokuratorów, mają 
swoje źródła przede wszystkim w: 

• efekcie Einstellung, 
• tunelowym widzeniu,
• błędzie potwierdzenia (Wójcikiewicz 2020, s. 6).

Efektem Einstellung’a jest skłonność umysłu ludzkiego do uporczywego 
trzymania się sprawdzonych i znanych rozwiązań. Autorem jest amerykański 
psycholog Abraham Luchins. Zauważył, że osoby badane nauczone są roz-
wiązywać zdania np. w czterech krokach, mimo że dane zadanie dawało się 
rozwiązać znacznie prościej, już w dwóch etapach. Najsłynniejszym przykła-
dem jest eksperyment z wodą i naczyniami. Badani w pierwszym etapie mieli 
uzyskać 100 l wody mogąc wykorzystać naczynia o pojemności 3, 127 i 21 
litrów. W kolejnym zadaniu stosowali ten sam zakodowany schemat, mając 



228

DOMINIKA WIERZBICKA

do dyspozycji naczynia o pojemności: 49,3 i 23 litry, mimo że istniał prostszy, 
łatwiejszy sposób na rozwiązanie (Wójcikiewicz 2020, s. 7).

Błąd potwierdzenia i tunelowe widzenie to bardzo pokrewne zjawiska. 
Tunelowe widzenie z racji swojej obrazowej nazwy nie wymaga zdefiniowania, 
zaś błąd potwierdzenia jest to sposób postępowania z nowymi informacjami, 
czyli jeżeli nie zgadzają się one z naszymi przekonaniami uznajemy je za błęd-
ne lub głupie, jeśli natomiast zgadzają się z nimi uznajemy je za pożyteczne  
i wiarygodne. W przypadku wystąpienia takich błędów w śledztwie jego kon-
sekwencje są bardzo często katastrofalne (Tavris i Aronson 2008, s. 24-25).  

Leon Wachholz krakowski profesor medycyny sądowej ponad 80 lat 
temu napisał: 

Drogi wiodące do rozwiązania tych zagadnień nie są łatwe, a zarazem nie 
zawsze właściwe i trafne, szczególnie wtedy, gdy się je wybiera pod kątem 
z góry wyrobionego uprzedzenia, co do istoty danego przypadku. Jak lekarz 
biegły, tak i specjalista kryminalistyki nie powinien się nigdy uprzedzać,  
a rozpoznanie istoty danego przypadku powinno u nich wynikać wyłącznie 
z logicznego rozważenia faktów, zebranych przez przedmiotowe poszuki-
wania i dochodzenia (Wachholz 1937 , s. 162). 

Tadeusz Hanusek pisząc o błędach w kryminalistyce, podkreślał również 
niebezpieczeństwo płynące z przyjmowania tylko jednej wersji zdarzenia. Wy-
mienia on też takie błędy jak (Hanausek 1998, s. 5-7): 

• nieświadomość, że o niewinności lub o winie decyduje cały materiał 
dowodowy a nie pojedynczy dowód;niedostrzeżenie braku spójności 
między jednymi materiałami dowodowymi a informacyjnymi;

• dążenie osoby prowadzącej sprawę do uzyskania za wszelką cenę efek-
tu - podejrzany przyznaje się do winy;

• wadliwość rozumowania: ergo propter hoc, post hoc;
• zanik obiektywizmu, preferowanie jednych materiałów, jednocześnie 

lekceważąc i nie dostrzegając innych.

O istnieniu błędów w pierwszym rzędzie świadczy funkcjonowanie  
Archiwum X. Gdyby nie popełnione błędy w pierwszym postępowaniu, czy 
umorzonym postępowaniu, nie trzeba byłoby wracać po latach do spraw. Wia-
domo, że w trakcie oględzin miejsca zdarzenia są popełniane błędy i to takie 
których nie da się naprawić. 



229

CZYNNOŚCI PROCESOWO-KRYMINALISTYCZNE...

Najczęściej popełniane błędy to (Zadworny 2019, s. 6): 

• brak powołania się na materiały ilustracyjne;
• niezgodność opisu z materiałem ilustracyjnym;
• brak charakterystyki i wyznaczonych granic terenu objętego 

oględzinami;
• nieprzestrzeganie zasad oględzinowych (zasady szybkości czy 

planowości);
• użycie nieprecyzyjnych pojęć umieszczonych w opisie odległości, sta-

łych punktów czy cech śladów i przedmiotów;
• złe określenie miejsca i przedmiotu oględzin;
• umieszczenie opinii, wniosków, przypuszczeń oraz elementów prze-

słuchań w opisie;
• brak omówienia uzupełnień w tekście i jego poprawek;
• brak podpisów uczestników czynności;
• pominięcie opisu w jaki sposób ślad został zabezpieczony;
• brak pełnego wykazu zabezpieczonych i ujawnionych śladów  

i przedmiotów; 
• niepoprawny układ logiczny treści i niepoprawny język;
• brak opisu wstępujących, czyli tzw. okoliczności negatywnych;
• brak zaznaczenia warunków zmian przebiegu i czasu zakończenia 

czynności.

7. PRZYKŁAD POMYŁKI SĄDOWEJ – TOMASZ KOMENDA

Tomasz Komenda został niesłusznie skazany w 2004 r. na karę wyrokiem 
25 lat pozbawianie wolności przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu za zgwałce-
nie i zabójstwo w Miłoszycach 15 -letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej. Orzecze-
nie to zostało zmienione przez wyrok Sądu Okręgowego z 14 listopada 2003 r. 
we Wrocławiu, który w I instancji orzekł karę wobec Komendy 15 lat pozba-
wienia wolności. Sąd Najwyższy natomiast oddalił kasację Sądu Apelacyjnego 
jako bezzasadną. Karę Tomasz Komenda odbywał w Strzelinie w tamtejszym 
zakładzie karnym. W 2018 roku został o warunkowo zwolniony przez sąd pe-
nitencjarny przy Sądzie Okręgowym z odbywanej karny i wyszedł na wolność 
po 18 latach. Sąd najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę 16 maja 2018 r. 
(PAP MediaRoom 2018). 

Małgorzata Kwiatkowska w noc sylwestrową 1996/1997 spędziła na dys-
kotece Alcatraz w Miłoszycach. Bawiła się tam, pijąc alkohol, a na zewnątrz 
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wyszła z jednym z kolegów. Ostatni raz widziano ją między innymi w towarzy-
stwie Ireneusza M. rozpoznanego przez świadka wraz z dwoma innymi męż-
czyznami (gazeta.pl 2018). 

Ciało nastolatki zostało znalezione rano między gospodarstwami. Była 
ubrana tylko w skarpetki z czerwonym paskiem a wokół była znaczna ilość 
krwi. Została ona brutalnie zgwałcona i pozostawiona na śniegu i mrozie, 
gdzie umierała przez wiele godzin. Przyczyną zgonu było wyziębienie i wy-
krwawienie. Ustalono, że sprawców było kilku. Dowodem były ślady pozosta-
wione na miejscu zbrodni, między innymi DNA, śledztwo umorzono, ponie-
waż nie wykryto sprawców (TVN S.A. 2017). Tej nocy obok w gospodarstwie 
bawił się i pił tej nocy Ireneusz M. tam również znaleziono między innymi 
kolczyk i naszyjnik z napisem „LOVE”, które zostały zwrócone właścicielom 
gospodarstwa. Podczas przesłuchania świadek M. zeznaje, że widział bawiącą 
się dziewczynę podczas zabawy sylwestrowej, podczas zeznań wspomina także 
o białych skarpetkach z czerwonym paskiem, które dziewczyna miała na sobie 
(Krasnowska 2018).

W programie telewizyjnym „Telewizyjne Biuro Śledcze” w 2000 roku 
przedstawiono portret mężczyzny, który miał bawić się tamtego wieczoru  
z dziewczyną. Na policję to emisji programu zadzwoniła Dorota P., któ-
ra twierdziła, że na rysunku jest mężczyzna podobny do wnuka jej sąsiadki,  
Tomasz Komenda (wprost.pl 2018). Biegli z Akademii Medycznej we Wro-
cławiu sporządzili opinie w której opisali, iż ślady zębów oraz włos na komi-
niarce znalezionej na miejscu zbrodni, potencjalnie mogły należeć do Toma-
sza Komendy, z zastrzeżeniem, że mogą one należeć również do kilku innych 
osób. Ponadto dwa policyjne psy, wskazały, iż zapach z czapki ofiary należy 
do Tomasza K. Następnie 12 osób dało alibi Komendzie i powiedziało, że noc 
Sylwestrową spędził we Wrocławiu (Krasnowska 2018). Tomasz Komenda 
został aresztowany w 2000 roku. Potwierdził tylko raz podczas przesłuchania 
policjantom, że był w noc Sylwestrową w Miłoszycach i miał uprawiać stosu-
nek z dziewczyną dobrowolnie. Powtarzał później, że wyjaśnienia, które złożył 
były na nim wymuszone zastraszaniem i groźbami. Przez Sąd I instancji został 
skazany na 15 lat pozbawienia wolności za morderstwo i gwałt w listopadzie 
2003 roku (TVN S.A. 2018). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 16 czerwca 2004 
roku zmienił wyrok, zwiększając karę i kwalifikację prawną skazując Tomasza 
K. na 25 lat pozbawienia wolności. W 2005 roku Sąd Najwyższy oddalił ka-
sację od wyroku. Podczas trwania śledztwa Tomasz Komenda przyznał się do 
popełnienia zbrodni. Wyjaśnił to później w wywiadzie w 2006 roku, że został 
zmuszony do złożenia zeznania poprzez bicie:
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Przyznałem się do tego, ale tylko z tego powodu na policji się przyzna-
łem, bo (...) ci którzy mnie zatrzymywali powiedzieli, że mają na mnie 
takie, jakie mają dowody. I zaczęli mnie bić, żebym się do tego przyznał,  
że ta sprawa za długo trwa, że nie mogą odnaleźć prawdziwych sprawców, 
i ja muszę się do tego przyznać, bo inaczej nie wyjdę żywy z ich pokoju. I po 
prostu tak mnie bili, że nawet bym się przyznał, że strzelałem do papieża, 
nie? Jana Pawła II (Głuszak 2006).

Ujawniono w czerwcu 2017 roku, iż związek ze sprawą śmierci nastolatki 
może mieć Ireneusz M., który był już skazywany kilka razy za gwałt. Stał się on 
główny podejrzanym w sprawie, ponieważ jak się okazało podczas przesłucha-
nia świadek wskazywał te elementy, które mógł znać tylko sprawca w ocenie 
prokuratury (były to białe skarpetki z czerwonym paskiem czy czarne rajstopy). 
Ireneusz M. twierdził, że widział skarpetki, które wystawały z butów, co było 
nie możliwe, ponieważ nastolatka miała na sobie kozaki, a skarpetki byłe pod 
rajstopami (TVN S.A. 2018).

Podczas trwania powtórnej analizy akt sprawy Tomasza Komendy oka-
zało się, że nie ma w nich dowodów jego winy. Czego następstwem było zło-
żenie wniosku o uniewinnienie prawomocnie skazanej osoby przez Prokura-
torów Prokuratury Krajowej: Roberta Tomankiewicza i Dariusza Sobieskiego 
do Sądu Najwyższego. Tomasz Komenda po rozpoznaniu sprawy przez Sąd 
Okręgowy we Wrocławiu zostaje warunkowo zwolniony z odbywania kary (rp.
pl 2018). Sąd Najwyższy 16 maja 2018 roku uchylił wyroki skazujące mężczy-
znę, orzekając, że jest niewinny, a wszelkie dowody w jednoznaczny sposób 
wykluczają go jako sprawcę, przyjął on także, na podstawie ekspertyzy bie-
głych, z Katedry Medycyny Sądowej z Poznania, że pozostawione ślady zębów 
nie należą do oskarżonego. Również badania DNA wydzielin z organizmu  
i włosów świadczą o tym, że należą do kogoś innego a także, fakt, że czapka 
znaleziona nie należała do oskarżonego (Żaczkiewicz-Zborska 2018). 

Tomasz Komenda przebywał w więzieniu 6540 dni, gdzie znęcano się 
nad nim fizycznie jaki i psychicznie. Próbował popełnić samobójstwo trzy razy. 
Złożył on wniosek o odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie go wolności  
w wysokości 18 mln odszkodowania i 812 ty. zł zadośćuczynienia. Sąd Okrę-
gowy w Opolu 8 lutego 2021 r. orzekł, iż Komenda otrzyma 12 mln zł za-
dośćuczynienia i 811 tys. zł odszkodowania. Wyrok ten nie jest prawomocny  
i przysługuje mu od niego apelacja do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
(www.polsatnews.pl 2021). 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu we wrześniu 2020r skazał Ireneusza M.  
i Norberta B. za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej  
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na 10 lat pozbawienia praw publicznych i 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok, 
który zapadł wobec mężczyzn nie jest prawomocny (TVN S.A. 2020).

8. PRZYKŁAD POMYŁKI SĄDOWEJ - ARKADIUSZ KRASKA

W centrum Szczecina Marek Cisoń i Robert Sajdak zostali zabici 8 wrze-
śnia 1999 roku strzałami z broni palnej. Zbrodnia była związana z porachun-
kami mafii i miała charakter egzekucji. Arkadiusz Kraska po zatrzymaniu przez 
policję twierdził, że w momencie popełnienia przestępstwa oglądał mecz w te-
lewizji, co potwierdziło dwóch świadków. Podczas trwania postępowania przy-
gotowawczego miały występować nieprawidłowości m.in. świadkowie mieli 
być zastraszeni (rp.pl 2019). Arkadiusz Kraska jest kolejnym przypadkiem 
osoby niesłusznie skazanej prawomocnym wyrokiem przez nieprawidłowość 
funkcjonowania organów ścigania w postępowaniu karnym. Sąd Apelacyjny  
w Poznaniu skazał Arkadiusza Kraskę, 3 lipca 2001 roku na dożywotnie pozba-
wienie wolności za zabójstwo Roberta Sajdaka i Marka Cisonia w Szczecinie. 
Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego utrzymano w mocy wyrok z dnia 
7 marca 2001 roku Sądu Okręgowego w Szczecinie, skazującego Arkadiusza 
K. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Czterokrotnie odrzucono 
wnioski adwokata Arkadiusza Kraski o ponowne rozpoznanie sprawy w Sądzie 
Najwyższym. Sąd Najwyższy w maju 2019 roku wstrzymał wykonanie kary 
dożywotniego pozbawiania wolności. Arkadiusz Kraska wyszedł na wolność 
po 19 latach spędzonych w więzieniu (Parkitny 2019). 

Miejsce dokonania zbrodni ustalone przez policję, nie zgadzało się z ze-
znaniami świadków (łuski prawdopodobnie zostały podrzucone w inne miej-
sce). Policja podobno miała także zmuszać jednego ze świadków Izabelę Ł. 
do zeznań, które obciążą Arkadiusza Kraskę oraz wysłać inną taśmę do Cen-
tralnego Biura Śledczego, niż ta, na której nagrane było zabójstwo mężczyzn. 
Niektóre osoby twierdził, iż policja działa na polecenie mafii. Na karę do-
żywotniego pozbawienia wolności Arkadiusza Kraskę skazał Sąd I instancji.  
Po ogłoszeniu wyroku Kraska miał krzyczeć Co wy robicie?! Skazujecie niewin-
nego człowieka! a także klęknąć przed matką jednego z zabitych Marka Cisonia 
i bijąc się w pierś mówić Pani Ewo, ja go nie zabiłem! Przecież Marek był moim 
przyjacielem!. Wyrok Sądu I instancji został utrzymany przez Sąd Apelacyjny. 
Wpływ na skazanie Arkadiusza Kraski mogła mieć jego przeszłość, kiedy prze-
bywał w więzieniu za dokonywane przestępstwa (rp.pl 2019 r).

Prokurator Barbara Zapaśnik przyczyniła się do ponownego rozpa-
trzenia sprawy przez Sąd Najwyższy. Stwierdziła ona publicznie, że uważa 
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za niewinnego Arkadiusza Kraskę. Sąd najwyższy na wniosek prokuratora  
i obrońcy Arkadiusza Kraski po raz kolejny rozpatrzył sprawę i w związku  
z tym w maju 2019 roku postanowiono wstrzymać karę wobec skazanego  
(rp.pl 2019).

Arkadiusz Kraska opuścił więzienie po tym jak Sąd Najwyższy w maju 
2019r, wstrzymał wykonanie wyroku. Został on nazwany przez media „dru-
gim Tomaszem Komendą”. W sierpniu 2019 roku Prokurator Regionalny wy-
dał oświadczenie o cofnięciu wniosku o wznowienie postępowania.

9. PRZYKŁAD POMYŁKI SĄDOWEJ - BEATA PASIK

Do zbrodni doszło 16 grudnia 1997 roku między godziną 19 a 20. Tego 
dnia zabójca oddał cztery strzały, a od kul zginął Daniel Jadźwiński postrzelo-
ny w klatkę piersiową i plecy, a jego żona została postrzelona w ramię i szyję,  
w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Gdzie przeszła poważną operację. Po prze-
budzeniu Anna wskazała policjantom, że sprawcą była Beata Pasik, kobieta 
pracująca w butiku tej samej sieci. Policjanci zatrzymali Beatę Pasik i jej part-
nera rankiem 18 grudnia, trzy dni po zabójstwie (rp.pl 2021).

Najważniejszym dowodem w sprawie były zeznania postrzelonej kobiety, 
która przeżyła oraz ślad osmologiczny, pozostawiony na miejscu zbrodni przez 
kobietę. Sprawa dla prowadzących śledztwo była na tyle oczywista, że postępo-
wanie skupiło się tylko na udowodnieniu winy kobiety. Nie zbadano innych 
wątków występujących w sprawie jak np. list z groźbami, który trafił dzień 
wcześniej do sklepu zaadresowany do współwłaściciela. Nie wzięto pod uwagę 
konfliktu między współwłaścicielami, który trwał od kilku miesięcy. Sprawa 
została zamknięta przez Prokuraturę i na ławie zasiadła jako oskarżona Beata 
Pasik, która od samego początku nie przyznawała się do winy.

Zeznania poszkodowanej Anny, która po przebudzeniu wskazała, że to 
właśnie Beata jest sprawczynią sprawiły, że policja odrzuciła wszystkie inne 
tropy. Policja aresztowała Beatę Pasik, która została postawiona przed sądem. 
W październiku 1999 roku rozpoczął się pierwszy proces. Sąd uznał, iż na po-
stawie zgromadzonych dowodów, które mają charakter wyłącznie poszlakowy, 
nie można wydać wyroku skazującego. Zatem Beata Pasik została zwolnio-
na. W 2003 roku prokuratura złożyła apelację i odbyła się kolejna rozprawa,  
na której nie przedstawiono żadnych nowych dowodów (ofeminin.pl 2022).

Anna składała zeznania, z których wynikało, że nie ma wątpliwości, tego, 
że to właśnie Beata była sprawcą zbrodni, gdzie zginął jej mąż i prawie zgi-
nęła sama. Twierdziła, że Beata zrobiła to z zazdrości. Zakończenie dwóch 
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pierwszych procesów uniewinnieniem, dawały pewność Beacie, iż trzeci za-
kończy się tak samo. Kobieta miała nadzieję, że w końcu odetchnie z ulgą  
i będzie mogła prowadzić normalne życie. W 2005 roku jednak Beata P. zo-
stała uznana winną próby zabójstwa i zabójstwa oraz została skazana na 25 lat 
pozbawienia wolności. Oprócz zeznań Anny, kluczowym dowodem okazał się 
dowód osmologiczny pozostawiony na kasetce sklepowej. Sprawca ukradł tak-
że pieniądze po oddaniu strzałów. Została przeprowadzona ekspertyza osmolo-
giczna polegająca na zebraniu zapachu materiałem o podwyższonej chłonności 
zapachowych śladów z danej powierzchni. Zabezpieczono również zapach na-
leżący do Beaty, który następnie razem ze szczelnie zamkniętą próbką podda-
no analizie, z wykorzystaniem psów. Psy posiadają dużo więcej receptorów 
węchowych i są w stanie połączyć zapach miejsca przestępstwa z przestępcą. 
Badania, które wykorzystują zwierzęta mogą być jednak błędne a wyniki nie 
są do końca pewne i stuprocentowo poprawne. W tej sytuacji przyjęto, że woń 
z kasetki należała do Beaty P. Ponadto nie znaleziono innych śladów, które 
potwierdziłby, że to Beata była sprawcą zbrodni (ofeminin.pl 2022). 

Według biegłych, strzały oddane zostały z rewolweru Smith&Wesson, 
kaliber 39 cala. Broń ta w latach 90 -tych w Polsce była praktycznie nie moż-
liwa do zdobycia, a zarejestrowanych z kraju było tylko kilka sztuk. Zdobycie 
takiego rewolweru na czarnym rynku było także niemożliwe. Również na skó-
rze i ubraniach oskarżonej nie znaleziono śladów prochu. W sprawie poja-
wił się także kolejny istotny wątek. Postrzelona Anna miała powybijane zęby,  
a Daniel jej partner, posiadał rany na dłoniach, które świadczyć mogły o wcze-
śniejszej bójce. Jednak Anna nie zeznała żeby miało to miejsce przed zbrodnią. 
Nieprzyjemna atmosfera i kłótnie nie toczyły się tylko między Anną a Beatą, 
ale także między współwłaścicielami marki. Konflikt był na tyle poważny, że 
doprowadził do podziału w firmie. Liczne nieprzyjemne sytuacje miały zwią-
zek z tym, że dwa butiki miały dwóch innych właścicieli. Sklepy były oddziel-
nie zaopatrywane a pomiędzy szefami doszło do bójki. Cała sytuacja wpłynę 
na relację Anny i Beaty, które stanęły po stronie innego właściciela. Ponadto 
szef Anny zaproponował pracę Beacie w jego sklepie, czego kobieta odmówiła. 
Ciekawą sytuacją jest także to, że dzień przez zbrodnią właściciel butiku Ulti-
mo gdzie pracowała Beata otrzymał list z pogróżkami. Policja nie przyjrzała 
się tej sprawie mimo, że podejrzanym był drugi właściciel (ofeminin.pl 2022).

Beata Pasik zeznała że w momencie popełnienia przestępstwa była u ro-
dziców swojego partnera razem z nim. Policja jednak miała wątpliwości co do 
zeznań mężczyzny, potwierdzającego jej wersję wydarzeń. Nie wszystko co po-
wiedział pokrywało się ze zeznaniami Beaty. Występowały pewne rozbieżności. 
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Narzeczony Beaty miał początkowo przyznać, że Beata sama przyznała mu się 
do popełnienia przestępstwa. Wyznał on później iż to policjanci zmusili go do 
zeznań obciążających Beatę. Ci sami policjanci mieli także wpływać na oskar-
żoną i jej zeznania (ofeminin.pl 2022).

Po strzale z broni palnej na skórze, pod paznokciami czy na ubraniach 
osoby strzelającej pozostaje proch strzelniczy, który bardzo często utrzymuje się 
nawet do trzech dni po wystrzale. Na ubraniach i ciele Beaty Pasik jak stwier-
dzili wtedy biegli nie znaleziono śladów prochu. Ponadto badania balistyczne 
przeprowadzone w tamtym czasie wskazały, iż strzał oddany był z rewolweru, 
a nie z pistolecie jak jest mowa w protokole z przesłuchania pokrzywdzonej 
Anny. Kolejną wątpliwą sprawą jest fakt posiadania tak trudno dostępnej bro-
ni przez Beatę P dla zawodowców. Wątpliwym faktem też są cztery celne strza-
ły, w tym jeden na dobicie ofiary, które padły tamtego wieczoru. To wszystko 
nie pasuje do psychologicznego portretu Beaty Pasik. Dodatkowo policja nie 
sprawdziła wątku, szarpaniny do której najprawdopodobniej doszło, czego 
dowodem były otarcia na kłykciach mężczyzny czy rozdarta kurtka kobiety, 
ponieważ pokrzywdzona Anna o tym nie wspomniała (Głuszak 2021). 

Opinia psychologiczna Pasik, po trzymiesięcznej obserwacji psychologicz-
no-psychiatrycznej, jednoznacznie zaprzecza, że mogła dopuścić się czynu, któ-
ry jest sprzeczny z jej osobowością. Metody badań dowodów i technika są o wie-
le bardziej rozwinięte niż w czasie kiedy doszło do morderstwa (Głuszak 2021). 

Adwokat Beaty Pasik – Sylwia Kamińska uważa że wystąpienie kilku istot-
nych kwestii daje powód do powrotu do sprawy i powtórnej głębokiej analizy. 
Dodaje także że wspólnym celem nie tylko jej jako obrońcy ale także opinii 
publicznej i przede wszystkim organów ścigania, które posiadają odpowiednie 
instrumenty aby sprawę tą zbadać na nowo. Podkreśla że wystarczą tylko chęci 
aby sprawę zweryfikować na nowo (Głuszak 2021).

Beata Pasik za postrzelenie kierowniczki i zabójstwo jej męża została ska-
zana na 25 lat pozbawienia wolości. Opuściła więzienie po 18 latach odbycia 
kary. Skazana twierdzi, że została niesłusznie skazana, podważając przy tym 
wyrok sądu (Glinianowicz 2021).

PODSUMOWANIE

Problem pomyłek sądowych dotyka zarówno mężczyzn jak i kobiet. Po-
woduje to zniszczenie nie tylko człowieka niesłusznie skazanego, ale także jego 
całej rodziny, która znajdując się w takiej sytuacji często jest zagubiona. Znisz-
czeniu ulega wiara w sprawiedliwość polskiego systemu karnego, poczucie 
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bezpieczeństwa, zaufanie, otwartość, więź rodzinna, emocjonalna skazanego  
i jego bliskich a także szacunek do organów ścigania.

Ponadto można sformułować tezę, że sytuacja osób niesłusznie skazanych 
przez pomyłki sądowe jest wyjątkowo trudna. W konsekwencji sądy skazują 
na długie lata pozbawienia wolności niewinne osoby na podstawie otrzyma-
nych dowodów. Osoby niesłusznie skazane każdego dnia doznają cierpienia 
jakiego nikt inny nie jest w stanie zrozumieć. Cierpią nie tylko psychicznie 
ale i fizycznie a po wyjściu z zakładu karnego powrót do rzeczywistości jest dla 
nich bardzo trudny.

Należy również podkreślić, że osoby niesłusznie skazane potrzebują po-
mocy. Na szczęście w Polsce jest coraz więcej ludzi, którzy chcą i zajmują się 
takimi przypadkami pomagając osobom niesłusznie skazanym udowodnić 
im ich niewinność. Dodatkowo rozwój technologii pozwala na nowo zbadać  
te same dowody, które wcześniej albo były niejasne albo źle zbadane jeszcze raz. 
Zarówno dziennikarze jak i policjanci czy rodzinny osób niesłusznie skazanych 
wspierają ludzi w całym procesie, który ma pomóc udowodnić ich niewinność. 

Wydaje się dobrym uzupełnieniem przeprowadzonych badań refleksja 
na temat tego w jaki sposób chronić osoby niesłusznie podejrzane i później 
skazane przed całą tą sytuacją i potem procesem, który ma na celu udowod-
nienie niewinności. Dzięki temu może udałoby się uchronić wiele osób przed 
niesłusznym skazaniem i przeżywaniem horroru jaki rozgrywa się w ich ży-
ciu, kiedy przebywają w zakładzie oraz ich rodzinach i co za tym idzie przed 
wieloma bolesnymi doświadczeniami wynikającymi z pomyłki sądowej jaka 
dotknęła ich rodzinę. 
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THE TRIAL AND FORENSIC ACTIVITIES  
AT THE PREPARATORY PROCEEDINGS

Abstract: The purpose of the article is to present the aspect of forensic process ac-
tivities occurring at the pre-trial stage. Starting with the inspection of the scene of 
the incident, which consist in appropriate protection of the traces left at the scene 
of the incident, using all possible technical methods, it was also indicated what the 
trial experiment is used during criminal proceedings and describes the on-site vision 
and presentation, which are used by prosecutors and authorities conducting trial 
activities. In view of the procedural and forensic activities carried out, it was also 
important to present errors that can occur at this stage and examples that resulted 
in wrongful conviction. 
Keywords: forensic process activities, pre-trial proceedings, errors
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PSYCHOLOGICZNO-
PSYCHIATRYCZNE 

UWARUNKOWANIA 
PRZESTĘPSTWA ZABÓJSTWA

Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyka problematyki zabójstw z uwzględnieniem 
psychiczno-psychiatrycznych uwarunkowań tego przestępstwa. Omówiono zagad-
nienia psychologiczne, dokonano przeglądu definicji osobowości oraz dokonano 
analizy poszczególnych teorii osobowości. Wskazano na definicje zaburzeń osobo-
wości wraz z omówieniem wybranych z nich. Wskazano również na definicje za-
burzeń psychicznych oraz szczegółowo opracowano wybrane z nich. Część artykułu 
poświęcono zagadnieniu kryminologicznej analizy zjawiska. Posłużono się staty-
styką, którą prowadzi Polska Policja. Omawiając statystykę szczególnie uwzględ-
niono zmiany jakie zaszły na przestrzeni lat między 2000, a 2020 rokiem. Omó-
wiono również w jaki sposób kształtuje się struktura przestępstw przeciwko życiu  
i zdrowiu. Wśród zagadnień kryminologicznych wskazano na motywację sprawców 
zabójstw wraz ze sposobem ich działania. Uwzględniono również opinię sądowo-

-psychiatryczną dwóch wybranych sprawców zabójstw. Wskazano także na zagad-
nienia wiktymologiczne. W ramach badania własnego dokonano analizy ośmiu 
spraw karnych, która pozwoliła na wyprowadzenie wniosków końcowych. 

Słowa kluczowe: zabójstwo, uwarunkowania psychiczno-psychiatryczne, mo-
tywacje sprawców zabójstw, analiza

1. WPROWADZENIE

Niniejsza praca dotyka problematyki zabójstwa ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego psychologiczno-psychiatrycznych uwarunkowań. Zabójstwo jest 
czynem budzącym szczególnie duże emocje w społeczeństwie. Pozbawienie 

1 gabriel.karpinski@wp.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie.
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życia drugiego człowieka stanowi występek przeciwko naturze, który jest 
sprzeczny z zasadami moralnymi jak również jest zabroniony przez prawo sta-
nowione i surowo karany. Pozbawienie życia innego człowieka niestety towa-
rzyszy ludzkości od zarania dziejów – pierwotnie w celu zdobycia pożywienia, 
poszerzenia terytorium. Obecnie czyn ten związany jest z chęcią dokonania 
zemsty, pozbycia się niewygodnej dla sprawcy osoby. Zabójstwo godzi w naj-
wyższą wartość i jest bardzo surowo chronione. W literaturze Elżbieta Żywuc-
ka-Kozłowska i Krystyna Szczechowicz podkreśliły, iż zabójstwo jest skrajnym 
aktem agresji człowieka wobec człowieka. Autorki wskazują na fakt, iż w historii 
ludzkości dokonywanie zabójstw nie zawsze było potępiane. Można wskazać, 
iż w niektórych przypadkach było ono pochwalane – wojny, wyprawy krzyżo-
we, ofiary z ludzi składane bogom czy eliminacja jednostek chorych, słabych 
(Żywucka-Kozłowska, Szczechowicz 2013, s. 11 – 12).

2. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRZESTĘPSTWA 
ZABÓJSTWA

Psychologia to dziedzina naukowa mająca istotne znaczenie dla prawa.  
W przypadku niniejszej pracy pozwala, chociaż częściowo, uzyskać odpowiedź 
na pytanie, dlaczego sprawca zabił. Jakie procesy psychiczne zaszły w jego 
umyśle, że jego działanie zostało skierowane na pozbawienie życia drugiego 
człowieka. Czy wynika to z pewnych zaburzeń jakimi się charakteryzował? 

Dla prawa karnego szczególną rolę odgrywa psychologia sądowa. Jest to 
dział psychologii stosowanej wykorzystywany w ramach prowadzonego po-
stępowania karnego. Umożliwia określenie zaburzeń osobowości dorosłych 
sprawców czynów zabronionych. Wskazanie charakteru i stopnia tych zabu-
rzeń. Także określenie procesów motywacyjnych skłaniających do popełnienia 
takich czynów. Poza tym podkreśla się na istotną rolę przy problematyce z art. 
31 k.k. czy przy określeniu afektu z art. 148§4 k.k. (Stanik 2011, s. 60). 

Omawiając to zagadnienie warto na samym początku wspomnieć  
o DSM-V oraz o ICD-11. Są to dwa systemy klasyfikacyjne. DSM-V jest to 
klasyfikacja zaburzeń psychicznych stworzona przez Amerykańskie Towarzy-
stwo Psychiatryczne. Rozwinięcie skrótu to Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders. Tłumacząc to na język polski oznacza Podręcznik dia-
gnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych. Koncentruje się on ściśle wo-
kół zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym. Oznaczenie V stanowi 
wskazanie, że jest to piąta edycja tego podręcznika. Jest ona dostępna od 2013 
roku. Z kolei ICD oznacza International Statistical Classification of Diseases and 
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Related Health Problems. Tłumacząc na język polski jest to Międzynarodowa 
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Twórcą tej klasyfikacji jest 
Międzynarodowa Organizacja Zdrowia. Obecnie została wydana 11 edycja, 
która obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. W porównaniu z DSM, ICD obej-
muje wszystkie znane schodzenia, również to spoza ram zdrowia psychicznego.  

2.1. Definicje osobowości

W opracowaniu „Psychiatria w procesie karnym” Karol Spett wskazuje, iż 
nie ma jednej definicji osobowości. Autor za Tadeuszem Bilikiewiczem podaje, 
iż:

w podmiotowym oglądzie człowiek wiąże zawartość i jednostkowość swo-
jego organizmu z własną jaźnią. W oglądzie przedmiotowym, a więc na 
podstawie znajomości człowieka wytwarzamy sobie o jego osobie złożone 
wyobrażenie, na które składa się nie tylko wygląd jego ciała, ale tzw. syl-
wetka psychologiczna człowieka. Właściwość charakteru, temperamentu, 
intelektu, dane z dziejów osobistych człowieka, jego położenie w obrębie 
środowiska przyrody i społeczeństwa – wszystko to są części składowe zło-
żonego wyobrażenia, które powstaje w naszym umyśle na wspomnienie da-
nego osobnika. Takie samo wyobrażenie złożone o samym sobie ma opisy-
wany człowiek. Dzięki temu złożonemu wyobrażeniu wie on, kim jest, wie,  
że ma zwartą wewnętrzną strukturę, warunkującą jego intelektualną nie-
podzielną, jednostkową całość, a zarazem określony stosunek do rzeczywi-
stości, w której żyje (Cieślak, Spett i Wolter 1977, s. 150 – 151).

Philip Zimbardo i Richard Gerrig osobowość definiują jako „złożony zbiór 
właściwości psychicznych, wpływających na charakterystyczny wzór zachowań jed-
nostki, niezmienny w różnych sytuacjach na przestrzeni czasu (Zimbardo i Gerrig 
2012, s. 565). Dawid Meyers dodaje, że osobowość jest czymś indywidualnym  
i tworzy pewien kanon stałych charakterystycznych właściwości człowieka to 
jest: myślenie, odczuwanie, działanie (Meyers, Psychologia 2003, s. 512).

Andrzej Augustynek podaje, że termin osobowość do psychologii został 
wprowadzony za sprawą dwóch francuskich psychiatrów – Jeana Martina 
Charcota oraz Pierra Janeta. Augustynek wskazuje, iż osobowość kształtuje się 
przez pierwsze trzy lata życia i jej rozwój determinowany jest przez wrodzone 
mechanizmy genetyczne (Augustynek 2015, s. 21).
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2.2. Teorie osobowości

Wśród teorii osobowości wyróżnia się teorie psychodynamiczne, teorie 
humanistyczne, teorie społecznego uczenia się oraz teorie jaźni, teoria cech. 
Teorie psychodynamiczne, zwane również klasycznymi wskazują, iż na kształt 
osobowości i podejmowane przez ludzi działania mają wpływ pewne potęż-
ne siły wewnętrzne. Głównym prekursorem tej teorii jest Zygmund Freud. 
Uczony ten twierdził, iż zachowania ludzkie wynikają z pewnej motywacji – 
określonej przyczyny i celu. Aby dowiedzieć się z czego ta motywacja wynika 
pomocna jest analiza snów, czynności omyłkowych czy mimowolnych skoja-
rzeń. Badania nad ludzką psychiką doprowadziło Freuda do odkrycia potęgi 
nieświadomości. Nieświadomość porównywał do góry lodowej, a dokładniej 
do większej jej części znajdującej się pod taflą wody. To właśnie nieświado-
mość powoduje, że ludzie podejmują pewne działania, nie uświadamiając so-
bie, dlaczego akurat te czynności. Jest to tak zwana część ukryta (Zimbardo  
i Gerrig 2012, s. 578 – 580). Jej zawartość jest tak zagrażająca i wzbudzająca 
lęk, że nawet u najzdrowszych z nas świadoma psychika odmawia uznania jej 
istnienia (Zimbardo, Johnson i McCann 2010, s. 52). Struktura osobowości 
według Freuda to trzy składniki, toczące wewnętrzną walkę. Są to id, czy-
li źródło energii, superego czyli sumienie oraz ego, racjonalna część psychiki 
(Zimbardo, Johnson i McCann 2010, s. 53). Rozszerzając te enigmatyczne 
nazwy składowych osobowości należy wskazać, iż id stanowi całkowicie nie-
uświadomioną, dążącą do przyjemności, amoralną i wrodzoną część osobowości 
mieszczącą w sobie wszystkie podstawowe popędy biologiczne – głód, pragnienie, 
popęd samozachowawczy czy popęd seksualny (Ciccarelli i White 2021, s. 496). 
Id przypomina dziecko, które domaga się natychmiastowego, bezwzględne-
go zaspokojenia swojej potrzeby. W związku z tym, iż funkcjonuje zgodnie  
z zasadą przyjemności, musi być hamowane przez rzeczywistość (Meyers 2003,  
s. 514). Kolejnym elementem jest superego, które można określić jako sumie-
nie – reprezentuje wartości, ideały, standardy moralne. Zawiera także wzorzec 
tego, do jakich ideałów jednostka powinna dążyć i jaką osobą się stać. W lite-
raturze wskazuje się, że superego jest w stałym konflikcie z id. Id dąży do tego  
by realizować to co przyjemne, przy czym superego ogranicza id w wykony-
waniu tego co należy (Zimbardo i Gerrig 2012, s. 581). Warto podkreślić,  
iż osoby o silnie rozwiniętym superego mogą być osobami porządnymi, dręczą-
cymi się bez powodu wyrzutami sumienia. Z drugiej strony osoby o słabo roz-
winiętym superego mogą działać okrutnie, nie mając najmniejszych wyrzutów 
sumienia (Meyers 2003, s. 514). Ostatnim składnikiem struktury osobowości 
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według Freuda jest ego. Jest to racjonalna część osobowości. Człowiek ma 
do niego dostęp. Podstawowa funkcja to zapewnienie harmonii między id,  
a superego. W literaturze jego działalność porównywana jest do sędziego, któ-
rego decyzja powoduje brak pełnej satysfakcji obu stron konfliktu, ale pozwala 
jednak na uniknięcie kłopotów. Kluczowym jest podkreślenie, że naciski id, 
jak i superego mogą osiągnąć taki poziom, że ego nie wypracuje racjonalne-
go kompromisu i wówczas może dojść do pewnego zaburzenia psychicznego. 
Aby nie doprowadzić do zaburzenia ego posiada mechanizm obronny. Jest on 
nieświadomy i jego celem jest zredukowanie konfliktu. Podstawowym mecha-
nizmem obronnym jest wyparcie. Jest on również nieświadomy, pozwalający 
na pozbyciu się ze świadomości i pamięci nieakceptowanych myśli i uczuć 
(Zimbardo, Johnson i McCann 2010, s. 54, 56-57). 

Omawiając teorie psychodynamiczne należy poruszyć zagadnienie rozwo-
ju osobowości. Zygmund Freud uważał, iż osobowość kształtuje się w prze-
ciągu kilku pierwszych lat życia w ramach cyklu stadiów psychoseksualnych.  
W ramach tego cyklu id poszukujące przyjemności skupia się na sferach przy-
jemności ciała – sferach erogennych. Zauważał również, że schorzenia swoich 
pacjentów, mają źródło w nierozwiązanych problemach okresu wczesnego dzie-
ciństwa (Meyers 2003, s. 515). Działalność badawcza Freuda i jego koncepcje 
do dzisiaj są krytykowane przez wielu psychologów, niemniej jednak przypisuje 
się mu ogromne zasługi związane z odkryciem nieświadomości. Istnieją tak-
że teorie postreudowskie. Wśród przedstawicieli warto wskazać Alfreda Adle-
ra, Karen Horney czy Carola Junga. Generalnie należy wskazać, iż wśród torii 
postfreudowskich większy nacisk położono na funkcję ego, jego mechanizmy 
obronne, świadome procesy myślowe. Większe znaczenie, wskazani badacze, 
przypisali zmiennym kulturowym mające wpływ na kształtowanie osobowości 
człowieka, przy czym położyli mniejszy nacisk na istotność pragnień i popędów 
seksualnych. Kluczowym jest wskazanie, iż okres rozwoju osobowości rozsze-
rzyli na całe życie człowieka (Zimbardo i Gerrig 2012, s. 583, 585).

Teorie humanistyczne koncentrują się wokół jednostki. Badacze kładki 
nacisk na integralność osobistych i świadomych doświadczeń jednostki z jej poten-
cjałem rozwojowym (Zimbardo i Gerrig 2012, s. 586). Jako główny składnik 
osobowości pozostawiono motywację, przy jednoczesnym zaakcentowaniu 
pozytywnych motywów takich jak szacunek, miłość, samorealizacja. Zauwa-
żono, iż zaburzenia psychiczne mają swoje źródło w „niezdrowych sytuacjach”,  
a nie w „niezdrowych jednostkach”.
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Jeśli uwolni się ludzi od negatywnych sytuacji kształtujących niskie samo-
oceny i relacji pełnych przemocy to tendencja do bycia zdrowym aktywnie 
skłoni ich do podejmowania wyborów polepszających ich życie (Zimbardo, 
Johnson i McCann 2010, s. 71). 

Należy wskazać, iż pionierzy tej teorii – Abraham Maslow i Carl Rogers – 
wskazywali, iż, sposób w jaki dana jednostka ma obraz własnej osoby stanowi  
o jej osobowości i możliwościach rozwoju (Meyers 2003, s. 530). Kluczowa 
jest samorealizacja, czyli podejmowanie działań zmierzających do realizacji 
posiadanego, wewnętrznego potencjału. Wskazywano, iż ludzkie zachowania 
motywują niepowtarzalne skłonności jednostki do rozwoju. Motywy te mogą 
być wyuczone jak i wrodzone. Podkreśla się znaczenie bezwarunkowej akcep-
tacji, szczególnie w wychowaniu dzieci. W przypadku popełnianych przez 
dziecko błędów rodzic powinien potępiać zachowanie, a nie dziecko. W do-
rosłym życiu człowiek powinien również otrzymywać wymienioną akceptację, 
gdyż wskazuje się, iż niepokój towarzyszący poszukiwaniu aprobaty paraliżuje 
samorealizację (Zimbardo i Gerrig 2012, s. 586-587). Abraham Maslow wska-
zywał, iż człowiekowi zależy na realizacji wyższego potencjału, w pierwszej ko-
lejności musi tylko zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Carl Rogers dodaje, 
iż rozwój samoświadomości oraz lepszy obraz własnej osoby można uzyskać 
poprzez bycie naturalnym, akceptować innych oraz przejawiać empatię. Wy-
mienione zmienne powodują rozwój własnej osoby, jak i rozwój innych ludzi 
(Meyers 2003, s. 539).

Teorie społecznego uczenia się. W tych teoriach kluczową rolę odgrywa 
dwóch uczonych – Albert Bandury oraz Julian Rotter. Albert Bandury wska-
zywał na uczelnie się poprzez obserwację. Kluczowe jest to, iż człowiek uczy 
się zachowań społecznych poprzez obserwację zachowań innych osób i konse-
kwencji tych podejmowanych zachowań. Jeśli te zachowania są akceptowane 
to przyjmujemy je jako pozytywne, w momencie, gdy za ich podjęcie spotyka 
kara odrzucamy je. W literaturze wskazywany jest przykład, że w ten sposób 
można nauczyć dzieci używania zwrotów grzecznościowych. Podkreślane jest 
również to, że w modelu uczenia się przez obserwacje można nabyć niewłaści-
we nawyki – lęku przed wężami od kogoś bliskiego czy antyspołeczne zacho-
wania – programy telewizyjne, w których nagradzana jest przemoc. Istotne jest, 
że ludzie, aby nabyć doświadczenia na podstawie obserwacji, sami nie muszą 
wypróbowywać określonych zachowań. Bandury wskazuje, iż aby zrozumieć 
cała osobowość człowieka należy odnieść się do zależności i wzajemnego wpły-
wu jakie zachodzą w relacji – zachowanie, poznanie, środowisko. Zależność 
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tą nazwał determinizmem wzajemnym (Zimbardo, Johnson i McCann 2010, 
s. 77-78). Julian Rotter wskazuje, że ludzkie zachowanie uzależnione jest od 
osobistego poczucia sprawstwa lub umiejscowienia kontroli. Umiejscowienie 
kontroli definiuje się jako indywidualne poczucie jednostki związane ze stop-
niem w jakim kontrola nad jej własnym życiem ma charakter bądź zewnętrzny 
bądź wewnętrzny. W literaturze jako przykład wskazuje się zależność między 
zapinaniem pasów bezpieczeństwa w aucie, a wskazanym umiejscowieniem 
kontroli. W sytuacji, gdy zawsze zapina się pas bezpieczeństwa, wówczas wystę-
puje wewnętrzne umiejscowienie kontroli, poczucie sprawstwa nad własnym 
życiem. Podkreśla się, że osoby z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli czę-
ściej zapadają na depresję niż osoby, z umiejscowieniem wewnętrznym. Rotter 
stworzył skalę umiejscowienia kontroli i z uzyskanych za jej pomocą wyników 
można wskazać, iż istnieje zależność w ludzkich emocjach i zrachowaniach  
w określonych sytuacjach (Zimbardo, Johnson i McCann 2010, s. 78-79). Re-
asumując można wskazać, iż Rotter określał osobowość jako zbiór potencjal-
nych reakcji na zróżnicowane okoliczności, uwzględniając poczucie umiejscowie-
nia kontroli oraz oczekiwania (Ciccarelli i White 2021, s. 509).

W teoriach jaźni kluczowym elementem do zrozumienia osobowości jest 
wiedza o samym sobie – w jaki sposób podchodzi się do własnego Ja, w jaki 
sposób je spostrzega. Jaki wpływ mają doświadczenia, czy to pozytywne, czy 
negatywne na spostrzeganie własnego Ja. Samowiedza, czyli to enigmatyczne 
własne Ja, można zdefiniować jako umysłowy model właściwości i zdolności 
własnych posiadanych przez jednostkę. W teorii jaźni kluczowe znaczenie mają 
samoocena i samoutrudnianie. Samoocena jest pewną, zgeneralizowaną oceną 
własnego Ja. W literaturze wskazuje się, że na samoocenę składa się czynnik ge-
netyczny jak i czynniki środowiskowe. Podkreśla się, że jej poziom – niski lub 
wysoki – może istotnie wpłynąć na nastroje, zachowania i myśli. Jako przykład 
wskazuje się, że osoby z niską samooceną, w tym przypadku młodzież i stu-
denci, przejawiali agresję oraz zachowania nieakceptowane społecznie. Z kolei 
w dorosłym życiu zmagali się z chorobami oraz problemami finansowymi. Ba-
dania wskazują, iż niska samoocena ogranicza zdolność jednostki do wyzna-
czania sobie celów mogących przynieść pomyślne rezultaty. Ludzie podejmują 
wiele działań, aby zachować pozytywny obraz samego siebie. W momencie, 
gdy odczuwają, że wykonanie zadania może ich przerastać zaczynają świado-
mie sabotować swoje działania. Mechanizm ten nazywa się samoutrudnianiem 
i jego celem jest ochrona utrzymania pewnego, stałego poziomu samooceny. 
W przekonaniu danej jednostki, porażka nie wynika z braku posiadanych 
zdolności, a z podjętego zachowania. W literaturze jako przykład wskazuje 
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się studenta, który wybiera spotkanie ze znajomymi kosztem nauki do egza-
minu. W momencie niepowodzenia porażkę będzie usprawiedliwiać małym 
wkładem własnej pracy, a nie brakiem posiadanych umiejętności. Podkreśla 
się, iż mężczyźni przodują w angażowaniu się w samoutrudnianie. U kobiet 
istotną częścią ich samooceny jest wysiłek jaki wkładają w wykonywanie dzia-
łań. Dlatego nie muszą podejmować działań samoutrudniających by zachować 
odpowiedni jej poziom. Istotnym do wskazania jest spostrzeganie własnego 
Ja w odniesieniu do kultury z jakiej się pochodzi – czy jest to kultura indy-
widualistyczna, czy kolektywistyczna (Zimbardo i Gerrig 2012, s. 596-600). 
W kulturach indywidualistycznych dominuje niezależny sposób spostrzegania 
własnego Ja, jednostka organizuje własne zachowania w oderwaniu od myśli 
uczuć i działań innych osób (Zimbardo i Gerrig 2012, s. 601). W kulturach ko-
lektywistycznych, jednostka spostrzega siebie przez pryzmat pewnej większej 
relacji społecznej. Własne zachowanie jest uzależnione od obserwacji podej-
mowanych działań, uczuć i myśli innych członków społeczeństwa (Zimbardo 
i Gerrig 2012, s. 601). 

Teoria cech zajmuje się określeniem osobowości za pomocą opisu jej cech 
z zamiarem przewidywania przyszłych zachowań człowieka. W teorii tej pró-
ba opisania osobowości podejmowana jest na podstawie indywidualnych cech 
danego człowieka. Jednym z pierwszych badaczy, który podjął się stworzenia 
i opisania cech osobowości był Gordon Allport. Dokonał zestawienia około 
200 cech.  Uważał, że są one zintegrowane z układem nerwowym człowieka  
i stresują jego zachowaniami. Każdy posiada unikatowy układ owych cech. 
Reymond Catella z kolei dokonał podziału cech na powierzchniowe i źródłowe, 
wskazując, iż cechy powierzchniowe są dostrzegalne dla innych osób. Cechy 
źródłowe są cechami podstawowymi, kryjącymi się pod powierzchniowymi. 
W literaturze jako przykład podaje się jakoby: milkliwość, nieśmiałość mogły 
świadczyć o tym, że cechą źródłową, ukrytą jest introwertyzm. Kolejną próbą 
skategoryzowania cech osobowości był model stworzony przez Paula Costę  
i Roberta McCrea’a zwany Wielką Piątką. Tworzy on opis rdzenia osobowo-
ści, czyli model, w którym opisane jest pięć podstawowych wymiarów cech.  
W modelu tym wymienia się otwartość, sumienność, ekstrawertyzm, ugo-
dowość oraz neurotyczność. Twórcy wskazali, iż wskazanych cech nie łączą 
wspólne zależności zatem pozwala to na stworzenie zróżnicowanego opisu oso-
bowości. Otwartość związana jest z gotowością podejmowania nowych dzia-
łań. Ugodowość związana jest ze stylem emocjonalnym danej jednostki. Wy-
soki poziom tej cechy wskazuje na przyjazność i uprzejmość, z kolei niski na 
zrzędliwość i trudność w pożyciu. Neurotyczność związana jest ze stabilnością 
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emocjonalną. Jej wysoki wynik na skali oznacza osoby lękliwe, zamartwiające 
się. Niski poziom oznacza spokój i zrównoważenie (Ciccarelli i White 2021, 
s. 510-512).

Wskazane teorie osobowości odróżnia to, wokół jakich czynników ba-
dacze koncentrowali się przy próbach zrozumienia osobowości człowieka –  
środowisko, pewne procesy uczenia się zachowań społecznych, nieświadomość, 
a może przyszłość lub teraźniejszość (Zimbardo i Gerrig 2012, s. 611).

2.3. Definicje zaburzeń osobowości 

Zaburzenie osobowości to ciężkie zaburzenie struktury charakteru i spo-
sobu zachowania się obejmujące różne wymiary osobowości oraz zaburzenia 
funkcjonowania jednostki w rolach społecznych oraz życiu zawodowym (Cier-
piałkowska 2011, s. 309). Robert Meyer wskazuje, że zaburzenia osobowości 
to takie zachowania, które wyraźnie odbiegają od pewnych umownie przyjętych 
norm i mogą stanowić zagrożenie dla osoby dotkniętej zaburzeniem bądź także dla 
jej otoczenia (Meyer 2003, s. 21).

W literaturze Lidia Cierpiałkowska wyróżnia trzy podstawowe grup za-
burzeń osobowości u osób dorosłych – specyficzne zaburzenia osobowości, za-
burzenia osobowości mieszane oraz trwałe zmiany osobowości niewynikające  
z chorób lub uszkodzenia mózgu (Cierpiałkowska 2011, s. 309). Pierwsza gru-
pa to specyficzne zaburzenia osobowości. Definiuje się je jako ciężkie zaburze-
nia struktury charakteru i sposobu zachowania się osoby. Specyficzne zaburze-
nia osobowości obejmują zazwyczaj kilka wymiarów osobowości i przeważnie 
są związane z dostrzegalnymi zaburzeniami funkcjonowania indywidualnego 
i społecznego (Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania  
w ICD–10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne 2000, s. 170).  
Ich powstanie nie jest związane z uszkodzeniem czy chorobą mózgu, nie jest 
też wynikiem innego zaburzenia psychicznego. Pierwsze oznaki pojawiają się 
już w okresie późnego dzieciństwa i są dostrzegalne w okresie dorosłości. Spe-
cyficzne zaburzenie osobowości charakteryzuje się między innymi tym, iż wzo-
rzec nieprawidłowego zachowania jest całościowy i niedostosowany do sytuacji 
osobistych i społecznych. Typowe jest to, iż w rezultacie prowadzi to wyraźnie 
złego samopoczucia. Przy zaburzeniach tego typu współistnieją istotne trud-
ności związane z odgrywaniem ról zawodowych i społecznych. Specyficzne 
zaburzenia osobowości to osobowość paranoiczna, schizoidalna, dyssocjalna, 
chwiejna emocjonalnie. Do tego katalogu zalicza się także osobowość histrio-
niczną, anankastyczną, lękliwą, zależną. Zaburzenia osobowości mieszane to 
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z kolei zaburzenia w których występują cechy charakterystyczne dla poszcze-
gólnych specyficznych zaburzeń osobowości czy takie, gdzie przejawy są sła-
bo zaznaczone i niewyraziste. W literaturze podkreśla się fakt, że właśnie ten 
typ zaburzeń przynosi wiele kłopotów diagnostycznych. Ostatni wymienio-
na grupa zaburzeń to trwałe zmiany osobowości. Przyczyny poszukuje się tu  
w doświadczeniu stresu na bardzo wysokim poziomie. Można wskazać dwa 
rodzaje stresu będącego przyczyną tego typu zaburzenia – gwałtowny i nagły 
bądź chroniczny i kumulujący się. W literaturze podkreśla się fakt, iż osoby po 
doświadczeniu sytuacji ekstremalnej mogą przejawiać nieufność, wrogość oraz 
znaczne wycofanie społeczne (Cierpiałkowska 2011, s. 310).

2.4. Przegląd wybranych zaburzeń osobowości

Warto pochylić się nad charakterystyką wybranych teorii osobowości.  
W nawiązaniu do poprzedniego podrozdziału można wskazać, iż cechą zbior-
czą poniższych jest fakt, że należą one do specyficznych zaburzeń osobowości. 

Osobowość paranoiczna cechuje się brakiem zaufania i podejrzliwością 
wobec innych. Dodatkowo postępowanie innych wobec zmagających się  
z tym zaburzeniem traktowane jest błędnie jako wrogie i pogardliwe. Osoby 
z osobowością paranoiczną długotrwale przeżywają doświadczone przykrości, 
są nadmiernie wrażliwi na niepowodzenia i odrzucenie. Mają tendencję do 
przeceniania znaczenia własnej osoby. Sztywne poczucie własnych praw oraz 
gotowość do podjęcia walki w przypadku odczucia, że są one naruszane (Cier-
piałkowska 2011, s. 312). 

Osobowość schizoidalna cechuje się tendencją do wycofywania się z rela-
cji społecznych oraz słabą ekspresją emocjonalną w sytuacjach z innymi. Głów-
nie są to ludzie zdystansowani i chłodni emocjonalnie. Stanowczą ilość czasu 
poświęcają na fantazjowanie o swojej osobie, co stanowi dla nich główne źró-
dło przyjemności. Nie są zainteresowani nawiązywaniem znajomości, co w re-
zultacie powoduje, że nie doświadczają oni bliskich związków (Cierpiałkowska 
2011, s. 312-313). Podkreśla się, iż osoby z tym typem zaburzenia osobowości 
przejawiają „wyraźną niewrażliwość wobec obowiązujących norm i konsekwen-
cji społecznych (Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania  
w ICD–10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne 2000, s. 172).  
W literaturze jako przykład wskazywany jest Theodore Kaczynski. Został ujęty  
w 1996 roku i oskarżony o podkładanie ładunków wybuchowych. Swoją 
siedemnastoletnią działalność przestępczą koncentrował przeciwko ludziom  
i miejscom, które miały związek z uniwersytetami. Spowodował śmierć trzech 
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osób, a u dwudziestu trzech spowodował obrażenia bądź kalectwo. Robert 
Meyer wskazuje, że Ted Kaczynski cierpiał na schizoidalne zaburzenie oso-
bowości. U jego brata można było dostrzec tendencje schizoidalne przez co 
autor wskazuje na czynniki genetyczne będące przyczyną zaburzenia. Pogłę-
bienie zaburzenia spowodowała matka, która aprobowała sposób rozwoju syna 
zachęcający do samotności. Sam Kaczynski w swoim manifeście napisał, iż:  

„Nie jest rzeczą naturalną, by nastolatek poświęcał mnóstwo czasu na naukę”. 
Dodatkowo trzy inne wydarzenia miały wpływ na pogorszenie stanu. Pierwsze 
z nich to tydzień w szpitalu w dzieciństwie, podczas którego praktyką był za-
kaz odwiedzin pacjentów. W wyniku tego wydarzenia stał się wycofany i obo-
jętny. Kolejnym wydarzeniem były narodziny brata w wyniku których, stracił 
zainteresowanie rodziców swoją osobą. Ostatnim wydarzeniem było dwu-
krotne przeskoczenie klas, w wyniku czego zwiększał się dystans między nim  
a rówieśnikami. Po rozpoczęciu procesu 22 stycznia przyznał się do zarzuca-
nych mu przestępstw (Meyer 2003, s. 258-261).

Osobowość dyssocjalna charakteryzuje się deficytem empatii, bezwzględ-
nym nieliczeniem się z uczuciami innych osób, w tym instrumentalne wyko-
rzystywanie osób trzecich do własnych celów. Notoryczne lekceważenie norm 
społecznych panujących w społeczeństwie, deficyt lęku i wstydu. Trudność  
w utrzymaniu trwałych relacji z jednoczesnym brakiem trudności ich nawią-
zania. W tym zaburzeniu osobowości dominuje niska tolerancja na frustrację. 
Występuje tu także niezdolność do uczenia się na podstawie minionych zda-
rzeń, nieumiejętność przeżywania winy, a nawet przenoszenia jej na inne osoby  
za własne niepowodzenia (Krakowiak 2019, s. 5). Robert Meyer wskazuje,  
że aby zdiagnozować antyspołeczne zaburzenie osobowości pacjent musi mieć co 
najmniej osiemnaście lat, nie mieć szacunku do innych oraz stosować przemoc, a tak-
że wykazywać objawy zaburzenia zachowania już przed ukończeniem piętnastego 
roku życia (Meyer 2003, s. 248). Dodatkowo autor wskazuje, iż antyspołeczne 
zaburzenie osobowości przejawia 30% ogólnej liczby więźniów. Jako przykład 
osoby z takim zaburzeniem badacz wskazuje przypadek Theodore’a Bundy’ego, 
człowieka, który przyznał się do dokonania dwudziestu trzech zabójstw kobiet. 
Przejawiał miłą aparycję, inteligencję, poczucie humoru. Posiadany urok oso-
bisty powodował zaufanie do jego osoby. Pierwszą udokumentowaną próbą 
zabójstwa było Seattle. W styczniu 1974 roku próbował roztrzaskać głowę jed-
nej z kobiet, kiedy spała we własnym łóżku. Ofiara przeżyła atak. W styczniu 
1975 roku swoje działania zbrodnicze przeniósł do Kolorado, następnie na Flo-
rydę, w okolicach żeńskich domów studenckich. Ostatecznie został stracony 
na krześle elektrycznym 24 stycznia 1989 roku na Florydzie. Meyer podkreśla,  
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że Bundy był „nietypowym psychopatą” ponieważ cechował się wysokim po-
ziomem inteligencji, co w przypadku osób z tym typem zaburzenia osobowości 
jest rzadkością. Dodatkowo brak jest informacji o przejawach psychopatii we 
wczesnym dzieciństwie. To jednak może wynikać z zatajaniem tych danych 
przez matkę jak i samego Bundy’ego (Meyer 2003, s. 248-252).

Osobowość chwiejna emocjonalnie może przejawiać się w dwóch ty-
pach – borderline lub impulsywnym. Cechą wspólną tych odmian jest brak 
kontroli oraz impulsywność. Zaburzenie osobowości typu borderline ce-
chuje się brakiem stabilności w relacjach z innymi, w obrazie własnej osoby,  
w zakresie preferencji seksualnych oraz stanach afektywnych (Cierpiałkowska 
2011, s. 313). Występuje skłonność do wchodzenia w niestabilne, intensywne 
związki. Ostatecznie prowadzącymi do kryzysów emocjonalnych. Występuje 
usilna potrzeba uniknięcia odrzucenia. Osoby z tym zaburzeniem przejawiają 
stale występujące uczucie pustki (Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zabu-
rzeń zachowania w ICD–10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne 2000,  
s. 173). Dodatkowo przezywają intensywne stany złości i gniewu, z którymi nie 
potrafią sobie poradzić ze względu na trudności w samokontroli (Cierpiałkow-
ska 2011, s. 313). Typ impulsywny cechuje się tym iż, brak jest tu kontroli 
działań impulsywnych przez człowieka. Występują częste wybuchy gwałtow-
nych zachowań. Gwałtowność szczególnie przejawia się jako odpowiedź na 
krytykę z zewnątrz (Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania  
w ICD–10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne 2000, s. 172-173).

Osobowością histrioniczną zajmowano się już w starożytności. Hipokra-
tes uważał, że dotyczy to tylko kobiet w związku z tym, iż macica, z której 
nie narodziło się jeszcze nowe życie wpada w złość i wędruje po ciele powodując 
histerię (Meyer 2003, s. 245). Freud z kolei był przekonany, że występowanie 
histerii jest ściśle powiązane z brakiem możliwości realizacji pragnień seksu-
alnych. Obaj uczeni jako lek zalecali małżeństwo. Obecnie psychologia uwa-
ża, że osobowość histrioniczna to nadmierna emocjonalność, w szczególności 
przejawia się w teatralnością, dramatyzowaniem oraz płytką uczuciowością. 
W literaturze podkreśla się, że takie osoby pragną być w centrum uwagi oraz 
być docenianym przez innych. W związku z tym dbają o to by się atrakcyj-
nie prezentować. Dodatkowo mają tendencję do szybkiego wybaczania sobie 
przy jednoczesnym zapamiętywaniu doznanych urazów od innych. Są także 
egocentryczni, od innych wymagają ciągłego potwierdzania własnej wartości 
(Cierpiałkowska 2011, s. 314).

Osobowość anankastyczna jest jednym z ciekawszych typów zabu-
rzeń osobowości. Cechuje się nadmiernym perfekcjonizmem powodującym 
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trudności w wykonywaniu zadań. Nadmierna tendencja do kontroli oraz wy-
soki poziom ostrożności. W podejmowanych działaniach chorzy są skrupu-
latni oraz sumienni. Mimo, że można uznać, że dokładność jest pozytywną 
cechą to w przypadku takich osób powoduje to spadek efektywności i mierny 
poziom przyjemności z podejmowanej aktywności. Koniecznym do wskazania 
jest również fakt, że u chorych występują natarczywe, niechciane myśli lub im-
pulsy (Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD–10. 
Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne 2000, s. 173).

Zaburzenie osobowości w postaci lękliwej cechuje nadwrażliwość na 
krytykę oraz negatywną ocenę. U takich osób stale utrzymuje się uczucie 
napięcia i niepokoju. Dodatkowo odczuwają brak atrakcyjności, niższość 
oraz odczucie nieprzystosowania społecznego. W rezultacie unikają bliższych 
kontaktów interpersonalnych, chyba że ktoś wykazuje wobec nich bezwarun-
kową akceptację. Obawa przed krytyką lub odrzuceniem powoduje u nich 
zahamowanie społeczne oraz unikanie sytuacji, gdzie mogliby doświadczyć 
przykrych komentarzy. W związku z tym nie przez przypadek w literatu-
rze to zaburzenie osobowości określane jest także jako osobowość unikająca 
(Cierpiałkowska 2011, s. 315). 

Ostatnim typem zaburzenia osobowości to osobowość zależna. Cechuje 
się uległością oraz silnym lękiem związanym z potencjalnym odseparowaniem 
od kogoś, kto sprawuje nad nimi opiekę. Własne potrzeby dostosowują do 
tego, od kogo czują się zależne. Osoby takie mają ograniczoną umiejętność 
podejmowania decyzji dotyczących życia codziennego bez konieczności uzy-
skania rady od innych osób, a w momencie podjęcia decyzji konieczne jest 
dla nich uzyskanie potwierdzenia z zewnątrz. Ich największą obawą jest sa-
motność. Spostrzegają siebie jako osoby niekompetentne, bezradne, które po-
trzebują pomocy (Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania  
w ICD–10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne 2000, s. 174). 

2.5. Definicje zaburzeń psychicznych

Zaburzenie psychiczne definiuje się jako:

zespół objawów, który charakteryzuje się znaczącym klinicznie zniekształ-
ceniem w obrębie postrzegania, regulacji emocji lub obecnością zachowań, 
które odzwierciedlają psychologiczną, biologiczną albo rozwojową dysfunk-
cję, leżącą u podstaw psychicznego funkcjonowania (Krakowiak 2019, s. 5).
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DSM-IV zaburzenie psychiczne definiuje jako:

pojawiający się u jednostki syndrom lub wzorzec zachowania albo wzorzec 
psychiczny mający znaczenie kliniczne, związany w chwili występowania  
z odczuwanym cierpieniem, bądź upośledzeniem lub z istotnie zwiększonym 
ryzykiem śmierci, bólu, inwalidztwa albo też z poważnym ograniczeniem 
swobody działania. Bez względu na jego podstawowe źródła musi on w da-
nym momencie być przejawem behawioralnej, psychologicznej lub biologicz-
nej dysfunkcji występującej u danej osoby (Cierpiałkowska 2011, s. 35). 

Podkreśla się, iż jako zaburzeń psychicznych nie kwalifikuje się zachowań 
dewiacyjnych, które swoje źródło mogą mieć w preferencjach politycznych, 
wyznawanej religii czy preferencji seksualnych. O ile nie stanowią objawu opi-
sanej dysfunkcji, którą przejawia dana osoba (Cierpiałkowska 2011, s. 35). 

2.6. Przegląd wybranych zaburzeń psychicznych

Zaburzenia lękowe przejawia 10% populacji społeczeństwa. Zaburzenie 
to występuje częściej u kobiet. Podstawowym objawem jest patologiczny lęk, 
który obniża jakość życia. Lęk jest przewlekły i może trwać przez długi okres. 
Osoby z tym zaburzeniem szybko się męczą, mają problemy z wypoczynkiem, 
są drażliwi, występują u nich trudności z koncentracją uwagi. Jedną z czoło-
wych trudności chorych z zaburzeniami lękowymi są trudności w podejmo-
waniu decyzji. W przypadku jej podjęcia chorzy prowadzą analizy czy była 
ona słuszna. Dodatkowo odczuwają, iż w niedalekiej przyszłości stanie się im 
coś złego, przejawiają prokrastynację. Andrzej Augustynek wskazuje, iż chorzy 
podkreślają niską samoocenę oraz poczucie własnej wartości. Są przekonani,  
że inni oceniają ich negatywnie, czują się gorsi. Towarzyszy im przekonanie,  
iż nie są w stanie zmienić swojego życia (Augustynek 2015, s. 38-40).

Nerwica natręctw, inaczej zwane zaburzenie obsesyjno-kompulsyw-
ne. Zaburzenie to dotyczy około 3% populacji. U chorego występują obse-
syjne doświadczenia oraz czynności przymusowe. Obsesje są myślami, które  
w świadomości chorego pojawiają się wbrew jego woli, przy czym rozpozna-
je je jako własne. Są one nieprzyjemne, chory chce pozbyć się tych myśli ze 
swojej świadomości. Kompulsje, czyli czynności przymusowe są rytuałami, 
które muszą być wypełnione. Dokonywanie ich łagodzi lęk, ale tylko przez 
krótki czas. Chory musi wykonać określoną czynność przez określoną liczbę 
razy. Niewykonanie tego powoduje wzrost lęku oraz konieczność rozpoczęcia  
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rytuału od początku. Kompulsje najczęściej związane są z higieną osobistą 
(Stirling i Hellewell 2005, s. 99).

Parafilie, określane inaczej jako zaburzenia preferencji seksualnych. Są 
to specyficzne zachowania, w których występują pewne obiekty, sytuacje lub 
praktyki, umożliwiające jednostce pełnię satysfakcji seksualnej. Przy czym po-
woduje to problemy w utrzymaniu normalnej relacji. Jako przykłady można 
wskazać, eretofonofilia – satysfakcja seksualna osiągana jest w momencie mor-
dowania swojego partnera. Rozszerzając, parafilie mogą dotyczyć tego, iż pod-
niecenie seksualne może wyzwalać pewien obiekt np. zwłoki, zwierzę, dziecko. 
Również zadawanie lub odczuwanie bólu – masochizm. Satysfakcję seksualną 
może także powodować pewna nieakceptowalna społecznie sytuacja – ekshibi-
cjonizm, podglądactwo (Augustynek 2015, s. 114-115). Andrzej Augustynek 
wskazuje, że osoby z zaburzeniami preferencji seksualnych nie uważa się za 
osoby chore w związku z tym nie mają potrzeby zmiany swoich upodobań. 
Do podjęcia leczenia zmuszani po dokonaniu czynu zabronionego. Usunięcie 
niepożądanych zachowań następuje poprzez terapię behawioralną. W części 
przypadków niezbędna może być kastracja farmakologiczna w celu osłabienia 
lub wyłączenia popędu seksualnego (Augustynek 2015, s. 116-117). W lite-
raturze związanej z psychopatologią wskazany jest przykład Jeffrya Dahmera, 
seryjnego zabójcy. Dahmer zasłyną w historii zbrodni jako ten, który odbywał 
kontakty seksualne z martwymi lub prawie martwymi ciałami. Swoje ofiary 
mordował, ćwiartował, niektóre z nich zjadał (Meyer 2003, s. 168). Szczegól-
nie niebezpieczną formą parafilii jest pedofilia. Wskazuje się, że zaburzenie to 
częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Około 15 roku życia zaczynają się 
kształtować zachowania związane z molestowaniem. Według badań pierwszy-
mi ofiarami molestowania padają osoby, które sprawca dobrze zna. Pedofile 
swoje zainteresowanie przekładają na chłopców. Dziewczynki częściej padają 
ofiarami ekshibicjonistów (Meyer 2003, s. 177). 

Psychozy są to stany, w których występują głębokie zaburzenia świado-
mości, brak kontaktu chorego ze światem zewnętrznym. Występują urojenia, 
omamy. W stanie psychozy mogą następować nagłe zmiany osobowości, nie-
dostosowanie nastroju, rozkojarzenie. Dezorganizacji ulega sposób myślenia 
chorego. W tym zaburzeniu występuje brak krytycyzmu wobec własnych spo-
strzeżeń w związku z tym chory jest przekonany, że funkcjonuje prawidłowo 
(Augustynek 2015, s. 76). 
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3. KRYMINOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA 
PRZESTĘPSTWA ZABÓJSTWA

Statystyki Polskiej Policji wskazują, że w 2020 roku liczba stwierdzonych 
zabójstw wyniosła 641. Poniższy wykres przestawia dynamikę zmian na prze-
strzeni lat 2000 – 2020. 

Wykres 1. Liczba stwierdzonych zabójstw w Polsce w latach 2000-2020

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/zaboj 
stwo/64003,Zabojstwo.html

Z powyższego wykresu można odczytać, iż w latach 2001 – 2016 na-
stępował spadek liczby stwierdzonych zabójstw, z nieznacznymi wzrostami w 
2007 roku oraz 2009 roku. Od 2016 można zaobserwować, że następuje ich 
wzrost. W porównaniu z 2020 rokiem, aż o 185 przestępstw. Różnica między 
2020 a 2019 stanowi dodatkowe 117 zamachów na życie drugiego człowieka. 
Ważnym podkreślenia jest fakt, iż podobna ilość przestępstw, co w 2020 roku 
miała miejsce w 2011.  Nie stanowi to pozytywnej prognozy związanej z oma-
wianym zjawiskiem. 

Istotnym również jest wskazanie statystyki z lat 1990 – 2000. Przedstawia 
to poniższy wykres. 
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Wykres 2. Liczba stwierdzonych zabójstw w Polsce w latach 1990-2000

Źródło: B. Gruszczyńska 2015, s. 20.

Wskazanie niniejszej statystyki służy zobrazowaniu pewnej prawidłowości 
związanej z transformacją ustrojową, społeczną i gospodarczą w Polsce po 1989 
roku. W latach 1990 – 1994 można dostrzec wzrost czynów z artykułu 148 k.k. 
Przyczyn wskazanego, gwałtownego skoku można upatrywać w polityce jaką 
prowadziło państwo komunistyczne. Przed 1989 rokiem w Polsce przestęp-
czość znajdowała się na niskim poziomie. W państwie komunistycznym do-
minowała ścisła kontrola działalności podejmowanej przez obywateli, surowe 
prawo karne oraz rozbudowany aparat represji. Andrzej Siemaszko wskazuje, 
iż w tamtym okresie władze dokonywały manipulacji przy statystykach. Wyso-
ki poziom przestępczości wskazywałby na pewne problemy, z którymi władza 
nie do końca sobie radzi. Aby osiągnąć pożądany stan dokonywano zmian 
w kwalifikacji prawnej czynu. W tym miejscu jako przykład można wskazać 
kwalifikację jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Dodatkowo dochodziło 
do przesuwania dat przyjmowania zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa, tak by 
nie zepsuć pewnej prawidłowości w statystyce (Siemaszko 1999, s. 167, 171). 

Kluczowym wydaje się również wskazanie jak omawiane zjawisko kształ-
towało się w poszczególnych województwach na przestrzeni lat.
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Wykres 3. Liczba stwierdzonych zabójstw w Polsce w 2010 i 2020 roku z podziałem na 
województwa

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/zaboj 
stwo/64003,Zabojstwo.html

Powyższy wykres przedstawia liczbę stwierdzonych zabójstw w 2010 
(oznaczone na granatowo) i 2020 roku (oznaczone na szaro). Z jego anali-
zy można wyprowadzić stwierdzenie, iż największa ilość zabójstw ma miejsce  
w województwie mazowieckim. Na kolejnym miejscu odpowiednio woje-
wództwo śląskie oraz województwo dolnośląskie. Najmniejszą ilość stwierdzo-
nych zabójstw odnotowano w województwie opolskim, województwie podkar-
packim oraz województwie podlaskim.

3.1. Struktura przestępstwa zabójstwa  
na tle innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 

Struktura przestępstw z rozdziału XIX Kodeksu karnego na przestrzeni 
lat ulega modyfikacjom, udział poszczególnych przestępstw również. Poniższe 
wykresy prezentują, jak sytuacja kształtowała się w 2000, 2010 oraz 2020 roku.  

Na przestrzeni wymienionych okresów można dostrzec, iż na tle prze-
stępstw przeciwko życiu i zdrowiu zabójstwo stanowi nieliczną ilość czynów, 
co jest pozytywnym zjawiskiem. W stosunku do 2010, od 2000 można zauwa-
żyć spadek o 1,4%. W 2020 roku udział zabójstw w stosunku do pozostałych 
przestępstw z rozdziału XIX Kodeksu karnego wynosi 4,6%. W porównaniu  
z latami ubiegłymi, a szczególnie z 2010 rokiem można niestety dostrzec 
wzrost i to o aż 2,4%. Nie jest zjawisko, które napawa optymizmem. Jednakże 
wartym zaznaczenia jest fakt, iż na przełomie wskazanych lat ogólna liczba 
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przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu ulega zmianie. Odpowiednio z 35374 
w 2000 roku do 14031 w 2020 roku. Jest to spadek o ponad 20 000 prze-
stępstw w przeciągu 20 lat. 

Wykres 4. Struktura przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w 2000 r.

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko

Wykres 5. Struktura przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w 2010 r.

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko

Wykres 6. Struktura przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w 2020 r.

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko
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3.2. Motywacja sprawców zabójstw

W literaturze wyróżnia się wiele podziałów motywacji, jakimi kierował się 
sprawca w popełnieniu przestępstwa zabójstwa. Na potrzeby niniejszej pracy 
można przyjąć podział na zabójstwa z motywów – ekonomicznych, seksual-
nych, erotycznych, z zemsty, z poczucia krzywdy, z urojenia, ze strachu i za-
grożenia. Wyróżnia się także kategorię zabójstw bez motywu.

Zabójstwo z motywów ekonomicznych związane jest z pragnieniem po-
siadania. Motyw ekonomiczny może przybrać dwojaki charakter. Po pierwsze 
może to wynikać z woli działania samego sprawcy. Określa się je wówczas 
jako zabójstwo rabunkowe. Po drugie może wynikać z woli innego podmiotu –  
zabójstwo na zlecenie. W podanym przypadku kluczowe są korzyści jakie 
sprawca może uzyskać w wyniku śmierci innej osoby. Autorki opracowania 

„Motywy sprawców zabójstw” wskazują, że zabójcy działający na zlecenie sta-
nowią przykład tych sprawców, którzy poprzez dokonanie zbrodni osiągają 
korzyści majątkowe. Podkreślają również, że ci zabójcy w niektórych przy-
padkach posługują się różnymi technikami np. podanie trucizny w formie za-
strzyku (Żywucka-Kozłowska i Szczechowicz 2013, s. 90 – 91). Emilia Gałka 
dodaje, iż, ofiara jest najczęściej spokrewniona ze sprawcą. Socjalizacja spraw-
cy przebiegała w niekorzystnych warunkach. Sprawców charakteryzuje niskie 
poczucie własnej wartości, problemy przy podejmowaniu decyzji. Działanie 
zabójcy rabunkowego wynika z poczucia zagrożenia, że może zostać rozpo-
znany – w tym właśnie celu pozbywa się ewentualnych świadków zdarzenia. 
Autorka podkreśla, iż zabójstwo nie wynika z czynności spontanicznej, a raczej 
jest elementem zamierzonego działania (Gałka 2010, s. 69).

Zabójstwo z powodów seksualnych czy erotycznych mogłoby się wydawać, 
iż stanowi tożsamą kategorię. Monika Całkiewicz wskazuje, iż do motywów 
erotycznych należą np. niewierność partnera, potrzeba usunięcia osoby będącą 
przeszkodą w realizacji erotycznych planów. W podanej kategorii mieści się 
również odmowa zawarcia małżeństwa czy chęć usunięcia kochanki bądź ko-
chanka. Jako przykład Elżbieta Żywucka-Kozłowska i Krystyna Szczechowicz 
wskazują zabójstwo jakie miało miejsce w Łodzi w latach 50. gdzie to mężczy-
zna pozbawił życia swoją żonę i córkę by ponownie być w stanie „wolnym”,  
a następnie rozpocząć życie z inną kobietą, którą obdarzył ogromnym uczu-
ciem (Żywucka-Kozłowska i Szczechowicz 2013, s. 87). Z kolei motyw sek-
sualny to sytuacje, gdzie występuje związek pomiędzy zgwałceniem i zabój-
stwem, stawianie oporu przez osobę zgwałconą i w rezultacie pozbawienie jej 
życia. Zaliczyć można również sytuację, gdzie sprawca zabija ofiarę w obawie, 
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że zostanie przez nią zidentyfikowany (Całkiewicz 2011, s. 84). Emilia Gałka 
wskazuje, iż zabójcy seksualni w porównaniu ze sprawcami z innych motywów 
są młodsi. Agresywne zachowania wynieśli z domu. Ich współżycie seksualne 
rozpoczęło się wcześniej aniżeli rówieśników. Wskazuje się, iż są nieśmiali, nie 
wierzą we własne możliwości. Cechują się pesymistycznym nastawieniem. Wy-
stępuje u nich wysoki poziom lęku, mają tendencję do autoagresji. Zabójstwa 
dokonują z lubieżności i tu Autorka wskazuje jako przykład po niesatysfak-
cjonującym stosunku. Poza tym również w celu pobudzenia, utrzymania bądź 
nasilenia pobudzonego popędu. W literaturze podkreśla się, iż sprawcy nie są 
spokrewnieni z ofiarami. W podanym motywie sprawca cechuje się psychopa-
tyczną osobowością ze skłonnością do sadyzmu. Ciekawym podkreślenia wy-
daje się fakt, iż podczas dokonywania czynu w sprawców występuje satysfakcja 
seksualna, silne emocje, agresja, ale również lęk (Gałka 2010, s. 68). 

Przy zabójstwach z zemsty Monika Całkiewicz wskazuje na fakt, że po-
krzywdzony i sprawca są sobie znani i jako przykłady wskazuje na zabójstwa, 
do których dochodzi między małżonkami, rodzeństwem czy nawet współpra-
cownikami. Dodatkowo podkreśla, iż zbrodnie te z zasady są zaplanowane, 
sprawca nie ukrywa swoich motywów działania. Wolą sprawcy jest przede 
wszystkim ukaranie pokrzywdzonego (Całkiewicz 2011, s. 101, 103). 

Przy zabójstwie motywowanym krzywdą w literaturze wskazuje się na 
to, iż powodem, dla którego sprawca popełnia zbrodnię zabójstwa jest silna 
reakcja emocjonalna na pewną nową sytuację, która u sprawcy wywołuje sil-
ne poczucie krzywdy i gniewu. Obok dostrzega się również poczucie zagroże-
nia. Sprawcy, przy tym motywie charakteryzują się chwiejnością emocjonalną, 
drażliwością. Mają problemy z kontrolą swoich zachowań. Zabronione zacho-
wanie ma pozwolić im na utrzymanie poczucia własnej wartości i w efekcie 
zahamować frustrację, która się w nich narasta (Gałka 2010, s. 70). 

W zabójstwa z poczuciu strachu i zagrożenia kluczową rolę odgrywa po-
krzywdzony, a zabójstwo stanowi pewnego rodzaju reakcję na jego zachowanie. 
Pokrzywdzony swoim zachowaniem powoduje strach u sprawcy. W literaturze 
wskazuje się na sytuacje, kiedy napastnik staje się ofiarą zabójstwa. Owy napast-
nik wcześniej jednak usiłuje dokonać czynu zabronionego na szkodę własnego 
zabójcy lub osób, które może on bronić (Całkiewicz 2011, s. 101, 121). 

Zabójstwo z urojenia statystycznie stanowi małą grupę zabójstw. Ich ofia-
rami są głównie osoby z nimi spokrewnione. Dokonywane zabójstwa wynikają 
z zaburzeń funkcji poznawczych – jako wiodące wskazuje się urojenia i oma-
my. Sprawcy nie przejawiają agresji, jednakże można u nich dostrzec wrogość  
i podejrzliwość w stosunku do innych osób. U sprawców tych występuje 
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zjawisko polegające na zacieraniu się granicy między tym co rzeczywiste, a tym 
co stanowi ich wyobraźnie (Gałka 2010, s. 70).

Ciekawym zjawiskiem, które w praktyce również ma miejsce to zabój-
stwo bez bliżej określonego motywu. Podkreśla się, że zbrodnie te nie należą 
do rzadko występujących. W tym przypadku sprawcy nie są w stanie podać 
przyczyn, które spowodowały to, że pozbawili życia drugiego człowieka. Zda-
rza się, że jako wytłumaczenie podają okoliczność, iż ofiara sama chciała, aby 
pozbawiono ją życia (Żywucka-Kozłowska i Szczechowicz 2013, s. 95-96).

3.3. Modus operandi sprawców zabójstw

Modus operandi definiuje się jako pewny charakterystyczny sposób za-
chowania się sprawcy czynu zabronionego. Jest on z reguły powtarzalny.  
W literaturze podkreśla się iż modus operandi stanowi odzwierciedlenie pew-
nych indywidualnych cech, właściwości i możliwości sprawcy czynu zabro-
nionego. Dodatkowo wskazuje się, iż swoim zakresem obejmuje nie tylko 
zachowanie sprawcy w momencie dokonywania czynu zabronionego ale rów-
nież podejmowane działania przed i po czynie. Jako przykład można wska-
zać sposób przygotowania do popełnienia przestępstwa, sposób ukrycia zwłok  
(Całkiewicz 2011, s. 19-20). 

Z przeprowadzonych badań ankietowych w Sądzie Okręgowym w War-
szawie Monika Całkiewicz wskazuje, iż w większości przypadków działanie 
sprawców było spontaniczne – wynikało z działania pod wpływem emocji 
na skutek kontaktu sprawcy z pokrzywdzonym. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, iż przygotowania do zabójstwa, o ile je czyniono, to najwyżej w cią-
gu tygodnia od dnia realizacji czynu. Ciekawym pozostaje fakt, iż znaczna 
część sprawców w chwili dokonywania zabójstwa pozostawała pod wpływem 
alkoholu. Ofiarami zabójstwa najczęściej padały osoby, które sprawca znał.  
Z tym zagadnieniem łączy się fakt, iż znaczna część zabójstw została dokona-
na w mieszkaniu albo sprawcy, albo ofiary. W następnej kolejności można 
wskazać mieszkanie innej osoby, miejsca publiczne takie jak pub. Podkreślenia 
wymaga fakt, iż sprawcy pozostawiają zwłoki, w miejscu, w którym nastąpi-
ło pozbawienie życia ofiary. W 25% przypadków narzędziem do dokonania 
zbrodni zabójstwa było użycie siły wysłanego ciała. W pozostałych przypad-
kach można wskazać, iż do zabójstwa sprawca użył narzędzia, do którego miał 
łatwy dostęp. Jako podstawowy wskazuje się nóż. W pozostałych przypadkach 
były to między innymi: młotek, siekiera, pasek od spodni, butelka czy nawet 
na noga od stołu. Metoda pozbawienia życia jest ściśle związana z narzędziem 
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jakiego sprawca użył. Skoro to nóż dominuje to w największej liczbie przy-
padków sprawca zadawał rany kłute oraz rany cięte. W kwestii zachowania 
się po dokonaniu czynu w 40% przypadków sprawcy podejmowali czynno-
ści ratujące – powiadomienie pogotowania ratunkowego czy podejmowanie 
własnych działań, najczęściej w postaci tamowania krwi. Jako istotne wyda-
je się przytoczenie, iż w 22% przypadków sprawca sam zgłosił się na policję,  
w 59% przypadków to zatrzymanie przez Policję, krótko po zdarzeniu. Na po-
twierdzenie tego, iż w Polsce przestępczość przeciwko życiu nie jest planowana 
Monika Całkiewicz wskazuje, iż tylko w kilku przypadkach sprawcy prosili 
o potwierdzenie fałszywego alibi swoich najbliższych i tylko po dokonaniu 
czynu zabronionego. Przed jego dokonaniem takie prośby nie były wysyłane 
(Całkiewicz 2011, s. 135-145).

3.4. Opinia sądowo-psychiatryczna wybranych sprawców zabójstw

Opinia sądowo-psychiatryczna jest dowodem z opinii biegłego. Możli-
wość jej przeprowadzenia wynika z art. 202 k.p.k. Opinię tę przeprowadza 
się w momencie, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do stanu psychicznego 
oskarżonego (Boratyńska 2020). Na potrzeby niniejszej pracy zostaną wskazane 
dwie opinie dotyczące Bogdana Arnolda oraz Edmunda Kolanowskiego. 

Bogdan Arnold w historii zasłynął jako „Władca Much”, był to człowiek, 
który w latach 1966 – 1967 pozbawił życia cztery prostytutki, a ich ciała prze-
chowywał w swoim mieszkaniu (Gawliński 2020, s. 7). Konieczność przepro-
wadzenia opinii co do stanu psychicznego Bogdana Arnolda wynikała z faktu,  
iż po zabiciu swoich ofiar żył z ich zwłokami, mimo tego, że zachodziły natu-
ralne procesy biologiczne powodujące ich gnicie. Bogdan Arnold został skiero-
wany na obserwację w Szpitalu Psychiatrii Sądowej w Grodzisku Mazowieckim. 
W toku prowadzenia jej ustalono, iż oskarżony był osobą nadużywającą alkoho-
lu, o osobowości psychopatycznej. W chwili dokonywanych czynów był poczy-
talny. Biegli nie stwierdzili również u niego choroby psychicznej ani niedoroz-
woju umysłowego. Ustalono również, iż w okresie dojrzewania przejawiał cechy 
okrucieństwa. W trwających związkach, jakie podejmował przejawiał przemoc 

– fizyczną i seksualną. Na niskim poziomie miał wypracowane mechanizmy po-
zwalające na dopasowanie się do panujących norm społecznych – częste zmiany 
pracy oraz nietrwałe związki stanowią potwierdzenie tej tezy. Nie miał dosta-
tecznie wykształconej uczuciowości wyższej. W kontaktach seksualnych przeja-
wiał sadyzm i masochizm. Był nieprawdomówny, nieszczery, nie wyrażał żalu, 
nie miał wyrzutów sumienia (Gawliński 2020, s. 213-219).
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Edmund Kolanowski był przede wszystkim nekrofilem. Początkowo od-
kopywał ciała kobiet po to by wycinać z nich narządy płciowe oraz piersi. Słu-
żyły mu do zaspokajania swoich potrzeb seksualnych. Jak wskazuje Andrzej 
Gawliński, w celu pozyskania zwłok zaczął dokonywać zabójstw i okaleczeń 
– w tym 11 letniej dziewczynki. Swoją działalność rozpoczął w wieku 23 lat. 
Andrzej Gawliński podkreśla, iż ciała pierwszej śmiertelnej ofiary nie udało się 
odnaleźć (Gawliński 2021, s. 7). W przypadku Kolanowskiego zostali powoła-
ni biegli z zakresu seksuologii, psychologia i psychiatrii. W przeszłości zdiagno-
zowano u niego charakteropatie, co spowodowało, iż biegli zaczęli podejrzewać 
ograniczenie centralnego układu nerwowego. Opinia psychiatryczna Edmun-
da Kolanowskiego kształtowała się następująco – nie jest ani chory psychicznie, 
ani upośledzony umysłowo. Stwierdzono u niego psychopatyczne zaburzenie 
osobowości. Dodatkowo fetyszyzm i nekrofilię. Co ciekawe zaburzenia, które 
przejawiał nie spowodowały ograniczenia zdolności do rozpoznania znacze-
nia swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem w kontekście prze-
stępstwa zabójstwa. Jedynie w odniesieniu do profanacji zwłok miał w nie-
znacznym stopniu ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem. 
Seksuolog w swojej opinii dodał, iż u Kolanowskiego występują zaburzenia 
związane z nieprawidłową realizacją potrzeb seksualnych oraz, że popełnione 
przestępstwa zostały dokonane na podłożu seksualnym, ale nie z lubieżności. 
Opinia psychologiczna wskazywała na to, iż oskarżony nie posiadał umiejętno-
ści przeżywania winy. Za swoje aspołeczne zachowanie winił otoczenie. Cieka-
wym jest to, iż, jak wskazywał, gdyby posiadał kochającą partnerkę to wówczas 
nie musiałby poszukiwać innej formy zaspokojenia seksualnego (Gawliński 
2021, s. 208-228). Podsumowanie postaci Edmunda Kolanowskiego niech 
stanowi wycinek opinii psychologicznej:

Przy pełnej sprawności intelektualnej umożliwiającej prawidłową kontrolę 
zachowań społecznych, badany egoistycznie realizował swoją zboczoną po-
trzebę seksualną uznając subiektywne poczucie pokrzywdzenia jako uspra-
wiedliwienie swojego postępowania (Gawliński 2021, s. 228). 

3.5. WIKTYMOLOGICZNE ASPEKTY PRZESTĘPSTWA 
ZABÓJSTWA

W tematyce relacji łączącej sprawcę i ofiarę przestępstwa zabójstwa w li-
teraturze wskazuje się: 
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zabójstwo jest prawdopodobnie najbardziej spersonalizowaną zbrodnią  
w naszym społeczeństwie. Motywy nie istnieją bowiem w próżni. Rela-
cja podmiotu do przedmiotu, zbrodniarza do ofiary nabiera zasadnicze-
go znaczenia w przypadku konkretnego, jednostkowego zdarzenia. Za-
bójstwo pozostaje zawsze dynamicznym związkiem między dwoma czy 
więcej osobami, uwikłanymi w życiowy dramat, w którym to wchodzą  
one bez przerwy w bardziej lub mniej bezpośrednie związki. Bardziej niż 
w przypadku jakiegokolwiek innego pogwałcenia norm zachowania relacja 

– sprawca ofiara odsłania motywy, które prowadzą do czynu tak odrażają-
cego jak zabójstwo. Związki osobiste między przestępcą i pokrzywdzonym 
we wszystkich czynach przestępczych odgrywają rolę o wiele mniej poznaw-
czo znaczącą niż w przypadku zabójstwa (Hołyst 2011, s. 972).

Koniecznym było przytoczenie wymienionego fragmentu. Wskazuje on 
na to, iż w przypadku przestępstwa określonego w art. 148 k.k. relacja sprawa 

– ofiara ma bardzo istotne znaczenie. Bardziej niż w przypadku jakiegokolwiek 
innego przestępstwa stypizowanego w ustawie karnej. Przyglądając się bliżej 
temu zagadnieniu należy wskazać, iż przy określaniu tej relacji ma kluczowe 
znaczenie motyw z jakim kierował się sprawca. Należy więc powrócić do tam-
tych rozważań. W literaturze wskazuje się na fakt, iż około 77% wszystkich 
przypadków zabójstw sprawca jak i ofiara znają się. W przypadku zabójstw  
z motywów seksualnych ofiara jest przypadkowa, nieznana sprawcy wcześniej. 
Podkreśla się, iż najwyżej może być to osoba, którą sprawca kojarzy. Nie moż-
na tego powiedzieć, o zabójstwach z urojenia, gdzie ofiarą pada osoba spokrew-
niona dla sprawcy. W przypadku zabójstw z poczucia krzywdy naturalnym 
jest, że ofiara i sprawca są sobie znani. Sprawca chce ukarać ofiarę (Gałka 2010,  
s. 72). Przy przestępstwach z motywów erotycznych, jak wskazuje ich charak-
terystyka, sprawca i ofiara również się znają. W tym przypadku chodzi przecież 
o na przykład usunięcie małżonki, która stoi na przeszkodzie wejścia w nową 
relację czy ukaranie partnera za zdradę. Motyw erotyczny dotyczy osób sobie 
dobrze znanych (Całkiewicz 2011, s. 84).

Hans von Hentig stworzył typologię ofiar zabójstwa, która w szczegól-
ny sposób koncentruje się na cechach osobistych ofiary. W ramach tej typo-
logii wyróżnia się: typ depresyjny, jednostki żądające zysku oraz dręczyciele.  
Typ depresyjny to osoby, które przejawiają słabość czy brak zdolności do 
obrony, częstokroć nieświadomie. Na ich niekorzyść przemawia okoliczność, 
iż izolują się one od reszty społeczeństwa, co zmniejsza ich szanse w razie 
ewentualnego ataku na ich życie. Jednostki żądające zysku to osoby chciwe, 
których celem jest zgromadzenie jak największego majątku. Wskazuje się,  
iż nie przestrzegają oni norm panujących w społeczeństwie. W rezultacie z roli 
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osób przedsiębiorczych, dążących do zwiększenia dóbr materialnych stają się 
ofiarami. Co ciekawe sprawcami są osoby, o podobnym charakterze co one 
same. Dręczyciele to osoby przejawiające agresję. Jako ofiary swoich zachowań 
wybierają osoby słabsze od siebie. W konsekwencji wywołują agresję, u osób 
nad którymi się wyżywają, a następnie własną wiktymizację (Kuźniarowska 
2019, s. 119). Inny podział stworzył S. Schafer. Wyróżniał on następującą 
typologię ofiar: przypadkowa, prowokująca, bezmyślna, słaba psychofizycznie, 
słaba społecznie oraz autodestrukcyjna. Ofiara przypadkowa, jak sama nazywa 
wskazuje nie ma wpływu na stanie się ofiarą ataku na własne życie i zdrowie. 
Odpowiedzialność za ich śmierć ponosi sprawca. Ofiara prowokująca podej-
muje aktywne działanie w celu stania się poszkodowanym, swoim zachowa-
nie niejako zachęca do dokonania zabronionego zachowania. Cechą ofiary 
bezmyślnej jest to, iż powodem zamachu na jej życie i zdrowie jest niedbałe 
przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ofiary słabe psychofi-
zycznie w sposób nieświadomy i warto podkreślić niezawiniony, przyczyniają 
się do swojego pokrzywdzenia. Ich wiktymizacja wynika ze słabej konstrukcji 
fizycznej lub psychicznej. W przypadku ofiar słabych psychicznie, Agnieszka 
Nowotka wskazuje, iż odpowiedzialnym za ich pokrzywdzenie jest społeczeń-
stwo oraz sprawca. Odpowiedzialność społeczeństwa wynika z tolerancji na 
dyskryminację. Na końcu należy wskazać na ofiary autodestrukcji. Są to osoby, 
które poprzez skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych zwiększają 
ryzyko własnej wiktymizacji (Nowotka 2022, s. 180).

Brunon Hołyst wyróżnia określone grupy osób, które są szczególnie na-
rażone na to by stać się ofiarą przestępstwa zabójstwa. Zjawisko to określa 
jako predestynacja (Hołyst 2010, s. 1326). Na predestynację stania się ofiarą 
zbrodni zabójstwa wpływa wiele czynników, wśród których można wskazać 
np. nietypowa osobowość ofiary, relacja emocjonalna między sprawcą a ofiarą, 
szczególnie tą nieprawidłową czy pewna niekorzystna sytuacja społeczna (No-
wotka 2022, s. 180). W ramach tego podziału Hołyst wyróżnia predestynację 
zawinioną, niezawinioną, indywidualną oraz wynikająca z przynależności do 
pewnej grupy. Szczególnie narażoną na stanie się ofiarą zabójstwa wskazuje 
predestynację grupową zawinioną. W jej ramach można wyróżnić osoby zaj-
mujące się nierządem, uzależnionych od alkoholu, osoby awanturnicze, czy 
osoby charakteryzujące się brutalnością. Grupa z predestynacją niezawinioną 
z kolei składa się z osób, których wspólną cechą jest określona sytuacja ekono-
miczna lub zawodowa. W jej ramach wyróżnia się kasjerów, kierowców taksó-
wek, osoby będące funkcjonariuszami Policji (Hołyst 2010, s. 1326). 



269

PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNE UWARUNKOWANIA PRZESTĘPSTWA...

Na rolę ofiary w genezie popełnionego zabójstwa wskazuje Agnieszka 
Nowotka. Na potrzeby omówienia tego zagadnienia stworzyła pięć grup ofiar 
wśród których wyróżniła: ofiary konfliktowe, które poprzez swoje zachowa-
nie wywołały zamach na własne życie. Ofiary uciążliwe, a więc takie, wobec 
których sprawca był zobowiązany do spełniania pewnych świadczeń. Ofiary 
niewygodne, powodujące utrudnienie w realizacji podjętych przez sprawcę 
działań. Ofiary bezkonfliktowe, czyli takie które nie generowały nieporozu-
mień, a nawet starające się utrzymywać pozytywne i zdrowe relację ze sprawcą. 
Ostatnia grupa to osoby przypadkowe, bez jakichkolwiek powiązań za sprawcą. 
Agnieszka Nowotka podkreśla, iż w genezie dokonanego zabójstwa dominowa-
ła grupa ofiar konfliktowych, zaraz obok ofiar bezkonfliktowych. Na samym 
końcu znajdowały się grupy ofiar niewygodnych i uciążliwych. Mężczyźni jako 
ofiary dominują w grupie zabójstw konfliktowych i przypadkowych. Kobiety  
z kolei w grupie uciążliwych i niewygodnych. W tym miejscu szczególnie war-
to omówić grupę ofiar konfliktowych. Są to przede wszystkim osoby awantur-
nicze, prowokujące swoim zachowaniem sprawcę. Konflikty na linii sprawca 
ofiara mogą być długotrwałe, ale nie wyklucza się również tych krótko trwa-
jących. Długotrwałe konflikty są szczególnie niebezpieczne z tego powodu,  
iż do zabójstwa może dojść nawet z błahego powodu, w ramach stałe prowo-
kującego zachowania ofiary. Ten wskazany błahy powód w pewnym momen-
cie może stanowić gwałtowną reakcję sprawcy, a w konsekwencji zamach na 
życie ofiary. Rola pokrzywdzonego w tym przypadku sprowadza się do tego,  
iż przewiduje możliwość stania się ofiarą zabójstwa, że przez swoje zachowa-
nie może się nią stać. Przypuszcza jednak, że jest w stanie uniknąć niebezpie-
czeństwa. Jako przykład należy wskazać osoby agresywne, stosujące przemoc,  
w tym przemoc seksualną wobec sprawcy, osoby uzależnione od alkoholu.  
W literaturze podkreśla się, iż wymienionych łączyły albo relacje małżeńskie 
albo konkubinat. W przypadku grupy ofiar uciążliwych i niewygodnych kry-
tyczne zdarzenia inicjuje stawianie sprawcy żądań, które dla niego nie do za-
akceptowania lub w sytuacji gdy żądania te uniemożliwiały mu zrealizowa-
nie pewnych powziętych planów życiowych. I tu w literaturze podkreśla się,  
iż ofiary uciążliwe to te żądające zwrotu zaległych zobowiązań. Z kolei nie-
wygodne to te, które dążyły do zmiany nawyków i trybu życia sprawcy  
np. uporczywie namawiając do podjęcia leczenia odwykowego. Ciekawym 
przypadkiem są ofiary bezkonfliktowe, wskazuje się, że są to osoby pozytywnie 
nastawione do sprawców, umniejszający im problemom, a nawet wspomagają-
ce ich finansowo. Status ofiary uzyskują z powodu łatwowierności lub z lekce-
ważenia pewnych warunków związanych z bezpieczeństwem. Najczęściej są to 
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osoby starsze. W kategorii ofiar przypadkowych należy wskazać osoby, które 
w niewłaściwym czasie i miejscu spotkały na swojej drodze sprawcę. Ofiarami 
najczęściej padają bezdomni mężczyźni (Nowotka 2022, s. 180).

Podsumowując należy wskazać, iż ofiarą zbrodni jednokrotnego zabój-
stwa najczęściej zostaje osoba, z którą sprawca wszedł w przeszłości w jakąś 
relację. Nie można również zapomnieć o wskazanych predyspozycjach do sta-
nia się ofiarą. Znajomość tej typologii umożliwia zniwelowanie pewnych do-
strzegalnych u siebie cech, a co za tym idzie zmniejszenie prawdopodobieństwa 
zamachu na własne życie i zdrowie. 

4. SPRAWCY ZABÓJSTW W ŚWIETLE BADAŃ

Niniejszy artykuł koncentruje się wokół problematyki psychologicz-
no-psychiatrycznych uwarunkowań związanych z przestępstwem zabójstwa.  
Na potrzeby niniejszej pracy dokonano analizy jedenastu spraw karnych z Sądu 
Okręgowego z Olsztyna, z okresu 2010 – 2022. Zainteresowania koncentro-
wano wokół kwalifikacji prawnej z art. 148 k.k. w związku z art. 31§2 wymie-
nionej ustawy, dlatego też, ostatecznie szczegółowej analizie poddano tylko 
osiem. W pozostałych przypadkach następowała zmiana kwalifikacji prawnej, 
wystąpiło również jedno uniewinnienie. Analiza została przeprowadzona na 
podstawie kwestionariusza, w którym zostały zawarte następujące kwestie: 

1. postępowanie przygotowawcze: ujawnienie przestępstwa, czy podej-
rzany przyznał się do winy,

2. postępowanie sądowe: orzeczona kara, okoliczności łagodzące, oko-
liczności obciążające,

3. okoliczności związane z czynem: czas, miejsce, zachowanie sprawcy 
po czynie, motywacja sprawcy, modus operandi, działanie pod wpły-
wem alkoholu,

4. okoliczności związane z pokrzywdzonym: stosunek sprawcy do po-
krzywdzonego, rola ofiary w genezie przestępstwa,

5. okoliczności związane ze sprawcą: płeć, miejsce zamieszkania, wy-
kształcenie, zawód, stan cywilny, uprzednia karalność, opinia 
sądowo-psychiatryczna,

Celem badań jest potwierdzenie tezy, która jest stawiana w literaturze 
przedmiotu, a mianowicie, że w przypadku zabójstw pojedynczych sprawca 
i ofiara są sobie znani. Dodatkowym elementem, który wymagał analizy to 
wpływ zaburzenia na wymiar kary wobec sprawcy. 
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4.1. Wyniki badań własnych

Poniższe tabele prezentują wyniki badań własnych nad zjawiskiem zabój-
stwa. Pierwszym zagadnieniem jakie zostanie omówione jest sposób ujawnie-
nia przestępstwa. 

Tabela 1. Sposób ujawnienia przestępstwa

Sposób ujawnienia przestępstwa Liczba Udział procentowy

Sprawca powiadomił służby 2 25,0%

Rodzina ofiary powiadomiła służby 1 12,5%

Osoba wspólnie zamieszkała z ofiarą powiadomiła służby 2 25,0%

Sąsiad ofiary poinformował służby 1 12,5%

Przypadkowa osoba poinformowała służby 2 25,0%

Razem 8 100%

Żródło: opracowanie własne

W jednej czwartej przypadków o dokonanym przestępstwie służby uzy-
skały informacje o dokonanym czynie od samego sprawcy, który wezwał po-
moc i poinformował służby. W 25% również organy informację taką powzię-
ły od osoby wspólnie zamieszkałej ze sprawcą lub od osób przypadkowych.  
W jednej ze spraw karnych o popełnionym przestępstwie organy otrzymały 
informacje od najbliższej rodziny ofiary, syn zgłosił fakt, że coś złego stało 
się z jego matką po tym jak urwał się kontakt między nimi. W jednym przy-
padku informacja została uzyskana od sąsiada, który zauważył leżące zwło-
ki. W przypadku, gdyby zsumować podane dane, należy wyciągnąć wniosek,  
iż w sześciu przypadkach informacja ta pochodziła od osoby, która znała 
ofiarę, była to albo rodzina, albo osoba z bliskiego kręgu towarzystwa. Tylko  
w dwóch przypadkach informacja ta pochodziła od osoby kompletnie obcej 
dla ofiary. Kolejnym zagadnieniem, jest przyznanie się sprawcy do popełnio-
nego przestępstwa. 

Tabela 2. Przyznanie się sprawcy do popełnionego przestępstwa w toku postępowania 
przygotowawczego

Przyznanie się sprawcy do popełnionego przestępstwa  
w toku postępowania przygotowawczego Liczba Udział procentowy

Sprawca przyznał się 7 87,5%

Sprawca nie przyznał się 1 12,5%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne
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W znacznej większości, w ponad 87,5% przypadków sprawca przyznał się 
do popełnionego przestępstwa podczas pierwszej czynności procesowej. Tylko 
w jednym przypadku sprawca negował ten fakt, twierdząc, że jest niewinnym.

Orzeczona kara za popełniony czyn jest kolejnym zagadnieniem, którego 
analizy dokonano. Wpływ na wymiar orzeczonej kary miały okoliczności łago-
dzące oraz obciążające w stosunku do każdego ze sprawców. 

Tabela 3. Orzeczona kara za popełnione przestępstwo

Orzeczona kara za popełnione przestępstwo Liczba Udział  
procentowy

3 lata pozbawienia wolności 1 12,5%

5 lat pozbawienia wolności 1 12,5%

8 lat pozbawienia wolności 1 12,5%

12 - 15 lat pozbawienia wolności 3 37,5%

25 lat pozbawienia wolności 2 25,0%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

W trzech przypadkach orzeczona kara kształtowała się między 3 a 8 lat 
pozbawienia wolności. Skazanie na kary pozbawienia wolności między 12,  
a 15 dotyczyły 3 sprawców, którzy wobec których odpowiednio sąd orzekł 
kary 12, 14 i 15 lat pozbawienia wolności. W dwóch przypadkach sąd skazał 
na karę 25 lat pozbawienia wolności. 

Wobec wymienionych sprawców sąd przy wydawanym wyroku uwzględ-
niał okoliczności łagodzące oraz obciążające. Jako okoliczności łagodzące wy-
rok sąd wskazywał na: 

• sprowokowanie krytycznego zdarzenia przez ofiarę (2);
• podjęcie próby ratującej życie (1);
• trudne życie w młodości (1);
• młody wiek (2);
• przyznanie się do winy (4);
• wyczerpujące wyjaśnienia pozwalające na ustalenie przebiegu  

zdarzenia (3);
• pozytywna opinia z aresztu śledczego (3);
• wychowanie w niepełnej rodzinie (1);
• dotychczasowa niekaralność (4);
• skrucha oskarżonego (2);
• pozytywna opinia w miejscu zamieszkania (2);
• brak pozytywnych wzorców ze strony opiekunów (1).
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Z kolei jak okoliczności obciążające sąd wskazywał na: 

• zabójstwo najbliższej osoby (3);
• nieudzielenie pomocy (2);
• pozostawienie ofiary w miejscu, gdzie udzielenie pomocy jest utrud-

nione (1);
• dokonanie czynu po alkoholu (2);
• uprzednia karalność (2);
• drastyczny sposób dokonania zabójstwa (1);
• bezwzględność (1);
• agresywne zachowania wobec przypadkowych osób (1);
• wysoki poziom zdemoralizowania (1);
• brak skruchy (1).

Część przestępstw charakteryzuje się pewną stałością okresu w jakim są 
popełniane. Ciekawym w opinii autora wydaje się wskazanie (na podstawie 
przebadanych spraw), w którym kwartale występowało najwięcej zabójstw. 

Tabela 4. Miesiąc popełnienia przez sprawcę przestępstwa

Miesiąc popełnienia przez sprawcę przestępstwa Liczba Udział procentowy

styczeń – marzec 1 12,5%

kwiecień – czerwiec 1 12,5%

lipiec – wrzesień 2 25,0%

październik - grudzień 4 50,0%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

W toku przeprowadzonej analizy można dostrzec, iż połowa zamachów 
na życie drugiego człowieka ma miejsce w ostatnim kwartale roku – paździer-
nik, listopad i grudzień. Jedna czwarta czynów ma miejsce w miesiącach lipiec, 
sierpień, wrzesień. W toku badanych spraw autor ustalił, iż w I i II kwartale 
roku wystąpiło po jednym czynie z art. 148 k.k.

Tabela 5. Miejsce popełnienia przestępstwa (miasto / wieś)

Miejsce popełnienia przestępstwa (miasto / wieś) Liczba Udział procentowy

wieś 4 50,0%

miasto 4 50,0%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne
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W kontekście aglomeracji w jakiej dokonywane są zamachy na życie ludz-
kie, należy wskazać, iż jest to równomiernie rozłożone w miastach jak i na 
wsiach. Należy więc zaznaczyć, iż nie ma znaczenia dla uchronienia się przed 
zamachami na własne życie czy mieszkamy w małej miejscowości czy jest to 
duże miasto.

Tabela 6. Miejsce popełnienia przestępstwa (mieszkanie / park / wolna przestrzeń)

Miejsce popełnienia przestępstwa  
(mieszkanie / park / wolna przestrzeń) Liczba Udział procentowy

mieszkanie 7 87,5%

wolna przestrzeń 1 12,5%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

W kontekście miejsca w jakim dokonano zabójstwa wskazać należy,  
iż dominuje mieszkanie prywatne. Tylko w jednym przypadku czynu dokona-
no na wolnej przestrzeni. Stanowi to cenną informację dla organów, których 
zadaniem jest przeciwdziałanie zbrodni zabójstwa. Dodatkową informacją 
jaką można wyprowadzić to fakt, iż popełnianie zabójstw w mieszkaniach pry-
watnych może stanowić duże utrudnienie dla wymienionych organów w celu 
wskazanego przeciwdziałania. O ile w przypadku, gdyby czynów dokonywano 
na wolnej przestrzeni to można by zwiększyć ilość patroli, lepiej monitorować 
okolicę.  

Kolejnym kluczowym zagadnieniem jest zachowanie się sprawcy po do-
konaniu zabójstwa. 

Tabela 7. Zachowanie sprawcy po dokonaniu przestępstwa

Zachowanie sprawcy po dokonaniu przestępstwa Liczba Udział procentowy

podjęcie prób ratujących życie 2 25,0%

pozostawienie ofiary lub ucieczka z miejsca zdarzenia 3 37,5%

przeniesienie ofiary w inne miejsce lub ukrycie zwłok 2 25,0%

dalsze zadawanie obrażeń po dokonaniu zabójstwa 1 12,5%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

Po dokonaniu przestępstwa zabójstwa sprawcy przejawiają różne zacho-
wania. Po przeprowadzonej analizie na podstawie zbadanych akt spraw wy-
nikało, iż w trzech przypadkach, co stanowi większość, sprawcy pozostawili 
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ofiary lub uciekli z miejsca zdarzenia. Co czwarty sprawca podjął próby ratu-
jące życie ofiary bądź dokonał przemieszczenia ciała lub ukrycia zwłok. W jed-
nym przypadku sprawca zadawał kolejne obrażenia po dokonanym zabójstwie. 

Tabela 8. Motyw popełnionego przestępstwa

Motyw popełnionego przestępstwa Liczba Udział procentowy

Przemoc ze strony ofiary 2 25,0%

Szantaż ze strony ofiary 1 12,5%

Zazdrość 1 12,5%

Frustracja sprawcy 2 25,0%

Trudny do ustalenia 2 25,0%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

Ciekawym tematem budzącym ogromne zainteresowanie człowieka jest 
motyw, dlaczego dokonywane są zamachy na życie ludzkie. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy z akt spraw, udało się ustalić, iż co czwarte zabój-
stwo spowodowane jest wymienionymi motywami: przemoc ze strony ofiary, 
frustracja sprawcy. W jednej sprawie motywem była zazdrość, w kolejnej zaś 
szantaż ze strony ofiary. W dwóch sprawach motyw popełnienia przestępstwa 
był trudny do ustalenia. 

Tabela 9. Modus operandi sprawcy

Modus operandi sprawcy Liczba Udział procentowy

zadanie ciosu nożem 5 62,5%

zadanie uderzenia siekierą 1 12,5%

zadanie kilkunastu uderzeń narzędziem budowlanym 1 12,5%

zadanie wielu uderzeń pogrzebaczem do kominka 1 12,5%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

Modus operandi, czyli sposób działania sprawcy przedstawia się nastę-
pująco, w przeważającej większości przypadków jest to zadanie ciosu nożem. 
Można to skorelować, z faktem, iż najwięcej zabójstw ma miejsce w domach 
prywatnych. Nóż we wskazanym miejscu jest podstawowym narzędziem wy-
posażenia, używanym właściwie na co dzień. Charakteryzuje się również sku-
tecznością zadanym nim obrażeń. W przypadku pozostałych trzech czynów 
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sprawca posłużył się narzędziami, które stanowią wyposażenie gospodarstwa 
domowego. W tym miejscu należy wskazać: narzędzie budowlane, siekiera, 
pogrzebacz do kominka.

Tabela 10. Relacja między sprawcą, a ofiarą

Relacja między sprawcą, a ofiarą Liczba Udział procentowy

relacja małżeńska 2 25,0%

relacja emocjonalna 2 25,0%

relacja towarzyska 1 12,5%

wspólne zamieszkiwanie 3 37,5%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

Relacja, która charakteryzuje sprawcę i ofiarę również stanowi ciekawe 
zagadnienie, szczególnie dlatego iż ciężkim do wyobrażenia jest fakt, jak bli-
skie sobie osoby mogą dokonywać zamachów na własne życia. Należy wskazać,  
iż w trzech przypadkach, co stanowi większość wymienione podmioty łączył 
fakt wspólnego zamieszkania. Przy czym nie towarzyszyła im relacja emocjo-
nalna lub powiązania rodzinne. W co czwartym przypadku mamy do czynie-
nia z relacją małżeńską lub relacją emocjonalną. Tylko w jednym przypadku 
ofiarę i sprawcę łączyła relacja towarzyska. 

Tabela 11. Rola pokrzywdzonego w genezie popełnionego przestępstwa

Rola pokrzywdzonego w genezie popełnionego 
przestępstwa Liczba Udział procentowy

stosowanie przemocy wobec sprawcy lub osoby mu 
najbliższej 2 25,0%

stosowanie szantażu wobec sprawcy 1 12,5%

uniemożliwienie sprawcy nawiązania relacji z osobą, 
którą darzył silnym uczuciem 1 12,5%

wspólne spożywanie alkoholu 2 25,0%

brak 2 25,0%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

Przestępstwo zabójstwa jest czynem, w którym potępia się sprawcę, za-
pominając częstokroć o wpływie działania samej ofiary na genezę popełnio-
nej zbrodni. Tylko w dwóch sprawach nie doszukano się jakiegokolwiek 
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zachowania ze strony ofiary, które inicjowałoby patologiczne zachowanie ze 
strony sprawcy. W pozostałych przypadkach należy wskazać, iż w dwóch spra-
wach ofiara stosowała przemoc wobec samego sprawcy lub wobec jej osoby 
najbliższej. W dwóch przypadkach ofiara i sprawca spożywali alkohol, który 
miał kluczowe znaczenie w popełnionej zbrodni. W jednym przypadku ofiara 
stosowała szantaż wobec sprawcy. Natomiast w innym ofiara uniemożliwiała 
nawiązanie relacji przez sprawcę, z ofiarą którą darzył silnym uczuciem. 

Tabela 12. Płeć sprawcy

Płeć sprawcy Liczba Udział procentowy

Kobieta 2 25,0%

Mężczyzna 6 75,0%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

Omawiając zagadnienie płci sprawców zabójstw, należy wskazać, iż prze-
ważającą liczbę stanowią mężczyźni. Tylko w przypadku dwóch z badanych 
spraw sprawcą były kobiety. Potwierdza to pewną prawidłowość stanowiącą, 
iż mężczyźni częściej dokonują przestępstw. 

Tabela 13. Wiek sprawcy w chwili popełnienia przestępstwa

Wiek sprawcy w chwili popełnienia przestępstwa Liczba Udział procentowy

18-27 3 37,5%

28-37 1 12,5%

38-47 1 12,5%

48-57 2 25,0%

58-67 1 12,5%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

Analizując wskazane powyżej dane można zauważyć, iż w trzech z ośmiu 
badanych spraw sprawca był w młodym wieku – między 18, a 27 rokiem życia. 
W pozostałych przypadkach są to jednostkowe przypadki, przy czym dwa za-
bójstwa zostały dokonane przez sprawcę w wieku między 48, a 57 rokiem życia. 
Z analizowanych spraw najmłodszy sprawca był w wieku 18 lat, najstarszy zaś 
w wieku 63. 
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Tabela 14. Miejsce zamieszkania sprawcy

Miejsce zamieszkania sprawcy  
(miasto / wieś)

Liczba Udział procentowy

wieś 4 50,0%

miasto 4 50,0%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

Powyższe dane wskazują na miejsce zamieszkania sprawcy. Koreluje ona 
bezpośrednio z tabelą nr 5, w której omówiono aglomerację w jakiej dokony-
wane są zabójstwa. Nie stanowi zatem zaskoczenia fakt, iż miejsce z jakiego 
sprawca pochodził, również w tym samym miejscu działał. 

Tabela 15. Wykształcenie sprawcy

Wykształcenie sprawcy Liczba Udział procentowy

podstawowe 1 12,5%

gimnazjalne 1 12,5%

zawodowe 2 25,0%

średnie 4 50,0%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

W toku przeprowadzonej analizy należy wskazać, iż czterech sprawców 
posiadało wykształcenie średnie. Stanowi to połowę wszystkich badanych 
spraw. Co czwarty sprawca posiadał wykształcenie zawodowe. Jeden sprawca 
posiadał wykształcenie podstawowe, inny zaś gimnazjalne. Żaden sprawca nie 
posiadał wykształcenia wyższego.

Tabela 16. Zawód wykonywany przez sprawcę

Zawód wykonywany przez sprawcę Liczba Udział procentowy

stolarz 1 12,5%

prace dorywcze 3 37,5%

rencistka / rencista 1 12,5%

emerytka / emeryt 1 12,5%

nie wykonuje zawodu 2 25,0%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne
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Wśród badanych spraw sprawcy zajmowali się następującymi zawodami, 
zanim dokonali czynu. W trzech przypadkach były to prace dorywcze, zaś  
w dwóch przypadkach sprawca nie podejmował się żadnej pracy. Jeden spraw-
ca był stolarzem. Dwóch sprawców z kolei było kolejno emerytem i rencistą. 

Tabela 17. Stan cywilny sprawcy

Stan cywilny sprawcy Liczba Udział procentowy

mężatka / żonaty 2 25,0%

panna / kawaler 3 37,5%

rozwódka / rozwodnik 3 37,5%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

Omawiając zagadnienie stanu cywilnego sprawców zabójstw należy wska-
zać, iż w trzech przypadkach były to osoby niepozostających w związkach 
małżeńskich. W kolejnych trzech były to osoby po rozwodzie. W przypadku 
dwóch sprawców były to osoby, którzy byli związani związkiem małżeńskich. 

Tabela 18. Uprzednia karalność sprawców zabójstw

Uprzednia karalność sprawców zabójstw Liczba Udział procentowy

Tak 2 25%

Nie 6 75%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne

W przeważającej większości należy wskazać, iż sprawcy zabójstw z analizo-
wanych spraw karnych nie byli uprzednio karani. Tylko wobec dwójki z nich 
zapadły wyroki – odpowiednio za czyn z art. 278 i 158 k.k, czyli kradzież oraz 
bójka i pobicie.  Kolejny za czyny z art. 226 § 1 oraz art 278§1, 288§1, 193, 
222§1 k.k, a mianowicie znieważenie funkcjonariusza, kradzież, zniszczenie 
lub uszkodzenie cudzej rzeczy, naruszenie miru domowego, naruszenie niety-
kalności cielesnej funkcjonariusza. 

Tabela 19. Popełnienie przestępstwa pod wpływem alkoholu

Popełnienie przestępstwa pod wpływem alkoholu Liczba Udział procentowy

Tak 4 50,0%

Nie 4 50,0%

Razem 8 100%

Źródło: opracowanie własne
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W wymienionych sprawach należy wskazać, iż fakt popełnienia przestęp-
stwa pod wpływem alkoholu rozkłada się równomiernie. Połowa czynów była 
popełniona, gdy sprawca przed podjęciem krytycznego zachowania wprawił 
się w stan odurzenia alkoholowego. Wpływ alkoholu w badanych sprawach 
przejawiał się w ten sposób, iż miał on działanie pozbawiające krytycyzmu 
wobec własnego zachowania u sprawcy. 

Tabela 20. Opinia sądowo-psychiatryczna sprawców zabójstw

Opinia sądowo-psychiatryczna sprawców  
zabójstw

Liczba Udział procentowy

znaczne ograniczenie zdolności pokierowania  
swoim postępowaniem 3 37,5%

znaczne ograniczenie zdolności rozpoznania znacze-
nia czynu i pokierowania swoim postępowaniem 4 50,0%

nieznaczne ograniczenie zdolności rozpoznania 
znaczenia czynu i w sposób znaczny ograniczona 
zdolność pokierowania swoim postępowaniem

1 12,5%

Razem 8 100%

Źródło: Źródło: opracowanie własne

Najważniejszym z punktu widzenia niniejszej pracy jest omówienie opinii 
sądowo-psychiatrycznej jaka została przeprowadzona na potrzeby toczących 
się postępowań karnych. W trzech przypadkach u sprawców wystąpiło znacz-
ne ograniczenie zdolności pokierowania swoim postępowaniem. U czterech 
znaczne ograniczenie zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania 
swoim postępowaniem. U jednego sprawcy wystąpiło nieznaczne ogranicze-
nie zdolności rozpoznania znaczenia czynu i w sposób znaczny ograniczona 
zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Warto także omówić z czego 
poszczególne ograniczenia wynikały. 

Znaczne ograniczenie zdolności pokierowania swoim postępowaniem wy-
stąpiły w następujących sprawach: II K 151/12, II K 133/16 oraz II K 104/19. 

W sprawie II K 151/12 kobieta dokonała zabójstwa męża. W czasie czy-
nu była pod wpływem alkoholu, czynu dokonała w reakcji na patologiczne 
zachowanie męża. Na znaczne ograniczenie zdolności pokierowania swoim 
postępowaniem biegli wskazali:

• zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym pod postacią ograniczo-
nych zaburzeń osobowości;

• zespół uzależnienia od alkoholu;



281

PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNE UWARUNKOWANIA PRZESTĘPSTWA...

• sprawność intelektualna na poziomie podstawowym;
• przejawia niski poziom tolerancji, uparta, nadmiernie koncentrująca 

się na sobie.

W sprawie II K 133/16 zabójstwa dokonała kobieta, którą ofiara przyję-
ła do swojego mieszkania, udzielając jej pomocy. W krytycznym dniu razem 
spożywali alkohol, po czym wywiązała się awantura. W wyniku nieustalonego 
motywu biła ofiarę po twarzy i ciele, dusiła po czym zadała uderzenie nożem 
w okolice klatki piersiowej. Po czynie także kopała i skakała po leżących zwło-
kach. W swojej opinii biegli wskazali na:

• zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym pod postacią ograniczo-
nych zaburzeń osobowości;

• zespół uzależnienia od alkoholu.

W sprawie II K 104/19 sprawca dokonał zabójstwa kilku osób, z którymi 
wynajmował kwaterę. Zabójstwa dokonał jako chęć odwetu, czuł się wyszydza-
ny. W toku opinii sądowo-psychiatrycznej ustalono:

• ostrą reakcję stresową na sytuację zawodową i społeczną powodują-
cą silną i długotrwałą frustrację. W rezultacie spowodowało to silne 
emocje o wysokim poziomie intensywności;

• sprężenie afektu i w konsekwencji rozładowanie agresji poprzez zada-
nie ciosów nożem;

• znaczny stopień upośledzenia intelektualnej kontroli nad emocjami.

Znaczne ograniczenie zdolności rozpoznania znaczenia czynu i po-
kierowania swoim postępowaniem wystąpiło w następujących sprawach:  
II K 130/12, II K 136/10, II K 191/14 oraz II K 99/13. 

W sprawie II K 130/12 mężczyzna dokonał zabójstwa kobiety, którą da-
rzył emocjonalnym uczuciem. W wyniku szantażu, że ujawni ich związek kon-
kubinie mężczyzny, postanowił ją zabić używając do tego młotka murarskiego. 
Zadał jej około 30 uderzeń w głowę. Po czym ciało pozostawił w przydrożnym 
rowie. W wyniku opinii sądowo-psychiatrycznej biegli ustalili, iż na znaczne 
ograniczenie zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim 
postępowaniem miały wpływ następujące okoliczności:

• patologiczna reakcja afektywna o cechach dysformii;
• sprawność umysłowa na poziomie inteligencji niższej od przeciętnej;
• osobowość o cechach nieprawidłowych z cechami niedojrzałości;
• niedojrzałość emocjonalna i społeczna;
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• egocentryzm oraz brak głębszych związków uczuciowych z innymi 
ludźmi;

• ogólny wysoki poziom agresywności;
• brak krytycyzmu wobec własnych zachowań;
• spożyty alkohol obniżył krytycyzm wobec własnego zachowania. 

W sprawie II K 136/10 mężczyzna dokonał zabójstwa swojego wspól-
nika, z którym prowadził nieoficjalnie agencję towarzyską. W jego opinii nie 
wspólnik nie pozwalał odejść z agencji Pani, która świadczyła tam swoje usługi,  
a która sprawca darzył silnym uczuciem. W wymienionej sprawie znaczne 
ograniczenie zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim 
postępowaniem wynikało z ostrej reakcji na stres. 

W sprawie II K 191/14 mąż dokonał zabójstwa żony, zdał jej trzy ude-
rzenia siekierą w głowę, po czym udał się do łazienki w celu odbycia porannej 
toalety. Następnie ciało kobiety zakopał w ogrodzie. Istotnym do wskazania 
jest, iż w wymienionej sprawie żona poświęcała całą uwagę mężowi, z racji na 
choroby somatyczne, które mu towarzyszyły. Powołane dwa składy biegłych 
stwierdzili u sprawcy: 

• uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;
• obniżenie krytycyzmu;
• upośledzenie mechanizmów kontroli impulsów i popędów;
• afekt oraz symptomy chwiejności emocjonalnej;
• zmiany osobowości o charakterze ograniczonym;
• sztywność myślenia;
• nadmierna podejrzliwość;
• stawianie wymagań otoczeniu.

Ostatnią sprawą, w której miało miejsce znaczne ograniczenie zdolności 
rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem jest II K 
99/13. W wymienionej sprawie sprawca dokonał zabójstwa konkubenta swo-
jej matki. W krytycznym dniu wywiązała się awantura między matką sprawcy, 
a jej konkubentem. Sprawca jak i jego matka chciała zatrzymać w mieszkaniu 
konkubenta w oczekiwaniu na przyjazd patrolu policji. Doszło do szarpaniny i 
użycia niebezpiecznego narzędzia. W wyniku czego sprawca zadał pięć ciosów 
w lewą stronę klatki piersiowej, okolice twarzy oraz lewą rękę. W sprawie biegli 
ustalili:

• upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia;
• osobowość o cechach nieprawidłowych;
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• brak przyswojenia norm panujących w społeczeństwie;
• łatwość w reagowaniu napięciem, niepokojem, agresją w sytuacjach 

trudnych.

U jednego sprawcy wystąpiło nieznaczne ograniczenie zdolności roz-
poznania znaczenia czynu i w sposób znaczny ograniczona zdolność pokie-
rowania swoim postępowaniem. Jest to sprawa o sygnaturze II K 129/10.  
W wymienionej sprawie mężczyzna dokonał zabójstwa swojego znajomego,  
z którym wspólnie spożywali alkohol. Z bliżej nieustalonego powodu zadał 
cios nożem. Wartym wskazania jest to, iż sprawca po alkoholu przejawiał za-
chowania agresywne. Uprzednio leczył się w poradni zdrowia psychicznego.  
W toku przeprowadzonej opinii biegli ustalili: 

• ograniczone zaburzenia osobowości;
• stępienie afektu;
• skłonność do drażliwości i zalegania afektu.

4.2. Wnioski z badań własnych

W toku przeprowadzonych badań aktowych nad zjawiskiem zabójstwa  
w związku z art. 31 § 2 k.k. można wysunąć wnioski: 

• przestępstwo najczęściej ujawniły osoby najbliższe ofiary, czyli albo 
sam sprawca, który pozostawał w relacji rodzinnej z ofiarą albo jej ro-
dzina. Dodatkowo były to także osoby wspólnie zamieszkałe z ofiarą 
czy sąsiad;

• w przeważającej większości przypadków sprawca podczas pierwszej 
czynności procesowej przyznał się do popełnionego przestępstwa;

• kary za popełnione przestępstwo kształtowały się między 3, a 15 lat 
pozbawienia wolności. W nieznacznej liczbie przypadków była to 
kara 25 lat pozbawienia wolności. Wobec żadnego ze sprawców nie 
orzeczono kary dożywotniego pozbawienia wolności;

• najwięcej czynów odnotowano w IV kwartale roku;
• aglomeracja w jakiej popełniono zabójstwo nie ma znaczenia,  

ich ilość równomiernie rozkłada się na wsiach i w miastach, rów-
nież w identyczny sposób rozkłada się aglomeracja z jakiej sprawca 
pochodzi;

• jednakże najwięcej czynów zostało popełnionych w mieszkaniach 
prywatnych, udział wolnej przestrzeni jest znikomy;
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• znikomy udział stanowi działanie sprawcy mające na celu podjęcie 
prób ratujących życie, w większości przypadków sprawca albo odda-
lił się z miejsca czynu albo podjął działania mające na celu ukrycie 
zwłok;

• w większości przypadków udało się ustalić motyw z jakiego powodu 
sprawca popełnił zabójstwa, w dwóch przypadkach pozostał trudny 
do ustalenia. Wśród najczęstszych motywów występowały przemoc 
ze strony ofiary, szantaż. W kilku przypadkach wynikało to z frustra-
cji jaką w sobie sprawca nosił;

• we wszystkich analizowanych sprawach sprawca posłużył się narzę-
dziem, które miał w wyposażeniu gospodarstwa domowego. Użył go 
poprzez zadanie ciosu, najczęściej były to narzędzie tnące takie jak 
nóż czy siekiera;

• we wszystkich badanych sprawach sprawca i ofiara byli sobie znani, 
wynikało to z następujących relacji – wspólne zamieszkiwanie, relacja 
rodzinna, relacja emocjonalna;

• w znacznej większości również istotna była rola ofiary w genezie po-
pełnionego przestępstwa, tylko w dwóch przypadkach występował 
brak przyczynienia się ofiary;

• w kontekście płci mężczyźni dominują jako sprawcy przestępstwa 
zabójstwa;

• w przypadku kryterium wieku, połowa sprawców była między 18,  
a 47 rokiem życia, przy czym dominujący był zakres pomiędzy 18, a 27;

• połowa sprawców posiadała wykształcenie średnie, w następnej kolej-
ności zawodowe, gimnazjalne oraz podstawowe;

• większość sprawców utrzymywała się z prac dorywczych, nieliczna 
grupa nie wykonywała żadnego zawodu;

• znaczna część sprawców była stanu wolnego wynikającego bądź  
z nie zawarcia dotychczas związku małżeńskiego, bądź z rozwiązana go  
w drodze rozwodu;

• stanowcza większość sprawców nie była uprzednio karana za popeł-
nienie jakiegokolwiek przestępstwa;

• stosunek sprawców dokonujących przestępstwa pod wpływem alko-
holu rozkłada się równomiernie. W przypadku czynu popełnionego 
pod jego wpływem miał on działanie wyłączające zahamowania;
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• według opinii sądowo-psychiatrycznej połowa sprawców miała 
znaczne ograniczenie zdolności rozpoznania znaczenia czynu i po-
kierowania swoim postępowaniem. W następnej kolejności znaczne 
ograniczenie zdolności pokierowania swoim postępowaniem. 

PODSUMOWANIE

W celu omówienia zjawiska wskazanego w temacie pracy posłużono się  
w głównej mierze kryminologią.  Jest to interdyscyplinarna nauka. W przy-
padku niniejszej pracy skorzystano z prawa karnego materialnego i psychologii. 

W toku analizy aktów prawnych i literatury można stwierdzić, iż nie każ-
de zaburzenia psychiczne, jakie posiada sprawca wpływa na jego odpowiedzial-
ność karną. W przypadku choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego 
czy innego zaburzenia psychicznego, które powoduje niemożność zrozumie-
nia znaczenia podejmowanego czynu i pokierowania swoim postępowaniem 
sprawcy nie można przypisać zawinienia, a ostatecznie dokonać skazania. 
Wówczas ma zastosowanie środek zabezpieczający w postaci umieszczenia  
w zakładzie psychiatrycznym. Sprawcy charakteryzują się różnorodnymi za-
burzeniami zdrowia psychicznego. W przypadku, gdyby takowe zaburzenie 
powodowało tylko ograniczenie zdolności rozumienia znaczenia podejmowa-
nego czynu i pokierowania swoim postepowaniem wówczas sąd ma możliwość 
zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Potwierdzeniem w praktyce 
wskazanej regulacji są badania własne przeprowadzone na potrzeby pracy.  
W wyniku badań należy wskazać, iż żaden ze sprawców nie został skazany 
na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Słusznym będzie podkreślić,  
że w części analizowanych spraw karnych sprawcy dokonali drastycznych 
zbrodni. Aby ustalić okoliczności, od których zależy ich karalność powołuje się 
biegłych, którzy wydają opinie sądowo-psychiatryczną. Oczywiście wskazując 
na wskazaną problematykę może zdawać się, iż rozwój psychologii pozwolił 
na wyprowadzenie wniosku: wśród ogólnej liczby sprawców mamy do czy-
nienia, z tymi u których występują podane zaburzenia. Nic bardziej mylnego.  
W historii świata wskazuje się na wiele przypadków, gdzie poprzez swoje „cho-
re” popędy niewinne osoby ponosiły śmierć. Niejednokrotnie tymi sprawcami 
były osoby zajmujące wysokie stanowiska w społeczeństwie. 

Przeprowadzone badania stanowią poparcie dla tez zawartych w litera-
turze przedmiotu – miejsce popełnienia zbrodni czy sposób działania spraw-
cy. Wskazuje się, że jest to najczęściej prywatne mieszkanie, a narzędziem  
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zbrodni jest to, co sprawcy mają pod ręką. Nóż jest podstawowym wyposaże-
niem każdego domu, i to właśnie te narzędzie jest najczęściej używane.  

Z przykrością należy zauważyć fakt, iż w 2020 roku, w porównaniu z la-
tami poprzednimi nastąpił skok liczby popełnianych zabójstw. Również udział 
zabójstwa w stosunku do innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu zwięk-
szył swój udział. Nie jest to zjawisko, które napawa optymizmem. 

Aby zmniejszyć liczbę zabójstw wydaje się kluczowym podjęcie działań 
prewencyjnych przez organy ścigania. Policja nie jest w stanie monitorować 
tego, co dzieje się w mieszkaniach prywatnych, działa tylko w momencie do-
konania wezwania. Dlatego istotna jest odpowiednia edukacja społeczeństwa 

– że należy reagować na patologiczne sytuacje dziejące się w swoim najbliż-
szym otoczeniu, iż nie należy odwracać wzroku. Z przykrością można usłyszeć  
o doniesieniach medialnych wskazujących na to, że sąsiedzi widzieli i słyszeli, 
że dzieje się coś złego, jednakże uznali, iż „to nie ich problem”. Tylko dzięki 
wspólnym działaniom społeczeństwa i uprawnionych organów możliwe jest 
zmniejszenie przestępczości, w tym ilości zabójstw. Należy poruszyć jeszcze 
jedno zagadnienie, mianowicie odpowiednia profilaktyka zdrowia psychicz-
nego. Unikanie problemu nie jest jego rozwiązaniem. Prawidłowa działalność 
szkół i pedagogów pozwala w młodym wieku wykryć pewne nieprawidłowe 
postawy i istnieje możliwość wczesnej korekty. Jednakże najważniejszą jed-
nostkę społeczną jest rodzina i to właśnie rodzice lub opiekunowie prawni 
powinni reagować jako pierwsi. 

Przy przeciwdziałaniu zbrodni zabójstwa istotne są także zagadnienia 
wiktymologiczne. Wskazują, w jaki sposób można stać się potencjalną ofiarą 
zbrodni, czasami nawet nie wiedzą o posiadanych do tego predyspozycjach. 
Poza tym podkreślenia wymaga odpowiednie zabezpieczenie aglomeracji miej-
skiej i wiejskiej przed potencjalnymi zamachami na życie i zdrowie. 
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PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC 
DETERMINATIONS OF HOMICIDE

Abstract: This article refers to homicide and psychological and psychiatric determi-
nants of crime. In this work pointed to information related to psychological terms 
in particular definitions personality, personality disorder. Definitions of mental di-
sorders are also indicated, and a selection of them is elaborated in detail. Part of 
the article was devoted to the issue of criminological analysis. Statistics maintained 
by the Polish Police were used. In discussing the statistics, special consideration was 
given to the changes that have occurred over the years between 2000 and 2020. Also 
discussed is how the structure of crimes against life and health. Among the crimi-
nological issues, the motivation of the perpetrators of homicides was pointed out, 
along with their modus operandi. The forensic-psychiatric opinion of two selected 
homicide perpetrators is also included. Victimological issues were also pointed out. 
An analysis of eight criminal cases was carried out as part of the self-study, which 
made it possible to draw final conclusions.

Keywords: homicide, psycho-psychiatric conditions, motivations of homicide 
perpetrators, analysis
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DZIECIOBÓJSTWO  
JAKO TYP UPRZYWILEJOWANEGO 

ZABÓJSTWA

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest uprzywilejowany typ za-
bójstwa jakim jest dzieciobójstwo. Zagadnienie to zostało scharakteryzowane pod 
kątem znamion czynu zabronionego, szczególnych okoliczności, które powinny to-
warzyszyć sprawcy oraz elementów motywacji sprawcy przestępstwa, co oddziałuje 
na ustawowy i sądowy wymiar kary za dokonanie konkretnego czynu. Przywołane 
orzeczenia sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego umożliwiają dokonanie 
prawnokarnej oceny zachowania sprawcy. W pracy ukazano również tło historycz-
ne, cel i znaczenie wyróżnienia uprzywilejowanych typów zabójstwa.

Słowa kluczowe: dzieciobójstwo, uprzywilejowany typ zabójstwa, wymiar kary 

1. WPROWADZENIE

W przepisie art. 149 kk ustawodawca określa typ uprzywilejowany za-
bójstwa jakim jest dzieciobójstwo.   (Kodeks karny z dnia 6.06.1997 r., Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2345). Celem tego artykułu jest omówienie tego właśnie typu. 
Dzieciobójstwo dotyczy zabicia dziecka w okresie porodu i pod wpływem jego 
przebiegu, a to znacznie ogranicza możliwość dokonania tego czynu. W każ-
dym z przypadków uprzywilejowanego zabójstwa powinien zaistnieć określony 
stan psychiczny sprawcy, inny od towarzyszącego podczas popełniania zabój-
stwa w typie podstawowym. Mnogość wskazanych znamion w sposób znaczny 
zawęża zakres stosowania uprzywilejowanych typów zabójstwa.

1 agatazalewska5@wp.pl, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie.



292

AGATA ZALEWSKA

Przedstawiony materiał powstał w oparciu o stanowisko doktryny wyra-
żone w licznych komentarzach, literaturze przedmiotu, publikacjach opisują-
cych konkretny typ uprzywilejowany, a także judykaturze, które umożliwiły 
porównanie stanowisk teoretycznych z praktycznym wykorzystaniem obowią-
zujących przepisów.

Dla pełnego zrozumienia sensu wyróżnienia typu podstawowego, a ko-
lejno uprzywilejowanych i kwalifikowanych zabójstwa, warto odnieść się do 
istoty życia i śmierci. Jak wskazuje R. Tokarczyk, różni filozofowie wypatry-
wali istoty życia w najróżniejszych cechach człowieka, w tym w jego woli, ro-
zumie, czy emocjach, które wspólnie tworzą pełnię życia. Tak też kolejni filo-
zofowie zaczęli zauważać, że długość życia człowieka jest względna, natomiast 
niezniszczalne dążenie do wieczności jest jedynie wytworem ludzkiej wyobraźni. 
Wszyscy jednak zgadzali się co do tego, że życie jest delikatne i przemijają-
ce, a człowiek nie jest się w stanie temu przeciwstawić. De Chardin podnosił,  
że liczba niebezpieczeństw czyhających na człowieka jest ogromna, ich formy 
nieskończenie różnorodne, ich oddziaływanie nieustanne (Tokarczyk 2000, s. 58-
66). Od momentu, gdy życie stało się kategorią wszystkich kategorii, powstała 
konieczność, by wszelkie jego składniki podporządkowały się życiu, a ono sta-
ło się wyznacznikiem wartości. To właśnie filozofia życia sprawiła, że prawo 
opisywane jest tak, jak procesy życiowe (Tokarczyk 2000, s. 106).

Kwestią oczywistą jest, że od daty śmierci mamy do czynienia z określo-
nymi skutkami prawnymi. Jednakże na skutek rozwoju nauki i kultury, ro-
zumienie tego pojęcia uległo pewnym istotnym zmianom. Zgodnie ze starszą 
definicją, śmierć wiązała się z ustaniem krążenia wywołanym niewydolnością 
serca lub płuc. Z uwagi na możliwość podjęcia sztucznej reanimacji, takie ro-
zumienie straciło rację bytu. W nowej definicji miejsce serca i płuc zajął mózg. 
Dopiero, gdy brak jest odruchów świadczących o tym, że mózg człowieka żyje, 
stwierdzić można, że śmierć jest pewna. Niepewność może wzbudzać wielość 
funkcjonujących nawet obecnie definicji śmierci i jej rodzajów, a mianowicie: 
kliniczna, biologiczna, krążeniowa, mózgowa, absolutna, względna itd. Uwy-
puklenia wymaga, że o ile medycyna jeszcze dostrzega jakieś „szczątkowe ży-
cie w umierającym człowieku”, tak w prawie przyjmuje się fikcję całkowitej 
i pełnej śmierci człowieka. Bez względu na powyższe, w ślad za ustaleniami 
poczynionymi przez amerykańskich uczonych z Harvard Medical School przy-
jęto, że nieodwracalna utrata świadomości, myślenia i zanik spontanicznego 
bicia serca, połączone z brakiem klinicznych objawów funkcjonowania mózgu  
w ciągu 24 godzin jest równoznaczne ze śmiercią (Tokarczyk 2000, s. 368-371).
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2. POJĘCIE DZIECIOBÓJSTWA  
ORAZ ANALIZA HISTORYCZNA

Zgodnie z art. 149. k.k. matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod 
wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5 (Kodeks karny z dnia 6.06.1997 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345).

Dzieciobójstwo stanowi przykład uprzywilejowanego typu zabójstwa, 
które można popełnić umyślnie w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym 
(Grześkowiak i Wiak 2021). Zakwalifikowanie tego czynu jako powiązanego 
ze szczególnymi okolicznościami, które powinny mieć wpływ na niższy wy-
miar kary dla sprawcy, zostało umotywowane faktem pozostawania przez ro-
dzącą matkę w stanie zakłóconej równowagi psychicznej wywołanej przebiegiem 
porodu prowadzącym do czynu sprzecznego z naturalnym instynktem macierzyń-
skim (Grześkowiak i Wiak 2021). 

Początkowo, szczególnie w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie,  
aż do rozwoju chrześcijaństwa dzieciobójstwo było społecznie akceptowalne  
i stanowiło naturalny sposób regulowania przyrostu naturalnego, co powiąza-
ne było z warunkami mieszkalnymi i koniecznością zapewnienia wyżywienia 
całej rodzinie. Społeczeństwo nie mogło sobie pozwolić na utrzymywanie słab-
szych jednostek, stanowiących znaczące obciążenie dla grupy (Grudzień 2012, 
s. 4). W starożytnym Rzymie, Sparcie i Grecji dzieci słabsze lub obciążone wa-
dami rozwojowymi skazane były przez społeczeństwo na stracenie (Sitarz 2004,  
s. 55). Zwykle decyzja była podejmowana przez starszyznę, a sam akt pole-
gał na zrzuceniu dziecka ze skał. W starożytnych kulturach nadanie dziecku 
imienia było jednoznaczne z akceptacją jego urodzenia i w pewnym sensie 
stanowiło swoiste zezwolenie na dalsze życie. O tym, że to rodzice decydowali 
o dalszym losie swojego dziecka przemawiało również rzymskie ius vitae ac 
necis (prawo do decydowaniu o życiu i śmierci) (Gałęska-Śliwka i Chwiałkow-
ski 2021). W starożytnym Rzymie funkcjonowało Lex Duodecim Tabularum.  
Na jednej z tablic widniał zapis dziecko, które urodzi się zniekształcone, ma zo-
stać szybko zabite (Zabłocka i Zabłocki 2003, s. 28-29). Jednakże mimo praw-
nego obowiązku zabicia takiego dziecka, niezbędne było oświadczenie pięciu 
obywateli o tym, że dziecko urodziło się jako tzw. „potworek”. Wraz z roz-
wojem chrześcijaństwa pogląd na zabicie własnego dziecka ulegał modyfikacji.  
Z czynu, można powiedzieć, społecznie akceptowalnego, dzieciobójstwo zaczę-
ło być odbierane jako ciężka zbrodnia. Uznawano, że czyn wymierzony prze-
ciwko życiu dziecka był skierowany także przeciwko temu, co boskie (Gru-
dzień 2012, s. 6). Kolejno w IV w. n. e. cesarz Konstantyn wprowadził karę 
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śmierci za popełnienie dzieciobójstwa. Kara była realizowana poprzez wbicie 
na pal albo zakopanie żywcem. Jej surowość znajdowała swe źródło u podstaw 
twierdzeń, iż dziecko zabite przed ochrzczeniem utraciło szansę na zbawienie 
(Strona i Bolechała 2010, s. 79). Natomiast w Constitutio Criminalis Caroli-
na z 1532 r. rodzaj, a zatem surowość kary za dzieciobójstwo była uzależnio-
na od stopnia rozwoju płodu. W tym akcie prawnym również występowała 
kara wbicia żywcem na pal, ale także powieszenie, a przed zakopaniem ciało 
było rozdzierane rozgrzanymi do czerwoności szczypcami (Gałęska-Śliwka  
i Chwiałkowski 2021). Wraz z wejściem w życie edyktu wydanego przez Fry-
deryka Wielkiego w 1765 r., zaczęto karać nie tylko za czyn polegający na za-
biciu dziecka, a także m. in. za zatajenie ciąży. Taka sama kara groziła kobiecie, 
która nie zapewniła sobie i dziecku odpowiednich warunków podczas porodu 
(Myszor 2014, s. 113). Kobieta odpowiadała nawet, gdy dziecko zmarło bez 
jej winy (Prusik 2013, s. 43; Grudzień 2012, s. 14). W prawie toskańskim od 
1786 r. dzieciobójstwo postrzegane było jako zbrodnia popełniona z preme-
dytacją i karano ją dożywotnimi robotami. Natomiast w państwach common 
law nie wyodrębniano dzieciobójstwa jako osobnego czynu, w związku z czym 
taki czyn podlegał pod kwalifikację prawną zabójstwa. Identycznie traktowano 
dzieciobójstwo we Francji (kodeks karny z 1810 r. – w tym przypadku dziecio-
bójstwo odpowiadało typowi kwalifikowanemu zabójstwa przez co sprawczyni 
groziła kara śmierci i kodeks karny z 1971 r.) (Księżopolska-Breś 2010, s. 11). 
Pomimo zaostrzenia kar i respektowania bardziej rygorystycznego traktowa-
nia dzieciobójczyń, z rozwojem cywilizacji zaczęto dostrzegać potrzebę innego 
traktowania kobiet, które dopuściły się dzieciobójstwa. Dlatego też w wielu 
przypadkach zakwalifikowano ten czyn jako typ uprzywilejowany zabójstwa 
i w tym kierunku zaczęto budować zasady odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. Konsekwencją powyższego było to, że w pierwszej połowie XX w. 
większość europejskich ustawodawstw ujęła dzieciobójstwo w odrębnym prze-
pisie penalizującym tenże czyn (Gałęska-Śliwka i Chwiałkowski 2021). Oczy-
wistym jest, że na przestrzeni lat oraz wielu zmian kulturowych i społecznych 
kryminalizacja dzieciobójstwa kształtowała się różnie. Poczynając od społecz-
nej akceptowalności czynu, przez nakładanie surowych kar w postaci ciężkich 
przymusowych robót albo bolesnej kary śmierci, po zakwalifikowanie tego 
czynu jako przestępstwa uprzywilejowanego, co po raz pierwszy zostało doko-
nane w bawarskim Kodeksie karnym z 1813 r. (Księżopolska-Breś 2010, s. 14).  
Bez względu na powyższe, podkreślenia wymaga, że zjawisko to występowało 
od zarania dziejów i w istotnej ich części – bynajmniej tej bardziej współcze-
snej, było potępiane, a sprawczynie surowo karane.
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3. ZNAMIONA CZYNU ZABRONIONEGO

Przypadek ten należy sklasyfikować jako przykład przestępstwa indywidu-
alnego niewłaściwego (Konarska – Wrzosek 2021), charakteryzującego się tym, 
że indywidualna cecha podmiotu popełniającego czyn zabroniony warunkuje 
zastosowanie zaostrzonej lub, jak w tym przypadku, złagodzonej karalności.  
Z kolei w sytuacji, gdy wspomniana indywidualna cecha nie wystąpi, wówczas 
sprawca odpowiada za popełnienie przestępstwa powszechnego, a więc typu 
podstawowego. Kontynuując analizę podmiotu, który może popełnić przed-
miotowe przestępstwo, wskazać należy, że może nim być wyłącznie matka, 
zatem kobieta rodząca lub taka, która zaledwie urodziła dziecko (Konarska 

– Wrzosek 2021). Istotnym jest, że czyn zabroniony może zostać popełniony 
również przez kobietę, która nie jest jego biologiczną matką (Banaś-Grabek, 
Gadecki i Karnat 2020). Inne osoby nie wypełnią wszystkich znamion czynu 
zabronionego określonego w art. 149 k.k. Dlatego jeżeli taki czyn, na pozór 
mogący zostać zakwalifikowanym jako dzieciobójstwo, popełni inna osoba 
niż matka np. ojciec, dziadek, czy inna osoba trzecia, będzie odpowiadała za 
zabójstwo, który to czyn został scharakteryzowany w art. 148 k.k. (Konar-
ska – Wrzosek 2021). Na tej samej zasadzie będzie odpowiadała matka, która 
zabiła dziecko urodzone przez matkę zastępczą tzw. surogatkę (Banaś-Grabek, 
Gadecki i Karnat 2020).

Dobrem prawnie chronionym przez przepis art. 149 k.k. jest życie dziec-
ka w okresie porodu, podczas gdy czas ten liczy się od rozpoczęcia porodu,  
aż do jego zakończenia. Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności karnej jest 
to, by w momencie podejmowania przez matkę czynności sprawczej dziecko 
żyło, choćby z przyczyn medycznych oczywistym byłoby, iż w niedługim czasie 
umrze (Banaś-Grabek, Gadecki i Karnat 2020). Jednakże w przypadku, gdy 
kobieta nie zdaje sobie sprawy z faktu urodzenia martwego dziecka i jedno-
cześnie podejmuje czynności ukierunkowane na pozbawienie dziecka życia, jej 
zachowanie należy zakwalifikować jako nieudolne usiłowanie dzieciobójstwa 
(Królikowski 2017, s. 268-269). Dla bytu przestępstwa bez znaczenia jest czy 
poród przebiegał naturalnie, czy został zakończony przez cesarskie cięcie (Banaś-

-Grabek, Gadecki i Karnat 2020). Natomiast dopuścić się popełnienia przed-
miotowego czynu, jak powyżej wskazano, może wyłącznie matka, która zabija 
dziecko. Czynnością sprawczą przestępstwa dzieciobójstwa jest właśnie zabicie 
dziecka (Grześkowiak i Wiak 2021). Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy 
zostało to uczynione poprzez działanie czy zaniechanie. Skutek w postaci za-
bicia dziecka może powstać jako następstwo każdego z powyżej określonych 
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zachowań sprawcy. Dzieje się tak, ponieważ śmierć dziecka może nastąpić  
np. w rezultacie zadania uderzeń, wywołania obrażeń wewnętrznych, uduszenia, 
czy innych zachowań matki tj. wychłodzenie, niepodwiązanie pępowiny itd. 
(Grześkowiak i Wiak 2021).  Jednakże w przypadku, gdy matka spowoduje 
śmierć płodu, a więc przed rozpoczęciem porodu, jej zachowanie nie wypełnia 
znamion żadnego przestępstwa (Banaś-Grabek, Gadecki i Karnat 2020).

Aby móc zakwalifikować zachowanie sprawcy przestępstwa jako czyn z art. 
149 k.k. konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Mianowicie matka 
musi zabić dziecko podczas porodu i pod wpływem jego przebiegu (Grześko-
wiak i Wiak 2021). Ustawodawca ustala granice popełnienia tego czynu co do 
czasu tj. do którego momentu może on pozostawać w sprzeczności z instynk-
tem macierzyńskim oraz do przyczyny, określanej jako przebieg porodu. Limi-
towanie znamienia czasu jest ważne, gdyż kobieta nie ponosi odpowiedzialno-
ści jeśli przerwie swoją ciążę, także zaawansowaną,  ani za nakłanianie do tego 
innej osoby, ani nawet za pomocnictwo w popełnieniu tego czynu.  Penali-
zowane jest dzieciobójstwo, lecz nieprzerwanie własnej ciąży, a te dwa czyny 
trzeba od siebie odróżnić. Z przerwaniem ciąży mamy do czynienia w czasie 
od początku ciąży do końca jej trwania (Konarska – Wrzosek 2021), więc od 
momentu zaimplantowania komórki jajowej w endometrium do rozpoczęcia 
porodu (Ostrowski 1988, s. 30, 92–94). Wątpliwości interpretacyjne mogą 
budzić sytuacje nietypowe, szczególnie takie, gdy nie występują wszystkie fazy 
porodu. Co więcej, akcja porodowa musi kończyć ciążę, a nie każda jest za 
taką uznawana. Przykładem jest chociażby przedwczesne rozpoczęcie akcji 
porodowej, zatrzymanej przez lekarzy, aby dziecko nienarodzone mogło dalej 
rozwijać się w warunkach dla niego najkorzystniejszych. Nawet jeśli istota jest 
już zdolna do samodzielnego życia, ale nie doszło do akcji porodowej koń-
czącej ciążę, gdzie dowodem na to jest wydalenie lub wydobycie z ciała kobiety 
noworodka lub martwego płodu, zamach taki będzie kwalifikowany właśnie jako 
przerwanie ciąży.  Za przerwanie ciąży odpowiada każda osoba, poza kobie-
tą przerywającą własną ciążę, będąca zdolna do ponoszenia odpowiedzialno-
ści karnej , na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r.  
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży. Informacją niezwykle istotną z uwagi na kwalifikację praw-
ną czynu jest to, że znamię w okresie porodu nie pokrywa się z czasem porodu  
w znaczeniu położniczym, lecz jest to okres dłuższy (Konarska – Wrzosek 2021). 
W jego zakres wchodzi nie tylko czas porodu, który liczy się od pierwszych 
bólów porodowych, powstałych na skutek pojawienia się regularnych skur-
czów macicy i zakończony urodzeniem lub wydobyciem dziecka oraz popłodu  
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(tj. zwykle kilka do kilkunastu godzin), lecz także czas bezpośrednio po poro-
dzie, podczas którego normalna, psychicznie zdrowa kobieta dochodzi do rów-
nowagi psychicznej po odbytym porodzie, co następuje najdalej w ciągu dalszych 
dwudziestu paru godzin (Konarska – Wrzosek 2021; Spett 1977, s. 294).

Znamiona czynu zabronionego nie zawsze wynikają wprost z przepisów. 
Często interpretuje je doktryna oraz orzecznictwo. Odnosząc się do znaczenia 
okoliczności modalnej z art. 149 k.k. Izba Karna Sądu Najwyższego w dniu 
26 października 2006 r. w sprawie o sygn. akt: I KZP 18/06 rozstrzygnęła 
zagadnienie prawne o treści: 

Czy ochronie prawnokarnej przewidzianej w art. 160 KK podlega zdrowie 
i życie dziecka już od momentu rozpoczęcia jego porodu, czy też dopiero od 
momentu oddzielenia dziecka od ciała kobiety lub rozpoczęcia przez dziec-
ko oddychania za pomocą własnych płuc? (Uchwała Sądu Najwyższego  
z dnia 26.10.2006 r., sygn. akt: I KZP 18/06).

Sąd Najwyższy wskazał, że: 

Przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 160 KK jest życie i zdrowie 
człowieka od rozpoczęcia porodu (wystąpienia skurczów macicy, dających 
postęp porodu), a w wypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia koń-
czącego ciążę - od podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia 
tego zabiegu (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.10.2006 r., sygn. 
akt: I KZP 18/06). 

W opisywanej sprawie zarzucono położnym, że:

naraziły nieumyślnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu i utraty życia noworodka -dziecko Agnieszki K.  
w ten sposób, że podczas porodu z niedostateczną częstotliwością dokonywa-
ły osłuchiwania czynności serca płodu, co przyczyniło się do uniemożliwie-
nia wykrycia zagrożenia niedotlenieniem i podjęcia interwencji położniczej 
(Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.10.2006 r., sygn. akt: I KZP 
18/06).

Niezgodności, w odniesieniu do aspektów merytorycznych, opierały się 
na niejednoznacznym rozumieniu takich pojęć, jak „człowiek”, „dziecko naro-
dzone”, czy tego kiedy „dziecko poczęte” stanie się „człowiekiem”. W kodeksie 
karnym ustawodawca nie określił legalnej definicji pojęcia „człowiek”, stąd wy-
nikają wątpliwości interpretacyjne. Istotnym jest, że w odniesieniu do każdej 
dyscypliny naukowej, chociażby medycyny i systemów np. etycznego, prawne-
go, religijnego, rozumienie tychże pojęć może znacznie od siebie odbiegać, co 
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bez wątpienia wpływa na klasyfikację danego przypadku pod stosowną normę 
prawną. Co więcej taka luka prawna może uzależniać klasyfikację od poglądów 
osoby stosującej prawo, gdyż w tym zakresie pozostawiono jej wolność ocenną. 
To najczęściej prowadzi do powstawania rozbieżności orzeczniczych  tzw. linii 
orzeczniczych w sprawach o analogicznym podłożu prawnym i faktycznym, co 
jest często niekorzystne dla całego systemu prawnego. Dla właściwego, rzetel-
nego i racjonalnego prowadzenia rozważań Sąd Najwyższy zastosował również 
wykładnię systemową odnosząc się przy tym do art. 149 k.k. W kontekście 
tego przepisu odniósł się do znamienia czasu tj. okoliczności modalnej po-
dawanej jako „w okresie porodu”, która siłą rzeczy oddziela czasowo pojęcia 

„dziecko poczęte” od „człowieka”. Bez znaczenia pozostaje w tym przypadku 
zakres odpowiedzialności karnej sprawcy tego przestępstwa. W przepisie okre-
ślono, że dobrem prawnie chronionym jest życie „dziecka”. Dlatego, jeżeli 
w chwili popełnienia czynu (w czasie porodu pod wpływem jego przebiegu) 
mamy do czynienia z dzieckiem, a nie „dzieckiem poczętym”, to ramy czasowe 
porodu stają się wyznacznikiem zakresu znaczeniowego tego pojęcia (Uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 26.10.2006 r., sygn. akt: I KZP 18/06). Ponadto, 
jeśli uwzględni się, że w przypadku, gdy matka nie wypełni ustawowych zna-
mion przestępstwa dzieciobójstwa, jak też inne osoby współdziałające z ko-
bietą rodzącą w jakiejkolwiek z form sprawstwa, ponoszą odpowiedzialność 
karną na zabójstwo z art. 148 k.k., to nie powinno być wątpliwości co do tego,  
że ustawodawca traktuje życie dziecka w okresie porodu na równi z życiem 
człowieka (art. 148 k.k.) Nie można również stwierdzić, by ustawodawca war-
tościował życie ludzkie w zależności od etapu jego rozwoju. Przyczyną, dla 
której ustawodawca zdecydował się zastosować łagodniejszy wymiar kary dla 
sprawcy dzieciobójstwa (matki) jest jej stan psychiczny. O celowości odniesie-
nia się przez Sąd Najwyższy przepisu do art. 149 k.k., w przypadku dokonywa-
nia analizy stanu faktycznego i prawnego w niniejszej sprawie, świadczy także 
konieczność wyznaczenia momentu, od którego ochronie prawnokarnej pod-
lega rodzący się w przypadku cesarskiego cięcia. Sąd Najwyższy podniósł, że: 

w wypadku, w którym zabieg cesarskiego cięcia nie jest dokonywany  
w okresie trwającego już porodu, lecz stanowi alternatywny sposób ukończe-
nia ciąży (a nie porodu) - także w całym okresie wykonywania tego zabiegu 
życie i zdrowie rodzącego się podlega prawnokarnej ochronie przyznanej 
człowiekowi. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zabieg ten jest odmiennym 
sposobem przeprowadzenia porodu (zob. R. Dębski, op. cit., tom 5, s. 296). 
Nie ma zatem powodów, dla których cały okres wykonywania zabiegu,  
a więc od chwili rozpoczęcia przygotowania do niego, miałby być - z punk-
tu widzenia prawnokarnej ochrony - traktowany inaczej, niż okres porodu. 
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Przeciwnie, o potrzebie równego traktowania tych okresów przesądza za-
równo brzmienie art. 149 KK, jak i wynikająca z niego celowość udzie-
lenia rodzącemu się pełnej ochrony. Jest też oczywiste - uwzględniając typ 
przestępstwa określonego w art. 160 KK - że stosowanie tego przepisu czy-
ni tę ochronę realną (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.10.2006 r.,  
sygn. akt: I KZP 18/06). 

Z powyższego wynika, że znamiona czynu zabronionego powinno się 
poddawać analizie w odniesieniu do całej normy prawnej, która swoje pod-
stawy może mieć nie tylko w innych przepisach, ale także w innych aktach 
prawnych. Dopiero przeprowadzenie wykładni językowej, systemowej, celo-
wościowej, porównawczej, a nawet historycznej ukazującej zmiany rozumienia 
i znaczenia normy na przestrzeni lat, pozwala na przeprowadzenie racjonalnej 
i rzetelnej analizy stanu faktycznego, w stosunku do którego dokonuje się sub-
sumpcji pod stosowną normę prawną.

W doktrynie wskazuje się, że wymagane jest, by zamiar zabicia dziecka 
pojawił się właśnie w wyniku silnego przeżycia wywołanego przebiegiem porodu 
(Grześkowiak i Wiak 2021), zatem by występował związek przyczynowy po-
między zamiarem zabicia dziecka a samym przebiegiem porodu. Jeżeli matka 
wcześniej powzięła zamiar zabicia dziecka, to jej czyn, jako naganny, nie po-
winien zostać zakwalifikowany jako typ uprzywilejowany zabójstwa (Konarska 

– Wrzosek 2021). Jednakże samo wystąpienie ówczesnego zamiaru pozbycia 
się dziecka nie uniemożliwia dokonania kwalifikacji zachowania matki jako 
czynu z art. 149 k.k. Potwierdza to także judykatura podnosząc, że: istnienie 
wcześniejszego zamiaru zabójstwa przyszłego dziecka, samo przez się nie przesądza 
o kwalifikacji czynu   (Wyrok Sądu Najwyższego z 27.03.1981 r., sygn. akt:  
IV KR 32/81). Sąd Najwyższy wytłumaczył w wyroku z dnia 27 marca 1981 
roku, w sprawie o sygnaturze akt: IV KR 32/81 motywy rozstrzygnięcia oraz 
wskazał, że zamiar sprawcy czynu zabronionego nie jest stały i może ulec zmia-
nie w czasie. Ponadto wyłożył podstawy dokonania błędnej kwalifikacji praw-
nej czynu, w tym ukazując, że: 

nie można natomiast odmówić słuszności twierdzeniom obrońcy oskarżonej, 
iż Sąd Wojewódzki dokonał błędnej oceny prawnej tak przypisanego czynu 
oskarżonej, klasyfikując go z art. 148 § 1 KK. Istnieją w sprawie poważne 
i niedające się usunąć wątpliwości co do zamiaru oskarżonej dopuszcze-
nia się przestępstwa z art. 148 § 1 KK. Dowodu świadczącego o istnieniu 
zamiaru dokonania przestępstwa z art. 148 § 1 KK nie może stanowić 
w szczególności podniesione w motywach zaskarżonego wyroku ukrywa-
nie przez oskarżoną ciąży. Tego rodzaju bowiem zachowanie występuje  
u większości niezamężnych kobiet zachodzących w ciążę. W rozpoznawanej 
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sprawie było tym bardziej uzasadnione, jeśli się uwzględni fakt, iż nie była 
to pierwsza ciąża oskarżonej. Wstyd przed otoczeniem a także lęk przed 
gniewem rodziny były w przekonaniu oskarżonej w pełni uzasadnione.  
Nie może być również dowodem istnienia tego rodzaju zamiaru stwier-
dzenie oskarżonej złożone w toku postępowania przygotowawczego (k. 48), 
iż zamierzała się pozbyć dziecka z chwilą jego urodzenia. Stwierdzenie 
tego rodzaju nie przesądza jeszcze zamiaru zabójstwa, gdyż nie zostało 
wyjaśnione co oskarżona rozumiała pod tym określeniem, tym bardziej  
w świetle jej dalszych wyjaśnień - iż nie zastanawiała się nad sposobem 
pozbycia się dziecka. Na rozprawie natomiast wyjaśniła, iż rozumiała 
przez to ewentualne oddanie noworodka do domu dziecka. Skoro więc nie 
ma dowodów podważających wiarygodność tego rodzaju obrony oskarżo-
nej, należało występujące wątpliwości potraktować zgodnie z zasadą wy-
rażoną w art. 3 KPK - na korzyść oskarżonej (Wyrok Sądu Najwyższego  
z 27.03.1981 r., sygn. akt: IV KR 32/81).

Przytoczone orzeczenie Sądu Najwyższego i wyrażone w nim stanowisko 
może budzić wątpliwości, bowiem wcześniejsze występowanie u matki zamia-
ru zabicia dziecka sprawia, że występowanie znamienia czynu zabronionego 
określonego w art. 149 k.k. w postaci „pod wpływem przebiegu porodu”, czy-
ni jego występowanie mało prawdopodobnym (Konarska – Wrzosek 2021).

Należy także zwrócić uwagę na to, że o ile ustalenie popełnienia czynu 
zabronionego z zamiarem bezpośrednim może budzić wątpliwości, tak tym 
bardziej może je wywoływać wyróżnienie formy zamiaru bezpośredniego,  
a mianowicie zamiaru przemyślanego. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku 
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie o sygn. akt: II AKa 125/16 wyjaśnił, że: 

zamiar przemyślany jako forma zamiaru bezpośredniego cechuje się dłuż-
szym procesem podejmowania decyzji przestępczej, w którym sprawca roz-
waża motywy popełnienia czynu, planuje jego popełnienie, dobiera środki, 
dokonuje czynności przygotowawczych, zatem decyzja przestępcza nastę-
puje po odpowiednim namyśle i przeżyciach sprawcy. Pełna premedytacja 
obejmuje zarówno premedytację zamiaru, jak i premedytację postanowień 
wiążących się z realizacją zamierzonego przestępstwa (Wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Krakowie II Wydział Karny z dnia 7.12.2017 r., sygn. akt: 
II AKa 125/16). 

Przytoczone stanowisko powinno znaleźć zastosowanie do czynu określo-
nego w art. 149 k.k. chociażby z uwagi na intensywne przeżycia towarzyszące 
kobiecie w okresie porodu.

Poród jest aktem fizjologicznym, którego celem jest wydanie na świat 
dziecka. Niektórzy przedstawiciele doktryny, pozostający w mniejszości, opo-
nują, by poród mógł być czynnikiem kryminogennym określanym np. jako 
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różne okoliczności, które w mniejszym lub większym stopniu sprzyjają przestęp-
stwu (Stępniak 1987). Stwierdzenie, że poród może wywołać zamiar pozby-
cia się swojego dziecka uznawane jest za fałszywe (Daszkiewicz 2000, s. 214). 
Przedstawienie takiego poglądu powiązane jest z tym, iż sam poród utożsamia 
się w głównej mierze ze zdarzeniem fizycznym powiązanym z silnymi bólami, 
utratą sporej ilości krwi innymi czysto somatycznymi objawami. Bez znaczenia 
pozostają przeżycia psychiczne kobiety rodzącej, nawet gdy poród odbywa się 
w niekorzystnych warunkach lub w trudnej, czy skomplikowanej sytuacji ży-
ciowej kobiety. Z korzyścią dla sprawcy dzieciobójstwa, pozostali przedstawi-
ciele doktryny popierają, by pojęcie „poród” rozumieć w szerszym tego słowa 
znaczeniu tzn. z uwzględnieniem zarówno zmian somatycznych ustroju, jak 
i troski o przyszłość własną matki i jej dziecka oraz niepewności odnoszącej 
się do sytuacji rodzinnej i środowiskowej (Cieślak 1985, s. 366–367). Owe 
stanowisko widoczne jest także w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym w 
wyroku z dnia 11 czerwca 1974 r., w sprawie o sygnaturze akt: IV KR 89/74, 
gdzie wskazano, że:

poczytalność w rozumieniu art. 25 kk (kodeks karny z 1969 roku) sta-
nowi zagadnienie odrębne i niezależnie od wymogu wpływu przebiegu 
porodu należącego do znamion przestępstwa z art. 149 KK i odnoszącego 
się do zespołu czynników psychofizycznych i społecznych, ściśle związanych 
zarówno z aktem porodu jak i sytuacją życiową matki, które wpłynęły  
w konkretnym przypadku na jej decyzję zabicia własnego dziecka (Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 11.06.1974 r., sygn. akt: IV KR 89/74).

Powyższe potwierdza, że przebieg porodu dotyczy szerokiego spektrum 
czynników, w szczególności fizycznych, psychicznych i społecznych. Stanowi-
sko te jest aktualne również w świetle nowszego orzecznictwa, czego przykła-
dem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 października 2002 r. 
w sprawie o sygnaturze akt: II AKA 256/02, w którym podniesiono, iż: 

zamiar dzieciobójstwa pod wpływem porodu (art. 149 KK) jest wynikiem 
zespołu czynników psychofizycznych, psychologicznych., fizjologicznych  
i społecznych, związanych zarówno z porodem, jak i sytuacją życiową mat-
ki. Nie spotyka się wypadków wyzwolenia agresji samodzielnie przebiegiem 
porodu, bez udziału pozostałych czynników, a jeśli takie występują, powin-
ny być wartościowane wedle kryteriów poczytalności jako przypadki pato-
logiczne (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24.10.2002 r.,  
sygn. akt: II AKA 256/02).
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Dlatego też należy stwierdzić, że wszystkie wskazane dotychczas okolicz-
ności mają wpływ na wystąpienie zamiaru zabicia dziecka pod wpływem poro-
du i pod tym kątem powinno się analizować każdy z przypadków ewentualnego 
dzieciobójstwa. Dopiero bowiem przypatrując się indywidualnemu przypad-
kowi porodu zauważyć można występowanie po sobie kolejnych faz porodu, 
objawów fizycznych i cierpień kobiety rodzącej oraz procesów psychicznych 
zachodzących w konkretnym momencie, które mają niebanalne znaczenie dla 
całego porodu i zamiaru sprawcy dzieciobójstwa. Z reguły procesy biologiczne 
są uchwytne i stałe, tak psychiczne nie dość, że są niezwykle trudnym obiek-
tem badawczym, to są również zindywidualizowane i uzależnione od bardzo 
wielu pobocznych czynników (Konarska – Wrzosek 2021). Mimo to, nawet 
poród przebiegający bez żadnych komplikacji budzi nasilenie podstawowych 
lęków (Fijałkowski i Bukowczyk 1962, s. 608; Tarnawski 1982, s. 94). Nato-
miast odnosząc się do stanu rodzącej, poród może być dla niej łatwy, średni 
bądź ciężki, spodziewany albo niekoniecznie, procesem kobiecie znanym bądź 
stanowiącym novum. Co więcej może odbywać się w stanie oczekiwania na 
dziecko lub strachu i niepewności, w towarzystwie innych osób albo w samot-
ności. Ważne jest też, czy dziecko to było przez matkę lub jej bliskich pożądane, 
wówczas mogą pojawić się troski o jego dalsze życie i zdrowie, albo, czy wyda-
rzenie narodzin dziecka jest dla matki doniosłą chwilą, czy zupełnie jej obojęt-
ną (Konarska – Wrzosek 2021). Ponadto dziecko może przypominać matce  
o jej własnych cierpieniach i trudnym życiowym położeniu (Konarska- 
Wrzosek 2000, s. 178–179), co ma znaczenie dla jej nastawienia na pojawienie 
się tego dziecka. Jak widać, istnieje niezwykle wiele aspektów w życiu kobiety, 
które mogą lec u podstaw pojawienia się zamiaru zabicia własnego dziecka, co 
nie powinno zostać utracone z pola widzenia podczas dokonywania kwalifika-
cji prawnej czynu zabronionego.

Wymagane jest również wystąpienie związku pomiędzy stanem psychicz-
nym rodzącej a zabiciem dziecka. Podobne stanowisko ugruntowało się w ju-
dykaturze, w tym w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 wrze-
śnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 176/18, gdzie wskazano, że: 

istota uprzywilejowanego typu zabójstwa dziecka (art. 149 KK) wynika 
ze związku przyczynowego, jaki zachodzi pomiędzy stanem psychicznym 
rodzącej a jej działaniem ukierunkowanym na zabicie noworodka. Wa-
runkiem odpowiedzialności na tej podstawie jest wykazanie specyficzne-
go, odbiegającego od normy i destrukcyjnego wpływu porodu na stan psy-
chiczny rodzącej. Przyjmuje się, że taki wpływ może spowodować poród 
długotrwały, obciążony komplikacjami, skutkujący obrażeniami kobiety  
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a w związku z tym powodujący ponadprzeciętne cierpienie fizyczne i 
psychiczne; to ostatnie może także wynikać z warunków i okoliczności,  
w jakich poród się odbywa. Dla zakwalifikowania działania kobiety jako 
występku z art. 149 KK niezbędnym jest więc wykazanie, że to przebieg po-
rodu spowodował taki jej stan psychiczny, że dopuściła się zamachu na życie 
dziecka (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11.09.2018 r.  
sygn. akt: II AKa 176/18).

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie w wy-
roku z  dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 104/15: 

Istota uprzywilejowanego zabójstwa tkwi w ścisłym związku przyczyno-
wym między szczególnym stanem psychicznym kobiety rodzącej a jej czynem 
sprzecznym z naturalnymi uczuciami macierzyńskimi. Poród jest zwykle 
naturalnym procesem fizjologicznym, który nie wywołuje przeżyć będących 
podstawą zamachu na dziecko. Inaczej jest w sytuacji przewidzianej w art. 
149 KK, który wymaga stwierdzenia specyficznego, odbiegającego od normy 
przebiegu porodu lub specyficznej albo odbiegającej od normy wrażliwości 
kobiety na przebieg porodu. Chodzi o takie czynniki jak skomplikowany 
charakter porodu, jego długotrwałość i związane z tym cierpienie rodzą-
cej, istotne obrażenia dróg rodnych, nadmiernie traumatyczne przeżycia 
w sensie cierpienia i bólu, powstające w toku porodu komplikacje, a także 
wyjątkowy stres fizyczny i psychiczny, ten ostatni, jako ostra reakcja na stres 
bądź warunki, w jakich odbywał się poród (Wyrok Sądu Apelacyjnego  
w Krakowie z dnia 4.12.2015 r., sygn. akt: II AKa 104/15).

Jak również Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 24 lipca 2013 r.  
w sprawie o sygn. akt: II AKa 119/13:

przeżycie związane z przebiegiem porodu, jako okoliczność prowadząca do 
uprzywilejowanej kwalifikacji zabójstwa dziecka z art. 149 KK, wyma-
ga stwierdzenia specyficznego, odbiegającego od normy, przebiegu porodu 
lub specyficznej lub odbiegającej od normy wrażliwości kobiety na przebieg 
porodu. Brak symptomów zakłóceń w sferze psychiki po stronie rodzącej 
kobiety wyklucza przyjęcie przepisu art. 149 KK jako podstawy odpowie-
dzialności oskarżonej mimo, iż zamach na życie jej dziecka miał miejsce 
w okresie porodu. Zamachy skalkulowane i przeprowadzone w warunkach 
niezakłóconych porodem mechanizmów emocjonalnych nie mogą być oce-
niane w oparciu o ten przepis (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 
24.07.2013 r. sygn. akt: II AKa 119/13).

Jak wynika z powyższych rozważań, zaburzenia natury psychicznej sta-
nowią warunek sine qua non dokonania subsumcji zachowania sprawcy pod 
normę art. 149 k.k. O powyższym rozważał w szczególności Sąd Apelacyjny 
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we Wrocławiu, a swoje konstatacje zawarł w wyroku z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie o sygn. akt: II AKa 196/17: 

2. Brak symptomów zakłóceń w sferze psychiki po stronie rodzącej kobiety 
wyklucza przyjęcie art. 149 KK jako podstawy odpowiedzialności oskar-
żonej, mimo iż zamach na życie jej dziecka ma miejsce w okresie porodu. 
Zamachy skalkulowane i przeprowadzone w warunkach niezakłóconych 
porodem mechanizmów emocjonalnych nie mogą być oceniane w oparciu 
o ten przepis. 3. Obecna konstrukcja art. 149 KK wyklucza jakikolwiek 
wpływ czynników egzogennych - pozaporodowych na rodzącą - nie są one 
ujęte w treści przedmiotowego przepisu expressis verbis (Wyrok Sądu Ape-
lacyjnego we Wrocławiu z dnia 9.08.2017 r., sygn. akt: II AKa 196/17).

Sąd ten odniósł się również szerzej co do stanu psychicznego ko-
biety podczas porodu oraz tego, kiedy sprzyja on kwalifikacji praw-
nej czynu jako dzieciobójstwa: 

Istota uprzywilejowanego zabójstwa z art. 149 KK tkwi w ścisłym związku 
przyczynowym między szczególnym stanem psychicznym kobiety rodzącej 
a jej czynem sprzecznym z naturalnymi uczuciami macierzyńskimi. Po-
ród jest zwykle naturalnym procesem fizjologicznym, który nie wywołuje 
przeżyć będących podstawą zamachu na dziecko. W sytuacji przewidzia-
nej w art. 149 KK wymaga się stwierdzenia specyficznego, odbiegającego 
od normy przebiegu porodu lub specyficznej albo odbiegającej od normy 
wrażliwości kobiety na przebieg porodu. Chodzi o takie czynniki jak skom-
plikowany charakter porodu, jego długotrwałość i związane z tym cierpie-
nie rodzącej, istotne obrażenia dróg rodnych, nadmiernie traumatyczne 
przeżycia w sensie cierpienia i bólu, powstające w toku porodu komplika-
cje, a także wyjątkowy stres fizyczny i psychiczny, ten ostatni, jako ostra 
reakcja na stres bądź warunki, w jakich odbywał się poród. Brak takich 
uwarunkowań powoduje, że nie sposób uznać, iż zachowanie oskarżonej 
było zdominowane przez przeżycia związane z porodem, co sprzeciwia się 
zakwalifikowaniu go jako występku z art. 149 KK (por. wyrok SA w Kra-
kowie z dnia 4 grudnia 2015 r, II AKa 104/15). Uznanie, że czyn sta-
nowi przestępstwo z art. 149 KK, wymaga ustalenia znamienia w postaci 
zakłócającego czynności psychiczne wpływu porodu, kształtującego zamiar 
podjęcia destruktywnego zachowania wobec dziecka. Nie chodzi o sytuację, 
w której doszło do zniesienia poczytalności lub jej znacznego ograniczenia, 
ale o stan emocjonalny, który swoim natężeniem przewyższa stan silnego 
wzburzenia i cechuje się zawężeniem pola świadomości i uwagi, zaburze-
niami orientacji, pobudzeniem, nadmierną aktywnością, objawami depre-
sji, lęku, złości, rozpaczy, poczucia beznadziei, agresji, które ustępują po 
kilku godzinach. Z punktu widzenia psychologicznego mówi się wówczas 
o „wyczerpaniu walką”, stanie kryzysu psychicznego i szoku poporodowym 
(por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 19 marca 2015 r., II AKa 29/15). 
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W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że przeżycie związane z przebie-
giem porodu, jako okoliczność prowadząca do uprzywilejowanej kwalifika-
cji zabójstwa dziecka z art. 149 KK, wymaga stwierdzenia specyficznego, 
odbiegającego od normy przebiegu porodu lub specyficznej odbiegającej od 
normy wrażliwości kobiety na jego przebieg. Przeżycie, pod wpływem któ-
rego dochodzi do zabójstwa noworodka, stanowi zakłócenie czynności psy-
chicznych, a natężenie tego zakłócenia powinno być takie jak w przypadku 
ograniczonej poczytalności (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 
lipca 2013 r. II AKa 119/13) (Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
z dnia 9.08.2017 r., sygn. akt: II AKa 196/17). 

Z powyższego wynika zatem, że dla zakwalifikowania czynu jako dzie-
ciobójstwa, stan psychiczny kobiety rodzącej musi odbiegać od normy tj. wy-
woływać m. in. silniejsze niż podczas większości porodów bóle, nadmierne 
wzburzenie, wycieńczenie, czy wiązać się z poważnymi komplikacjami.

Do powołaj powyżej judykatury Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  
(II AKa 196/17) odniósł się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
11 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt: II AKa 176/18. Sąd ten podniósł, 
że dla zakwalifikowania czynu matki jako dzieciobójstwa musi występować 
związek przyczynowy między stanem psychicznym kobiety a działaniem, które 
zmierza do zabicia dziecka.

Istota uprzywilejowanego typu zabójstwa dziecka - art. 149 KK - wynika 
ze związku przyczynowego jaki zachodzi pomiędzy stanem psychicznym 
rodzącej a jej działaniem ukierunkowanym na zabicie noworodka. Wa-
runkiem odpowiedzialności na tej podstawie jest wykazanie specyficzne-
go, odbiegającego od normy i destrukcyjnego wpływu porodu na stan psy-
chiczny rodzącej. Przyjmuje się, że taki wpływ może spowodować poród 
długotrwały, obciążony komplikacjami, skutkujący obrażeniami kobiety  
a w związku z tym powodujący ponadprzeciętne cierpienie fizyczne  
i psychiczne, to ostatnie może także wynikać z warunków i okoliczności,  
w jakich poród się odbywa. Dla zakwalifikowania działania kobiety jako 
występku z art. 149 KPK niezbędnym jest zatem wykazanie, że to przebieg 
porodu spowodował taki jej stan psychiczny, że dopuściła się zamachu na 
życie dziecka. Jak trafnie ujął to Sąd Apelacyjny we Wrocławiu chodzi  
o stan emocjonalny, który swoim natężeniem przewyższa stan silnego wzbu-
rzenia i cechuje się zawężeniem pola świadomości i uwagi, zaburzeniami 
orientacji, pobudzeniem, nadmierną aktywnością, objawami depresji, lęku, 
złości, rozpaczy, poczucie beznadziei, agresji (wyrok z 9 sierpnia 2017 r.  
II AKa 196/17) (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 
11.09.2018 r., sygn. akt: II AKa 176/18).

Mieszające się ze sobą podczas porodu bodźce fizyczne i psychiczne, które 
dotykają kobiety rodzącej, nie odpowiadają doznaniom odczuwanym w życiu 
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codziennym, a to powoduje, że poród wywołuje swoisty stan psychiczny, któ-
ry odbiega od normalnego stanu psychicznego towarzyszącego kobiecie na co 
dzień (Hanausek 1962, s. 682). Właśnie w tym stanie często dochodzi do 
nienaturalnych dla matki zachowań, określanych jako społecznie nagannych 
lub niepożądanych, w tym zabicia swojego dziecka. Nie powinno się jednak 
traktować takiego stanu jako „anormalnego”, ponieważ znajduje on uzasad-
nienie w fizjologii kobiety. Po prostu odbiega on od codziennego jej stanu 
psychicznego, „dlatego obniża jej stopień winy w przypadku dopuszczenia się 
dzieciobójstwa, które spenalizowane zostało jako typ zabójstwa uprzywilejo-
wanego”. Z uwagi na to, nie powinno się kategorycznie określać stanu kobiety 
rodzącej w kategoriach niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej. Jest 
to wiedza wymagająca wiadomości specjalnych i tylko w niektórych wypad-
kach zastosowanie znajdzie art. 31 § 1 k.k. uchylający odpowiedzialność kar-
ną niepoczytalnego sprawcy dzieciobójstwa albo art. 31 § 2 k.k. zezwalają-
cy na zastosowanie dodatkowo złagodzonej odpowiedzialności karnej matki 
znajdującej się w stanie poczytalności ograniczonej. Samo jednak wystąpienie 
opisywanego powyżej szczególnego stanu matki nie jest jednoznaczne z zasto-
sowaniem wymienionych instytucji prawa karnego materialnego (Konarska – 
Wrzosek 2021). Z drugie jednak strony w uzasadnieniu rządowego projektu 
Kodeksu karnego czytamy, iż: 

zakłada się, że matka dziecka, która decyduje się na jego uśmiercenie  
w związku z porodem, znajduje się w anormalnej sytuacji motywacyjnej, 
której nie można sprowadzać tylko do silnych lub bardzo silnych bólów 
porodowych, problem tylko w tym, jak silne są jej przeżycia, aby mogły 
doprowadzić do odpowiedzialności za typ uprzywilejowany. W skrajnych 
wypadkach mogą zachodzić silne zakłócenia czynności psychicznych, uza-
sadniając zastosowanie art. 31 § 2 k.k. (Uzasadnienie rządowego projek-
tu Kodeksu karnego, s. 184).

4. KWALIFIKACJA PRAWNA CZYNU MATKI ZABIJAJĄCEJ 
WŁASNE DZIECKO

Przytoczony na wstępie niniejszego rozdziału przepis art. 149 k.k. penali-
zuje zabicie dziecka. Zarówno przepis art. 148 § 1 k.k., jak i art. 149 k.k. może 
odnosić się do dziecka rodzącego się oraz urodzonego . Jednakże:

postawienie zarzutu zabójstwa czy usiłowania zabójstwa wymaga stwier-
dzenia, że w chwili czynu dziecko, na które dokonywano zamachu – żyło 
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(tj. wykazywało którąś z możliwych oznak życia takich jak: oddychanie, 
czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych 
od woli), bez względu na to czy było zdolne do dalszego życia (Konarska 

– Wrzosek 2021). 

Przekładając powyższe rozważania na grunt obowiązujących w Polsce 
przepisów należy odnieść się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”).  
W załączniku nr 1 do rozporządzenia ustawodawca określił, jak powinno się 
rozumieć pojęcie żywego urodzenia. Zatem rozumie się przez nie:

całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, nieza-
leżnie od czasu trwania ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu 
oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, takie jak czynność 
serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, 
bez względu na to, czy sznur pępowiny został przecięty lub łożysko zostało 
oddzielone (Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 666)

Z kolei zgodnie z ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia:

urodzeniem martwym określa się całkowite wydalenie lub wydobycie  
z ustroju matki płodu, o ile nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży, który 
po takim wydaleniu lub wydobyciu nie oddycha ani nie wykazuje żadnego 
innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne 
skurcze mięśni zależnych od woli (Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycz-
nej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 666).

Podkreślenia wymaga, że status noworodka wynikający z żywego, czy 
martwego urodzenia ustala się po całkowitym wydaleniu lub wydobyciu istoty 
z ciała matki, co wynika wprost z przytoczonych powyżej znaczeń pojęć żywe-
go i martwego urodzenia. Z uwagi na fakt, iż polskie prawo karne zapewnia 
ochronę życia dziecka także w okresie porodu, osoba popełniająca w stosunku 
do dziecka, które wykazuje którąkolwiek z oznak życia i nie opuściło nawet 
jeszcze łona matki, czyn wymierzony przeciwko życiu tejże istoty będzie od-
powiadała za jego zabójstwo. Kwestią oczywistą jest, że wówczas szerszej ana-
lizie poddane zostałoby zachowanie sprawcy czynu zabronionego w kontek-
ście form zjawiskowych przestępstwa, zatem ogólnie pojmowanego sprawstwa 
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(Konarska – Wrzosek 2021). Zatem nawet inna osoba współdziała z matką, 
niezależnie czy będzie to sprawstwo kierownicze bądź polecające, wypełni zna-
miona przestępstwa zabójstwa. Per analogiam wnioskuje się, że osoba podże-
gająca matkę do popełnienia przestępstwa dzieciobójstwa lub pomagająca jej  
w dokonaniu tego czynu zabronionego, także będzie odpowiadała za popełnie-
nie czynu z art. 148 § 1. Jak już podniesiono w podrozdziale drugim niniejsze-
go rozdziału, jedynie czyn matki może wypełniać znamiona czynu zabronione-
go stypizowanego w art. 149 k.k.

Immanentny związek z dokonaniem odpowiedniej kwalifikacji prawnej 
czynu ma prawidłowe określenie zamiaru sprawcy. Bowiem może występować 
szereg okoliczności przemawiających za tym, że sprawczyni dążyła do dokona-
nia przestępstwa z art. 148 § 1 k.k., a nie z art. 149 k.k. W tym kierunku kon-
kludował Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 9 sierpnia 2017 r.,  
w sprawie o sygn. akt: II AKa 196/17:

Ukrywanie przez oskarżoną ciąży może stanowić dowód świadczący o ist-
nieniu zamiaru dokonania przestępstwa z art. 148 § 1 KK, co jest tym 
bardziej uzasadnione, jeśli się uwzględni fakt, iż oskarżona pochodzi  
z małej miejscowości i obawia się reakcji społeczeństwa. Wstyd przed oto-
czeniem, a także lęk przed gniewem rodziny były w przekonaniu oskar-
żonej w pełni uzasadnione (Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  
z dnia 9.08.2017 r., sygn. akt: II AKa 196/17).

Z kolei zamiar zabicia dziecka powinien zaistnieć na skutek powstania 
zakłóceń w sferze psychicznej sprawcy, o których szerzej była mowa w podroz-
dziale drugim, na co wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 
16 września 2015 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 212/15:

Uznanie, że zachowanie oskarżonej odpowiada znamionom strony przed-
miotowej i podmiotowej przestępstwa z art. 149 KK wymaga ustalenia, 
że wpływ porodu zakłócił czynności psychiczne oskarżonej i „wyzwolił” 
zamiar spowodowania śmierci noworodka. Brak symptomów zakłóceń w 
sferze psychiki rodzącej kobiety wyklucza zaś możliwość zastosowania prze-
pisu art. 149 KK jako podstawy odpowiedzialności za śmierć noworodka 
nawet wówczas, gdy zamach miał miejsce w okresie porodu (Wyrok Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16.09.2015 r. sygn. akt: II AKa 
212/15).

Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia  
24 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 119/13, ukazując iż:
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Przeżycie związane z przebiegiem porodu, jako okoliczność prowadząca do 
uprzywilejowanej kwalifikacji zabójstwa dziecka z art. 149 KK, wyma-
ga stwierdzenia specyficznego, odbiegającego od normy, przebiegu porodu 
lub specyficznej lub odbiegającej od normy wrażliwości kobiety na przebieg 
porodu. Brak symptomów zakłóceń w sferze psychiki po stronie rodzącej 
kobiety wyklucza przyjęcie przepisu art. 149 KK jako podstawy odpowie-
dzialności oskarżonej mimo, iż zamach na życie jej dziecka miał miejsce 
w okresie porodu. Zamachy skalkulowane i przeprowadzone w warunkach 
niezakłóconych porodem mechanizmów emocjonalnych nie mogą być oce-
niane w oparciu o ten przepis (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 
24.07.2013 r. sygn. akt: II AKa 119/13).

Z powyższego wyczytać można, że nawet w przypadku wypełnienia przez 
sprawcę znamion czynu zabronionego z art. 149 k.k., lecz bez jednoczesnego 
występowania zakłóceń natury psychicznej, niemożliwe jest dokonanie kwali-
fikacji prawnej czynu jako dzieciobójstwa.

Sąd dokonując subsumcji stanu faktycznego pod stosowną normę praw-
ną powinien wziąć pod uwagę całokształt okoliczności danej sprawy. Dlatego 
słuszny wydaje się pogląd Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w wyroku z dnia 
21 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa  29/13, gdzie podniesiono, że:

Działanie w celu pozbawienia życia bezbronnego nowonarodzonego dziec-
ka w zamiarze bezpośrednim, jest postąpieniem zaprzeczającym także 
prawom natury, które wymaga zdecydowanej reakcji wymiaru sprawiedli-
wości. Zasadnym jest odrzucenie możliwości zakwalifikowania działania 
oskarżonej w stanie silnego wzburzenia bądź w płaszczyźnie przepisu art. 
149 KK, nie tracąc z pola widzenia okoliczności, iż oskarżona wraz z dwoj-
giem dzieci była na utrzymaniu konkubenta, który wspierał ją nie tylko 
finansowo, ale także w wychowywaniu dzieci i cieszył się na kolejne dziecko, 
oczekując, że urodzi się córka. Ujawnione w sprawie okoliczności wskazują 
na to, iż oskarżona nie chciała dziecka, jednakże fakt ten w żaden sposób 
nie może usprawiedliwiać jej czynu. Istnieje bowiem wiele możliwości jak 
pozostawienie dziecka w szpitalu, oddanie do adopcji, czy pozostawienie  
w tzw. oknie życia, które umożliwiały oskarżonej wybrnięcie z sytuacji, 
której jak wskazuje niniejsza sprawa, nie była w stanie zaakceptować. Za-
bójstwo, żyjącego kilka godzin, zdrowego noworodka przez matkę musi bu-
dzić odrazę i w konsekwencji spotkać się ze zdecydowaną reakcją i za taką 
należało uznać wymierzoną w pierwszej instancji, karę 14 lat pozbawienia 
wolności (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21.03.2013 r. 
sygn. akt: II AKa  29/13).

Jak widać, sam fakt braku chęci posiadania przez kobietę dziecka nie uza-
sadnia zakwalifikowania jej zachowania jako dzieciobójstwa. Obecnie istnieje 
szereg opcji umożliwiających matce „pozbycie się” dziecka, utrzymując je przy 
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życiu i nie naruszając jego podstawowych praw, dając szanse na dalszy rozwój. 
Jest to kolejny przykład sprawy, gdzie analizie poddano wiele aspektów, w tym 
(pozytywne) nastawienie pozostałych członków rodziny na narodziny kolej-
nego dziecka, które tym bardziej nie uzasadniało zabicia dziecka przez matkę.

Istotny jest fakt, iż zarówno w doktrynie, jak i judykaturze widnieje sta-
nowisko, że:

Podjęte przez sprawcę działanie zmierzające do umyślnego pozbawienia 
życia człowieka przy braku świadomości, że jest on martwy, stanowi usiło-
wanie nieudolne (art. 13 § 2 KK) zbrodni zabójstwa (Wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Katowicach z dnia 31.03.2017 r., sygn. akt: II AKa 48/17).

5. POBUDKI, MOTYWACJA  
ORAZ MODELE SYTUACYJNE DZIECIOBÓJSTWA

Każde zachowanie człowieka, zatem zarówno działanie, jak i zaniechanie, 
ma swoje źródło w zjawiskach motywacyjnych, które mogą występować na 
różnych etapach świadomości. Powyższe odnosi się także do podjęcia decyzji 
o popełnieniu przestępstwa (Tajak 2016, s. 141). W kontekście sprawcy prze-
stępstwa wyróżniamy dwie kategorie przyczyn warunkujących popełnienie 
czynu zabronionego. Są to motywy, inaczej pobudki i przeżycia psychiczne 
oraz czynniki środowiskowe (Borkowska 2020). Motyw powinien być rozu-
miany jako okoliczności wręcz „popychające” do podjęcia decyzji. Zaliczamy 
do nich bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, procesy psychologiczne oraz fizjolo-
giczne (Marzec – Holka 2004, s. 91). Konkretne zestawienie poszczególnych 
motywów wpływa na powstanie motywacji określonych form zachowania 
(Osowska 1958, s. 26).

Kwestią nieoczywistą pozostawało jednak, czy czynniki o charakterze 
społecznym i środowiskowym mogą pozostawać w związku przyczynowym  
z podjęciem przez rodzącą decyzji o zabiciu dziecka, dzięki czemu możliwa 
byłaby kwalifikacja czynu zabronionego jako dzieciobójstwa, a nie innego typu 
zabójstwa. Za wpływem czynników egzogennych na powstawanie i jednocze-
śnie ukierunkowywanie zamiaru zabicia dziecka mogą przemawiać argumenty 
ukazujące znaczenie trudnych sytuacji życiowych na podjęcie decyzji przez ro-
dzącą (Daszkiewicz 2000, s. 216). Mogą to być sytuacje osobiste, rodzinne, czy 
ekonomiczne. Dosyć częstym zjawiskiem jest obawa przed odwróceniem się 
najbliższych, czy wyrzuceniem z domu (Borkowska 2020). Wyróżnia się także 
strach przed zmianą trybu i stylu życia, szczególnie  w przypadku młodych 
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kobiet (Jonda i Treptow 2015, s. 93-94). Kobiety rozpatrują często także 
względy ekonomiczne, które mogą pozostawać w ścisłym związku z faktem 
posiadania już licznego potomstwa (Szwed i Wieczorek 2009, s. 64.) Ponad-
to matka może kierować się pobudkami altruistycznymi tj. dokonuje czynu 
zabronionego chcąc oszczędzić swojemu dziecku cierpienia związanego z jego 
chorobą lub kalectwem (Borkowska 2020). Bez wątpienia istotny wpływ na 
decyzję matki ma również podejście ojca dziecka lub obecnego partnera kobie-
ty do wizji pojawienia się na świecie dziecka (Szwed i Wieczorek 2009, s. 65), 
które może zostać odebrane jako zagrożenie (Latoś 2013, s. 217). Dla kobiety 
dopuszczającej się dzieciobójstwa nie bez znaczenia pozostaje to, w jaki sposób 
doszło do ciąży (np. z przestępstwa zgwałcenia, czy ze stosunku z nieznaną oso-
bą). Odrębnym od wszystkich wymienionych ogniwem wzmacniającym chęć 
popełnienia czynu zabronionego są silne emocje, których natłok oddziałuje 
na zdolność logicznego myślenia i przeprowadzania procesów poznawczych 
(Borkowska 2020).

Co do zasady nie ma wątpliwości, by czynniki społeczne oddziaływały 
na popełniane przestępstwo dzieciobójstwa, lecz nadal w doktrynie istnieje 
spór co do tego, gdzie należałoby je ulokować w procesie decyzyjnym sprawcy. 
Bezsprzecznie nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż jesteśmy świadkami znacz-
nego rozwoju kulturowego, technologicznego, technicznego oraz postępu cy-
wilizacyjnego. Każdy z wymienionych czynników na swój sposób oddziału-
je na podjęcie decyzji o popełnieniu czynu zabronionego. Podobnie wskazał 
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie  
o sygn. akt: II AKa 207/19: 

W XXI wieku wraz z postępem cywilizacyjnym i rozwojem nauk, świado-
mości społecznej jak i poszczególnych jednostek, immanentnym jest dostrze-
ganie nie tylko czynników endogennych, ale też wpływu szeroko pojętego 
środowiska zewnętrznego. Biegli jednoznacznie stwierdzili, że oskarżona  
w odniesieniu do zarzucanych jej czynów czynu miała zachowaną zdolność 
rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swym postępowaniem (Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.06.2020 r., sygn. akt: II 
AKa 207/19).

Trafne może okazać się także stwierdzenie K. Daszkiewicz, że:

Kryminogenny jest nie poród, lecz stresowa sytuacja kobiety, w której życiu 
pojawia się niepożądane dziecko. Kobieta pozbawia życia swe nowo naro-
dzone dziecko nie dlatego, że je rodzi, lecz dlatego, że jest ono niepożądane 
ze względu na jej trudne położenie bytowo-rodzinne lub obawę przed ne-
gatywną oceną środowiska (Daszkiewicz 1976, s. 1225).
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Idąc tym tokiem rozumowania można dojść do wniosku, że rzeczywi-
ście to nie okres porodu bezpośrednio warunkuje u sprawczyni przestępstwa 
powstanie zamiaru zabicia dziecka, a właśnie środowiskowe okoliczności to-
warzyszące jego przyjściu na świat. Podobnie wskazuje H. Wolińska, która 
upatruje powstanie zamiaru dzieciobójstwo wyłącznie u podstaw czynników 
społecznych (Wolińska 1967, s. 1024). Z kolei M. Tarnasek twierdzi, że nie 
powinno się negować komponentu porodu jako czynnika, który także decydu-
je o powzięciu zamiaru dzieciobójstwa (Tarnawski 1981, s. 157).

Szerokie ujęcie czynników wpływających na zamiar sprawcy poparł Sąd 
Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 24 października 2002 r. w sprawie  
o sygn. akt: II AKA 256/02, podnosząc, iż zamiar jest:

wynikiem zespołu czynników psychofizycznych, psychologicznych, fizjo-
logicznych i społecznych, związanych zarówno z porodem, jak i sytuacją 
życiową matki. Nie spotyka się wypadków wyzwolenia agresji samodziel-
nie przebiegiem porodu, bez udziału pozostałych czynników, a jeśli takie 
występują, powinny być wartościowane wedle kryteriów poczytalności jako 
przypadki patologiczne (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
24.10.2002 r. sygn. akt: II AKA 256/02).

Takie interpretowanie zamiaru pozwalało na zakwalifikowanie większej 
ilości czynów jako typu uprzywilejowanego zabójstwa. Kolejne orzeczenia po-
twierdzały jednak, że:

obecna konstrukcja przestępstwa dzieciobójstwa wyklucza jakikolwiek 
wpływ czynników egzogennych (społecznych i środowiskowych) na rodzą-
cą matkę. Przepis art. 149 KK jednoznacznie wskazuje na wpływ jedy-
nie czynników endogennych. Czynniki społeczne (egzogenne) mogą mieć 
wpływ jedynie na wymiar kary (Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocła-
wiu z dnia 16.09.2015 r. sygn. akt: II AKa 212/15).

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie w wy-
roku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 48/17: 

o zastosowaniu przepisu art. 149 KK mogą decydować wyłącznie czynniki 
endogenne, a wykluczyć należy jakikolwiek wpływ czynników egzogennych 
(społecznych i środowiskowych) na rodzącą matkę. Okoliczności natury 
społecznej (pozaporodowe), które warunkowały powstanie zamiaru dzie-
ciobójstwa, mogą być uwzględnione wyłącznie przy wymiarze kary (Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31.03.2017 r., sygn. akt: II AKa 
48/17).
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Tak też stwierdził Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 125/16, ukazując, że:

O zastosowaniu art. 149 KK decydują wyłącznie czynniki endogenne,  
a czynniki egzogenne (społeczne, środowiskowe) - tak obszernie podnoszone 
w omawianej skardze odwoławczej - mogły być ewentualnie uwzględnione 
wyłącznie przy wymiarze kary (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie  
z dnia 7.12.2017 r., sygn. akt: II AKa 125/16).

Dla oceny pobudek i motywacji sprawcy dzieciobójstwa pomocne może 
okazać się odwołanie do typowych, powtarzających się zachowań kobiet do-
puszczających się popełnienia przedmiotowego występku. A. Księżopolska-

-Breś wyróżnia cztery powtarzalne modele sytuacyjne dzieciobójstwa. W pierw-
szym z nich sprawczynią jest młoda kobieta (od 18 do 22 roku życia). Mieszka  
w mieście, często jeszcze razem ze swoimi rodzicami i kontynuuje ścieżkę edu-
kacji. Pozostaje w stałej relacji z jednym partnerem. Zachodzi w ciążę, jednak 
z uwagi na strach przed opinią rodziny, informuje o zaistniałym fakcie wyłącz-
nie partnera. Rodzi dziecko, a następnie je porzuca, tłumacząc, że urodziło się 
ono bez oznak życia. Jeżeli matka wybiera aktywną formę pozbycia się dziecka, 
zazwyczaj wybiera uduszenie. W drugim modelu występuje już starsza kobieta 
(od 35 do 45 roku życia), nieposiadająca wyższego wykształcenia i pozostają-
ca w dysfunkcjonalnym związku małżeńskim, w którym jedynym żywicielem 
rodziny jest mąż (często alkoholik), a kobieta oraz liczne potomstwo pozosta-
ją na jego utrzymaniu. Gdy kobieta zachodzi w kolejną ciążę, pozostawia tę 
informację w tajemnicy. Domyśla się, że mąż nie byłby zadowolony z takie-
go obrotu sytuacji, dlatego po porodzie porzuca dziecko lub nie udziela mu 
pomocy. W tym przypadku najczęściej sprawczyni wykazuje bierną postawę,   
a czyn popełniony zostaje przez zaniechanie. Jednakże zazwyczaj kobieta 
udziela szczegółowych informacji organom ścigania i opisuje zdarzenie w spo-
sób szczegółowy, przyznając się do popełnienia czynu. Opisane dotychczas 
dwa modele występują najczęściej. Kolejne dwa, choć nadal są powtarzalne, to 
mają miejsce zdecydowanie rzadziej. W trzecim modelu czyn popełnia nasto-
latka. Mieszka na wsi i utrzymują ją rodzice. Z jej zachowania wywnioskować 
można, że ma braki w wychowaniu, zaburzenia lub deficyty umysłowe oraz 
jest życiowo niezaradna. Utrzymuje przygodne relacje z wieloma partnerami. 
W momencie dowiedzenia się o zajściu w ciążę, kobieta starannie ją ukrywa. 
Podczas zabijania dziecka najczęściej jest aktywna. Zwykle uderza głową dziec-
ka o twarde podłoże lub zadaje ciosy bezpośrednio w głowę. W toku postępo-
wania wyjaśnienia kobiety pozostają niespójne i mało logiczne. Psycholodzy 
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wskazują na skłonności do konfabulacji. W ostatnim modelu czynu dopusz-
cza się kobieta niepracująca (od 28 do 35 roku życia), która żyje w mieście. 
Utrzymuje ją mąż bądź konkubent. Widoczne są skłonności patologiczne,  
w tym nadużywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków. Nie ukrywa ciąży, 
lecz nie zmienia również trybu swojego życia. Po porodzie twierdzi, że dziecko 
przyszło na świat martwe, a w rzeczywistości zostało porzucone przez mat-
kę (Borkowska 2020). Punktem wspólnym dla każdego z opisanych modeli 
jest brak zainteresowania środowiska sytuacją matki i dziecka (Księżopolska- 
Breś 2010, s. 241-243).

6. USTAWOWY I SĄDOWY WYMIAR KARY

Dla pragmatycznego wyjaśnienia znaczenia ustawowego i sądowego wy-
miaru kary, należy przybliżyć kilka stanów faktycznych wraz z przypisanymi 
do nich rozstrzygnięciami. Przypomnijmy tylko, że zgodnie z ustawową re-
gulacją przewidzianą w kodeksie karnym, przestępstwo to jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (Kodeks karny z dnia 6 czerwca 
1997 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345).

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
uznał oskarżoną E. K. za winną popełnienia przestępstwa z art. 149 KK 
polegającego na tym, że w nocy z 20 na 21 marca 2002 r. w C. bezpośred-
nio po porodzie, będąc pod jego wpływem, z zamiarem pozbawienia ży-
cia swojego nowonarodzonego dziecka zawiązała mu swoje majtki na szyi,  
w wyniku czego nastąpiła śmierć dziecka przez uduszenie i za to skazał 
ją na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie 
zawiesił warunkowo na okres próby wynoszący 4 lata (Wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Katowicach z dnia 6.11.2003 r., sygn. akt: II AKa 396/03).

Prokurator w apelacji zarzucił wyrokowi rażącą niewspółmierność orze-
czonej kary do stopnia społecznej szkodliwości czynu i odniósł się do celów 
kary tj. tego, że powinna ona oddziaływać zarówno na samego sprawcę, jak  
i prewencyjnie na ogół społeczeństwa. Tym samym wniósł o zmianę zaskar-
żonego orzeczenia i wymierzenie kary bezwzględnej 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Sąd Apelacyjny utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Zatem we wskazanej 
sprawie sprawca przestępstwa został skazany na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia 
wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wyno-
szący 4 lata. Sąd wymierzając karę zwrócił uwagę na fakt, że kara nie ma speł-
niać w głównej mierze funkcji społecznego oddziaływania. Istotny był również 
stan psychiczny oskarżonej, dla której popełnienie czynu było zdarzeniem 
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traumatycznym, z którego nie może ona się otrząsnąć oraz zrozumieć swojego 
postępowania. Oskarżona zna moralnie akceptowane i przestrzegane normy 
społeczne i je akceptuje, przez co sąd doszedł do wniosku, że oskarżona nie 
potrzebuje resocjalizacji w dosłownym tego słowa znaczeniu. 

Sąd Okręgowy w Częstochowie, wyrokiem z dnia 5 września 2002 r. uznał 
oskarżoną B. Ś. za winną tego, że w dniu 2 lipca 2000 r. w K., gmina 
R. woj. (...) w okresie porodu, pod wpływem silnego przeżycia związanego 
z jego przebiegiem, w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia swojego 
nowonarodzonego syna nie zapewniła stymulacji oddechowej noworod-
ka, oczyszczenia jamy z resztek wód płodowych, nie zacisnęła pępowiny, 
nie zabezpieczyła syna przed utratą ciepła, nie wezwała fachowej pomo-
cy medycznej i porzuciła go, przy czym wskutek uduszenia gwałtownego  
w następstwie częściowej niedrożności dolnych dróg oddechowych i wychło-
dzenia organizmu spowodowała jego śmierć, czym wyczerpała dyspozycję 
przestępstwa z art. 149 KK i za to, na mocy tegoż przepisu skazał ją na 
karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawie-
sił na okres próby 4 lat z oddaniem jej w tym czasie pod dozór kuratora  
(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10.04.2003 r., sygn. 
akt: II AKa 77/03).

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że przedmiotowe przestępstwo może 
zostać popełnione zarówno na skutek działania sprawcy, jak i jego zaniechania, 
gdzie w przypadku tego drugiego w myśl art. 2 k.k. odpowiedzialności kar-
nej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na 
kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi (Kodeks karny  
z dnia 6.06.1997 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345). Kwestia ta była poruszana 
m. in. w apelacji obrońcy oskarżonej. Sąd Apelacyjny utrzymał zaskarżony 
wyrok w mocy, motywując wskazane rozstrzygnięcie tym, że orzeczona kara 
nie wychodzi poza stopień winy i przystało stwierdzić, iż jest adekwatna do 
wysokiego stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonej.

Nietrudno dostrzec, że w rzeczone rozstrzygnięcia zdają się być korzystne 
dla oskarżonych, gdyż w obydwu przypadkach orzeczona kara nie była wysoka, 
a dodatkowo podlegała warunkowemu zawieszeniu jej wykonania na określony 
przez sąd okres próby. W tym miejscu powstaje potrzeba ukazania, że wyroki 
te zapadły na początku XXI wieku. Zwykle, uznając oskarżoną za winną popeł-
nienia czynu z art. 148 § 1 k.k., sądy orzekają wobec nich kary od 8 do 12 lat 
pozbawienia wolności. W skrajnych przypadkach, jeżeli zaistnieją przesłanki 
kwalifikacyjne czyn w typie kwalifikowanym, gdy zachowanie oskarżonej za-
sługuje na szczególne potępienie, orzekane są przykładowo kary 25 lat pozba-
wienia wolności. Tak też orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w przytaczanym 



316

AGATA ZALEWSKA

już wyroku z dnia 31 marca 2017 r. Sąd uargumentował swoje stanowisko tym, 
że oskarżona od samego początku była negatywnie nastawiona do ciąży, nie 
interesowała się jej przebiegiem, piła alkohol. Sądowi nie umknęły także po-
budki, którymi kierowała się oskarżona podczas dokonywania zbrodni. Otóż 
oskarżona twierdziła, że dziecko będzie stało na przeszkodzie do osiągnięcia 
szczęścia z jej nowym partnerem życiowym. Zatem zachowanie oskarżonej 
uznane zostało za wyrachowane i niezasługujące na usprawiedliwienie.

Mając powyższe na uwadze, brak jest podstaw do uznania, że wymierzona 
oskarżonej zaskarżonym wyrokiem kara nosi cechy rażącej surowości. Jest 
ona współmierna do społecznej szkodliwości czynu i stopnia zawinienia 
oskarżonej. Orzeczenie wobec oskarżonej łagodniejszej kary pozbawienia 
wolności, w obliczu znacznego nagromadzenia okoliczności obciążających 
i nielicznych okoliczności łagodzących, byłoby sprzeczne z celami kary w za-
kresie prewencji szczególnej i ogólnej. Te względy mają tu istotne znaczenie, 
kara musi być bowiem przestrogą również dla innych. Wymierzona oskar-
żonej kara winna nie tylko wywołać u oskarżonej zastanowienie i refleksję, 
ale powinna czynić to także w stosunku do innych, potencjalnych sprawców. 
Odmienna reakcja prawnokarna na czyn oskarżonej, która podejmując 
swoje działania nie tylko świadomie rażąco złamała prawo, okazała brak 
poszanowania dla życia innego człowieka, naruszając podstawowe zasady 
współżycia społecznego, doprowadzając swoim drastycznym działaniem do 
śmierci osoby najbliższej właściwie bez żadnego większego powodu, była-
by rażąco niska. Zabójstwo noworodka przez matkę musi budzić wzgardę  
i w konsekwencji spotkać się ze zdecydowaną reakcją. Za taką należało 
uznać wymierzoną w pierwszej instancji, karę 25 lat pozbawienia wol-
ności (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31.03.2017 r., 
sygn. akt: II AKa 48/17).

PODSUMOWANIE

Mając na uwadze powyższe konkluzje, nadmienić trzeba, że typ uprzywi-
lejowanego zabójstwa z uwagi na popełnienie czynu ze szczególnych okolicz-
nościach, zagrożony jest niższą karą, aniżeli popełnienie czynu zabronionego  
z art. 148 § 1 k.k. Jednak analizując praktyczne wykorzystanie skonkretyzo-
wanych przez ustawodawcę typów uprzywilejowanych (w tym przypadku dzie-
ciobójstwa), naszej uwadze nie powinno umknąć, że zakres ich stosowania nie 
jest wcale szeroki. Co więcej, orzeczeń kwalifikujących zachowanie sprawcy 
jako wypełniającego znamiona typu uprzywilejowanego jest naprawdę niewie-
le. Sądy w orzeczeniach często charakteryzują znamiona tych przestępstw jed-
nocześnie stwierdzając, że sprawca nie wypełnia znamion konkretnego typu 
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uprzywilejowanego zabójstwa. Dzieje się tak ze względu na okoliczności. Życie 
jest nadrzędną wartością i niedopuszczalne jest, by tolerowano zamach na naj-
ważniejsze dobro osobiste człowieka.

Kluczowe znaczenie ma również aspekt prewencji ogólnej i szczególnej. 
Ustawodawca określając ustawowe zagrożenie karą wpływa zarówno na same-
go sprawę (prewencja szczególna), jak i na resztę społeczeństwa (prewencja 
ogólna). Kara jednak nie ma wyłącznie funkcji prewencyjnej, czy izolacyjnej. 
Ma także represjonować sprawcę oraz wpływać na jego resocjalizację. Dlate-
go sąd wybierając rodzaj kary i ustalając jej wymiar powinien odnieść się do 
każdej z wymienionych funkcji, zwracając uwagę na to, czy samo popełnienie 
czynu nie było dla sprawcy wystarczająco traumatycznym przeżyciem.
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KRYMINALISTYCZNE 
ASPEKTY BADANIA MIEJSCA 

WYPADKU DROGOWEGO 

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie sposobu przeprowadzenia kry-
minalistycznego badania miejsca zdarzenia na przykładzie wypadku drogowego. 
Artykuł w swojej treści omawia wersje kryminalistyczne i eksperyment procesowy 
jako elementy pomocnicze przy przeprowadzaniu oględzin miejsca zdarzenia. Pra-
ca przedstawia wybrane aspekty analizy śladów kryminalistycznych zebranych na 
miejscu zdarzenia drogowego. Wskazuje na ich znaczenie w zakresie rekonstrukcji 
przebiegu wydarzeń za pomocą środków w ramach nowych technologii. 

Słowa kluczowe: wypadek drogowy, oględziny miejsca zdarzenia, wersje kry-
minalistyczne, nowe technologie

1. WPROWADZENIE 

Artykuł omawia właściwy proces kryminalistyczny miejsca wypadku dro-
gowego oraz przedstawia niniejszą kwestię z prawnego punktu widzenia. Do-
datkowo praca wskazuje na możliwości wykorzystania programów kompute-
rowych niezbędnych do przeprowadzenia rekonstrukcji wypadków drogowych  
i opisuje ich rolę w uzupełnieniu dowodów.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu przeprowadzenia 
kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia na przykładzie wypadku drogo-
wego. Artykuł w swojej treści omawia wersje kryminalistyczne i eksperyment 
procesowy jako elementy pomocnicze przy przeprowadzaniu oględzin miejsca 
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zdarzenia. Praca przedstawia wybrane aspekty analizy śladów kryminalistycz-
nych zebranych na miejscu zdarzenia drogowego. Wskazuje na ich znaczenie 
w zakresie rekonstrukcji przebiegu wydarzeń za pomocą środków w ramach 
nowych technologii.

W pracy zanalizowano dokładnie art. 177 Kodeksu karnego, w którym za-
warto normę ogólną dotyczącą spowodowania wypadku w komunikacji. Ana-
lizie podano również źródła spowodowania wypadku drogowego oraz wpływ 
osób trzecich na jego przebieg. Istotną przyczyną w tym zakresie mogą być 
również absolutnie nieprzewidywalne zachowania uczestników ruchu. Ocena 
zachowań niemodelowych wielokrotnie umyka organom ścigania, co przy-
czynia się do powstawania negatywnych skutków w zakresie wyników badań 
miejsca wypadku drogowego. W ten sposób niezbędne jest przeanalizowanie 
kryminalistycznych aspektów w ramach badania zdarzenia, w celu wyelimino-
wania wszelkich niejasności dla organów ścigania oraz sądu.

Zadaniem prawa w zakresie ruchu drogowego, o charakterze profilaktycz-
nym, jest eliminowanie potencjalnych zagrożeń w ruchu lądowym. Należy od-
różnić od siebie dwa pozornie tożsame ze sobą zdarzenia, jakimi są wypadek 
drogowy i kolizja drogowa. Aby zdarzenie zostało uznane za wypadek drogo-
wy musi spełnić konkretne znamiona prawem wymagane, musi mieć miejsce  
w ruchu lądowym, spowodowane jest naruszeniem podstawowych zasad bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, a skutkiem tego zdarzenia jest śmierć przynajmniej 
jednej osoby lub doznanie obrażeń ciała skutkujących dysfunkcją czynności na-
rządów wewnętrznych lub rozstrój zdrowia, które trwają dłużej niż 7 dni. 

Aby osiągnąć wyżej przedstawione cele badawcze niezbędne jest nawiąza-
nie do metody dogmatycznej i porównawczej. Nawiązanie do metod dogma-
tycznych w niniejszej pracy pomoże dogłębnie zrozumieć sens wpływu aktów 
prawnych jak i orzecznictwa na kwestię kryminalistycznych aspektów badania 
miejsca wypadku drogowego. Niniejsze metody są w zdecydowanej mierze 
najbardziej pomocne do wysunięcia wszystkich uwag de lege lata oraz postula-
tów de lege ferenda.

2. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA 
BADANIA KRYMINALISTYCZNEGO MIEJSCA 
ZDARZENIA NA PRZYKŁADZIE WYPADKU 
DROGOWEGO

Przymiotnik “kryminalistyczne” w terminie “kryminalistyczne badanie 
miejsca zdarzenia”, ściśle wiąże się z umiejscowieniem oględzin w zakresie 
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kryminalistyki, a które to odnosić należy do wypadku drogowego. Na oglę-
dziny miejsca wypadku drogowego, zatem składa się szereg czynności zarów-
no technicznych, jak i taktycznych. Czynności te polegają w szczególności na 
badaniu, analizie i zabezpieczeniu śladów oraz innych potencjalnych źródeł 
informacji. Ślady i źródła informacji pozwalają na odtworzenie przebiegu zda-
rzenia, obiektywnego jego wyjaśnienia, podania przyczyn oraz okoliczności,  
a w rezultacie do wykrycia sprawcy i zebrania wystarczającego materiału dowo-
dowego na potrzeby postępowania karnego, zatem są to czynności o charakte-
rze procesowym (Kaczmarek 2011, s. 8-9).

Do czynności taktycznych zaliczyć można oględziny, eksperyment, po-
ścig, pułapki i działania operacyjno-rozpoznawcze. Z czynnościami technicz-
nymi wiąże się natomiast utrwalenie miejsca zdarzenia oraz śladów za pomocą 
urządzeń technicznych. Wykonywanie tych czynności, wiąże się z określonymi 
procedurami zapewniających porządek i przejrzystość wykonywanych działań. 
Podstawowymi zasadami w tej materii są: brak możliwości zmiany stanu miej-
sca zdarzenia; konieczny udział osoby kierującej działaniami policji; badanie 
otwartej przestrzeni terenów przyległych do miejsca zdarzenia; sporządzenie 
dokumentacji z przebiegu czynności i z ustalonych faktów zgodnie z art. 143 
§1 kodeksu postępowania karnego. Artykuł ten określa sytuacje, w których 
sporządzenie protokołu jest niezbędne, stanowi on dokument stwierdzający 
dokonania czynności procesowej. Ze względu na złożoność przeprowadzanych 
czynności, dokonano podziału na wyspecjalizowane zespoły. Przykładowymi 
rodzajami zespołów, wyodrębnionych ze względu na zakres czynności przez 
nich podejmowanych, można wyróżnić zespół oględzinowy, zespół operacyjny, 
zespół analityczny oraz zespół logistyczny (Wyrok Sądu Okręgowego w Kiel-
cach z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt IX Ka 1565/18, LEX nr 2631435).

Głównym celem oględzin jest wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, jego 
rodzaj, przyczynę i skutki, jakie zdarzenie to powoduje. Określa się ponad-
to czas zdarzenia. W wypadkach drogowych, czas określa się na podstawie 
ciepłoty silnika, pod warunkiem, że oględziny przeprowadzane są w krótkim 
odstępie czasu po zaistnieniu wypadku. Kluczowym elementem całego pro-
cesu przy wypadkach drogowych są wersje kryminalistyczne. Budowa wersji 
kryminalistycznych oparta jest na ujawnionych faktach, a następnie wywo-
dzi się przypuszczenia, dotyczą one nie tylko charakteru i przyczyn zdarzenia, 
ale również okoliczności mających wpływ na przebieg wydarzeń (Pankiewicz 
2006, s. 14-15). Wyróżnić można zatem wersję zdarzeń, która determinuje 
charakter wypadku drogowego i charakteryzuje dane zdarzenie w kategoriach 
wypadku albo przestępstwa. Jeśli stwierdzono, że jest to zdarzenie o charakterze 
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przestępstwa, określa się następnie tzw. wersję ogólną, która odnosi się do mo-
dus operandi sprawcy. Od wersji ogólnej określa się wersję szczególną, zawiera 
się w niej cechy ofiar oraz ich związki ze sprawcą. Budowa prawidłowej wersji 
wydarzeń systematyzuje poszukiwanie śladów, przez co oględziny stają się bar-
dziej skuteczne (Sochacki i Potalski 2009, s. 23).

3. WYBRANE ASPEKTY ANALIZY ŚLADÓW 
KRYMINALISTYCZNYCH ZEBRANYCH NA MIEJSCU 
ZDARZENIA DROGOWEGO 

Na miejscu zdarzenia drogowego i w jego otoczeniu powstają ślady, któ-
re można sklasyfikować i podzielić. Takimi śladami mogą być ślady traseolo-
giczne polegające na śladach ogumienia kół pozostawionych na powierzchni 
podłoża, po którym poruszał się pojazd lub bezpośrednio na samym ogumie-
niu. Na ich podstawie można stwierdzić zachowanie kierowcy i przypisać je  
do konkretnej czynności jaką może być np. hamowanie, przyspieszanie oraz 
ślady jazdy. Wyróżnia się również ślady mechanoskopijne, ślady te to zaryso-
wania nawierzchni jezdni, naniesienia metaliczne pochodzące z np. obręczy 
kół. W zakresie tego rodzaju śladów znajdują się również deformacje, prze-
łamania, zagięcia i rozerwania konstrukcji metalowej pojazdów (Czerw 1985,  
s. 32-35). Z punktu widzenia podejmowanych rozważań, nie bez znaczenia 
pozostają ślady biologiczne, na które składają się fragmenty tkanek. Ślady 
związane z osobą posiadają szeroką gamę wyróżnień. Przykładowymi w tym 
zakresie śladami są ślady tarcia na nawierzchni, pochodzące od podeszwy buta, 
ślady tarcia odzieży o jezdnię, wleczenia, sunięcia, fragmenty tkanek oraz po-
wypadkowe położenie pieszego.

Niezależnie od rodzaju śladu, niesie on niepowtarzalną informację. Ujaw-
nienie śladów, poprawne ich sklasyfikowanie i zabezpieczenie, stanowi funda-
ment odtworzenia sytuacji wypadkowej. Najlepszą weryfikację daje poprawne 
wykonanie dokumentacji fotograficznej. Na podstawie fotografii następuje 
weryfikacja protokołu. Opis zawarty w protokole oględzin pojazdu, często 
okazuje się być z pozoru przejrzysty i zrozumiały, jednak w efekcie analizy 
materiału fotograficznego, często okazuje się być niedokładny i mało precy-
zyjny. Opis zawierający informacje na temat uszkodzeń często różni się od 
stanu faktycznego ujawnionego na fotografiach. Uszkodzenie szyby czołowej 
pojazdu w protokole zapisane jako “promienistego pęknięcia wzdłużnego” 
jak również uszkodzenie drzwi pojazdu określone w postaci “zagięcia blachy 
drzwi lewych przednich”, po analizie materiału fotograficznego okazują się być 
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uszkodzeniami w postaci spękania szyby czołowej w stopniu całkowitym i ro-
zerwaniem poszycia blachy drzwi przednich na całej ich długości (Kaczmarek 
2011, s. 10-12). Przykład ten uzmysławia jak ważne dla prawidłowego odtwo-
rzenia przebiegu zdarzenia i w konsekwencji jak ważnym czynnikiem spójności 
z rzeczywistymi uszkodzeniami jest dokumentacja techniczna. 

Kolejnym problemem jest nieprawidłowa klasyfikacja śladów. W przy-
padku błędnego zaklasyfikowania śladu traseologicznego jako śladu blokowa-
nia kół, a następnie w konsekwencji porównania z dokumentacją fotograficzną, 
może okazać się, że samochód, który pozostawił rzeczony ślad, w rzeczywi-
stości wyposażony był w system ABS. Tworzy to szereg nowych problemów  
w postępowaniu sądowym, gdzie kwestia sprawności systemu ABS może zostać 
wykorzystana przy obronie podejrzanego (Ślusarz 2014, s. 12-15). Większość 
funkcjonariuszy likwidujących zdarzenie drogowe wykorzystuje drogomierze  
i taśmy miernicze w celu wykonania odpowiednich wymiarów położenia 
śladów. Pomiary te wykonywane są na podstawie położenia początkowego 
oraz końcowego śladu. Stwarza to problem przy wiarygodności śladów krzy-
woliniowych lub prostoliniowych wykazujących miejsce lokalnej zmiany ich 
kierunku, w konsekwencji czego pozostają one opisane i zwymiarowane jako 
prostoliniowe. Często pojawiają się braki dodatkowego pomiaru w punktach 
zmienności śladu, leżących na jego długości.  

Ślady na pojazdach powstają w wyniku ich wzajemnych zderzeń i kolizji, 
jak również z niechronionymi uczestnikami ruchu oraz przeszkodami i barie-
rami. Sporządzanie dokumentacji wymaga wykonania zdjęć ogólno-orienta-
cyjnych, sytuacyjnych i szczegółowych (Czerw 1985, s. 40). Często przez pada-
nie światła, ułożenie cieni na fotografowanym obiekcie, odległości obiektu od 
aparatu, odbiór i interpretacja zdjęć jest utrudniona. Dlatego często wykonuje 
się większą liczbę zdjęć tego samego obiektu, z różnych perspektyw w celu 
zminimalizowania błędów w obrazie pojazdu i jego uszkodzeń. 

Jakość materiału dowodowego zebranego w danej sprawie, jest niezwykle 
istotna dla prawidłowego przebiegu dalszych czynności, ponieważ niektórych 
z nich nie da się powtórzyć. Po kilku dniach, a nawet godzinach, część śla-
dów ulega nieodwracalnym zatarciom, a pojazdy zwracane właścicielom często 
mogą być już rozebrane, poddane naprawie lub zezłomowane, doprowadzając 
tym samym do nieodwracalnej utraty treści procesowej (Wyrok Sądu Okrę-
gowego w Częstochowie z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt VII Ka 114/19,  
LEX nr 2701952).

W ten sposób biegli sądowi do właściwego wykonywania swojej pracy, 
powinni mieć do swojej dyspozycji jak najbardziej maksymalnie obszerny 
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materiał dowodowy. Ustalenia biegłych oparte na konkretnych dowodach, 
prawach fizyki i matematyki, nie mogą być bowiem podważane wersjami zda-
rzenia prezentowanymi przez jego uczestników. Wśród istotnych zagadnień 
dla prawidłowego rozstrzygnięcia danej sprawy jest również kwestia obliczania 
faktycznej prędkości, z którą poruszał się pojazd, na podstawie ujawnionych 
śladów i skutków zdarzenia.       

4. REKONSTRUKCJA PRZEBIEGU WYDARZEŃ  
PRZY POMOCY PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

Ustalenie konkretnej i najbardziej wiarygodnej wersji kryminalistycznej 
powoduje dalsze podejmowanie czynności i przejście z etapu budowy wersji 
do jej weryfikacji – potwierdzenia bądź obalenia. W tym celu przeprowadza 
się eksperyment procesowy, który jest czynnością dowodową. Kwestię eks-
perymentu reguluje art. 211 Kodeksu postępowania karnego. Stanowi on,  
że “w celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy 
można przeprowadzić, w drodze eksperymentu procesowego, doświadczenie 
lub odtworzenie przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub 
ich fragmentów”. Przy czym eksperyment powinien przebiegać w warunkach 
jak najbardziej zbliżonych do warunków jakie miały wpływ na przebieg zda-
rzenia. W szczególności bierze się pod uwagę porę dnia, porę roku lub inne 
subiektywne czynniki mające lub mogące mieć wpływ na przebieg wypadku 
drogowego (Maksymowicz i in. 2010, s. 21). Obecnie we współczesnej krymi-
nalistyce, coraz większą popularność, dzięki wygodzie zastosowania połączoną 
z dobrymi wynikami, zdobywa rekonstrukcja i eksperymenty przeprowadzane 
przy pomocy programów komputerowych. Technika 3D umożliwia przepro-
wadzenie wirtualnego eksperymentu z wykorzystaniem danych pozyskanych 
wcześniej na miejscu zdarzenia. W tym przypadku dowód stanowią zdjęcia 
i nagrania z miejsca zdarzenia, wykorzystywane są one przy rekonstrukcji 
przebiegu wypadku drogowego, z której wywodzi się dalej przestrzenną wizu-
alizację przebiegu wypadku. Technika ta pozwala ustalić faktyczne rozmiary 
przedmiotów, program odtwarza również kinetykę zdarzeń. W zależności od 
wyniku eksperymentu, przeprowadzonego techniką 3D, uzyskuje on różną 
wartość dowodową. W przypadku pozytywnego wyniku, eksperyment staje 
się potwierdzeniem prawdopodobieństwa badanego zjawiska, jeśli wynik jest 
negatywny, jego wartość dowodowa znacząco rośnie, ponieważ wyklucza on 
wersję bądź dane zjawisko, które wcześniej uznawano za prawdziwe (Malasiń-
ska-Nagórny 2012, s. 5-8).
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Fotografie wykorzystywane w technice 3D przede wszystkim służą we-
ryfikacji wykonanego szkicu. Określają kierunek zdarzenia, rodzaj uszkodzeń 
i przebieg toru ruchu pojazdów. Dlatego fotografia jest nieocenionym narzę-
dziem pomocniczym wykorzystywanym przy rekonstrukcji. Jednym z progra-
mów, za pomocą których dokonuje się sporządzanie wizualizacji, jest program 
PLAN. Program ten służy do sporządzania planów sytuacyjnych z miejsca 
zdarzenia drogowego, do programu wprowadzane są dane z miejsca zdarzenia, 
a następnie PLAN wykorzystuje pozyskane dane do przeprowadzenia rekon-
strukcji. Program automatycznie rysuje skrzyżowania i odcinki dróg, następnie 
wprowadzane są wielkości i odległości, czego rezultatem jest uzyskanie obrazu. 
Na tak uzyskany obraz, program sam nakłada znaki drogowe. W jego bazie 
danych znajdują się również sylwetki samochodów (Czerw 1985, s. 12). 

 W zdarzeniach drogowych polegających na potrąceniu pieszego przekra-
czającego jezdnię, kolizji pojazdów podczas manewru wyprzedzania i skręcie 
pojazdu wyprzedzającego oraz innych zdarzeń, przy których niezbędne jest 
wyznaczenie wzajemnych położeń obiektów w określonym czasie, wykorzy-
stuje się program TITAN. Zadaniem tego programu jest czasowo-przestrzen-
na analiza ruchu. Do przeprowadzenia analizy przebiegu zdarzeń z udzia-
łem pojazdów między sobą oraz pieszych, wykorzystuje się program V-SIM.  
Symuluje on ich ruch. W analizach komputerowych wykorzystujących zdję-
cia, wyposaża się je w dodatkowy wzór prostokąta lub krzyża, umożliwia to 
fotogrametryczne przekształcenie fotografii w celu uzyskania widoku górnego 
miejsca zdarzenia. Programami, które dają takie możliwości są: Cybid PHO-
TORECT, PC-Rect oraz PhotoModeler Pro. Rezultaty jakie dają programy 
komputerowe, aby zostały uznane za dowód w sprawie, muszą być opierane 
tylko na właściwym utrwaleniu śladów na potrzeby procesu.   

5. SPOWODOWANIE WYPADKU W KOMUNIKACJI 

Artykuł 177 Kodeksu karnego, określa przedmiot ochrony, stronę pod-
miotową i przedmiotową, czynność sprawczą, czyli określa ustawowe znamio-
na czynu zabronionego, wskazuje na typy czynu zabronionego. Przedmiotem 
ochrony tego artykułu jest bezpieczeństwo w ruchu lądowym, wodnym lub 
powietrznym, zdrowie oraz życie. W zakresie omawianego artykułu, wyróż-
nia się dwa typy przestępstwa w komunikacji. Pierwszym typem jest średni 
wypadek w komunikacji. Jego znamiona to skutek w postaci obrażeń ciała 
powodujących naruszenie czynności narządu wewnętrznego lub rozstrój zdro-
wia trwający dłużej niż 7 dni. Drugim typem jest ciężki wypadek, którego 
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skutkiem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. Róż-
nica pomiędzy oboma tymi typami czynu zabronionego to ciężkość skutków, 
które one wywołują (Kaczmarek 2011, s. 30). Ważnym aspektem w kwestii 
analizy niniejszego artykułu jest również to, że §1 i §2, nie można bowiem roz-
patrywać w oderwaniu od siebie. Powodem tego jest brak zawarcia w §2 wska-
zania wszystkich znamion czynu zabronionego w postaci wypadku drogowego 
ze skutkiem śmiertelnym. Zwrócić należy również uwagę, na istotę wypadku 
komunikacyjnego, jakim jest nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa,  
a nie śmierć osób biorących udział w wypadku. 

Skutki wypadku ograniczone zostały do ciężkości obrażeń ciała. Skut-
kiem wypadku określonego w art. 177 §2 k.k. jest śmierć albo ciężki uszczer-
bek na zdrowiu. Ustawa jednak nie odsyła do art. 156 §1 k.k., w którym to 
zawarto definicję uszczerbku, używa jedynie określenia nazwowego. W zakres 
znamienia skutku nie wchodzą obrażenia powodujące naruszenie czynności 
narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, a są one okre-
ślone w art. 157 § 2 k.k. 

Istotą przestępstwa z art. 177 k.k. jest naruszenie zgeneralizowanych reguł 
ostrożnego postępowania przez podmiot, który jest zdolny zachować wymaga-
ną ostrożność z określonymi dobrami i spowodowanie określonej szkody. Sąd 
w każdym przypadku, powinien zatem określić ciąg przyczynowy pomiędzy 
naruszeniem przepisów a przedmiotowym wypadkiem drogowym. Ciąg ten 
nie może być rozumiany jako jedynie czasowe lub miejscowe następstwo zda-
rzeń, lecz jako następstwo rzeczowe skutku, w postaci wypadku drogowego, 
z poprzedzającym go naruszeniem. Naruszenie zasad bezpieczeństwa stanowi 
jedno ze znamion tego przestępstwa. Zasady te określają warunki bezpiecznego 
ruchu, w tym wypadku ruchu drogowego, stanowiąc konkretyzację ogólnych 
zasad ostrożności (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 lutego 
2017 r., sygn. akt I ACa 1320/16, LEX nr 2289450). 

PODSUMOWANIE

Podsumowując wskazane wyżej regulacje prawne odnoszące się krymina-
listycznych aspektów badania miejsca wypadku drogowego z uwzględnieniem 
nowych technologii de lege lata należy zauważyć, że na oględziny miejsca wy-
padku drogowego składa się szereg czynności. W ich zakresie dokonuje się 
badań, analiz oraz zabezpieczanie śladów oraz innych potencjalnych źródeł 
informacji. W związku z obowiązującym prawem, zgodnie z Kodeksem postę-
powania karnego w zakresie wypadku drogowego niezbędne jest sporządzenie 
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protokołu, który stanowi dokument stwierdzający dokonanie czynności 
procesowej. Niniejsza czynność wpływa na wiarygodność przeprowadzonej 
oględziny miejsca wypadku drogowego. Oględziny oraz inne aspekty krymi-
nalistyczne badania miejsca wypadku drogowego  mają niezbędne znaczenie 
w przypadku opisanych w artykule zdarzeń drogowych. Istotne w tym przy-
padku jest przeanalizowanie dokładnie materiału fotograficznego, dokonanie 
klasyfikacji śladów oraz zbadanie jakości materiału dowodowego zebranego  
w danej sprawie.

W tym miejscu należy podkreślić, że biegli w ramach wykonywania swo-
jej pracy powinni zgodnie z postulatem de lege ferenda posiadać do swojej 
dyspozycji jak najbardziej obszerny materiał dowodowy. Posiadanie drobia-
zgowego i rzetelnie zabezpieczonego materiału dowodowego umożliwia bie-
głym sądowym dokładne przeanalizowanie danego zdarzenia oraz wysunięcie 
z niego odpowiednich wniosków. Dodatkowo niezbędne jest postulowanie 
de lege ferenda w zakresie eksperymentu  o zwiększenie ilości i dostępności do 
badań nad nowymi technologiami w zakresie eksperymentu, głównie ekspery-
mentu wirtualnego z wykorzystaniem danych pozyskanych wcześniej z miejsca 
zdarzenia.

W niniejszym artykule poruszono również w zakresie kryminalistycz-
nych aspektów badania miejsca wypadku drogowego, rolę art. 177 k.k., który  
zawiera dwa typy przestępstw w komunikacji. Pierwszym typem jest średni 
wypadek w komunikacji. Drugim typem jest ciężki wypadek, którego skut-
kiem jest śmierć osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. Różnica po-
między oboma tymi typami czynu zabronionego to ciężkość skutków, które 
one wywołują. W ramach niniejszego przepisu niezbędne jest postulowanie  
de lege ferenda o doprecyzowanie zakresu przedmiotowego ochrony w zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Dodatkowo 
niezbędne i istotne staje się przeanalizowanie przyczyn i skutków przestępstw  
w komunikacji, ze względu na takie determinanty jak  wiek, wykształcenie, 
płeć oraz inne dodatkowe cechy sprawcy.
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FORENSIC ASPECTS OF EXAMINING  
A ROAD ACCIDENT SITE 

Abstract: The aim of the article is to present the method of conducting a forensic 
examination of the scene of the incident on the example of a road accident. The 
article discusses the forensic versions and the trial experiment as auxiliary elements 
in the inspection of the scene. The work presents selected aspects of the analysis of 
forensic traces collected at the scene of a road accident. It shows their importance in 
terms of reconstructing the course of events with the use of new technologies.

Keywords: road accident, inspection of the scene, forensic versions, new 
technologies
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WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW 
UCZENIA MASZYNOWEGO  

W PROCESIE IDENTYFIKACJI 
ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH 

O NIEUSTALONEJ TOŻSAMOŚCI
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stawienie przykładów ukazujących możliwości wykorzystania algorytmów uczenia 
maszynowego w procesie identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich o nieustalonej 
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Słowa kluczowe: uczenie maszynowe, identyfikacja zwłok, identyfikacja 
szczątków ludzkich, kryminalistyka

1 kamila.barbara.kalinowska@gmail.com, doktorantka w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji 
i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
2 paulina.konarzewska.dokt@pw.edu.pl, doktorantka w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji 
i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
3 p.kot@ljmu.ac.uk, profesor w Built Environment and Sustainable Technologies (BEST)  
Research Institute, Liverpool John Moores University.



336

KAMILA BARBARA KALINOWSKA, PAULINA ZACHAR,  PATRYK KOT

1. WPROWADZENIE

Problematyka identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich ma charakter in-
terdyscyplinarny wchodząc w zakres zainteresowania zarówno kryminalistyki, 
jak i nauk przyrodniczych oraz medycznych. Ogólny termin „identyfikacja 
kryminalistyczna” jest szeroko stosowanym pojęciem. Dotyczyć może różnego 
rodzaju ustaleń zdarzenia (np. prowadzących do odtworzenia jego przebiegu 
lub/i wykrycia sprawcy), częściej jednak stosuje się go do badań identyfikacyj-
nych definiowanych przez kryminalistyków jako pewien proces badawczy (ina-
czej określane również jako badanie identyfikacyjne), w którym główną role 
odgrywa metoda badań porównawczych (Sołtyszewski i Moszczyński 2021,  
s. 262) i to tylko takiego badania porównawczego, w wyniku którego stwierdzono 
identyczność cech wzorca i śladu dowodowego (Szwarc i Kołecki 1973, s. 72-
88). Na gruncie rozważań w literaturze, przyjmuje się, że identyfikacja zwłok i 
szczątków ludzkich stanowi całokształt procesu, którego dominujący element 
to ustalenie tożsamości, a mianowicie odnalezienie odpowiedzi na pytanie 

„kim są zwłoki?”. Samo pojęcie tożsamości to posiadanie pewnego zespołu cech 
indywidualnych, które w sposób oczywisty odróżniają zwłoki od innych. Toż-
samość określa się poprzez m.in.: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia czy 
odbitki linii papilarnych (Pikulski i Kaliszczak 1998, s. 9). Dla procesu identy-
fikacji zwłok i szczątków ludzkich znaczącą rolę posiada odpowiedni materiał 
porównawczy, który zasadniczo stanowi porównanie materiału postmortem 
(pośmiertnego) z cechami osoby typowanej, które zostały udokumentowane 
jeszcze za życia (antemortem). W wyniku przeprowadzonych czynności po-
równawczych powinno się uzyskać zestaw cech osobniczych, które pozwolą 
na pozytywną identyfikację, a tym samym ustalenie tożsamości zwłok. Zwło-
ki lub szczątki ludzkie uznaje się za zidentyfikowane, gdy członek najbliższej 
rodziny, opiekun prawny lub co najmniej dwie osoby, które bezpośrednio 
znały zmarłego dokonają pozytywnego rozpoznania. Oczywiście w przypadku 
zwłok w zaawansowanym stadium rozkładu czy szczątków ustalenie tożsamo-
ści przez osoby znającego zmarłego jest odpowiednio utrudnione. Natomiast 
w przypadku, gdy brak jest możliwości przeprowadzenia takiego rozpoznania 
np. nie ma osób, które mogłyby w tej czynności uczestniczyć, jako podstawę 
identyfikacji uznaje się pozytywny wynik przeprowadzonych eksperymentów 
(Sołtyszewski i Moszczyński 2021, s. 263).

Obecne metody identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich, jakie uzna-
wane są za najbardziej wiarygodne to metoda: genetyczna, daktyloskopijna  
i odontoskopijna (Sołtyszewski i Moszczyński 2021, s. 266). Wraz z rozwojem 
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wszelkich technologii coraz bardziej powszechne stają się metody, które wspie-
rają proces identyfikacji zwłok z zastosowaniem cyfrowych rozwiązań, w tym 
metod sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, skr. AI), która rozwija 
się od ponad siedemdziesięciu lat. A od kilku lat zauważamy jej stale rosnące 
zastosowane w ośrodkach kryminalistycznych. Uczenie maszynowe daje nam 
szeroki wachlarz zastosowań i wykazuje bardzo małą odchyłkę błędów w uzy-
skiwanych wynikach (Kalinowska i Zawieska, 2021, s.157, 167). Obecnie 
prowadzone są również eksperymenty nad jej zastosowaniem w identyfikacji 
zwłok i szczątków ludzkich.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przykładów ukazujących 
możliwości wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego w procesie iden-
tyfikacji zwłok i szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości. Dokonany 
przegląd literatury obejmował lata 2016-2021 z którego ostatecznie dokona-
no selekcji 3 artykułów. Analizę i agregację otrzymanych wyników dokonano  
w oparciu o próbę odpowiedzi na 3 z 4 pytań P.G. Caldwella (Caldwell, 1986) 
dotyczących badań nad rekonstrukcją twarzy:

1. W jaki skuteczny sposób można ustalić istniejące zależności pomię-
dzy przeżyciowymi cechami twarzy a czaszką znajdującą się pod 
tkankami?

2. Rozważając każdy przypadek indywidualne, jaką technikę należy 
uznać za najwłaściwszą i najłatwiejszą?

3. Czy na gruncie dotychczasowych badań i metod można lepiej  
niż dotychczas ustalić: płeć, wiek, afiliację biologiczną i budowę bazu-
jąc na niezidentyfikowanych dotychczas materiałach szkieletowych?

2. METODY IDENTYFIKACJI ZWŁOK  
I SZCZĄTKÓW LUDZKICH

Wybór metody identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich jest uzależniony 
od okoliczności ujawnienia oraz stanu, w jakim się one znajdują. W 1993 roku 
na V Konferencji Komisji Interpolu do spraw Identyfikacji Ofiar Katastrof 
Masowych i Klęsk Żywiołowych została ustalona kolejność metod jakie na-
leży stosować do identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich, począwszy od tych 
najbardziej wiarygodnych do jedynie sugerujących tożsamość (Hołyst 2018, 
s.838):

• porównanie profilu DNA (metoda genetyczna);
• porównanie odcisków palców (linii papilarnych);
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• badania odontologiczne (uzębienia);
• metoda radiologiczna;
• porównywanie informacji z danych medycznych (historia chorób, 

przebytych zabiegów leczniczych i chirurgicznych);
• porównywanie znaków szczególnych (np. blizn, tatuaży itp.);
• porównanie danych rysopisowych;
• identyfikacja rzeczy osobistych (np. elementów garderoby, biżuterii 

itp.);
• identyfikacja na podstawie dokumentów tożsamości znalezionych 

przy ujawnionych zwłokach;
• rozpoznanie przez członka najbliższej rodziny, opiekuna prawnego 

lub co najmniej dwie osoby, które bezpośrednio znały zmarłego.

2.1. Ujawnienie zwłok i szczątków ludzkich

Procedura postępowania w przypadku ujawnienia zwłok i szczątków 
ludzkich ma istotny wpływ na dalsze ustalenie ich tożsamości. Trudności ja-
kie możemy napotkać przy procesie ustalania tożsamości zwłok czy szczątków 
ludzkich wiążą się od stanu w jakim zostały znalezione. Cała procedura wspar-
ta jest szeregiem skoordynowanych działań, których głównym celem jest zebra-
nie jak największej liczby informacji, które w dalszym etapie mogą przyczynić 
się do pozytywnej identyfikacji (Sołtyszewski i Moszczyński 2021, s. 266).

Pierwszym z etapów ujawnienia zwłok i szczątków ludzkich jest dokona-
nie ich oględzin wraz z miejscem ujawnienia. Istotny element oględzin to za-
bezpieczenie śladów i przedmiotów (Sołtyszewski i Moszczyński 2021, s. 266). 

W przypadku braku ustalonej tożsamości zwłok lub szczątków, zostaje 
sporządzony ich szczegółowy rysopis, zarówno samych zwłok lub szczątków, 
jak również odzieży. Istotnym elementem jest wykonanie zdjęć, a także pobra-
nie odbitek linii papilarnych palców rąk i dłoni oraz, o ile to możliwe, próbki 
materiału biologicznego. W sytuacji braku możliwości wykonania powyższych 
czynności na miejscu oględzin (np. z uwagi na złe warunki zewnętrzne), należy 
je przeprowadzić po przewiezieniu zwłok lub szczątków do zakładu medycyny 
sądowej (Krzyżan 2021, s. 24-25). 

Wstępna identyfikacja pozwala na zaklasyfikowanie zwłok lub szczątek do 
grupy poszukiwanych, jak również stwarza możliwość kategorycznego wyklu-
czenie pochodzenia od konkretnego człowieka. Ustalenie przybliżonego czasu, 
jaki upłynął od momentu śmierci do momentu ujawnienia zwłok lub szczątków 
jest istotne na gruncie aktualnego stanu prawnego. Jeżeli biegły lekarz ustali, że 
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czas zgonu nastąpił ponad 35 lat od daty ujawnienia, w takim przypadku nie 
prowadzi się identyfikacji  (Sołtyszewski i Moszczyński 2021, s. 267).

W procesie ujawnienia zwłok (oględzinach) bierze udział lekarz medycy-
ny sądowej. Jego zadaniem jest potwierdzenie zgonu, określenie czasu, który 
upłynął od chwili ustania czynności życiowych, ustalenie przyczyny śmierci i 
mechanizmu powstania obrażeń. W przypadku zakopanych zwłok określenie 
czasu, jaki upłynął od chwili śmierci osoby jest utrudnione, jednak istnieją 
pewne empiryczne modele, które pomagają na przybliżone określenie tego pa-
rametru (Sołtyszewski i Moszczyński 2021, s. 266). Z reguły zwłoki wcześniej 
zakopane ulegają wolniejszemu rozkładowi (3-5 lat do całkowitego rozpadu 
tkanek miękkich, a 5-10 lat do całkowitego zeszkieletowania), natomiast zwło-
ki pozostawione na świeżym powietrzu ulegają całkowitemu zeszkieletowaniu 
po upływie 1,5-2 lat. Ponadto, należy wspomnieć, że czynniki zewnętrzne 
w postaci warunków atmosferycznych czy aktywności zwierząt mają istotny 
wpływ na proces rozkładu. Najrozleglejsze uszkodzenia powodują larwy much, 
w wyniku działania których do całkowitego zeszkieletowania może dojść na-
wet w ciągu 40 dni (Hołyst 2018, s.839). 

Pomocne w wyznaczeniu wartości granicznych czasu zgonu mogą się oka-
zać przedmioty odnalezione przy zwłokach jak np.: szczątki ubrania, biżuteria 
(Sołtyszewski i Moszczyński 2021, s. 266). 

W procesie ujawnienia szczątków (oględzinach) bierze udział antropolog 
sądowy. Jego zadaniem jest w pierwszej kolejności ustalenie czy ujawnione 
szczątki stanowią ludzki materiał kostny czy zwierzęcy. Dopiero po pozytyw-
nej weryfikacji antropolog przystępuje do ustalenia wieku biologicznego, płci, 
cech rasowych, cech budowy fizycznej takich jak wzrost, waga itp., oraz cech 
charakterystycznych, które mogły być wynikiem przebytych urazów mecha-
nicznych czy chorób (Sołtyszewski i Moszczyński 2021, s. 266). 

3. UCZENIE MASZYNOWE

Termin Sztuczna Inteligencja pierwotnie stworzony został w 1955 roku 
przez Johna McCarthy’ego. Tym samym określeniem zatytułowana zosta-
ła również pierwsza konferencja poświęcona AI, jaka odbyła się w Dartmo-
uth College w 1956 roku (Popper i in. 2018, s. 14-15). Jednakże to kilka lat 
wcześniej; w październiku 1950 roku, brytyjski matematyk Alan Turing swo-
ją publikację „Computing machinery and intelligence” rozpoczął od zadania 
prowokującego pytania: Czy maszyny mogą myśleć? (ang. Can machines think?)  
i to właśnie dzięki jego rozważaniom rozpoczęto badania nad AI  
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(Turing 1950, s. 433-460). Bazując na przeprowadzanych przez Alana Turin-
ga tzw. testach Turinga można przytoczyć prostą definicję sztucznej inteligen-
cji określającą, że sztuczna inteligencja jest pewną zdolnością maszyny, która 
wzoruje się na naśladowaniu ludzkiej inteligencji. Z tego również wywodzimy 
pojęcie uczenia maszynowego, które jest techniką programowania posiadającą 
zdolność uczenia się realizowaną w ramach sztucznej inteligencji (Kalinowska 
i Zawieska 2020, s. 157; Zalewski 2020, s. 2, 4).

Kolejnym krokiem rozwoju AI było wynalezienie przez Franka Rosenblatta 
w 1958 roku algorytmu wykorzystującego koncepcję sztucznych sieci neurono-
wych (ang. Artificial Neural Network, skr. ANN) (Popper i in. 2018, s. 14-15). 
ANN są systemami obliczeniowymi jakie wzorują się na działaniu biologicznych 
sieci neuronowych zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych. Nie są to co prawda sys-
temy zaprogramowane do wykonywania określonych zadań, ale wykonują je na 
zasadzie nauki z wyuczonych wcześniej wzorców (Gupta, Sharma i Johri 2020,  
s. 7181-7184). Jednak dopiero wraz z opracowaniem w 1967 roku przez Thoma-
sa Covera i Petera Harta algorytmu najbliższego sąsiada (ang. Nearest Neighbour 
Algorithm, skr. NNA) uczenie maszynowe zaczęto wykorzystywać w rzeczywi-
stych aplikacjach. Pomimo szybkiego rozwoju algorytmów w pierwszej fazie ist-
nienia sztucznej inteligencji, pozostawała ona wciąż ograniczona ze względu na 
brak możliwości wyrażenia i przedstawienia wielu koncepcji (Popper i in. 2018, 
s. 14-15; Kalinowska i Zawieska 2020, s. 157).

Druga faza rozwoju przypadła na lata 80. i 90., kiedy to systemy eksperto-
we (Popper i in. 2018, s. 14-15) (tzw. programy komputerowe wykorzystujące 
posiadaną bazę wiedzy do rozwiązywania problemów (Furmankiewicz i Ziu-
ziański 2013, s. 63) rozwijały się niezwykle szybko i zyskały znaczący wpływ 
w modelowaniu matematycznym. Coraz częściej zaczęto również wdrażać 
koncepcję sztucznych sieci neuronowych. W 1966 roku IBM (International 
Business Machines Corporation) opracowało program szachowy Deep Blue, 
który w 1996 roku pokonał mistrza świata gry w szachy. Stanowiło to pierwszy 
raz, kiedy program komputerowy wykazał zdolności przewyższające zdolności 
ludzkie (Kalinowska i Zawieska 2020, s. 157).

Za trzecią fazę rozwoju AI (trwająca do dziś) uznaje się początek XXI 
wieku (Popper i in. 2018, s. 14-15). W 2006 roku Geoffrey Hinton, Simon 
Osindero i Yee-Whye Teh przedstawili koncepcję sieci głębokich (ang. Deep 
Networks, skr. DN) która zakładała uczenie sieci warstwowo, a następnie 
jej kontrolowane douczanie (Hinton, Osindero i Teh 2006, s. 1527-1554).  
Publikacja ta do dziś stanowi jedną z najbardziej wpływowych prac nad ba-
daniami sztucznej inteligencji. Sukces algorytmów uczenia maszynowego 
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potrafiących rozpoznawać mowę czy obraz przyciąga znaczne zainteresowa-
nie ze strony wszystkich społeczności naukowych, przedsiębiorstw, jak rów-
nież rządu (Popper i in. 2018, s. 14-15; Kalinowska i Zawieska 2020, s. 157). 
Wraz z rozwojem metod głębokiego uczenia i ciągłym wzrostem wydajności 
procesorów graficznych, sztuczna inteligencja, a w szczególności metody głę-
bokiego uczenia znalazły szerokie zastosowanie w rozpoznawaniu komputero-
wym i analizie obrazu. Sam wachlarz możliwości wykorzystania AI jest niemal 
nieograniczony i w większych ośrodkach zagranicznych uczenie maszynowe 
stanowi jedną z bazowych form stosowanych w kryminalistyce.

4. ZASTOSOWANIE METOD ML W PROCESIE 
IDENTYFIKACJI ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH 

W poniższym rozdziale przeprowadzona została analiza 3 wybranych ar-
tykułów naukowych opisujących zastosowanie AI w procesie pomocnym przy 
identyfikacji zwłok lub szczątków ludzkich (Tabela 1). 

Tabela 1. Tabela przedstawiająca analizowane artykuły

Lp. Tytuł Autor Rok  
publikacji

Wykorzystane 
dane Metoda Cel

1

Modeling Skull-
Face Anatomical/
Morphological 
Correspondence 
for Craniofacial 
Superimposi-
tion-Based Identi-
fication

Campomanes-
-Álvarez i in. 2018

Modele 3D po-
zyskane skane-
rem na światło 
strukturalne

Głę-
bokie 
uczenie

Identyfikacja 
na podstawie 
czaszki

2

A Generative 
Deep Learning 
Approach for 
Forensic Facial 
Reconstruction

Hargreaves i in. 2021
Obrazy  tomo-
grafii kompute-
rowej

Głę-
bokie 
uczenie

Rekonstruk-
cja twarzy

3

ANINet: a deep 
neural network 
for skull ancestry 
estimation

Pengyue i in. 2021
Obrazy tomo-
grafii kompute-
rowej

Głę-
bokie 
uczenie

Identyfikacja 
pochodze-
nia (etniki) 
czaszki

Źródło: Opracowanie własne 

Campomanes-Álvarez i in. (Campomanes-Álvarez i in. 2018) zapro-
ponowali wykorzystanie metod ML w superprojekcji czaszkowo-twarzowej  
(ang. CranioFacial Superimposition, skr. CFS), która należy do technik iden-
tyfikacji sądowej i bada anatomiczną i morfologiczną zależność pomiędzy 
czaszką a twarzą. Proces ten opiera się na nakładaniu zmiennej liczby obrazów 
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twarzy na czaszkę. Na gruncie obecnych czasów, kiedy większość ludzi posiada 
fotografie dobrej jakości (z dobrze widoczną twarzą) technika ta ma ogromny 
potencjał. 

Autorzy artykułu zaproponowali kompletny system, który zapewnia 
ostateczny stopień zgodności czaszkowo-twarzowej. System został sprawdzo-
ny pod kątem automatycznej identyfikacji, poprzez analizę jego możliwości 
w przypadku bazy zamkniętej (potencjalna baza osób, w której znajdowała 
się poszukiwana odpowiedź) i w przypadku bazy otwartej (w której nie było 
pewności co do obecności poszukiwanej odpowiedzi). Na koniec eksperymen-
tu przeprowadzone zostało porównanie otrzymanych wyników z wynikami 
uzyskanymi przez ekspertów metodami tradycyjnymi. Na system składało  
się 6 nowych regionów poddanych badaniom w metodzie CFS:

1. Porównanie długości okluzji ust: odległości międzykłowa (Rys. 1). 
Aby możliwe było dokonanie tego typu porównania, w pierwszej 
kolejność wyznacza jest okluzja twarzy (linia okluzji twarzy w wido-
ku z przodu i w pozycji neutralnej), oraz obszar pomiędzy dwoma 
pierwszymi kłami w modelu 3D czaszki. Po zrzutowaniu (nałożeniu) 
regionu 3D na obraz 2D, dwa najbardziej odległe punkty są łączone. 
Powstała długość jest porównywana z linią obrazu twarzy 2D. Warto 
zauważyć, że położenie kącika ust jest niezależne od wieku i wskaźni-
ka masy ciała (BMI).

Rysunek 1. Odwzorowanie odległości międzykłowej. 

Źródło: Campomanes-Álvarez i in. 2018.

2. Porównanie położenie części chrzęstnej zewnętrznego przewodu słu-
chowego z częścią kostną (Rys. 2). Na obrazie twarzy część chrzęstna 
została zaznaczona jako region (poligon), w ten sam sposób została 
zaznaczona przez eksperta na modelu 3D czaszki. Po zrzutowaniu 
(nałożeniu) regionu 3D na obraz 2D, wartość podobieństwa uzy-
skuje się, porównując relację położenia z modelem referencyjnym, 
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którym jest model 3D. Zależność ta nie zmienia się wraz z wiekiem 
czy wskaźnikiem BMI.

Rysunek 2. Odwzorowanie regionów części chrzęstnej zewnętrznego przewodu słuchowego  
i części kostnej. 

Źródło: Campomanes-Álvarez i in. 2018.

3. Porównanie długości (równoległej) linii zewnętrznych kącików oczu 
(Rys. 3). Linię tę uzyskuje się poprzez połączenie dwóch punktów 
orientacyjnych zewnętrznych kącików oczu na obrazie 2D twarzy  
i dwóch punktów na obrazie 3D czaszki.  Po zrzutowaniu (nałożeniu) 
regionu 3D na obraz 2D porównuje się obie linie z uwzględnieniem 
równoległości linii. Położenie nie powinno się zmieniać z wiekiem 
czy BMI, jednak sama widoczność może się zmieniać np. ze względu 
na opadnięcie powieki.

Rysunek 3. Odwzorowanie linii zewnętrznych kącików oczu. 

Źródło: Campomanes-Álvarez i in. 2018.

4. Porównanie szerokości nosa (Rys. 4). Kostny otwór nosowy w najszer-
szym miejscu stanowi trzy piąte całkowitej szerokości nosa. W związ-
ku z tym maksymalna szerokość nosa na obrazie 2D powinna odpo-
wiadać szerokości otworu nosowego plus dwie trzecie tej szerokości na 
obrazie czaszki 3D. Aby wymodelować tę zależność, na fotografii 2D 
twarzy zaznacza się linię maksymalnej szerokości, natomiast na mo-
delu 3D czaszki zaznaczane są dwie linie: linia odpowiadająca mak-
symalnej szerokości otworu nosowego i ta sama linia jednak do każ-
dego z jej krańców dodaje się wektor równy jednej trzeciej szerokości. 
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Następnie cała ta linia rzutowana jest na obraz 2D i porównywana  
z linią zaznaczoną na fotografii. W tym przypadku również nie zaob-
serwowano zmian szerokości nosa wraz z wiekiem czy BMI. 

Rysunek 4. Odwzorowanie linii szerokości nosa.

Źródło: Campomanes-Álvarez i in. 2018.

5. Porównanie równoległości linii środkowej twarzoczaszki (Rys. 5).  
Linię tę uzyskuje się poprzez połączenie punktów orientacyjnych gla-
belli (punkt wysunięty najbardziej do przodu w dolnej części czoła 
między łukami brwiowymi) i gnathionu (punkt najbardziej wysunię-
ty ku dołowi i do przodu na dolnym zarysie bródki). Podobnie jak  
w poprzednim przypadku linia rzutowana jest na obraz 2D i porów-
nywana z linią zaznaczoną na fotografii. Zależność ta nie zmienia się 
z wiekiem ani BMI.

Rysunek 5. Odwzorowanie linii środkowej twarzoczaszki.

Źródło: Campomanes-Álvarez i in. 2018.
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6. Nakładanie się linii międzyzębowych (Rys. 6). Gdy na zdjęciu ante-
mortem pojawiają się fragmenty zębów, poświęca się im szczególną 
uwagę, ponieważ ten sam obiekt może być porównywany zarówno  
w czaszce, jak i w twarzy. Niestety, jest prawie niemożliwe, aby cały 
ząb był widoczny na zdjęciu lub zachowany w dobrym stanie w czasz-
ce. Z tego powodu do porównania zamiast całego zęba wykorzystuje 
się linie łączące fragmenty zębów. Na zdjęciu 2D linie są zaznaczane 
bezpośrednio, po zrzutowanie z 3D muszą znajdować się w tym sa-
mym położeniu.

Rysunek 6. Odwzorowanie badanych linii międzyzębowych.

Źródło: Campomanes-Álvarez i in. 2018

W opisywanym eksperymencie wykazano, że proponowany system jest  
w pełni użyteczny. W 62,5% przypadków, wynik pozytywny był wskazywany 
jako pierwszy na liście potencjalnych odpowiedników. Porównanie otrzymanych 
wyników przeprowadzono z zastosowaniem metody tradycyjnej 26 ekspertów  
z 17 różnych instytucji. Ogólna dokładność (suma poprawnych decyzji) wynio-
sła średnio 78,99%, natomiast ogólna wydajność (współczynnik poprawnych 
decyzji) zaproponowanego systemu uzyskał średnią na poziomie 90,00%.

Kolejny przykład wykorzystania metod ML został przedstawiony przez 
Hargreaves i in. (Hargreaves i in. 2021), którzy zaproponowali metodę rekon-
strukcji twarzy bezpośrednio z kości, dysponując jedynie zdjęciami tomografii 
komputerowej (ang. Computed Tomography, skr. CT). Model został wytreno-
wany na 665 skanach głów, które następnie zostały oczyszczone z szumów, 
obrócone do prawidłowej orientacji, a następnie poddane preprocessingowi 
gdzie z wykorzystaniem filtracji gęstości pogrupowano obrazy w celu wydzie-
lenia tych z tkanką kostną i tkanką miękką, aby odpowiednio wykorzystać je 
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jako dane wejściowe i etykiety. Na Rys. 7 ukazane zostały przykładowe wyniki 
wraz z porównaniem do wyników uzyskiwanych przez inne algorytmy. Pomi-
mo obiecującej poprawy w stosunku do pozostałych metod, zaproponowany 
model miał trudności z niektórymi przypadkami np. obrazy z otwartą szczęką. 
Odnotowano również duże podobieństwo w generowanych nosach, co mogło 
być spowodowane niską korelacją z kością w tym obszarze. Jednakże wyniki 
wykazały, że model generuje realistyczne uszy, oczy i nosy - czyli cechy, które 
są tradycyjnie trudne do automatycznego wygenerowania za pomocą tradycyj-
nych technik.

Rysunek 7. Przykłady uzyskanych wyników dla opracowanego modelu z porównaniem do wy-
ników uzyskiwanych przez dotychczasowe algorytmy: gdzie „Input” oznacza dane wejściowe, 

„Our Model” wynik dla modelu omawianego artykułu, „Label” porównanie z rzeczywistym 
modelem.

Źróło: Hargreaves i in. 2021.

Ostatni przykład to praca przeprowadzona przez Pengyue i in. (Pengy-
ue i in. 2021), którzy zajęli się ustaleniem pochodzenia etnicznego czaszki 
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wykorzystując obrazy głębi czaszki (obrazy z tomografii komputerowej) jako 
dane wejściowe. Eksperyment przeprowadzono na 205 czaszkach z bazy zdjęć TK  
w Xi’an (Chiny) pochodzących od: populacji Azjatyckiej (55 czaszek mężczyzn 
i 45 czaszek kobiet), populacji Europejskiej (55 czaszek mężczyzn i 55 czaszek 
kobiet) (Rys. 8). Wyniki eksperymentu wykazały, że dokładność dla zapro-
ponowanego modelu szacowania etnicznego pochodzenia czaszki osiągnęła 
odpowiednio 98,21%, 98,04% i 99,03%. Automatyczna metoda ma na celu 
uniknięcie wad tradycyjnych metod szacowania przodków czaszki, uniknięcia 
czasochłonnej i pracochłonnej ręcznej kalibracji punktów charakterystycznych 
oraz zmniejszenie ryzyka subiektywności wyników.

Rysunek 8. Przykłady obrazów TK dla bazy danych a) populacji Azjatyckiej (Chiny), b) popu-
lacji Europejskiej (Turcja).

Źródło: Pengyue i in. 2021.

PODSUMOWANIE

W Tabeli 2 przedstawione zostało podsumowanie każdego z analizowa-
nych artykułów w oparciu o pytania P.G. Caldwella (Caldwell, 1986), nato-
miast Tabela 3 stanowi ogólne podsumowanie przeprowadzonej analizy. 

Podsumowując, w pracy wykazano przydatność metod sztucznej inte-
ligencji w kryminalistyce ukazując przegląd kilku zastosowań. Ponadto, po-
wyższa praca pozwala dostrzec potencjał wykorzystania systemów sztucznej 
inteligencji do konkretnych przytoczonych przykładów oraz stanowi pod-
stawę do wykorzystania zaawansowanych technologii w celu przyspieszenia 
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przetwarzania danych obrazowych, a co za tym idzie przyspieszenia procesów 
identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości. Widocz-
ny jest wkład, jaki wniosły metody ML do dziedziny kryminalistyki, a także 
potrzeba udoskonalania i walidacji rozwiązań w zakresie metod stosowanych 
w kryminalistyce. Metody analizy obrazu, rekonstrukcji twarzy czy pomiary 
czaszki mogą również wspomagać specjalistów w podejmowaniu dokładnych 
decyzji w procesach związanych z identyfikacją. 

Tabela 2. Tabela przedstawiająca podsumowanie analizowanych artykułów w oparciu o pytania 
P.G.Caldwella

Pytanie P.G. Caldwella w stosunku  
do zastosowania nowej metody

Udzielona odpowiedź w oparciu o wybrany artykuł

W jak skuteczny sposób można ustalić ist-
niejące zależności pomiędzy przeżyciowymi 
cechami twarzy a czaszką znajdującą się pod 
tkankami?

Campomanes-Alvarez i in. 2018

W badanym artykule zależności te ustalone zostały w spo-
sób automatyczny w wyniku wcześniejszego wyuczenia 
modelu na zbiorze danych z poprawnie zaznaczonymi 
adnotacjami. Adnotacje zbioru treningowego wskazane 
zostały manualnie przez ekspertów.

Hargreaves i in. 2021

W badanym artykule zależności te ustalone zostały  
w sposób automatyczny wyznaczone bezpośrednio z da-
nych wejściowych jaką było zdjęcie CT czaszki. Obrazy 
CT zostały przekształcone na obrazy 2D, jednak należy 
zauważyć, że topologia powierzchni twarzy, mimo wszyst-
ko została zachowana (obejmuje ona punkty orientacyjne 
twarzy często używane do identyfikacji, takie jak położe-
nie i kształty oczu, ust, nosa i linii żuchwy).

Pengyue i in. 2021

W badanym artykule zależności te ustalone zostały w spo-
sób automatyczny - wyznaczone bezpośrednio z danych 
wejściowych, którymi były zdjęcia CT czaszki. Przed 
przystąpieniem do klasyfikacji cech, obrazy CT poddane 
zostały wstępnym przetworzeniom: rekonstrukcji czasz-
ki i usunięciu szumów, układ czaszki we frankfurckim 
układzie współrzędnych (układ współrzędnych składa się 
z czterech punktów, którymi są: górny punkt Lp lewego 
otworu usznego, górny punkt Rp otworu ucha prawego, 
dolny punkt krawędzi lewego oczodołu Mp oraz punkt 
między brwiami Vp).

Rozważając każdy przypadek indywidualne, 
jaką technikę należy uznać za najwłaściwszą 
i najłatwiejszą?

Campomanes-Alvarez i in. 2018

Dla 5 z 6 badanych regionów można przyjąć, że zapro-
ponowana metoda jest najlepszą. Dla regionu linii mię-
dzyzębowych obecnie istnieją bardziej skuteczne metody 
z wykorzystaniem AI.

Hargreaves i in. 2021

Na gruncie obecnych badań zastosowana metoda jest 
najdokładniejszą i generuje najbardziej realistyczne re-
konstrukcje jeżeli bazujemy jedynie na zdjęciu czaszki bez 
korespondenta w postaci np. zdjęcia antemortem.
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Pengyue i in. 2021

Na gruncie przeprowadzonych eksperymentów porów-
nawczych z istniejącymi state-of-the-art, zaproponowana 
metoda posiada najwyższy wynik estymacji etnicznej.

Czy na gruncie dotychczasowych badań i 
metod można lepiej niż dotychczas ustalić: 
płeć, wiek, afiliację biologiczną i budowę 
bazując na niezidentyfikowanych dotych-
czas materiałach szkieletowych?

Campomanes-Alvarez i in. 2018

Odnosząc się jedynie do budowy badanej w analizowanym 
artykule, 2 z 6 zaproponowanych regionów są pierwszym 
przykładem badanych obszarów w kontekście identyfikacji.

Hargreaves i in. 2021

Odnosząc się jedynie do płci, afiliacji biologicznej i budowy, 
które w omawianym artykule również mogą zostać ziden-
tyfikowane; dla budowy jest to obecnie najefektywniejsza 
metoda, dla ustalenia płci i afiliacji opracowane zostały me-
tody, które bezpośrednio poszukują odpowiedzi na te za-
gadnienia tym samym uzyskując bardziej oczywiste wyniki.

Pengyue i in. 2021

Odnosząc się jedynie do płci, afiliacji biologicznej i bu-
dowy, które dotykane są w omawianym artykule; płeć 
jest istotna z uwagi na różnice występujące w etnicznym 
pochodzeniu, dla budowy (rozpoznania wybranych cech 
morfologicznych) i afiliacji biologicznej deep learning 
stwarza możliwość rozpoznania dla wcześniej niezidenty-
fikowanych materiałach bazując na wyuczonym modelu.

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 3. Tabela przedstawiająca całościowe podsumowanie analizowanych artykułów  
w oparciu o pytania P.G.Caldwella

Pytanie P.G. Caldwella w stosunku do za-
stosowania nowej metody

Udzielona odpowiedź w oparciu o całokształt anali-
zowanych artykułów

W jak skuteczny sposób można ustalić ist-
niejące zależności pomiędzy przeżyciowymi 
cechami twarzy a czaszką znajdującą się pod 
tkankami?

Dzięki nowym, efektywnym rozwiązaniom pracochłon-
ne procesy, które w większości zadań sprowadzają się 
do manualnej pracy (analizy wizualnej) zostały w po-
wyższych przykładowych publikacjach zastąpione algo-
rytmami komputerowymi. Rozwiązania ML pozwalają 
na wyszukiwanie wzorców, które mogą w znacznym 
stopniu wspomóc ustalenie zależności pomiędzy prze-
życiowymi cechami twarzy a czaszką znajdującą się pod 
tkankami. Metody mają co prawda swoje ograniczenia, 
jednak określenie cech szczególnych, których właściwo-
ści i proporcje są skorelowane z cechami czaszki ułatwia 

Rozważając każdy przypadek indywidualne, 
jaką technikę należy uznać za najwłaściwszą i 
najłatwiejszą?

Stan badań na moment przeprowadzenia przeglądu ar-
tykułów był taki, że zaproponowane metody do poszcze-
gólnych zadań są najdokładniejsze. 

Czy na gruncie dotychczasowych badań i me-
tod można lepiej niż dotychczas ustalić: płeć, 
wiek, afiliację biologiczną i budowę bazując 
na niezidentyfikowanych dotychczas materia-
łach szkieletowych?

Unikalne cechy oraz bogate informacje, które algorytmy 
ML mogą pozyskiwać na podstawie zidentyfikowanych 
dotychczas zwłok i szczątków ludzkich, a także na podsta-
wie cech wyglądu ludzi (np. w przypadku wspomnianej  
estymacji etnicznej) mogą być przydatne w badaniach 
na niezidentyfikowanych dotychczas materiałach szkie-
letowych. 

Źródło: Opracowanie własne 
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THE USE OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS  
IN THE PROCESS OF IDENTIFYING HUMAN REMAINS 

AND CADAVERS OF UNDETERMINED IDENTITY

Abstract: Machine Learning (ML) is a concept of Artificial Intelligence (AI).  
ML as a process uses mathematical data models that are able to recognize certain 
patterns and classify data. Essentially, ML algorithms learn to perform certain tasks 
by themselves in such a way that the computer can then learn without receiving 
direct instructions. Currently, it is a popular method used in many fields of science.  
The purpose of this article is to present examples showing the possibilities of using 
machine learning algorithms in the process of identifying cadavers and human re-
mains of undetermined identity. The review of the literature carried out covered 
the period 2016-2021. Finally, from a database of 92 articles, 3 were selected and, 
based on them, an analysis of the solutions used was carried out, allowing verifica-
tion of the effectiveness of the use of these methods in forensic science.

Keywords: machine learning, cadaver identification, human remains identifi-
cation, forensics



353

ZAKOŃCZENIE

We współczesnym świecie nauki penalne, a w szczególności zjawisko 
przestępczości jest poważnym problemem społecznym. Zasięg tego zjawiska 
nie ogranicza się tylko do jednego państwa, czy nawet kontynentu, a jest zjawi-
skiem o zasięgu ogólnoświatowym. Nauki penalne stanowią międzynarodowe 
rozważania na kanwie wielopłaszczyznowej przyciągając uwagę organów ściga-
nia, społeczeństwa czy mediów.

Zamierzeniem Zespołu Autorów było  omówienie wybranych aspektów 
problematyki nauk penalnych, które cechuje różnorodność poruszanej proble-
matyki.  Przedstawiona monografia  przedstawia  wyniki badań i  doświadcze-
nia zawodowego oraz  naukowego poszczególnych Autorów. Przedstawione 
zagadnienia wskazują na  interdyscyplinarność podjętej problematyki, które 
są nadal zagadnieniem otwartym wymagającym szerokiej dyskusji z uwzględ-
nieniem zagadnień społecznych i prawnych. Oddzielnym zagadnieniem,  
które zostało jedynie zasygnalizowane w niniejszej monografii, jest wykorzy-
stanie algorytmów sztucznej inteligencji w rozpoznawania obrazów ze zdarzeń 
kryminalnych.    

Wyrażamy nadzieję, że publikacja przyczyni się do podjęcia dysputy na-
ukowej, a zawarta w niej problematyka stanowić będzie źródło wiedzy i inspi-
racji do dalszych badań.
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CONCLUSION

In the modern world of penal science, and in particular, the phenomenon 
of crime is a severe social problem. The scope of this phenomenon is not limited 
to just one country or even a continent but is a worldwide phenomenon. Penal 
science is an international consideration on a multifaceted canvas attracting 
the attention of law enforcement agencies, the public and the media.

The intention of the Team of Authors was to discuss selected aspects  
of the issue of penal sciences, which is characterised by the diversity of issues 
raised. The monograph presents the research results and the individual 
authors' professional and scientific experience. The presented issues indicate 
the interdisciplinarity of the undertaken problems, which are still open issues 
requiring a broad discussion considering social and legal issues. A separate issue, 
which is only hinted at in this monograph, is the use of artificial intelligence 
algorithms to recognise images from criminal events.

We hope the publication will contribute to the scientific dispute,  
and the issues contained in it will be a source of knowledge and inspiration  
for further research.



Prezentujemy Państwu monografię dotykającą tematyki zagadnień nauk penalnych. 
W monografii wydzielo ne zostały dwie części: aspekty prawne i aspekty kryminal-
istyczno-kryminologiczne, które są nierozerwalnie ze sobą związane. Zagadnienia  
te w sposób ścisły korespondują ze skatalogowanymi w rozdziale XIX, obowiązującego 
kodeksu karnego, przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę, że zakres tematyczny przedstawionych w monografii opracowań, wykracza 
poza problematykę przestępstw określonych we wspomnianym rozdziale usta wy karnej. 
Przedmiot podjętych w niniejszej monografii rozważań stanowią również te zagadnie-
nia, które wykazują szeroki związek z pozostałymi czynami przestępnymi i przebiegiem 
postępowania karnego zmierzającym do wykrycia i ujawnienia przestępstwa, osądzenia 
przestępcy i wykonania wyroku. Wyrażamy nadzieję, że publikacja przyczyni się do pod-
jęcia dysputy na ukowej, a zawarta w niej problematyka stanowić będzie źródło wiedzy  
i inspi racji do dalszych badań.


