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Wstęp

Na przestrzeni dziejów rola prawa karnego ulegała wielu przemianom, 
zwłaszcza w sferze wyznaczanych przed nim celów, dotyczących przede wszyst-
kim kwestii funkcji kary. Początkowo uważano, że etycznie słuszną potrzebę 
odpłaty za wyrządzone zło stanowi jak najokrutniejsza kara, stosowana w celu 
wygenerowania ogólnospołecznego ostracyzmu. Aktualnie prawo karne ma 
zapewniać poczucie społecznej sprawiedliwości, realizując je między innymi  
poprzez funkcję ochronną, sprawiedliwością, prewencyjno-wychowawczą,  
kompensacyjną oraz gwarancyjną.  Kara, jako etycznie słuszna konsekwencja 
dokonanego zła, ma zaś pełnić rolę osobistej dolegliwości zadanej sprawcy 
przestępstwa, wymierzoną przez uprawniony organ państwa. Co jednak istot-
ne, kara musi być proporcjonalna do wyrządzonego przez sprawcę zła, nie 
stanowiąc jednocześnie zemsty na sprawcy przestępstwa.

Jednym z państw, na przykładzie którego można zobrazować zachodzące 
na przestrzeni dziejów wyżej zarysowane zmiany, jest Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Wielka Brytania szczyci się niezwykle bogatą historią rozwoju prawa 
karnego, który można zaobserwować na wielu płaszczyznach. Do dziś An-
glia oraz Walia, w przeciwieństwie do większości państw, nie skodyfikowały 
prawa karnego. Obowiązujące prawo karne zawarte jest w różnych ustawach, 
takich jak na przykład ustawa o dochodach pochodzących z przestępstwa  
z 2002 roku (Proceeds of Crime Act 2002), czy ustawa o bezprawnym znisz-
czeniu albo uszkodzeniu cudzej własności z 1971 roku (Criminal Damage Act 
1971), obejmująca większość przestępstw przeciwko mieniu. Do dziś w an-
gielskim i walijskim prawie karnym istnieje także zbiór czynów zabronionych 
należący do grupy przestępstw precedensowych (common law offences), które 
mają swoje źródło w orzeczeniach sędziów (judge-made law).

Niniejsza monografia, jak wskazuje tytuł, porusza wybrane zagad-
nienia prawa karnego w Wielkiej Brytanii. W istocie wybór przez autorów 



8

WSTĘP

zamieszczonych w opracowaniu rozdziałów dotyczy podstawowych, a zara-
zem istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego materialnego oraz proceso-
wego w Wielkiej Brytanii. 

Autorzy podjęli się zbadania tematyki, która na rodzimym rynku do-
czekała się niewielu specjalistycznych opracowań. Co istotne, część rozdzia-
łów zawiera rozważania odnoszące daną tematykę do problemów prawnych 
i prawniczych w Polsce, a to niewątpliwe stanowi wartość dodaną publikacji. 

Choć zakres tematyczny monografii jest z naukowego punktu widzenia 
ujęty bardzo szeroko, to opracowanie zostało podzielone na rozdziały, skła-
dające się z tekstów o zbliżonej tematyce. W ręce Czytelników oddawana jest 
zatem monografia o spójnej oraz urozmaiconej problematyce, koncentrującej 
się na prawie karnym materialnym oraz procesowym w Wielkiej Brytanii. 

Z racji na poruszane w opracowaniu szerokie zagadnienia, monogra-
fia składa się z dwóch tomów. Zarówno tom I, jak i tom II, liczy dziewięć 
rozdziałów. Tematyka poszczególnych rozdziałów dotyczy m.in. elementów 
struktury przestępstwa, problematyki stanowienia prawa w prawie angielskim, 
przyczynowości prawa brytyjskiego oraz konkretnych typów przestępstw, wy-
stępujących w prawie karnym materialnym w Wielkiej Brytanii. Ponadto, au-
torzy poruszyli kwestie historyczne, omawiając słynne orzeczenia angielskich 
sądów, mające istotny wpływ na rozwój prawa karnego oraz dokonali analizy 
prawnoporównaczej określonych instytucji angielskiego prawa karnego, zde-
rzając je z ich polskimi odpowiednikami. 

Dziękujemy wszystkim autorom, którzy przyczynili się do powstania ni-
niejszej monografii. Wyrazy wdzięczności i uznania kierujemy także w stronę 
recenzentów: prof. dr hab. Roberta Zawłockiego (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Piotra Karlika (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu), którzy pomogli w osiągnięciu wysokiego poziomu 
merytorycznego publikacji.

Mamy nadzieję, że monografia, prócz przybliżenia problematyki prawa 
karnego w Wielkiej Brytanii, będzie stanowiła opracowanie praktycznie przy-
datne na gruncie polskiego prawa karnego, zarówno w zakresie jego stanowie-
nia, jak i stosowania. 

         
         

Wojciech Włódarczak
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Problematyka ustaw karnych 
w prawie angielskim 

Abstrakt: Niniejszy rozdział przedstawia problematykę ustawodaw-
stwa w angielskim prawie karnym. Jak powszechnie wiadomo, Anglia 
i Walia nie posiadają kodeksu karnego. Porządkiem prawnym charak-
terystycznym dla tych krajów jest common law. System prawny An-
glii i Walii podzielony jest między prawo ustawowe (statutory law) i 
prawo precedensowe (common law). Prawo karne w Anglii i Walii 
dzieli przestępstwa na przestępstwa prawa precedensowego (common 
law offencts) i przestępstwa ustawowe (statutory offences). Źródłem 
przestępstw prawa precedensowego są orzeczenia sędziów. Nie wystę-
pują one w ustawach. Natomiast przestępstwa ustawowe definiowane 
są właśnie przez ustawy. Współcześnie większość przestępstw w Anglii 
i Walii ma charakter ustawowy (Gościński 2019, s. 3-4). Przedstawio-
ne zostaną informacje dotyczące poszczególnych ustaw obejmujących 
swoją problematyką prawo karne. Rozważeniu ulegną m. in.: Theft Act 
1968 - ustawa o kradzieży z 1968 r., Fraud Act 2006, która na nowo 
zdefiniowała większość przestępstw dotyczących oszustwa, Criminal 
Damage Act 1971 - ustawa o bezprawnym zniszczeniu z 1971 r., Sexu-
al Offences Act 2003 - ustawa o przestępstwach seksualnych z 2003 
r., czy Violent Crime Reduction Act 2006 - ustawa o ograniczaniu 
przestępczości. Wskazane i omówione zostaną również bardzo stare 
ustawy, takie jak ustawa o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu 

- Offences Against the Person Act z roku 1861. Autor zastanowi się 
nad konkretnymi pojęciami występującymi w angielskich ustawach 
karnych. Analizie poddane zostaną między innymi definicje kradzie-
ży, własności, czy różnego rodzaju oszustw. Oprócz wytłumaczenia 
prostych określeń, rozważeniu ulegną bardziej złożone, takie jak na 
przykład: podglądanie bez zgody, zmuszanie dziecka do oglądania aktu 
seksualnego, oszustwo przez nieujawnienie informacji. Przedstawiona 
zostanie również historia poszczególnych aktów prawnych oraz cele, 
którym przyświecało ich utworzenie wraz ze zmianami dokonanymi 
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na przestrzeni lat. Na szczególną uwagą zasługuje problematyka kar 
wystąpujących w angielskich ustawach karnych. Kary te są różnorodne 
i dzięki rozproszeniu ich w wielu ustawach stają sią trudne do kwalifi-
kacji. Cechą angielskiego systemu karania, rzadko występująca w pra-
wie karnym europejskich państw, jest brak podziału na kary i środki 
karne. Kary te zazwyczaj nie są ściśle określone w ustawie - sąd ma w tej 
kwestii wiele możliwości wpływania na los sprawcy. Zarówno definicje 
pojęć występujących w ustawach, jak i rodzaje oraz długości kar, któ-
re są tam wskazane, ulegną przedstawieniu na tle polskiej kodyfikacji 
karnej. W celu uporządkowania omawianych zagadnień, podkreślone 
zostaną różnice oraz podobieństwa między nimi. 

Słowa kluczowe: ustawodawstwo karne, prawo ustawowe, Wielka 
Brytania, przestępstwo, kara 

Wprowadzenie - porządek prawny w Anglii

Systemem prawnym obowiązującym w Anglii i Walii jest common 
law, charakterystyczne dla krajów anglosaskich. Należy jednak odróżnić sys-
tem prawny Anglii i Walii, system prawny Szkocji i system prawny Irlandii 
Północnej. Nie istnieje pojęcie takie jak jednolite prawo Wielkiej Brytanii.  
Pomimo wielu regulacji, które obowiązują na terenie całego Królestwa, każde 
z wyżej wymienionych ma swoje własne prawo karne. Common law powstało 
i rozwinęło się na terenie dzisiejszej Anglii, więc prawo angielskie jest jego 
klasycznym przykładem (Banasik 2013, s. 125). 

System common law charakteryzuje się brakiem podziału na władzę są-
downiczą i ustawodawczą wśród sędziów. Podczas rozstrzygania konkretnych 
spraw, kreują oni precedensy, które tworzą obowiązujące prawo. Zajmują się 
również interpretacją już istniejącego prawa. Jest to główna różnica między 
systemem civil law, gdzie sędziowie pełnią jedynie funkcję sądowniczą i nie 
mogą stanowić nowych norm prawnych, gdyż upoważnione są do tego odręb-
ne podmioty.

Oprócz prawa precedensowego, które jest określane (tak jak nazwa całe-
go systemu) jako common law, istnieje również prawo ustawowe, czyli statu-
tory law. W związku z tym istnieje podział przestępstw w angielskim prawie 
karnym - przestępstwa prawa precedensowego oraz przestępstwa ustawowe, 
nazwane kolejno common law offences oraz statutory offences. Przestęp-
stwa prawa precedensowego stanowią orzeczenia sędziów (Gościński 2019,  
s. 3-4). Mimo tego, że współcześnie większość przestępstw w Anglii i Walii 
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ma charakter ustawowy, orzeczenia nadal pełnią w tym zakresie znaczącą rolę. 
Przestępstwa ustawowe definiowane są przez różne ustawy, które nie są spój-
nie zebrane w jednym katalogu i szukanie regulacji karnych bywa z tego po-
wodu problematyczne. 

Wybrane ustawy karne 

Po uprzednim zaznaczeniu podziału na prawo precedensowe i ustawowe, 
rozważeniu w dalszej części artykułu ulegnie to drugie. Niemożliwe jest omó-
wić wszystkie akty regulujące prawo karne w Anglii i Walii, zatem przybliżone 
zostanie kilka wybranych, ważniejszych z nich. 

Problematykę prawa karnego regulowała między innymi ustawa o kra-
dzieży z 1968 r., oryginalnie nazwana Theft Act 1986. Stworzyła ona szereg 
przestępstw przeciwko mieniu występujących w Anglii i Walii. Ustawa rozpo-
czyna się od tekstu wprowadzającego, dokładnie przybliżającego informacje, 
jakie można znaleźć w tym akcie prawnym: „Ustawa mająca na celu zmianę 
prawa Anglii i Walii w zakresie kradzieży i podobnych lub powiązanych prze-
stępstw oraz w związku z tym wprowadzenie postanowień dotyczących postę-
powania karnego prowadzonego przez jedną ze stron w związku małżeńskim 
przeciwko drugiej oraz wprowadzenie pewnych zmian wykraczających poza 
Anglię i Walię w ustawie o urzędzie pocztowym z 1953 r. i innych aktach; 
oraz do innych celów z tym związanych (Theft Act 1968 c. 60, dalej jako: 

„Theft Act”).”
Cały dokumentu podzielony jest na swego rodzaju rozdziały. Pierwszym 

z nich jest Definition of “theft”, czyli definicja kradzieży. Rozdział ten obej-
muje 7 różnych unormowań prawnych, kolejno określonych jako: „Basic de-
finitione of theft”, „Dishonestly”, „Approriates”, „Property”, „Belonging to 
another” oraz „With the intention of permanentny depriving the ocher of 
it”. Następny rozdział dotyczy „Kradzieży, rozboju, włamania itp.” Zawierają 
się w nim trzy wyżej wymienione postanowienia (Theft, Robbery, Burglary), 
ale też te bardziej skonkretyzowane, jak zabór pojazdu, pozyskiwanie energii 
elektrycznej, czy włamanie kwalifikowane. Trzecia część ustawy związana jest 
z „Oszustwem i szantażem”. Ciekawe rozwiązania zawarte w tym rozdziale 
dotyczą na przykład zjawiska zwanego fałszywą księgowością lub fałszywych 
oświadczeń dyrektorów firm. Dalej omówione zostały „Przestępstwa związa-
ne z kradzieżą towarów itp.”. Można tam znaleźć informacje na temat po-
stępowania ze skradzionymi towarami, czy zakres przestępstw dotyczących 
skradzionych towarów. Kolejnym i zarazem najkrótszym rozdziałem jest 
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„Possession of housebreaking implements, etc.”, gdzie opisana została jedy-
nie kwestia wyposażenia do kradzieży. W dalszej części dokumentu zapisane 
są już tylko kwestie proceduralne, postanowienia ogólne oraz uzupełniające, 
takie jak interpretacja, przepisy wstępne i przejściowe, a także postanowienia 
ogólne dotyczące Szkocji i Irlandii Północnej.

Fraud Act 2006 na nowo zdefiniowała większość przestępstw dotyczą-
cych oszustwa. Podobnie jak ustawa o kradzieży, rozpoczyna się od tekstu 
wprowadzającego. Jest on natomiast o wiele krótszy: „Ustawa przewidująca 
i w związku z odpowiedzialnością karną za oszustwo i nieuczciwe korzysta-
nie z usług (Fraud Act 2006 c. 35, dalej jako: „Fraud Act”).” Jeśli chodzi  
o podział na rozdziały, jest on zdecydowanie mniej obszerny. Występuje po-
dział na „Oszustwo”, gdzie przeczytać można o wszelkich rodzajach oszustwa 
oraz „Nieuczciwe uzyskiwanie usług”. Na końcu znajduje się również rozdział 
uzupełniający. 

Criminal Damage Act 1971, czyli ustawa o bezprawnym zniszczeniu 
z 1971 r. widocznie różni się budową od dwóch wyżej omówionych. Ce-
chą podobną jest znowu tekst wprowadzający do ustawy. Nie widać w tym 
przypadku natomiast występowania typowych rozdziałów. Ustawa składa się 
z dwunastu przepisów. Uregulowane zostało między innymi: niszczenie lub 
uszkadzanie mienia, groźby zniszczenia lub uszkodzenia mienia, posiadanie 
czegokolwiek z zamiarem zniszczenia lub uszkodzenia mienia (Criminal Da-
mage Act 1971 c. 48, dalej jako: „Criminal Damage Act”). Określone zostały 
też właściwości sądów pokoju oraz dowody w związku z przestępstwami wy-
stępującymi w tej ustawie.

Ustawa o przestępstwach seksualnych z 2003 r. to bardzo obszerny 
i szczegółowy akt prawny. Składa się z rozdziałów, w skład których wcho-
dzą poszczególne przepisy, a oprócz tego jest podzielony na trzy duże części. 
Część pierwsza zatytułowana jest „Sexual Offences” i uregulowane zostały w 
niej takie przestępstwa jak gwałt, napaść, doprowadzenie do aktywności sek-
sualnej bez zgody, gwałt i inne przestępstwa wobec dzieci poniżej 13 roku 
życia, przestępstwa na tle seksualnym wobec dzieci, nadużycie pozycji zaufa-
nia, przestępstwa przeciwko osobom z zaburzeniami psychicznymi utrudnia-
jącymi wybór, prostytucja, handel ludźmi i wiele innych (Sexual Offences 
Act 2003 c. 42, dalej jako: „Sexual Offences Act”). Część druga dzieli się na 
„Notification and orders” oraz „Closure orders” (część „2A”). Trzecia część 
dotyczy regulacji ogólnych.

Duża ilość przepisów dotyczy przestępstw seksualnych wobec dzieci, wy-
odrębnione są  ich różne rodzaje, kwestia ta jest bardziej rozbudowana niż  
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w prawie polskim. To samo dotyczy przepisów związanych z osobami z za-
burzeniami psychicznymi. W ustawie o przestępstwach seksualnych z 2003 r. 
szczególnie odpowiada się za czynności seksualne dokonane na osobie poni-
żej 13 roku życia, natomiast wiek uprawniający do stosunków seksualnych 
wynosi 16 lat - w polskiej legislacji granica tego wieku jest o rok niższa. Ure-
gulowania związane z prostytucją w tym akcie prawnym podobne są do tych 
z polskiego kodeksu karnego - sama prostytucja nie jest nielegalna, natomiast 
nielegalne są przestępstwa pozostające w związku z nią, takie jak sutenerstwo 
czy prowadzenie agencji towarzyskich.

Violent Crime Reduction Act 2006 to ustawa o zwalczaniu przestęp-
czości. Również występuje tu podział na duże części. Część pierwsza dotyczy 

„Przemocy i zaburzeń związanych z alkoholem”. Dzieli się ona na trzy rozdzia-
ły - pierwszy reguluje kwestię zakazów picia alkoholu, drugi sfery zaburzeń 
alkoholowych, trzeci stanowią inne postanowienia. Druga część aktu obej-
muje regulacje związane z bronią i tym, co podobne. Część trzecia to „Róż-
ne” - znajdują się w niej przepisy o piłce nożnej, przestępstwach seksualnych  
i inne, takie jak na przykład oferowanie lub wyrażanie zgody na przeprogra-
mowanie telefonu komórkowego czy usunięcie boisk sportowych z przepisów 
dotyczących prywatnej ochrony (Violent Crime Reduction Act 2006 c. 38, 
dalej jako: „Violent Crime Reduction Act”). Ostatnią część stanowią posta-
nowienia ogólne.

Akt prawny znacznie starszy datą od wszystkich wyżej wymienionych 
to Offences Against the Person Act 1861 - ustawa o przestępstwach przeciw-
ko życiu i zdrowiu. Ustawa tematycznie dzieli się na przepisy o zabójstwie,  
o listach grożących morderstwem, czynach powodujących lub zmierzających 
do spowodowania zagrożenia życia lub uszkodzenia ciała, napastowaniu, kra-
dzieży dzieci, bigamii, próbach dokonania aborcji, ukrywaniu narodzin dziec-
ka, tworzeniu prochu strzelniczego do popełniania przestępstw i poszukiwa-
niu go (Offences against the Person Act 1861 c. 100 Regnal. 24_and_25_Vict, 
dalej jako: „Offences Against the Person Act”). Widoczne jest duże zróżnico-
wanie przestępstw oraz uregulowanie nieoczywistych kwestii, takich jak na 
przykład ukrywanie narodzin dziecka, raczej niespotykane we współczesnych 
europejskich kodeksach karnych.
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Analiza pojęć występujących  
w angielskich ustawach karnych

Definicja kradzieży została zawarta w Theft Act 1968 na samym po-
czątku ustawy. W rozumieniu tego aktu, kradzież polega na przywłaszczeniu 
własności, która należy do innej osoby z zamiarem trwałego jej pozbawienia 
(Theft Act). W polskim kodeksie karnym kradzieżą jest zabór cudzej rzeczy 
w celu przywłaszczenia (KK, art. 278). Jak widać, przestępstwem tutaj nie 
jest cel przywłaszczenia, lecz konkretnie już przywłaszczenie. Przywłaszczenie 
musi również mieć charakter pozbawiający trwale daną osobę tej własności.

Pojęcie własności występuje w tym samym akcie gdzie pojęcie kradzieży. 
Własnością są pieniądze, ale rownież wszystkie inne dobra rzeczywiste lub oso-
biste (Theft Act). Podkreślone zostało, że własnością są również rzeczy w akcji 
i inne niematerialne mienie. 

Oszustwo i jego rodzaje zostały zdefiniowane oczywiście we Fraud Act 
2006. Samo oszustwo w ogóle posiada definicję składającą się jakoby z defini-
cji wszystkich bardziej szczegółowych rodzajów oszustwa połączonych ze sobą. 
Ustawa wskazuje, że osobą winną oszustwa jest osoba, która narusza którąkol-
wiek z sekcji wymienionych dalej, czyli oszustwo polegającego na fałszywym 
oświadczeniu, oszustwa poprzez nieujawnienie informacji i oszustwa poprzez 
nadużycie pozycji (Fraud Act). Oszustwo polegające na fałszywym oświadcze-
niu obejmuje nieuczciwe złożenie fałszywego oświadczenia w celu osiągnięcia 
korzyści dla siebie lub innej osoby lub spowodowania szkody innej osobie 
lub narażenia jej na ryzyko straty. Oszustwo przez nieujawnienie informacji 
dotyczy sytuacji, kiedy ktoś w sposób nieuczciwy nie ujawnia innej osobie 
informacji, w stosunku do której ma prawny obowiązek ją ujawnić. Nieujaw-
nienie informacji musi nastąpić w celu osiągnięcia korzyści dla siebie lub innej 
osoby lub spowodowania szkody innej osobie lub narażenia jej na ryzyko stra-
ty (Fraud Act). Ostatnim rodzajem oszustwa, wymienionym w ustawie, jest 
oszustwo poprzez nadużycie pozycji. Osoba zajmująca stanowisko powołane 
do ochrony interesów finansowych innej osoby lub niedziałania przeciwko 
nim, może nieuczciwie nadużywać tej pozycji, gdy zamierza dzięki temu osią-
gnąć korzyści dla siebie lub innej osoby lub chce spowodować szkodę innej 
osobie lub narażenie jej na ryzyko straty. Istotne jest to, że można według tej 
ustawy nadużyć swojej pozycji również poprzez zaniechanie. 

Nakłanianie dziecka do oglądania aktu seksualnego to jedno z prze-
stępstw występujących w ustawie o przestępstwach seksualnych z 2003 r.  
Popełnić to przestępstwo może tylko i wyłącznie osoba powyżej osiemnastego 
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roku życia lub w wieku osiemnastu lat. Pod określeniem nakłaniania dziecka 
do oglądania aktu seksualnego kryje się umyślne powodowanie, aby dziec-
ko oglądało  inną osobę zaangażowaną w czynność o charakterze seksualnym 
lub patrzyło na na wizerunek jakiekolwiek osoby zaangażowanej w czynność  
o charakterze seksualnym (Sexual Offences Act). Kluczową kwestią jest tutaj 
umyślność oraz to, że sprawca dokonuje tej czynności w celu zaspokojenia 
seksualnego.

Podglądanie bez zgody to przestępstwo cechujące się obserwowaniem 
przez sprawcę innej osoby podczas prywatnego aktu, w celu uzyskania zaspo-
kojenia seksualnego. Osoba obserwowana oczywiście musi nie zgadzać się na 
tę obserwację, aby zostały wypełnione znamiona przestępstwa. Nielegalna jest 
również pomoc przy tym czynie - obsługa sprzętu, który ma pozwolić komuś 
na obserwowanie bez zgody osoby trzeciej. Chodzi o sytuację, gdy osoba trze-
cia nie wyraża zgody na używanie tego sprzętu w takim celu. Karalna jest także 
instalacja sprzętu w powyższej intencji.

Przestępstwo podglądania obejmuje również nagrywanie/fotografowanie 
innej osoby podczas czynności prywatnej w zamiarze późniejszego obejrzenia 
takiego nagrania i uzyskania zaspokojenia seksualnego, bez zgody osoby na-
grywanej (Sexual Offences Act). 

 Offences against the Person Act 1861 - ustawa o przestępstwach prze-
ciwko życiu i zdrowiu z 1861 roku zdefiniowała przestępstwo bigamii. Prze-
stępstwo bigamii popełnia osoba, będąca w związku małżeńskim, która po-
ślubi jakąkolwiek inną osobę podczas życia dotychczasowego męża lub żony 
(Offences against the Person Act). Podkreślone zostało, że nie jest zależne to, 
czy zawarcie drugiego małżeństwa miało miejsce w Anglii, Irlandii lub jakim-
kolwiek innym miejscu - zawsze stanowi to przestępstwo w takiej sytuacji.

W tym samym akcie prawnym można znaleźć definicję ukrywania naro-
dzin dziecka. Odnosi się ona do sytuacji, kiedy dziecko jest martwe. Przestęp-
stwo to może popełnić każdy, kto stara się ukryć narodziny takiego dziecka - 
nie chodzi tu tylko o matkę. Nie ma tutaj znaczenia, czy dziecko zmarło przed 
urodzeniem, przy porodzie, czy po jego urodzeniu.

Kwalifikowana postać włamania określona została w ustawie o kradzieży 
z 1968 roku. Włamanie kwalifikowane występuje wtedy, gdy osoba włamu-
jąca się posiada przy sobie broń palną lub, co ważne - jej imitację, jakąkol-
wiek „broń przestępstwa” lub jakikolwiek materiał wybuchowy. Pojęcia te 
zostały dokładnie objaśnione: „broń palna” obejmuje wiatrówkę lub pisto-
let pneumatyczny, natomiast jej imitacja obejmuje wszystko, co wygląda na 
broń palną (to czy można z niej wystrzelić jest nieistotne); „broń przestępstwa”  
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to każdy przedmiot wykonany lub przystosowany do użycia w celu spowo-
dowania obrażeń lub obezwładnienia osoby; materiał „wybuchowy” jest każ-
dym artykułem, który został wyprodukowany w celu wywołania praktyczne-
go efektu wybuchu (Theft Act). Ważne jest rownież to, że zarówno „broń 
przestępstwa” jak i materiał „wybuchowy” oznaczają też przedmioty, które 
sprawca ma przy sobie w celu takiego użytku - domyślnie można stwierdzić,  
że w takim razie nie muszą posiadać one swoich właściwości, ale sprawca 
chciał ich do takich celów użyć.

Historia utworzenia aktów prawnych

Utworzeniu wybranych i omówionych ustaw przyświecały różne cele. 
Ustawa o kradzieży z 1968 roku powstała dzięki Komisji Rewizyjnej Prawa 
Karnego. Miała ona  zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące kradzieży  
i przestępstw z nią związanych, w taki sposób, aby znajdowały się one w jednej 
regulacji. Z kolei ustawa o przestępstwach seksualnych z 2003 roku zosta-
ła podjęta przez Parlament Zjednoczonego Królestwa i częściowo zastąpiła 
ustawę o tej samej nazwie z 1956 roku. Zastąpienie to nie było głównym 
celem stworzenia ustawy, lecz zdefiniowanie dużej ilości nowych rodzajów 
przestępstw, które wprowadziła. Ustawa o przestępstwach przeciwko życiu 
i zdrowiu z 1861 roku została uchwalona w celu uproszczenia prawa. Łączy 
w sobie szereg wcześniejszych ustaw. Nie wprowadziła do nich znaczących 
różnic, chodziło głównie o uporządkowanie związanych ze sobą tematycznie 
aktów prawnych w jednym miejscu i ewentualne okrojenie ich treści.

Problematyka kar

Dobrym przykładem na przybliżenie problematyki kary w brytyjskim 
ustawodawstwie będzie przykład kary za popełnienie przestępstwa oszustwa, 
zawartej we Fraud Act 2006. Przepis ustawy stanowi o karach w odniesieniu 
do każdego z oszustw łącznie - brak jest tutaj zróżnicowania ze względu na 
popełnienie na przykład oszustwa polegającego na fałszywym oświadczeniu 
oraz popełnienia oszustwa poprzez nadużycie pozycji. Chodzi o to, aby prze-
stępca popełnił czyn wymieniony w którejkolwiek sekcji artykułu. Podział 
kary występuje natomiast dzięki innemu kryterium - skazania. Skazanie może 
nastąpić w trybie uproszczonym lub jako skazanie z oskarżenia publiczne-
go. Zdecydowanie surowiej karane jest skazanie z oskarżenia publicznego.  
W przypadku tego konkretnego przestępstwa oszustwa, osoba skazana  
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w trybie uproszczonym może otrzymać karę pozbawienia wolności na okres 
nieprzekraczający dwunastu miesięcy lub grzywnę w granicach ustawowego 
maksymalnej wartości (lub to i to). Tymczasem osoba skazana z oskarżenia 
publicznego podlega karze pozbawienia wolności aż do dziesięciu lat lub 
(oraz) grzywnie (Fraud Act).

Inna część tego aktu, dotycząca przestępstwa nieuczciwego uzyskiwania 
usług, potwierdza ten schemat karania. Kara za skazanie w trybie uproszczo-
nym w tym przypadku jest identyczna jak przy przestępstwie oszustwa, czy-
li kara pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy 
lub grzywna w granicach ustawowego maksymalnej wartości (lub to i to).  
W przypadku skazania z oskarżenia publicznego kara tutaj wynosi do pięciu 
lat pozbawienia wolności lub grzywna. W tym artykule, tak jak w wielu in-
nych występujących w różnych ustawach karnych Anglii i Walii, wyodrębnio-
ny został punkt odnoszący się do tego, że wymienione kary mają zastosowanie 
rownież w odniesieniu do Irlandii Północnej. Ciekawym rozwiązaniem jest 
to, że to odniesienie zmienia wymiar kary na połowę mniejszą - odniesienie 
do dwunastu miesięcy ma być odniesieniem do sześciu miesięcy w Irlandii 
Północnej (Fraud Act).

Kara za dokonanie przestępstwa zgwałcenia, określona w Sexual Offen-
ces Act 2003 sięga dożywotniego pozbawienia wolności w przypadku wyro-
ku skazującego z oskarżenia. Dla porównania, polski kodeks karny przewi-
duje karę za popełnienie przestępstwa zgwałcenia w wymiarze od dwóch do 
dwunastu lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym 
okrucieństwem  - nie krótszą niż pięć lat.

Przestępstwo, określone jako zachęty do osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, uregulowane w ustawie o przestępstwach seksualnych z 2003 r. wyróż-
nia jego różne rodzaje i tym przypadku prawie każdy rodzaj podlega inne-
mu wymiarowi kary. Występuje tu rozróżnienie na: nakłanianie, groźbę lub 
oszustwo w celu nakłonienia do współżycia takiej osoby; powodowanie, że 
zaburzona osoba angażuje się lub zgadza na aktywność seksualną poprzez na-
kłanianie, groźbę lub oszustwo; podejmowanie czynności seksualnych w obec-
ności osoby z zaburzeniami psychicznymi, która została wywołana podstępem 
lub groźbą; skłanianie osoby z zaburzeniami psychicznymi do oglądania aktu 
seksualnego poprzez nakłanianie, groźbę lub oszustwo (Sexual Offences Act). 
Pomimo bardzo podobnego brzmienia przepisów, chodzi o zupełnie różne 
czyny, które są w rożny sposób karane. Dwa pierwsze czyny podlegają karze 
pozbawienia wolności do lat czternastu w przypadku skazania z oskarżenia  
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publicznego. Dwa ostatnie natomiast - karze pozbawienia wolności do jak 
dziesięciu, w przypadku tego samego rodzaju skazania.

Zakończenie

Brak jednolitego kodeksu karnego w Anglii i Walii, spowodowany w du-
żej mierze występowaniem porządku prawnego common law w tych krajach, 
potrafi sprawiać wiele problemów interpretacyjnych. Obecnie większość prze-
stępstw w Anglii i Walii ma charakter ustawowy, jednak ilość tych ustaw jest 
bardzo duża i według wielu przedstawicieli doktryny powinna zostać zredu-
kowana i uporządkowana w jednym akcie prawnym. Rozproszenie kar w róż-
nych ustawach utrudnia ich kwalifikację. Dodatkowy problem może stanowić 
podział prawa Wielkiej Brytanii na trzy obszary - Anglię i Walię, Szkocję oraz 
Irlandię Północną. Anglia i Walia posługuje się dokładnie tymi samymi prze-
pisami, natomiast Szkocja i Irlandia Północna stosują często inne ustawy, czy 
konkretne przepisy. W ustawach karnych, ważnych dla Anglii i Walii, wielo-
krotnie można napotkać się na przepisy określające, że dany artykuł odnosi się 
w jakiś sposób również do dwóch pozostałych obszarów Wielkiej Brytanii, co 
zostało ukazane w przykładach opisanych w tym rozdziale. 

Omówione angielskie ustawy karne stanowią jedynie niewielką część 
tego, ile ich w systemie prawa brytyjskiego występuje. Część z nich już nie 
obowiązuje, a część w dalszym ciągu jest podstawą wielu wyroków sądowych. 
Przybliżenie tych starszych i nowszych aktów prawnych miało na celu uka-
zanie specyfiki statutory law. Pomimo, że prawo statutowe jest niezmiernie 
ważną częścią systemu Anglii i Walii, w dalszym ciągu prawo precedenso-
we, tworzone przez orzeczenia wydawane przez sędziów, musi być brane pod 
uwagę. System prawa karnego Anglii i Walii wydaje się zatem o wiele bardziej 
skomplikowany i trudniejszy do stosowania niż polski system prawa karnego, 
który jest uporządkowany jest przede wszystkim dzięki kodeksowi karnemu 
z 1997 r. oraz kodeksowi postępowania karnego. Wydaje się, że taka spój-
ność pozwala uniknąć wielu problemów, dlatego zagadnienie ustanowienia 
kodeksu scalającego prawo karne Anglii i Walii w przyszłości niejednokrotnie 
będzie zapewne dyskutowane i ponawiane będą próby jego stworzenia.
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Abstrakt: Niniejsze opracowanie stanowi analizę przesłanek konsty-
tuujących zezwalające na powyższe rozróżnienie nastawienie spraw-
cy do danego czynu zabronionego w angielskim i irlandzkim prawie 
karnym, przeprowadzona w sposób porównawczy z rozumieniem za-
miaru popełnienia czynu na gruncie polskiej ustawy karnej. To zaś 
zezwoli udzielić odpowiedzi na pytanie, jak poszczególne omawiane 
ustawy kształtują zależności pomiędzy czynnikami psychologicznymi 
a odpowiedzialnością karną jednostki, oraz wyróżnienie okoliczności 
zezwalających na dokonanie w angielskim i irlandzkim prawie karnym 
dyferencjacji przestępstwa morderstwa i zabójstwa. 

Słowa kluczowe: mens rea; actus reus; zamiar; lekkomyślność; nie-
dbalstwo; morderstwo; zabójstwo. 

Zarys problematyki

Aby móc mówić o odpowiedzialności karnej w angielskim i irlandzkim 
prawie karnym niezbędne jest jednoczesne wystąpienie actus reus (łac. „winne-
go czynu”), oraz mens rea (łac. „winnego umysłu”), zgodnie z paremią: actus 
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non facit reum nisi mens sit rea (łac. „czyn nie może prowadzić do odpowie-
dzialności karnej, chyba że winny jest umysł sprawcy”). Innymi słowy, samo 
popełnienie czynu nie jest wystarczające do nałożenia na sprawcę odpowie-
dzialności karnej (Martin, Storey, 2015, s. 18).

Istotne jest, by móc obiektywnie przypisać sprawcy czynu winę w mo-
mencie jego popełnienia (Jankowska-Prochot, 2019, s. 71).

Tak rozumiane zawinienie sprawcy mieści w sobie przytoczone już poję-
cie mens rea, w dosłownym znaczeniu oznaczające „winny umysł”. W rzeczy-
wistości nie ma jednak znaczenia, czy oskarżony w chwili popełnienia czynu 
czuł się moralnie winny lub wiedział, że to, co robi, jest moralnie naganne,  
i mimo braku odczuwania tak rozumianej winy, oskarżonemu można wy-
kazać posiadanie mens rea w chwili popełnienia danego czynu. Jak stwier-
dzono bowiem w sprawie R. v. Dodman, mens rea nie pociąga za sobą winy  
(R. v. Dodman [1998] 2 Cr App R 338). Co więcej, sprawca może być mo-
ralnie niewinny, ale wciąż posiadać będzie mens rea (R v. Chiu-Cheung [1995]  
1 AC 111). W doktrynie wskazuje się więc, że mens rea to inaczej intencja, wie-
dza lub lekkomyślność w odniesieniu do wszystkich elementów przestępstwa 
wraz z wszelkimi ukrytymi zamiarami, których wymaga definicja przestępstwa 
(Smith, Hogan, 2002, s. 88), zaś z uwagi na to, że oznacza on nie tylko stany 
umysłu, ale także i chociażby zaniedbanie, czyli nieosiągnięcie określonego 
standardu (Stark, 2013, s. 174), współcześnie preferuje się tłumaczenie poję-
cia jako „elementu winy” (Chan, Simester, 2011, s. 384.). 

Tak definiowalne nastawienie do popełnionego czynu, zwane też złym 
zamiarem (malice) stało się podstawowym kryterium wyodrębnienia w obec-
nie obowiązującym ustawodawstwie irlandzkim podziału zbrodni przeciwko 
życiu (homicide) na morderstwa (murder) i zabójstwa (manslaughter). W myśl 
art. 4 ustawy o sądownictwie karnym z 1964 roku nie każde pozbawienie 
życia innej osoby będzie bowiem wyczerpywało znamiona morderstwa w ro-
zumieniu prawnokarnym. Warunkiem sine qua non takiej kwalifikacji jest 
występowanie zamiaru jej zabicia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Tym samym stan umysłu oskarżonego sprowadzać się musi do tego, 
że nie tylko przewidywał, ale i chciał wystąpienia możliwych konsekwencji 
swego działania. Dopiero od tak rozumianego morderstwa odróżnia art. 5 
obowiązującej w Irlandii i Wielkiej Brytanii ustawy „Przestępstwa przeciwko 
osobie” z 1861 roku (Offences Against the Person Act) przestępstwo zabójstwa. 

Celem niniejszego artykułu jest więc analiza przesłanek konstytuujących 
zezwalające na powyższe rozróżnienie nastawienia sprawcy do danego czy-
nu zabronionego, przeprowadzona w sposób porównawczy z rozumieniem 
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zamiaru popełnienia czynu na gruncie polskiej ustawy karnej. To zaś zezwoli 
udzielić odpowiedzi na pytanie, jak poszczególne omawiane ustawy kształtu-
ją zależności pomiędzy czynnikami psychologicznymi a odpowiedzialnością 
karną jednostki. 

Definicja legalna mens rea 

Obowiązująca w prawie irlandzkim zasada, iż nie stosuje się prawa kar-
nego wobec osoby, która działała bez uprzedniej woli i intencji popełnienia 
przestępstwa, jest konsekwencją recypowania na rodzimy grunt angielskiej 
reguły prawnej, potocznie określanej „zdolnością do przypisania winy” (no-
nattive preposition). Zgodnie z nią kryminalizowanie działań sprawcy mimo 
braku związku psychicznego z czynem pozostaje w sprzeczności z zasadą 
nullum crimen sine culpa i jawi się jako dalece nieskuteczne (Packer, 1962,  
s. 109). Gdyby bowiem sytuacja taka miała miejsce, sprawca czynu nie zo-
stałby skutecznie powstrzymywany od jego ponownego popełnienia, społe-
czeństwo zaś skutecznie odstraszone, przez co nie doszłoby do realizacji pre-
wencyjnej funkcji kary. Potępienie postępowania osoby, której zachowanie 
nie było moralnie godne nagany, byłoby natomiast szczególnie niesprawiedli-
we (Jefferson, 2015, s. 77). To mens rea sprawia bowiem, że dana czynność 
sprawcza, która sama w sobie jest neutralna, zostaje wyposażona w określone 
przymioty (np. nieuczciwości), które zmieniają jej charakter na tak społecznie 
szkodliwy, aby możliwe było jej rozpatrywanie w charakterze przestępstwa 
(Chan, Simester, 2011, s. 382). Można zatem rzecz, że mens rea spełnia dwie 
zasadnicze funkcje. Po pierwsze, pomaga w ustaleniu czy dane zachowanie 
oskarżonego było zawinione, czy moralnie niewinne, a przez to pociągnięcie 
go do odpowiedzialności karnej, jak i orzeczenie kary określonego rodzaju. 
Po drugie zaś, ma ona niebagatelny wpływ na sferę wolności człowieka ba-
danej zarówno in abstracto, jak również in concreto, odgrywając istotną rolę  
w stanowieniu i powiadamianiu o granicach praw przysługujących jednost-
kom poprzez zapewnienie tzw. „sprawiedliwego ostrzeżenia”. 

Warto w tym miejscu odnotować jednocześnie, iż żaden termin prawny 
związany z mens rea nie został ustawowo zdefiniowany i wyłącznie praktyka 
sądów pozwala na wskazanie, w jaki sposób stan psychiczny sprawcy wpływał 
na wypełnienie znamion czynu zabronionego. Jako że uzasadnienia wyodręb-
nienia owego pojęcia należy upatrywać w założeniu, że sprawca czynu, będąc 
jednostką autonomiczną, może kierować swoim postępowaniem (Jefferson, 
2015, s. 77) - to od jego wolnej woli zależy, czy w określonej sytuacji podejmie 
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działanie prawnie pożądane, czy postąpi w sposób sprzeczny z prawem, nie-
wątpliwie stanowi jednak mens rea odpowiednik polskiejstrony podmiotowej 
czynu zabronionego i  analogicznie zezwala na wyróżnienie formy zamiaru 
bezpośredniego (intention) i ewentualnego (oblique intent), lekkomyślności 
(recklessness) lub zaniedbania (negligence). 

Zamiar

Pierwszym i jednocześnie najczęściej występującym komponentem mens 
rea jest zamiar. W obowiązującym stanie prawnym jego definicja została 
w syntetyczny sposób określona w sekcji 4 (2) ustawy o sądownictwie karnym 
z 1964 r. (Criminal Justice Act 1964). Zgodnie z jej brzmieniem domniemuje 
się, że sprawca działał z zamiarem popełnienia czynu zabronionego wówczas, 
gdy planował naturalne i prawdopodobne konsekwencje swojego zachowania 
(Bolger, Charleton, McDermott, 1999, s. 67). Tym samym pod pojęciem 
zamiaru należy rozumieć świadomy cel lub cele, do osiągnięcia którego lub 
których zmierza oskarżony. W praktyce orzeczniczej utrwalony został nato-
miast pogląd, w myśl którego udowodnienie zamiaru to wykazanie, że spraw-
ca działał w celu wyrządzenia szkody (Bolger, Charleton, McDermott, 1999,  
s. 67). Dalece nietrafne jest natomiast utożsamianie zamiaru z motywem lub 
pragnieniem osiągnięcia określonych rezultatów (desire to achieve a particular 
results), bowiem w sposób istotny zaciera różnice między przyczyną, dla której 
sprawca podejmuje działania, a jego stosunkiem psychicznym do realizowa-
nego czynu. Jeśli sprawca nie wyraził swego zamiaru wprost, zarówno o nim, 
jak i o jego postaci wnioskuje się ex post na podstawie tzw. uzewnętrznionych 
przejawów jego zachowania, które, co oczywiste, uzależnione są od rodza-
ju znamion wzorca ustawowego, które naruszył (Wyrok SA w  Białymstoku 
z  6.12.2012 r., II Aka 210/12, Lex nr 1246605; Wyrok SA w Katowicach 
z 20.11.2015 r., II Aka 405/15, „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Kato-
wicach”, Biuletyn 2016, nr 2, s. 1). Obowiązek kumulatywnej kwalifikacji 
prawnej zachowania sprawcy powoduje natomiast, iż w ramach charakteryzo-
wanego pojęcia wyodrębnia się zamiar bezpośredni (direct intent), który ma 
miejsce wtedy, gdy oskarżony chciał doprowadzić do konkretnych rezultatów 
i podjął celowe działanie, by je osiągnąć, oraz ewentualny (oblique intent), któ-
ry sprowadza się do tego, jaki wynik swojego postępowania założył oskarżony. 
Z tego powodu, różnicując obie postacie zamiaru, konieczne jest odniesienie 
się do jego strony intelektualnej oraz woluntatywnej. Pierwsza sprowadza się 
do wyobrażenia przez sprawcę pożądanej dla niego sytuacji, która stanowić 
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ma rezultat jego zachowania. Druga natomiast do tego, że sprawca decyduje 
się go zrealizować (Jankowska-Prochot, 2019, s. 60). Tak samo zatem, jak 
w Polsce, zamiar bezpośredni charakteryzuje się „chęcią” popełnienia czynu 
zabronionego, natomiast zamiar ewentualny „godzeniem się” na jego realiza-
cję. Co istotne, zakres pojęciowy „woli” wykracza poza leksykalne znacznie 
i obejmuje także takie sytuacje, w których sprawca zdaje sobie sprawę z nie-
uchronności pewnych skutków, nawet jeśli mu na nich nie zależy (Gardocki, 
2018, s. 87). W im większym stopniu kwestionowane zachowanie prowadzi 
do określonych konsekwencji, w tym większym stopniu dostrzegalny jest na-
tomiast zamiar bezpośredni. 

Słuszność powyższej tendencji najlepiej zdaje się obrazować orzecznic-
two brytyjskich sądów. Pierwszym z najczęściej przytaczanych w odniesieniu 
do omawianego zagadnienia wyroków jest niewątpliwie ten zapadły w spra-
wie DPP v. Hyam. W omawianej sprawie zawiedzione uczucie pchnęło oskar-
żoną Kathleen Hyam do podpalenia domu narzeczonej jej byłego partnera, 
w następstwie którego doszło do śmierci dwojga jej śpiących dzieci. Podczas 
postępowania sądowego Hyam starała się wykazać, iż jedynym motywem, 
jaki miał przyświecać jej postępowaniu była wyłącznie chęć przestraszenia 
kobiety i odsunięcia jej od ukochanego mężczyzny. Ława przysięgłych nie 
dała jednak wiary tym zapewnieniom i przypisała jej czyn sprawczy w po-
staci morderstwa, wskazując, iż podjęcie udowodnionych oskarżonej czynno-
ści we wczesnych godzinach porannych, gdy bardzo prawdopodobne jest to, 
że domownicy jeszcze śpią, jest wystarczające do wykazania zamiaru bezpo-
średniego. Jak wskazał Lord Hailsham, zamiar może bowiem istnieć również  
w przypadku, gdy oskarżony wie, że istnieje poważne ryzyko, że śmierć lub poważ-
ne uszkodzenie ciała będzie wynikiem jego czynów i popełnia te czyny umyślnie, 
bez zgodnego z prawem usprawiedliwienia, z zamiarem narażenia potencjalnej 
ofiary na takie ryzyko w wyniku tych czynów (…) w takich okolicznościach nie ma 
znaczenia, czy oskarżony pragnie tych konsekwencji, czy też nie (DPP v. Hyam 
[1975] AC 55). Analogiczne przekonanie znalazło wyraz w wyroku w sprawie  
R v. Woolin, podczas której na ławie oskarżonych zasiadł ojciec trzymiesięcz-
nego dziecka, który na skutego tego, że niemowlę nie przestawało płakać, 
rzucił nim o podłogę. W wyniku poważnych złamań czaszki i twarzoczasz-
ki dziecko zmarło. Sąd przyjął, że choć sprawca nie zamierzał spowodować 
śmierci dziecka, to jednak musiał przewidywać, że istnieje znaczące ryzyko 
(substancial risk), że jego działania spowodują śmierć lub co najmniej poważ-
ny uszczerbek na zdrowiu, co winno być wystarczające do uznania zamiaru. 
Sprawa została jednak przekazana do Sądu Apelacyjnego, a następnie do Izby 
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Lordów w celu rozważenia, czy jest to właściwy sposób definiowania zamiaru. 
Choć początkowo utrzymano w mocy wydany w pierwszej instancji wyrok 
skazujący za morderstwo, po przekazaniu sprawie Izbie Lordów dokonano 
zmiany kwalifikacji prawnej, zarzucając oskarżonemu nieumyślne spowodo-
wanie śmierci. Stwierdzono bowiem, że sąd pierwszej instancji niesłusznie roz-
szerzył element mens rea o świadomość występowania tzw. znacznego ryzyka, 
który w sposób istotny zaciera granice między zamiarem a lekkomyślnością. 
Jako wystarczające winno się uznać już samo uznanie, iż skutek podjętych 
przez sprawcę działań jest ich naturalnym następstwem (R v. Woolin [1999]  
1 AC 82). Potwierdzenie tej tezy można znaleźć także w sprawie DPP v. Do-
uglas and Hayes dotyczącej dwóch strzelających do siebie mężczyzn, z których 
jeden został śmiertelnie raniony. W uzasadnieniu wyroku skazującego Lord 
McWilliam podkreślił, iż w okolicznościach każdej sprawy konieczne jest roz-
strzygniecie, czy śmierć ofiary była naturalnym i prawdopodobnym następstwem 
działań oskarżonego, oraz czy konsekwencje postępowania były do przewidzenia 
przez przeciętnie rozsądną osobę. Jeżeli na podstawie tych okoliczności organ pro-
cesowy nie rozstrzygnie ponad wszelką wątpliwość, że oskarżony działał z zamia-
rem popełniania czynu zabronionego, to należy stwierdzić, że znamiona mens 
rea, które były objęte świadomością sprawcy, nie zostały wypełnione. Nie zamyka 
to jednak drogi do udowodnienia, że zrealizował on znamiona jednej z dwóch 
pozostałych jego odmian, tj. lekkomyślności lub niedbalstwa (DPP v. Douglas 
and Hayes [1985] ILRM 25). Jak wskazano bowiem w sprawie R v Smith, 
człowiek jest zwykle w stanie przewidzieć naturalne konsekwencje swoich czynów, 
więc jest to z reguły rozsądne, aby wywnioskować, że było tak i tym razem (…) 
każdokrotna taka konstatacja musi być jednak wyciągnięta z faktów sprawy (…) 
tylko dlatego, że konkretny rezultat był naturalną i prawdopodobną konsekwen-
cją zachowania X, nie oznacza jeszcze, że X zamierzał spowodować ten rezultat  
(R v. Smith [2011] 1 Cr App R 30). Oskarżony w przytoczonej sprawie był 
żołnierzem, który ugodził nożem jednego ze swoich towarzyszy podczas bój-
ki w koszarach wojskowych. Poszkodowany został przewieziony do szpitala  
w celu uzyskania pomocy medycznej, lecz wpierw, w trakcie przewożenia 
do szpitala, został dwukrotnie upuszczony przez osoby go niosące, następnie 
zaś poddany niedbałej opiece medycznej (lekarze nie zdiagnozowali u niego 
przebicia płuca), w efekcie czego wkrótce zmarł. Oskarżony próbował argu-
mentować, że ofiara przeżyłaby, gdyby nie zaniedbania ze strony leczących 
ją osób. Sąd uznał, że rana kłuta była operacyjną przyczyną śmierci ofiary  
i bez znaczenia pozostaje fakt, iż prawdopodobnie nie była przy tym przyczy-
ną wyłączną, aby przerwać łańcuch przyczynowości, następstwo musiałoby 
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być bowiem nieoczekiwane, nieuzasadnione. Wyjątkiem potwierdzającym 
przyjętą linię orzeczniczą jest wyrok w sprawie R. v. Nedrick, w którym mimo 
bardzo podobnego stanu faktycznego jak w sprawie DPP v. Hyam, sąd zde-
cydował się na inną kwalifikację prawną. W przytoczonej sprawie tak, jak  
w przypadku Hyam, w wyniku podpalenia domu przez oskarżonego również 
doszło do tragicznej śmierci dziecka. Ustalając zamiar sprawcy sędzia Lord C. 
J. Lane sformułował dwa modelowe pytania dotyczące naturalnych i prawdo-
podobnych konsekwencji określonego działania oraz zamierzeń oskarżanego 
w tym względzie. Jako że oskarżony utrzymywał, iż swoim zamiarem nie obej-
mował śmierci kogokolwiek z domowników, został skazany za nieumyślne 
spowodowanie śmierci. Wyrok spotkał się jednak z falą krytyki, w ramach 
której słusznie podnoszono, iż nawet jeżeli sprawca nie miał absolutnej pew-
ności, że działając w określony sposób wywołała doprowadzi do wystąpienia 
danego skutku, to jednak swoim zamiarem obejmował w dużej mierze rów-
nież i ten skutek swojego zachowania, który w rzeczywistości wystąpił. To 
zaś jedynie ugruntowało miejsce wniosków wyprowadzanych na kanwie DPP  
v. Douglas and Hayes oraz R. Smith.

Znacznie szerszy jest definicyjny zakres zamiaru ewentualnego. Sprawca 
wykazuje bowiem obojętność wobec ewentualnych, dodatkowych skutków 
swojego zachowania, które miałaby wypełnić znamiona jakiegoś czynu za-
bronionego, skutki te zaś nie są przez niego zamierzone lub nawet pożądane,  
a jedynie istnieje możliwość ich wystąpienia w związku z podejmowanym 
przez sprawcę czynem zmierzającym do zgoła innego celu. Zamiar ten nie 
ma więc charakteru autonomicznego, lecz występuje obok innego, zamierzo-
nego działania, zaś sprawca jedynie przewiduje możliwość wystąpienia takich 
skutków, nie mając jednak pewności, że rzeczywiście nastąpią. Sprawca zatem 
godzi się na popełnienie danego czynu zabronionego, mimo iż ten czyn nie 
jest jego głównym celem. Jest więc konstrukcja zamiaru ewentualnego w pra-
wie angielskim i irlandzkim dalece zbieżna z tą występującą w polskim prawie 
karnym na kanwie art. 9 §1 k.k. 

Dla zobrazowania powyższego często przedstawia się stan faktyczny 
w sprawie DPP v. Murray. Małżeństwo Marie i Noel Murray byli małżeń-
stwem, które wspólnie dokonało zbrojnego napadu na bank. Podczas próby 
ucieczki w pościg za nimi udał się przypadkowy mężczyzna, który był świad-
kiem zdarzenia. Kiedy po udanej próbie zatrzymania pojazdu mężczyzna 
usiłował pojmać nieuzbrojonego już włamywacza, jego żona oddała w jego 
kierunku śmiertelny strzał. Ofiarą okazał się Michael Reynolds, funkcjona-
riusz Garda Síochána, który w pościg za sprawcami ruszył w czasie wolnym 
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od służby. Para została oskarżona o napad na bank oraz napaść na funkcjo-
nariusza ze skutkiem śmiertelnym (capital murder) i za to skazana na karę 
śmierci. Taka wykładnia została jednak odrzucona przez Sąd Najwyższy, któ-
ry w uchwale z dnia 7 listopada 1976 roku stwierdził, że z uwagi na fakt,  
iż para nie mogła być świadoma tożsamości mężczyzny, nie zostały wyczerpa-
ne znamiona pierwszej z odmian mens rea. Ostatecznie sędzia Walsh unieważ-
nił więc wyroki skazujące i zastąpił je karą dożywotniego pozbawienia wolno-
ści (life sentences) (DPP v. Murray [SC 1977]). 

Lekkomyślność

Znamiona mens rea czynu zabronionego obejmują także lekko-
myślność (recklessness), którą doktryna irlandzka sytuuje pomiędzy 
zamiarem ewentualnym a zaniedbaniem. Zarówno w Irlandii, jak  
i w Polsce dominuje przy tym pogląd, iż w sferze intelektualnej zamiar 
ewentualny de facto nie różni się od lekkomyślności. Irlandzkie prawo 
karne wyodrębnia natomiast nieznane prawu polskiemu dwie odmiany 
lekkomyślności. Przy rozstrzyganiu, której z nich dopuścił się sprawca, 
organ procesowy weryfikuje, czy sprawca zdawał sobie sprawę z istnie-
nia oczywistego ryzyka (obvious risk) (Jankowska-Prochot, 2019, s. 63). 

Pierwsza z nich, określana mianem lekkomyślności subiektywnej 
(subjective recklessness), zachodzi wówczas, gdy sprawca naruszył regułę 
ostrożności lub gdy żywił przekonanie o możliwości popełnienia czynu 
zabronionego, choć nie zamierzał się go dopuszczać i uważał (bezpod-
stawnie), że uda mu się go uniknąć. Powyższe najlepiej zdaje się obra-
zować sprawa R. v. Hancock and Shankland. Oskarżeni byli strajkujący-
mi górnikami. Chcąc zablokować drogę do kopalni, aby uniemożliwić 
robotnikom przerwanie linii pikiety, zrzucili z mostu na jezdnię bryły 
betonu. Te uderzyły jednak w nadjeżdżającą taksówkę, w następstwie 
czego kierowca poniósł śmierć. Oskarżeni utrzymywali, że ich zamia-
rem było jedynie zablokowanie drogi, a ich działania nie miały na celu 
wyrządzenia szkody, prokuratura zaś, że było nim spowodowanie cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęcie metody dowodowego ustale-
nia zamiaru zastosowaną uprzednio w sprawie R. v. Moloney dopro-
wadziło jednak do wydania w pierwszej instancji wyroku skazującego 
za morderstwo. Na skutek wniesionej apelacji Izba Lordów uchyliła 
jednakże ten wyrok, stwierdzając, że zastosowana metoda, jako nie od-
nosząca się do wymaganego stopnia prawdopodobieństwa, była dalece 
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myląca. Właściwy kierunek powinien zawierać wyjaśnienie, że im więk-
sze jest prawdopodobieństwo wystąpienia konsekwencji, tym większe 
jest prawdopodobieństwo, że dana konsekwencja została przewidziana 
oraz że jeżeli dana konsekwencja została przewidziana, tym większe jest 
prawdopodobieństwo, że konsekwencja ta była również zamierzona. 
Brak zamiaru oskarżonych winien zaś przesądzić o normatywnym przy-
pisaniu sprawcom nieumyślności (R v. Hancock & Shankland [1985]  
3 WLR 1014). Podobna argumentację przyjęto w sprawie R. v. Cun-
ningham. Oskarżony zdemontował licznik gazowy w celu kradzieży 
znajdujących się w nim pieniędzy. Licznik ten był jednak podłączo-
ny do sąsiedniego domu, w którym mieszkała jego przyszła teściowa.  
W chwili dokonywanego przez niego demontażu kobieta znajdowała 
się w swojej nieruchomości i spała. Usunięcie licznika spowodowało 
wyciek gazu do jej mieszkania, co w konsekwencji doprowadziło do 
jej zatrucia. Mężczyzna został skazany za bezprawne (unlawfully) i zło-
śliwe (maliciously) podanie trucizny lub innej szkodliwej substancji 
w celu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (maliciously 
administering poison, as to endanger life or inflict grievous bodily harm) 
wbrew przepisom art. 23 Ustawy o przestępstwach przeciwko osobie  
(The Offences against the Person Act, 1861). I tutaj Sąd Apelacyjny zmie-
nił jednak wyrok, uznając, że działanie oskarżonego było jedynie lekko-
myślne, a nie nacechowane zamiarem złośliwego wyrządzenia krzywdy  
(R. v. Cunningham [1957] 2 All E.R.412).

Drugi z wyróżnianych typów lekkomyślności, nazywany lekko-
myślnością obiektywną (objectives recklessness), ma miejsce wtedy, gdy 
sprawca nie dostrzegał ryzyka w swoim zachowaniu, choć jego istnie-
nie byłoby oczywiste dla każdego rozsądnego człowieka (Jankowska-
-Prochot, 2019, s. 63). Dobrze obrazuje to wyrok we wspomnianej 
już sprawie R. v. Moloney. Podczas wspólnego świętowania rubinowej 
rocznicy ślubu dziadków oskarżonego, ojczym i pasierb zorganizowa-
li osobliwy konkurs, którego celem było rozstrzygnięcie, który z nich 
jako pierwszy załaduje strzelbę. Zwycięzcą okazał się młodszy mężczy-
zna, który następnie został nakłoniony do oddania strzału. Będący pod 
znacznym wpływem towarzyszącego uroczystości alkoholu oskarżony 
chybił, śmiertelnie raniąc przy tym swojego ojczyma. Sędziowie Izby 
Lordów uznali za zasadne rezygnację z analizy stosowanej w sprawie DPP 
v. Hyam, której celem było ustalenie, czy skutek, który nastąpił, „był 
wysoce prawdopodobny”. W tym wypadku w celu zrekonstruowania 
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świadomości sprawcy zdecydowano się zastosować dwuetapowy test. 
Pierwszy z nich miał udzielić odpowiedzi na pytanie, czy rezultat był 
konsekwencją dobrowolnego działania oskarżonego, drugi zaś, czy 
przywidywał on wystąpienie takiego skutku. Z uwagi na fakt, że od-
powiedź na drugie pytanie była przecząca, sprawcę uznano za winnego 
nieumyślnego spowodowania śmierci (R v. Moloney [1985] 1 AC 905). 
Analogiczna interpretacja stanu faktycznego miała miejsce w sprawie  
R. v. Caldwell. Oskarżony wykonywał prace zlecone dla właściciela 
dużego hotelu. Nieusatysfakcjonowany ich jakością zleceniodawca za-
kwestionował wysokość wynagrodzenia i niektóre wydatki poniesione 
w związku z pracami porządkowymi, co doprowadziło do konfliktu 
między dwoma mężczyznami. Zirytowany istniejącym stanem rzeczy 
pracownik upił się i podpalił hotel. Pożar został szybko zauważony 
i ugaszony, dzięki czemu żaden z dziewięciorga gości nie został ranny. 
Podpalacza oskarżono o dwa typy czynów z art. 1(1) i 2(2) ustawy o ce-
lowych uszkodzeniach mienia (Criminal Damage Act, 1971), tj. zamie-
rzone lub lekkomyślne niszczenie cudzego mienia oraz niszczenie cudze-
go mienia w zamiarze pozbawienia życia innej osoby. Sprawca przyznał 
się do pierwszego zarzutu, stanowczo jednak protestował przeciwko 
drugiemu z nich. Twierdził, że znajdował się pod tak silnym wpływem 
alkoholu, że myśl, jakoby działał na szkodę gości hotelowych, zupełnie 
nie była przez niego brana pod uwagę. Sąd pierwszej instancji stanął 
na, nota bene przyjętym również w doktrynie i orzecznictwie polskim, 
stanowisku, że dobrowolne wprowadzenie się w stan nietrzeźwości nie 
może stanowić przesłanki łagodzącej i skazał oskarżonego także na pod-
stawie kwestionowanego przez oskarżonego artykułu. Sąd Apelacyjny 
uznał jednak, że znamiona zamiaru wyrządzenia szkody innej osobie 
nie zostały wypełnione, chociażby ze względu na ową znaczną ilość al-
koholu wypitego przez sprawcę, który będąc pod jego wpływem nie 
działał racjonalnie. Innymi słowy, stan odurzenia został w tym wypadku 
uznany za okoliczność wyłączającą premedytację (R v. Caldwell [1981]  
1 All ER 961.). Wartym odnotowania jest również wyrok zapadły 
w sprawie R v. Lawrence. Nieostrożna jazda oskarżonego motocyklisty 
spowodowała śmierć pieszego. Sądy kolejnych instancji skazywały go na 
podstawie art. 1 ustawy o ruchu drogowym (Road Traffic Act, 1972) ty-
pizującego spowodowanie śmierci innej osoby w następstwie prowadze-
nia pojazdu mechanicznego. Wyroki te nie zadowoliły jednak sędziów 
Izby Lordów, którzy w celu bezspornego udowodnienia znamion mens 
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rea w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych nie tylko 
sformułowali definicję lekkomyślności, lecz także opracowali algorytm 
oceny ryzyka wystąpienia wypadku drogowego, potocznie określany 
mianem kryterium zwykłego, roztropnego kierowcy (standard of the 
ordinary prudent motorist). Termin lekkomyślności zdefiniowali jako 
stan umysłu odmienny od sprecyzowanego zamiaru i wykraczający poza 
zwykłą nieuwagę (…) skutkujący działaniem mogącym wywołać negatyw-
ne konsekwencje, które w konkretnych okolicznościach zwróciłyby uwagę 
zwykłej, rozważnej osoby (R v Lawrence (Stephen) [1982] AC 510). 
Z kolei algorytm sprowadzał się do konieczności rozstrzygnięcia przez 
ławę przysięgłych dwóch kwestii: czy oskarżony faktycznie prowadził 
samochód w sposób stwarzający oczywiste i poważne zagrożenie dla 
mienia, zdrowia lub życia uczestników ruchu, oraz czy zastanawiał się 
on nad możliwością wystąpienia takiego zagrożenia lub też po stwier-
dzeniu jego istnienia trwał w nieuzasadnionym przekonaniu, że uda mu 
się go uniknąć. Odpowiedź twierdząca na oba pytania upoważniałaby 
do stwierdzenia, że oskarżony postąpił lekkomyślnie w sposób subiek-
tywny. Odpowiedź przecząca na pytanie drugie miała przesądzić o za-
kwalifikowaniu zachowania jako lekkomyślnego w sposób obiektywny.  
Tak też zostało zakwalifikowane zachowanie tego sprawcy, którego 
uznano za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci. 

Niedbalstwo

Trzecim, a zarazem najłagodniej penalizowanym typem mens rea czynu 
zabronionego w prawie irlandzkim jest niedbalstwo (negligence). Ocena nor-
matywna zachowania sprawcy jest w tym wypadku identyczna, jak w Polsce 
i sprowadza się do tego, że brak jest po stronie sprawcy zarówno woli wy-
wołania określonych skutków, jak i świadomości możliwości ich wystąpienia. 
Sprawca dopuszcza się zatem jakkolwiek nie zamierzonego czynu zabronione-
go, gdyż wbrew ciążącej na nim powinności nie dokłada należytej staranności 
przy realizowaniu określonej czynności i nie przewiduje, że jego zachowanie 
wypełnia dyspozycję regulacji karnoprawnych. W irlandzkim prawie karnym 
jedyną znaną formą przestępstwa popełnionego z zaniechania jest przy tym 
jego materialna odmiana, warunkiem sine qua non do przypisania skutku 
przestępnego zaś to, by jego sprawca był zarazem gwarantem niewystąpienia 
danego skutku (Jankowska-Prochot, 2019, s. 68). Sytuację tę najlepiej zdaje 
się obrazować wyrok w sprawie DPP v. Cullagh, w której za tak rozumiane 
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rażące niedbalstwo skazano właściciela wesołego miasteczka w Tipperary.  
W wyniku niedbałości odpowiedzialnego za stan techniczny miasteczka oskar-
żonego, w trakcie przejażdżki na karuzeli łańcuchowej zerwał się jeden z foteli, 
w następstwie czego 20-letnia kobieta spadła z ogromnej wysokości i zginęła 
na miejscu. Jak okazało się w trakcie śledztwa mężczyzna zakupił karuzelę po 
trzech latach jej używania na otwartej przestrzeni, zatem już w momencie za-
kupu sprzętu był świadomy jego złego stanu (DPP v. Cullagh [1998]). 

Przestępstwo morderstwa

Tak definiowalne nastawienie do popełnionego czynu stało się podsta-
wowym kryterium wyodrębnienia w obecnie obowiązującym ustawodawstwie 
irlandzkim podziału zbrodni przeciwko życiu (homicide) na morderstwa (mur-
der) i zabójstwa (manslaughter). Choć ustawodawca nie zdefiniował pojęcia 
przestępstwa morderstwa, analiza orzecznictwa sądów angielskich sugeruje, że 
większość z nich upatruje początków jej bytu w sięgającej XVI wieku wypo-
wiedzi sędziego Coke’a, który wskazywał, iż popełnia przestępstwo morderstwa 
ten, kto o zdrowym umyśle i w odpowiednim wieku bezprawnie zabija inną oso-
bę, pozostającą pod opieką Królowej, z zamiarem bezprawnego pozbawienia jej 
życia lub spowodowania poważnych obrażeń cielesnych (Jefferson, 2015, s. 40). 
Wyrażenie „o zdrowym umyśle i w odpowiednim wieku” oznacza, iż sprawcą 
czynu może być każda osoba, która z uwagi na swoją poczytalność oraz osią-
gnięcie wieku zezwalającego na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej (the 
age of criminal responsibility), może ją ponieść. Przestępstwo morderstwa jest 
więc przestępstwem ogólnosprawczym (English, Card, 2005, s. 774). Słowo 

„bezprawnie” sugeruje natomiast, iż w pewnych sytuacjach życie ludzkie może 
być odebrane zgodnie z prawem. Do takich okoliczności brytyjska praktyka 
orzecznicza zalicza obecnie, m.in. zapobieżenie popełnieniu przestępstwa lub 
uniemożliwienia aresztowania (prevention of crime or effecting arrest), działania 
podjęte w obronie koniecznej tak własnej osoby, jak i osoby trzeciej, oraz 
własności (selfdefence and defence of another or of property), oraz nieszczęśli-
wy wypadek (misadventure) (English, Card, 2005, s. 773).W odniesieniu do 
omawianej czynności sprawczej podjęte zachowanie sprawcze nie może więc 
należeć do żadnego z przytoczonych wyłączeń, co jedynie uwydatnia zastoso-
wanie formy czasownikowej „zabija”, sugerującej podjęcie przez sprawcę czy-
nu ściśle określonej formy działania, która bezpośrednio prowadzi do śmierci 
człowieka (some form of action is required which proves to be a substantial cause 
of death). Nie wyłącza ona jednak, podobnie, jak w polskim prawie karnym, 
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możliwości popełnienia przestępstwa morderstwa poprzez zaniechanie (En-
glish, Card, 2005, s. 774). Znamię pozostawania pod „opieką Królowej” wy-
jaśnia natomiast, że ofiarą przestępstwa, podobnie, jak jego sprawcą, może być 
praktycznie każdy człowiek, nie tylko obywatel Wielkiej Brytanii. Jedynymi 
osobami, które uznaje się za wyłączone spod „opieki Królowej”, są obywa-
tele państwa, z którym Wielka Brytania pozostaje w stanie wojny oraz któ-
rzy zginęli w wyniku działań wojennych pomiędzy Wielką Brytanią a tym-
że państwem (Jefferson, 2015, s. 41). Przytoczona definicja jednoznacznie 
przesądza również o tym, że przestępstwo morderstwa może być popełnione 
jedynie umyślnie. Wymienionym znamieniem strony podmiotowej jest bo-
wiem zamiar bezprawnego pozbawienia życia człowieka, bądź bezprawnego 
spowodowania u człowieka poważnych obrażeń cielesnych, określany jako 
malice aforethought - „zły zamiar uprzedni” (Marek, 2005, s. 425). J. English 
i R. Card wskazują jednak, iż zarówno samo słowo malice, jak i pochodzące 
od niego określenie malicious (złośliwy, podstępny, nikczemny) nie dotyczą 
ani sposobu popełnienia samego czynu zabronionego, ani motywacji sprawcy. 
Sposób popełnienia zabójstwa nie musi bowiem powodować jego określenia 
w odczuciu społecznym jako złośliwego, podstępnego, czy okrutnego. Jako 
najczęstszy, przytaczany również na gruncie polskiego prawa karnego przy-
kład wymienieni autorzy podają sytuację, w której sprawca, pod wpływem 
współczucia dla znajdującej się w ostatnim stadium śmiertelnej choroby osoby 
mu najbliższej, zabija ją poprzez podanie zwiększonej dawki leku uśmierza-
jącego ból, wypełniając znamiona zabójstwa eutanatycznego (English, Card, 
2005, s. 776). Przypisane sprawcy zachowanie nie zostanie najpewniej potę-
pione, jednakże i w tym wypadku będziemy mieli do czynienia ze złym zamia-
rem uprzednim. Podobnie angielskie słowo aforethought, tłumaczone przez 
A. Marka jako „uprzedni”, sugeruje, iż zabójstwo musi zostać popełnione  
z premedytacją, czyli z tzw. zamiarem przemyślanym (dolus praemeditatus). 
Ten jednakże również nie stanowi prawnego wymogu zaklasyfikowania dane-
go czynu zabronionego jako przestępstwa morderstwa (English, Card, 2005, 
s. 776). 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt polskiego prawa karnego, za-
sadnym wydaje się wniosek, iż przestępstwo zabójstwa stypizowane w art. 148 
§1 polskiego kodeksu karnego popełnione w zamiarze bezpośrednim (dolus 
directus) odpowiada przestępstwu morderstwa w ujęciu brytyjskiego prawa 
karnego (Frąckowiak, 2009, s. 491).
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Przestępstwo zabójstwa

Termin „zabójstwo” (manslaughter) w brytyjskim prawie karnym obej-
muje czyny zabronione, których nie można zakwalifikować jako wypełniające 
znamiona przestępstwa morderstwa, lecz jako bezprawne pozbawienie czło-
wieka życia (homicide). Przestępstwo zabójstwa nie różni się jednak od prze-
stępstwa morderstwa stroną przedmiotową, jedyne odmienności występują  
z uwagi na stronę podmiotową tego przestępstwa.

W brytyjskim prawie karnym, odmiennie niż w polskim prawie karnym, 
uprawniony jest podział przestępstwa zabójstwa na umyślne i nieumyślne (vo-
luntary oraz involuntary manslaughter) z uwagi na istnienie odrębnego prze-
stępstwa morderstwa, które może być popełnione jedynie umyślnie, tzn. w za-
miarze bezprawnego zabicia człowieka lub w zamiarze spowodowania u niego 
poważnych cielesnych obrażeń (Frąckowiak, 2009, s. 491).

Umyślne zabójstwo

Umyślne zabójstwo (voluntary manslaughter) wyczerpuje znamiona prze-
stępstwa morderstwa łącznie z wymogiem wystąpienia u sprawcy złego zamia-
ru uprzedniego (malice aforethought). Jednakże obecność pewnych szczegól-
nych wpływających na psychikę sprawcy okoliczności powoduje zmniejszenie 
jego winy i zakwalifikowanie czynu zabronionego jako przestępstwa zabój-
stwa. Zalicza się do nich prowokację (provocation), okoliczności zmniejszające 
odpowiedzialność (diminished responsibility) oraz pakt samobójczy (suicide 
pact), unormowane w brytyjskiej ustawie Homicide Act z 1957 roku (Jeffer-
son, 2015, s. 539). 

Prowokacja to de facto odpowiednik afektu w polskim prawie karnym. 
Jej wystąpienie powoduje przyjęcie kwalifikacji czynu jako przestępstwa za-
bójstwa. Niemożliwe jest jednakże przyjęcie prowokacji jako okoliczności 
zmniejszającej winę przy usiłowaniu morderstwa. W tej sytuacji sprawca od-
powiada karnie jak za usiłowanie morderstwa, nie zaś za usiłowanie zabójstwa 
(Ashworth, 2003, s. 269). Zgodnie z dyspozycją ust. 3 ustawy Homicide Act 
prowokację można wyprowadzić zarówno z określonego zachowania drugiej 
osoby, jak i wypowiedzianych przez nią słów. Przy ocenie, czy zachowanie 
sprawcy można określić jako działanie w wyniku prowokacji, brytyjskie pra-
wo zwyczajowe stosuje dwa testy (Frąckowiak, 2009, s. 493). Pierwszy z nich 
bada to, czy domniemane zachowanie sprawcy w wyniku prowokacji w rze-
czywistości spowodowane było nagłą i tymczasową (sudden and temporary) 
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utratą samokontroli, która, jak się zdaje, wskazuje na wyłączenie możliwości 
popełnienia czynu z premedytacją. Ponadto z uwagi na fakt, iż utrata samo-
kontroli nie musi wystąpić natychmiastowo, możliwe jest zastosowanie tejże 
konstrukcji prawnej do sytuacji, w których do stanu utraty kontroli u spraw-
cy przestępstwa zabójstwa dochodzi w dłuższym okresie. Jest to szczególnie 
charakterystyczne w przypadku przestępstw znęcania się, gdy ofiara w akcie 
desperacji zabija swego oprawcę (Ashworth, 2003, s. 269-280). Drugi test do-
tyczy samej potencjalnej możliwości utraty kontroli przez sprawcę nad swym 
postępowaniem i sprowadza się do uzyskania odpowiedzi na dwa zasadnicze 
pytania: czy konkretna sytuacja mogła spowodować u rozsądnej osoby o nor-
malnej konstrukcji psychicznej i o podobnym do sprawcy wieku i płci wyłą-
czenie panowania nad własnym zachowaniem oraz czy w ocenie społecznej 
przedmiotowa prowokacja może zasługiwać na pewne zrozumienie z punktu 
widzenia zasad moralnych (Ashworth, 2003, s. 269-280).

O okolicznościach zmniejszających odpowiedzialność sprawcy traktuje 
ust. 2 przywołanej już ustawy Homicide Act, który stanowi, że w przypadku 
anormalności umysłu (abnormality of mind) sprawca przestępstwa morder-
stwa odpowiadać będzie za popełnienie przestępstwa zabójstwa. Warunkiem 
koniecznym jest, aby przedmiotowa anormalność umysłu znaczą - co osła-
biła procesy myślowe sprawcy, a przez to wpływała na odpowiedzialność za 
popełnione przez niego czyny. Może ona wynikać z określonych przyczyn: 
niedorozwoju psychicznego, chorób psychicznych oraz chorób i urazów inne-
go rodzaju. Do okoliczności zmniejszających odpowiedzialność sprawcy nie 
zalicza natomiast prawo brytyjskie zachowania powodowanego nienawiścią 
lub zazdrością. Sprawca odpowiada wtedy zawsze za przestępstwo morderstwa 
(English, Card, 2005, s. 778).

Ust. 4 ustawy Homicide Act 1957 określa również nieznaną na grun-
cie polskiego prawa karnego konstrukcję paktu samobójczego (suicide pact), 
która zmniejsza odpowiedzialność karną za popełniony czyn. Zachodzi on 
wówczas, gdy dwie lub więcej osób zawiera porozumienie mające na celu 
spowodowanie własnej śmierci - popełniania tzw. samobójstwo zbiorowego. 
Warunkiem koniecznym jest motywacja sprawcy - zabija on człowieka, aby 
samemu utracić życie z rąk drugiej osoby (Jefferson, 2015, s. 554). Jeśli więc 
jeden ze sprawców przeżyje, będzie odpowiadać za zabójstwo umyślne, nie zaś 
za morderstwo. 
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Nieumyślne zabójstwo

Nieumyślne zabójstwo (involuntary manslaughter) w brytyjskim prawie 
karnym obejmuje natomiast sytuacje, w których sprawca bezprawnie zabił 
człowieka, tzn. wypełnił swym zachowaniem znamiona przestępstwa morder-
stwa, jednakże nie jest winny popełnienia przestępstwa morderstwa z uwa-
gi na brak złego zamiaru uprzedniego (malice aforethought). Sprawca działał 
bowiem w niższym stopniu winy (lesser degree of mens rea). Brytyjskie prawo 
karne rozróżnia trzy podstawowe rodzaje nieumyślnego zabójstwa: zabójstwo 
w wyniku poważnego niedbalstwa (by gross negligence), zabójstwo w wyniku 
nierozwagi (lekkomyślności) w stosunku do śmierci lub poważnych obrażeń 
cielesnych (with recklessness as to death or serious bodily harm), oraz zabójstwo 
w wyniku bezprawnego i niebezpiecznego czynu (by an unlawful and dangero-
us act) (Frąckowiak, 2009, s. 494-495).

Zabójstwo w wyniku poważnego niedbalstwa może zostać popełnione 
tak przez działanie, jak i zaniechanie. W tym wypadku z punktu widzenia 
odpowiedzialności karnej sprawcy obojętne jest, czy zachowanie sprawcy 
wyczerpywało znamiona innego przestępstwa, jeśli skutek śmiertelny by nie 
zaistniał (Ashworth, 2003, s. 297-299). By zastosowanie przedmiotowej kwa-
lifikacji było uprawnione konieczne jest jednak istnienie prawnego obowiązku 
ciążącego na sprawcy, zarówno przy popełnianiu przestępstwa poprzez działa-
nie, jak i zaniechanie (the existence of duty), rażące naruszenie przedmiotowego 
obowiązku (a gross breach of duty), oraz zaistnienie skutku w postaci śmierci 
człowieka (the breach must cause death). 

Zabójstwo w wyniku nierozwagi (lekkomyślności) w stosunku do śmier-
ci lub poważnych obrażeń może z kolei zostać przez sprawcę popełnione, gdy 
przewiduje on ryzyko wystąpienia skutku będącego wynikiem jego zachowa-
nia i który mimo wszystko podejmuje to ryzyko (English, Card, 2005, s. 780).

Z zabójstwem w wyniku bezprawnego i niebezpiecznego czynu, w brytyj-
skim prawie karnym często określanym jako „konstruktywnym zabójstwem” 
(constructive manslughter), mamy zaś do czynienia, gdy sprawca popełnił czyn 
zabroniony inny niż pozbawienie człowieka życia (homicide), który można 
zakwalifikować jako konkretne przestępstwo, czyn też był przyczyną śmierci 
człowieka, oraz gdy był on niebezpieczny, tzn. rozsądny człowiek uznałby bez 
wątpienia dany czyn zabroniony za niebezpieczny.
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Podsumowanie 

Powyższa analiza ukazuje, jak istotną rolę w prawie brytyjskim pełni pro-
ces odtworzenia nastawienia sprawcy do popełnionego czynu zabronionego, 
w świetle dokonywanej na jego gruncie dyferencjacji przestępstwa morder-
stwa i zabójstwa wręcz kardynalną. Jednocześnie proces ten jest, jak ukaza-
ło niniejsze opracowanie, o wiele bardziej złożony niż ten znany polskiemu 
prawu karnemu. O ile bowiem zdaje się nie budzić większych wątpliwości 
fakt, iż wyróżniane przez prawo brytyjskie przestępstwo morderstwa jest pod 
wieloma względami tożsame ze stypizowanym w art. 148 §1 polskiego kodek-
su karnego przestępstwem zabójstwa popełnionym w zamiarze bezpośrednim 
(dolus directus), co do znanych prawu polskiemu odpowiedników poszczegól-
nych podtypów przestępstwa zabójstwa, korzystających z niekiedy odmiennie 
rozumianych konstrukcji lekkomyślności i niedbalstwa, brak już takiej pew-
ności. Każdokrotna refleksja nad poruszonymi zagadnieniami winna więc od-
bywać się przy zachowaniu pewnej dozy ostrożności, chociażby w przypadku 
wymiennego stosowania pojęć polskiego zamiaru oraz brytyjskiego „mens rea”, 
który, jak ukazało opracowanie, mieści w sobie o wiele więcej możliwych dróg 
nastawienia sprawcy do popełnianego czynu.
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Take your victim  
as you find him,  

czyli o przyczynowości na 
gruncie prawa brytyjskiego

Abstrakt: Truizmem jest, że system common law zawiera wiele od-
mienności w stosunku do kontynentalnego systemu prawa. Należy do 
nich między innymi niebezsporna na gruncie poszczególnych ustawo-
dawstw europejskich problematyka przyczynowości aktualizująca się 
przy przestępstwach materialnych. Z perspektywy polskiej doktryny, 
na gruncie której – jak się zdaje w ślad za piśmiennictwem niemieckim 

– nieustannie rozwijane są koncepcje przypisania skutku na płaszczyź-
nie normatywnej, jako szczególnie interesujące jawią się rozwiązania 
brytyjskie opierające się na tzw. zasadzie cienkiej czaszki (thin skull rule, 
egg shell - skull). Ich historia sięga czasów średniowiecznych i w miarę 
upływu lat zakorzeniły się w brytyjskiej kulturze prawnej na tyle, by 
pomimo częstej krytyki wobec nich, nie utraciły na aktualności, a zo-
stały rozbudowane. Przyświeca im założenie, że sprawca czynu ponosi 
odpowiedzialność nie tylko „normalne”, dające się przewidzieć konse-
kwencje swoich zachowań, ale również za wszelkie, nawet nietypowe 
i poniekąd nieprzewidywalne następstwa wywołane jego aktywnością. 
Zasadę tę wyraża przytoczona w tytule niniejszego rozdziału sentencja 

„take your victim as you find him”. Oznacza ona, że zakres odpowie-
dzialności sprawcy nie może być ograniczony wskutek wykrycia u po-
krzywdzonego dolegliwości o charakterze fizycznym bądź psychicznym 
zwiększającym jego podatność na zrealizowanie się prawnie relewant-
nego skutku. Jednym z najciekawszych problemów rysujących się na 
kanwie rozważań o przyczynowości w brytyjskim prawie karnym jest 
rozstrzygnięcie, w jakim przypadku można mówić o przerwaniu łańcu-
cha przyczynowego, co również zostanie omówione w ramach niniej-
szego rozdziału. Poruszona tematyka ma nie tylko wymiar teoretyczny, 
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ale jest także istotna z perspektywy stosowania prawa w Wielkiej Bryta-
nii. Nietrudno bowiem dostrzec, jak znaczącą część czynów zabronio-
nych stanowią przestępstwa skutkowe. Jednocześnie znaczna różnica 
pomiędzy systemem brytyjskim a kontynentalnym w ujęciu przedmio-
towego zagadnienia sugeruje, że oba systemy są odmienne nie tylko 
pod względem tworzenia prawa, większej bądź mniejszej kontradyk-
toryjności procesu karnego, roli czynnika społecznego w toku orzeka-
nia, ale również pod względem założeń aksjologicznych i społecznego 
poczucia sprawiedliwości, z którego wynika szereg istotnych rozwiązań 
prawodawczych. Zostanie to uwidocznione w szczególności podczas 
analizy wypowiedzi brytyjskich jurystów dotyczących zagrożeń związa-
nych z ewentualnym odejściem od przyjętej zasady, na której w głów-
nej mierze oparte zostały rozwiązania odnoszące się do problematy-
ki przyczynowości. Trzeba wszak wspomnieć już w tym miejscu, że 
angielska doktryna znalazła szereg argumentów na poparcie tezy, że 
odejście od rzeczonej zasady spowodowałoby więcej zagrożeń aniżeli 
korzyści, w związku z czym jest ono niepożądane. 

Słowa kluczowe: przyczynowość, prawo brytyjskie

Przyczynowość w brytyjskim prawie karnym  
i miejsce zasady cienkiej czaszki w nauce  
o kauzalności

Podobnie jak w innych demokratycznych państwach, prawo karne  
w Wielkiej Brytanii honoruje zasadę ponoszenia odpowiedzialności za wła-
sne czyny. Można rzec, że zasada ta stanowi element konieczny porządku 
prawnego w liberalnym społeczeństwie, bowiem – jak słusznie wskazuje się 
w angielskim piśmiennictwie – nałożenie na kogoś odpowiedzialności karnej 
za działania innych byłoby nie tylko niezgodne z odczuciami społecznymi, 
ale także znacznie ograniczałoby wolność jednostki. (Simister, Sullivan, 2010,  
s. 84) Zasada ta ma szczególne znaczenie w prawie karnym. Wynika z niej,  
że sprawca czynu zabronionego może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za 
swoje własne działanie albo zaniechanie oraz ich skutki. 

Wyznaczenie zakresu tej odpowiedzialności wymaga ustalenia czynu 
sprawcy oraz jego następstw, a także istnienia związku przyczynowego pomię-
dzy czynem a rezultatami. Ów związek przyczynowy w ujęciu ontologicznym 
tradycyjnie ustala się przy zastosowaniu znanego również polskiej doktrynie 
i judykaturze testu warunku sine qua non nazywanego w piśmiennictwie an-
glojęzycznym testem but for. (Simister, Sullivan, 2010, s. 84-85) Metoda ta 
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ma swój rodowód w filozoficznej koncepcji kauzalnej Johna Stuarta Milla  
i zakłada, że przyczyną skutku jest każda okoliczność stanowiąca warunek jego 
wystąpienia, którego hipotetyczne wyeliminowanie nie jest możliwe bez jed-
noczesnego wyeliminowania samego skutku. Mówiąc inaczej, prawo nie po-
winno nakładać odpowiedzialności za następstwo, chyba że skutek określony 
w actus reus przestępstwa nie miałby miejsca, gdyby nie bezprawne zachowanie 
sprawcy. Należy jednak mieć na uwadze, że – jak wskazano powyżej – formuła 
but for odnosi się do płaszczyzny ontologicznej, a zatem koncentruje się na 
związku naukowym, czy też mówiąc precyzyjniej, przyrodniczym pomiędzy 
zachowaniem potencjalnego sprawcy a domniemaną konsekwencją. (Simister, 
Sullivan, 2010, s. 85). Nie zawsze jest ona jednak wystarczająca dla określenia 
zakresu odpowiedzialności sprawcy przestępstwa. (R v. Hughes, 2013, UKSC 
56) Prawo bowiem musi niekiedy dokonać swoistego rozróżnienia pomiędzy 
przyczyną w ujęciu ontycznym, która zostanie uznana za warunek skutku przy 
pomocy testu but for, a przyczyną prawno-karnie relewantną. Zagadnienie 
związku przyczynowego wymaga zatem uwzględnienia, poza faktyczną kauzal-
nością, względów normatywnych. Podkreśla się, że test but for jest w licznych 
przypadkach, w których nie występują żadne nietypowe elementy przebiegu 
kauzalnego, wystarczającym zabiegiem dla ustalenia związku przyczynowego 
bądź jego braku. (Simister, Sullivan, 2010, s. 85) Sąd nie jest jednak bez-
względnie związany jego wynikiem, a wręcz przeciwnie, dysponuje pewnym 
zakresem swobody pozwalającej na wydanie decyzji odpowiadającej poczuciu 
sprawiedliwości. Uznaje się nawet, że „błędem jest przykładanie zbyt dużej 
wagi do testu but for z wyłączeniem podejścia „zdroworozsądkowego”, które 
prawo powszechne zawsze preferowało”. (R v. Hughes, 2013, UKSC 56)

Powyższe aktualizuje się w szczególności w sytuacjach, w których poza 
aktywnością bądź zaniechaniem ze strony potencjalnego sprawcy w stanie fak-
tycznym występują przyczyny pośrednie (ang. intervening causes). (Simister, 
Sullivan, 2010, s. 89 i n.) Owa przyczyna pośrednia może mieć charakter 
tak znaczący dla wystąpienia skutku, że jej wystąpienie przerwie łańcuch kau-
zalny pomiędzy zachowaniem potencjalnego sprawcy a skutkiem, w wyniku 
czego nie można przypisać mu odpowiedzialności za zaistniałe następstwo, 
bowiem jego zachowanie nie stanowi już istotnej i działającej przyczyny (ang. 
significant and operating cause). W doktrynie tego rodzaju pośrednie warunki 
realizacji skutku nazywane są novus actus reus. (ang. Simister, Sullivan, 2010, 
s. 89) Przyjmuje się, że w przypadkach, w których przyczyny występujące nie-
jako obok działania potencjalnego sprawcy stanowią czynniki naturalne bądź 
zachowanie samego pokrzywdzonego, skutek co do zasady może zostać mu 
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przypisany, chyba że nie mógł on w racjonalny sposób przewidzieć zaistnienie 
tych czynników. (Simister, Sullivan, 2010, s. 89)

Wyjątkiem od tej generalnej reguły są między innymi przypadki, w któ-
rych zastosowanie znajdzie tak zwana zasada cienkiej czaszki (ang. thin-skull 
rule, egg-shell skulls) obowiązująca w precedensowym prawie karnym i delik-
towym.  Podejmując próbę zwięzłego zdefiniowania treści przedmiotowej re-
guły, w doktrynie brytyjskiego prawa karnego wskazuje się, że na potrzeby 
ustalenia przebiegu przyczynowego, istniejące uprzednio naturalne warunki 
naturalne i słabości ofiary traktowane są przez prawo jako przewidywalne, 
co wyraża się sformułowaniem „bierz swoją ofiarę taką, jaką ją znajdziesz”.  
(ang. take your victim as you find them). (Por. Simister, Sullivan, 2010, s. 90-
91) Zasada ta jest silnie zakorzeniona w brytyjskim prawie karnym i delik-
towym. Według wiodącej liczby źródeł, jej początków należy się doszukiwać  
w średniowiecznym prawie deliktowym. Pierwsze źródła honorujące zasadę  
w jej pierwotnej wersji w postaci dekretów króla Wesseks datuje się na VI wiek, 
w których widniały regulacje następującej treści: „Jeżeli zewnętrzna osłona 
czaszki zostanie uszkodzona, należy wypłacić 10 szylingów” (ang. „If the outer 
covering of the skull is broken, 10 shillings shall be paid as compensation”), „jeżeli 
uszkodzona zostanie zarówno skóra głowy, jak i czaszka, należy wypłacić 20 
szylingów” (ang. „If both (the scalp and skull) are broken, 20 shillings shall be 
paid as compensation”). (Attenborough, 1927, s. 4 i n.) Warto wspomnieć, że 
zasada ta stanowiła również integralną część wczesnego prawa irlandzkiego 
zwanego również prawem brehon, które osobie uprzednio zranionej, która 
następnie odzyskała sprawność przyznawało takie same uprawnienia do do-
chodzenia sprawiedliwości za wywołanie u niej (kolejnego) uszkodzenia, jak 
osobie zdrowej, przy czym sprawca nie mógł bronić się okolicznością uprzed-
niego uszkodzenia. (Attenborough, 1927, s. 4 i n.) Omawiana reguła zosta-
ła udoskonalona w epoce Oświecenia, kiedy to mówiono już bezpośrednio  
o z natury bezprawnym charakterze naruszenia ciała ofiary. Zwracano również 
uwagę na konieczność ustalenia, że zachowanie pozwanego stanowi bliższą 
przyczynę (ang. proximate cause) poniesionej szkody, a także ewentualnie –  
w przypadku dopuszczenia się przez pozwanego niedbalstwa (ang. negligence) 

– naruszenia przez niego obowiązku. (Abraham, 1998, s. 18) Powyższe dało 
początek zasadzie, która od wieków przyświeca brytyjskiemu prawu karnemu 
i deliktowemu. 

Niezależnie od powyższego, honorowanie przedmiotowej reguły wiąże 
się z wieloma wątpliwościami, dotyczącymi przede wszystkim jej aktualności,  
zakresu zastosowania, aksjologicznych podstaw jej zastosowania, rozgraniczenia 
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sytuacji, w których znajdzie ona zastosowanie od tych, w których łańcuch 
kauzalny zostanie przerwany, w efekcie czego następstwo nie zostanie przy-
pisane potencjalnemu sprawcy oraz limitacji jej zastosowania. Przedmioto-
we problemy zostaną omówione w ramach niniejszego rozdziału. Zaznaczam 
jednak, że ma on na celu jedynie analizę obowiązującej w brytyjskim pra-
wie karnym oraz deliktowym i w wielu innych systemach common law, która  
w mojej opinii jest niezwykle interesująca szczególnie dla czytelnika na co 
dzień mierzącego się z realiami kontynentalnego systemu prawa. 

Treść zasady cienkiej czaszki

Omawiana zasada nie znajduje oparcia w żadnej regulacji ustawowej. Jak 
w przypadku wielu innych instytucji znanych prawu precedensowemu, jej 
źródła należy poszukiwać w orzeczeniach sądów, dzięki którym zyskała ona 
moc normy zwyczajowej. Lord Parker – sędzia w sprawie Smith przeciwko 
Leech Brain and Co. Ltd. stwierdził, że „Prawo tego kraju zawsze stanowiło, 
że sprawca deliktu bierze swoją ofiarę taką, jaką ją zastanie.” (ang. „It has 
always been the law of this country that a tortfeasor takes his victim as he finds 
him.”) (Smith v. Leech Brain and Co. Ltd., 1962, 2 QB 405)

Jej istotę wyrazić można poprzez przywołanie esencjonalnej definicji wy-
pracowanej w doktrynie brytyjskiego prawa karnego, zgodnie z którą jest to 
ogólna reguła stanowiąca, że sprawca ponosi odpowiedzialność zarówno za 
normalne konsekwencje swoich czynów, jak i za następstwa, które niekie-
dy nie są przewidywalne. Wskazuje się, że w przeszłości odpowiedzialność ta 
miała charakter ścisły, a zatem konstrukcją przypominała odpowiedzialność 
w pełni zobiektywizowaną, co przekładało się na ryzyko przypisania poten-
cjalnemu sprawcy odpowiedzialności za skutki znacząco wykraczające poza 
zakres bezpośrednich następstw jego czynu. (Zob. Holdsworth, 2018, s. 123 
i n.) Opierała i – jak się zdaje – w dalszym ciągu opiera się ona na aksjoma-
cie, zgodnie z którym człowiek działa na własne ryzyko. (Holdsworth, 2018,  
s. 123) W konsekwencji, w przypadku popełnienia przez niego czynu zabro-
nionego, winien ponieść odpowiedzialność za faktycznie wywołane jego dzia-
łaniem bądź zaniechaniem następstwa, nawet jeżeli ofiara była ponadprzecięt-
nie podatna na ich doznanie. 

Zdaniem Johna Fleminga zasadę cienkiej czaszki należy odróżnić od 
z pozoru bardzo podobnej reguły nazywanej w brytyjskim piśmiennictwie 
zasadą prawdziwej wartości lub zszarganego milionera (ang. true valuerule, 
shabby millionaire rule) (Fleming, r. 1971, s. 180). W ujęciu autora druga 
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z wymienionych reguł nie dotyczy „odpowiedzialności za nieprzewidywalne 
skutki, lecz za nieprzewidywalne koszty spodziewanych skutków” (ang. not 
with responsibility for unexpectable consequences, but for the unexpectable cost of 
expected consequences) (Fleming, r. 1971, s. 180)

Niezbędne w tym miejscu jest pochylenie się nad problematyką cech oso-
by pokrzywdzonej, które mogą zostać zakwalifikowane jako „cienka czaszka”, 
a zatem pozwalających na przypisanie odpowiedzialności sprawcy za następ-
stwa czynów, które nie mieszczą się w zakresie typowych i w pewien sposób 
przewidywalnych skutków jego zachowania. Jak wskazano powyżej, zasada ta 
znajdzie zastosowanie w przypadkach, w których ofiarę jeszcze przed doko-
naniem wobec niej czynu zabronionego cechowała szczególna podatność na 
szkodę.  Pomimo nad wyraz obrazowej nazwy omawianej reguły, tak napraw-
dę niezwykle trudno o przypadki, w których pokrzywdzony (czy też w prawie 
deliktowym powód) rzeczywiście jest wyjątkowo podatny na uszkodzenie ze 
względu na nieprzeciętnie cienką czaszkę, choć i takie sprawy były rozpatry-
wane przez sądy. Ze względu na charakter prawa precedensowego celowe jest 
przedstawienie w tym miejscu szeregu spraw, w których poszczególne przy-
padłości zostały uznane przez sądy za kwalifikujące się jako „cienka czaszka”. 
Zawarte poniżej przykłady będą przy tym zaczerpnięte głównie z judykatury 
brytyjskiej, ale również – w mniejszym stopniu – amerykańskiej i kanadyjskiej, 
bowiem porządek prawny tych państw również honoruje thin-skull rule. 

Słabości fizyczne pokrzywdzonego

Na początek warto przywołać przykład sprawy Hole przeciwko. Hoc-
king (Hole v. Hocking, 1962, S.A.R.S. 128, przykład za A.M. Linden, 1969, 
s. 550), w której na pozór niewielkie uderzenie w głowę wywołało krwotok 
podpajęczynówkowy, co z kolei spowodowało trwałe uszkodzenie mózgu. 
Ostatecznie omawiana zasada znalazła tu zastosowanie i sprawcy przypisano 
odpowiedzialność za skutek w urzeczywistnionej formie. Innym sztandaro-
wym przykładem schorzeń uwzględnianych przez orzecznictwo w tym zakre-
sie są istniejące wcześniej u ofiary choroby serca (zob. Willams v. B.A.L.111 
Ltd., 1951, N.Z.L.R. 893, przykład za A.M. Linden, 1969, s. 551), a także 
choroby kręgosłupa. Interesujące rozstrzygnięcie zapadło na kanwie sprawy 
Owen przeciwko Dix (Owen v. Dix, 1946, 210 Ark. 562, 196 S.W. 2d 913, 
przykład za A.M. Linden, 1969, s. 552), w której pozwany został uznany za 
odpowiedzialnego za obrażenia doznane przez poszkodowanego o słabym dys-
ku. Orzekający w sprawie sędzia podkreślił bowiem, że kiedy czyn „pogłębia 
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lub uaktywnia stan uśpiony lub chorobowy albo taki, do którego dana osoba 
jest predysponowana”, sprawca winien ponieść odpowiedzialność w pełnej 
wysokości. 

Pełną ochronę prawo zapewnia również między innymi osobom cho-
rym na hemofilię, doświadczonym uprzednio przez stany nowotworowe bądź 
cierpiącym na nieuleczalne choroby, które mają w niedalekiej przyszłości 
spowodować śmierć. Stanowisko takie jest prezentowane w brytyjskim pi-
śmiennictwie, zgodnie z którym w sytuacji, w której powód cierpi na nie-
uleczalną chorobę i pozostało mu jedynie sześć miesięcy życia, lecz sprawca  
w taki sposób, że w wyniku poniesionych obrażeń, pogłębienia postępów cho-
roby bądź pogorszenia stanu zdrowia umrze wcześniej, to winien on odpowia-
dać karnie za zabójstwo. Mówiąc inaczej, bez znaczenia pozostaje okoliczność, 
że tożsamy skutek zostałby spowodowany w innym czasie i innych okolicz-
nościach, co w ujęciu normatywnym stanowiłoby skutek zgoła inny. (Hale, 
2018, s. 428) Powyższe doskonale unaocznia rozpoznawany w Alabamie ka-
zus Louisville & NA. Co. przeciwko Jones (Louisville & NA. Co. v. Jones, 
1924, 99 So. 919 Ala.) Stan faktyczny sprawy został ustalony w następujący 
sposób. Poszkodowany był pasażerem pociągu, który się wykoleił, w wyniku 
czego doznał obrażeń fizycznych, a następnie zmarł. Do zgonu prawdopo-
dobnie nie doszłoby, gdyby nie fakt, że cierpiał on na zapalenie płuc, któ-
re wywołało znaczące osłabienie organizmu, co było kluczowym elementem  
linii obrony. Sąd uznał, że skutek w postaci śmierci winien zostać przypisany, 
bowiem występuje związek przyczynowy pomiędzy zaniedbaniem ze strony 
przewoźnika a przyspieszeniem, nieuniknionej skądinąd, śmierci. 

Warto w tym miejscu przytoczyć również przykład sprawy Wieland prze-
ciwko Cyril Lord Carpets Ltd. (Wieland v. Cyril Lord Carpets Ltd., 1969,  
3 All E.R. 1006) Pokrzywdzona cierpiąca na wadę wzroku doznała wskutek 
czynu sprawcy obrażeń, w wyniku których ruchy jej głowy zostały ograni-
czone przez kołnierz, który założono jej na szyję. W konsekwencji nie była 
w stanie używać swoich dwuogniskowych okularów ze zwykłą umiejętnością 
i upadła podczas schodzenia ze schodów, doznając dalszych szkód na ciele. 
W efekcie powyższych wydarzeń w sprawie wyłoniło się istotne zagadnienie, 
które sprowadzić można do pytania, czy sprawca winien ponieść odpowie-
dzialność tylko za obrażenia bezpośrednio wywołane jego czynem, czy też  
w szerszym zakresie obejmującym również dalsze konsekwencje zdrowotne 
spowodowane upadkiem ze schodów. Rozpoznający sprawę sędzia nie miał 
wątpliwości, że obrażenia i szkody poniesione w wyniku drugiego upad-
ku można przypisać pierwotnemu zaniedbaniu ze strony sprawcy. Uznał,  
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że jeden uraz może wpłynąć na zdolność danej osoby do radzenia sobie z róż-
nymi sytuacjami życiowymi i w ten sposób stać się przyczyną kolejnego urazu 
i w tym zakresie przewidywalność o charakterze ogólnym jest wystarczająca. 
Podkreślił także, że „od dawna uznaje się, że obrażenia odniesione w jednym 
wypadku mogą być przyczyną kolejnych obrażeń. Obrażenia doznane przez 
ofiary wypadków na stole operacyjnym są przykładem takiej sytuacji. Podob-
nie jak przypadki samobójstw wynikających ze stanu psychicznego spowodo-
wanego wypadkiem.” (ang. “It has long been recognised that injury sustained 
in one accident may be the cause of subsequent injury. The injury sustained by 
accident victims on the operating table is an example of that situation. So too are 
cases of suicide resulting from a mental condition produced by an accident.”)

Równie interesująca jest deliktowa sprawa, której rozstrzygnięcie było 
już wspomniane na wstępie poprzedniego podrozdziału, to jest Smith prze-
ciwko Leech Brain Ltd. (Smith v. Leech Brain & Co Ltd., 1962, 2 QB 405) 
Stan faktyczny prezentował się następująco. Pan Smith był zatrudniony  
w spółce Leech Brain & Co Ltd. Pracował i obsługiwał maszynę w miejscu 
pracy, kiedy kawałek roztopionego metalu poparzył mu wargę, po tym jak 
wyszedł zza osłony ochronnej. Chociaż oparzenie zostało wyleczone, rozwi-
nął się u niego nowotwór, wskutek czego trzy lata później zmarł. Mężczy-
zna miał stan przednowotworowy jeszcze zanim doszło do oparzenia. Po jego 
śmierci wdowa po nim wniosła powództwo przeciwko Leech Brain & Co Ltd. 
na podstawie Ustawy o wypadkach śmiertelnych (ang. Fatal Accidents Act). 
Wątpliwe w sprawie było, czy pracodawcy mogą ponosić odpowiedzialność 
za ostateczny śmiertelny skutek, do którego prawdopodobnie nie doszłoby, 
gdyby nie szczególne predyspozycje pracownika w postaci stanu przednowo-
tworowego. Pozwani zostali uznani za winnych zaniedbania i odpowiedzial-
nych za szkody wyrządzone panu Smithowi. Mężczyzna poparzył sobie wargę 
w wyniku zaniedbania ze strony pozwanych w miejscu pracy. Pracodawcy 
ponoszą odpowiedzialność za wszystkie skutki swoich zaniedbań, tym samym 
ponoszą odpowiedzialność za śmierć pracownika. Jego szczególna podatność 
do zachorowania na chorobę nowotworową nie miały znaczenia, podobnie 
jak skutki urazu. Kwestią odpowiedzialności było to, czy pozwany mógł roz-
sądnie przewidzieć obrażenia. Warto zaznaczyć, że wynik postępowania byłby 
tożsamy, gdyby u pracownika już wcześniej wystąpił nowotwór, a poparzenie 
jedynie przyspieszyłoby jego przebieg i skutek w postaci śmierci. 

Pełną ochronę opartą na zasadzie cienkiej czaszki przypisuje się już tra-
dycyjnie także kobietom w ciąży (i ich poczętym dzieciom). Znamienne jest 
przy tym, że omawiana zasada obejmuje nie tylko uszkodzenia ciała ciężarnej 
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kobiety. Warto przytoczyć tutaj sprawę Dulieu przeciwko White (Dulieu  
v. White, 1901, 2 KB 669) rozpoznawaną przez brytyjską Ławę Sądu Najwyż-
szego (ang. High Court King’s Bench Division). Sprawa opierała się o stan fak-
tyczny, w którym kobieta w zaawansowanej ciąży pracowała w tawernie, pod-
czas gdy sprawca prowadząc wóz nie zdołał zapanować nad swoim koniem, 
w wyniku czego wjechał do lokalu. Co ciekawe, pokrzywdzona nie doznała 
żadnych urazów natury fizycznej. Niemniej jednak zaistniała sytuacja wywo-
łała w niej szok, w wyniku którego urodziła przedwcześnie dziecko. Narodzo-
ne w niecodziennych okolicznościach niemowlę okazało się nieodwracalnie 
niepełnosprawne intelektualnie i nigdy nie zdołało dorównać poziomem roz-
woju uczestnikom, co było spowodowane jego wcześniactwem. Orzekający  
w sprawie sędzia uznał, że w przypadkach, kiedy strach wywołujący naturalne 
i bezpośrednie następstwa fizyczne analogiczne do skutków użycia przemocy, 
należy zastosować tożsamą kwalifikację prawną, pod warunkiem, że wstrząs 
działający na psychikę wynika z uzasadnionej obawy natychmiastowego wy-
rządzenia osobie szkody osobistej. Zasada cienkiej czaszki znajduje zastosowa-
nie również wobec osób otyłych, które ze względu na słabszą niż przeciętna 
kondycję fizyczną mogą doznać bardziej dotkliwej od typowej krzywdy i po-
trzebować dłuższego okresu rekonwalescencji (A.M. Linden, 1969, s. 552).

Wszystkie przytoczone powyżej przykłady odnoszą się do słabości fizycz-
nych ofiary, jej fizycznej bezbronności wobec naruszenia integralności cie-
lesnej. Można zatem wyinterpretować z nich ogólną regułę interpretacyjną 
odnoszącą się do omawianej zasady, zgodnie z którą znajdzie ona z niemalże 
pewnością zastosowanie w przypadkach, w których ofiarę cechuje fizyczna 
wada powodująca, że cierpi ona w wyniku popełnionego czynu zabronionego 
bardziej niż przeciętny człowiek znajdujący się w analogicznej sytuacji. Znaj-
duje to uzasadnieniu przede wszystkim w słusznym skądinąd przekonaniu, 
że przedmiotem ochrony prawnej nie może być zdrowie i życie wyłącznie 
osób sprawnych i niecierpiących na żadne dolegliwości fizyczne, co zresztą 
było niejednokrotnie eksponowane w orzecznictwie (Jankowska-Prochot,  
s. 7 i przywołana tam literatura i judykatura). W piśmiennictwie brytyjskim 
znaleźć można również uzasadnienie, zgodnie z którym należy stosować zasa-
dę cienkiej czaszki w odniesieniu do fizycznych cech ofiary ze względu na to, 
że nienaturalnym wydaje się nazwanie reakcji jej ciała na czyn sprawcy jako 
czynnika pośredniego pomiędzy wyrządzeniem jej krzywdy a skutkiem, na 
przykład w postaci śmierci. Z uwagi na powyższe, sprawca winien przyjąć 
ofiarę dokładnie taką, jaką ją zastał, z wszystkimi warunkami fizycznymi. (Or-
merod, 2011, s. 96) 
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Problem słabszej kondycji psychicznej ofiary

Odrębnym problemem jest możliwość aplikacji zasady cienkiej czaszki 
do przypadków, w których to osobowość bądź stan psychiczny ofiary stano-
wi jej słabość, która sprawia, że skutki czynu sprawcy są dalej idące aniżeli 
przeciętnie. 

Doskonałym przykładem sprawy, w której wystąpiło tego rodzaju zagad-
nienie prawne jest Pigney przeciwko Pointers Tramport Services Ltd. (Pigney 
v. Pointers Tramport Services Ltd., 1957, 1 W.L.R. 1121). Pan Pigney do-
znał poważnych obrażeń głowy w wypadku, do którego doszło w trakcie jego 
zatrudnienia u pozwanego. Osiemnaście miesięcy później popełnił samobój-
stwo. Sąd ustalił, iż jasnym było, że kiedy zmarły się powiesił, nie był niepo-
czytalny w rozumieniu Reguł M'Naughtena. Należy wnioskować, że zmarły 
musiał wiedzieć, co robi, odbierając sobie życie, i musiał wiedzieć, że to co 
robi jest złe. Mówiąc językiem kolokwialnym, zmarły odebrał sobie życie  
w wyniku depresji spowodowanej stanem ostrej nerwicy lękowej wywołanej 
wypadkiem i obrażeniami, których doznał osiemnaście miesięcy wcześniej. 
Na podstawie tego stanu faktycznego należało następnie rozważyć, czy samo-
bójstwo zmarłego stanowiło novus actus interveniens, który służy przerwaniu 
łańcucha przyczynowego między obrażeniami ciała a śmiercią, czy też zgodnie 
ze zwykłymi zasadami dotyczącymi oddalenia szkody w przypadku czynów 
niedozwolonych, śmierć zmarłego mężczyzny była spowodowana obrażenia-
mi ciała, których doznał z powodu braku dbałości pozwanych o jego bezpie-
czeństwo. Orzekający w sprawie sędzia nie miał wątpliwości, że zmarły nie 
zdecydowałby się na tak drastyczny krok, gdyby nie znajdował się w stanie 
ostrej depresji neurotycznej spowodowanej wypadkiem. Analizując zatem 
sprawę pod kątem kauzalności, należało uznać, że ów wypadek bezsprzecz-
nie stanowił warunek sine qua non samobójstwa. Równie jasne było zdaniem 
orzekającego, że śmierć pana Pigney’a została spowodowana bezpośrednio 
powieszeniem. Sędzia stwierdził również, że jego reakcja nie była racjonalnie 
przewidywalna z perspektywy pozwanych. Pomimo uznania czynu powoda za 
irracjonalny i nieprzewidywalny, sędzia orzekł, że nie przerwało ono łańcucha 
przyczynowego pomiędzy wypadkiem a jego śmiercią. Warto mieć na uwa-
dze, że chociaż sprawa opierała się na rozumowaniu Re Polemis, G. Williams 
uznał, że jeżeli samobójstwo ofiary było nietypową konsekwencją zaniedbania 
ze strony pozwanego, odpowiedzialność może tutaj wynikać z zastosowania 
zasady cienkiej czaszki. (Pigney v. Pointers Tramport Services Ltd., 1957,  
1 W.L.R. 1121)
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Interesujący jest również kazus w deliktowej sprawie Brice przeciwko 
Brown. (Brice v. Brown, 1984, 1 All ER 997) Stan faktyczny sprawy przedsta-
wiał się następująco. Czterdziestodwuletnia kobieta od dzieciństwa cierpiała 
na histeryczne zaburzenie osobowości. Była jednak w stanie prowadzić nor-
malne życie z mężem i rodziną, choć zdarzały się jej okresy depresji, histerii 
i innych kryzysów zdrowia psychicznego. W wyniku wypadku spowodowa-
nego przez sprawcę, w którym jej córka doznała bardzo poważnych obrażeń 
doszło do znacznego pogorszenia jej stabilnego ówcześnie stanu psychicznego. 
Zaczęła miewać gwałtowne wybuchy złości, doszło do kilku prób samobój-
czych, a w końcu do hospitalizacji. Następnie stan kobiety ustabilizował się 
na tyle, by mogła wrócić do prowadzonego wcześniej stylu życia, niemniej 
jednak wymagała ona stałego nadzoru. W związku z powyższym wniosła po-
wództwo przeciwko sprawcy wypadku samochodowego o naprawienie szkód 
psychiatrycznych powstałych w wyniku bycia świadkiem obrażeń doznanych 
przez jej córkę. Mężczyzna, który spowodował nieszczęsny wypadek utrzy-
mywał, że aby ponosić odpowiedzialność za spowodowanie szkody psychia-
trycznej, zakres kwestionowanej szkody musi być racjonalnie przewidywalny. 
Argumentował, że ponieważ nie mógł przewidzieć, że kobieta będzie miała 
szczególnie delikatne usposobienie, nie może on ponosić odpowiedzialności 
za swoje zaniedbanie w tak szerokim zakresie. Sędzia, orzekając na korzyść 
powódki, uznał, że o ile „wstrząs nerwowy” (tj. uznane szkody psychiatrycz-
ne) był przewidywalną konsekwencją działań sprawcy wypadku, co nie było 
przedmiotem sporu, to nie ma powodu, aby z zasady wykluczać powództwo 
tylko dlatego, że nie można było przewidzieć zakresu przedmiotowej szko-
dy. Sprawca czynu niedozwolonego musi przyjąć ofiarę taką, jaka ona jest,  
a jedyną kwestią podlegającą ocenie jest to, czy szkody psychiatryczne są same  
w sobie racjonalnie przewidywalną konsekwencją niedbalstwa z jego strony.

Powyższe przykłady ilustrują, że analogicznie jak w przypadku słabości 
ofiary przejawiających się w pewnych defektach zdrowia fizycznego, czy –  
ujmując rzecz szerzej – ogólnej kondycji organizmu, również słabsza kondy-
cja psychiczna z reguły nie będzie stanowiła okoliczności wyłączającej peł-
ną odpowiedzialność sprawcy opartą na zasadzie cienkiej czaszki. Co więcej, 
także w odniesieniu do tego rodzaju defektów, można argumentować, że są 
to okoliczności, na które pokrzywdzony nie ma większego wpływu – o ile 
ma jakikolwiek – oraz że w związku z ich wystąpieniem jego cierpienie jest 
bardziej dotkliwe aniżeli w przypadku przeciętnego człowieka znajdującego 
się w takich samych okolicznościach a niedotkniętego analogiczną słabością. 



52

DOMINIKA KIEŁBAS

Zastosowanie zasady cienkiej czaszki  
do zniszczenia mienia

Tradycyjnie zasadę cienkiej czaszki ujmuje się jako dotyczącą uszkodzeń 
ciała człowieka i nieznajdującą zastosowania do zniszczenia mienia. Doktryna 
i orzecznictwo nie pozostają jednak zgodne co do zasadności jej ograniczenia 
do obrażeń ciała, szczególnie jeśli spojrzymy na przedmiotową zasadę z per-
spektywy prawa deliktowego. Rzecz bowiem w tym, że skoro napastnik po-
winien liczyć się z nadmierną podatnością swojej ofiary na wszelkie krzywdy –  
i to zarówno fizyczne, jak i psychiczne – to dlaczego nie wymaga się od niego 
analogicznego założenia w stosunku do mienia? Bez wątpienia możemy wy-
obrazić sobie, że zniszczona rzecz posiada cechy sprawiające, że wyjątkowo ła-
two ją zniszczyć. Aby unaocznić subtelną różnicę w rozumowaniu w sprawach 
dotyczących zniszczenia mienia i tych obejmujących obrażenia ludzkiego ciała 
celowe jest przywołanie przykładowej sprawy, w której wystąpiło takie zagad-
nienie prawne.

Pozwany BDH Chemicals Ltd. dostarczył powodowi chemikalia zawie-
rające tribromek  boru w szklanych ampułkach. Były one opatrzone etykietą 
z napisem "szkodliwe opary". Kiedy naukowcy zmywali etykiety, jeden z po-
jemników roztrzaskał się, co spowodowało gwałtowną eksplozję. To właśnie 
substancja chemiczna, która weszła w kontakt z wodą, spowodowała poważne 
szkody, w tym śmierć jednego z naukowców, zerwanie dachu z laboratorium 
i zburzenie okolicznych ścian oraz zniszczenie sprzętu laboratoryjnego. Uzna-
no, że pozwany dopuścił się zaniedbania i nie dopełnił obowiązku zachowania 
należytej staranności, ponieważ nie wydał wystarczających ostrzeżeń na temat 
substancji chemicznych, które sprzedawał swoim klientom, w tym powo-
dowi. Etykieta z napisem "szkodliwe opary" nie wystarczyła, by odpowied-
nio ostrzec o wybuchowej reakcji z wodą. Producent powinien utrzymywać 
odpowiedni system, który bada i analizuje potencjalne zagrożenia związane  
z jego produktami przed ich sprzedażą, aby informować klientów o tych za-
grożeniach. Sąd rozstrzygnął ponadto, że poniesione przez stronę powodową 
szkody były możliwe do przewidzenia, pomimo że eksplozja była znacznie 
bardziej rozległa, a zniszczenia dużo większe, niż można było racjonalnie 
przypuszczać. (Vacwell Engineering Co. Ltd. v. B. D. H. Chemicals Ltd., 
1969, 3 All E.R. 1681) Max Weaver komentując zapadłe orzeczenie zakwe-
stionował trafność rozważania zasadności zastosowania zasady cienkiej czaszki 
do naruszenia mienia. (Weaver, 1970, s. 446-448)
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Powyższa uwaga zdaje się jednak nietrafna. Wprawdzie efekt zastoso-
wania tej reguły byłby tożsamy z rozważaniami podjętymi przez orzekający  
w przytoczonej powyżej sprawie sąd. Wszak u podstaw rozstrzygnięcia stała 
tutaj inna zasada, głosząca, że po stwierdzeniu czynu niedozwolonego wyso-
kość odszkodowania musi odzwierciedlać rzeczywistą wartość szkody ponie-
sionej przez poszkodowanego. Był on natomiast spowodowany wyjątkowo 
dużym rozmiarem eksplozji, nie zaś szczególną podatnością mienia na znisz-
czenia. Należy przy tym pamiętać, że zasadę cienkiej czaszki w istocie uzasad-
niają dwie kwestie. Pierwszą z nich jest delikatna natura ludzkiego ciała, które 
jest podatne na wiele komplikacji i nierzadko zachodzą w nim procesy kom-
plikujące klasyczny przebieg sytuacyjny, który mógłby nastąpić, gdyby ofiara 
była zdrowa. Druga zaś eksponuje element sprawiedliwościowy i wyraża się 
w dążeniu do zapewnienia tożsamej ochrony osobie zdrowej oraz tej, która ze 
względu na pewne dolegliwości jest bardziej narażona na urzeczywistnienie się 
niebezpieczeństwa dla dobra prawnego w postaci życia lub zdrowia.  

Przyczynienie się ofiary do powstania skutku

Powyżej zostały omówione przypadki, w których pokrzywdzony był 
obarczony fizyczną lub psychiczną słabością zwiększającą ryzyko doznania 
szczególnie dotkliwej krzywdy. Tego rodzaju sprawy są naturalnie trudne  
i budzą liczne wątpliwości. Jednak najbardziej dyskusyjne zdają się być sy-
tuacje, w których to świadome działanie bądź zaniechanie ofiary wpływa na 
przebieg przyczynowy w taki sposób, że następstwa czynu przestępnego są 
większe aniżeli normalne. Wyróżnia się tutaj w szczególności podjęcie przez 
nią decyzji umotywowanej przekonaniami moralnymi, etycznymi, czy też 
religijnymi. 

Akademickim przykładem tego rodzaju sprawy jest słynny proces  
R. przeciwko Blaue (R v. Blaue, 1975, 1 WLR 1411). Stan faktyczny sprawy 
przedstawiał się następująco. Oskarżony wszedł do domu osiemnastoletniej 
Jacolyn Woodhead i zaproponował jej seks. Kobieta stanowczo odmówiła,  
w wyniku czego Ronald Blaue zaatakował ją nożem, zadając cztery poważne 
rany. Jedna z nich przebiła jej płuco. Kobieta została przewieziona do szpita-
la, gdzie poinformowano ją o możliwości uratowania życia, jednak wiązało 
się to z koniecznością wyrażenia zgody na transfuzję krwi. Ofiara odmówiła, 
ponieważ była gorliwym i pobożnym Świadkiem Jehowy, a restrykcyjne za-
sady tego wyznania zabraniają transfuzji krwi. W wyniku rany kłutej zmarła 
z powodu krwotoku wewnętrznego. Sprawca został oskarżony o nieumyślne 
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spowodowanie śmierci. Jego linia obrony polegała na wyłuszczeniu, że zgod-
nie z prawem nie spowodował śmierci ofiary. Twierdził bowiem, że decyzja 
kobiety o odmowie udzielenia pomocy medycznej, która mogłaby uratować 
jej życie, przerwała łańcuch przyczynowo-skutkowy. Należy mieć przy tym na 
uwadze, że nie budziło wątpliwości, iż wykonanie transfuzji krwi uchroniłoby 
Jacolyn Woodhead przed śmiercią. Rozpoznający sprawę sędzia polecił ławie 
przysięgłych, aby kierowała się zdrowym rozsądkiem, przy czym zaznaczył, że 
przysięgli są uprawnieni do uznania, że ugodzenie nożem przez oskarżonego 
było istotną przyczyną śmierci. Ława przysięgłych skazała oskarżonego, któ-
rego obrońca wniósł apelację, opierając ją na dwóch podstawowych argumen-
tach. Jeden z nich miał na celu – jak się zdaje – podważenie bezstronności 
ławy przysięgłych i sprowadzał się do próby wykazania, że sędzia powinien 
był pozostawić kwestię przyczynowości całkowicie w jej gestii. Drugi z kolei 
odnosił się bezpośrednio do zasadności zastosowania w tym przypadku zasady 
cienkiej czaszki i to on będzie przedmiotem dalszych rozważań. Obrona pod-
niosła bowiem, że zachowanie ofiary było tak dalece nierozsądne, że powinno 
ono przerwać łańcuch przyczynowy pomiędzy ugodzeniem jej przez sprawcę 
nożem a zgonem. Sąd odwoławczy nie uznał argumentacji obrońcy za zasadną. 
W rozstrzygnięciu zaznaczył przede wszystkim, że dokonanie oceny co do tego, 
czy decyzja ofiary była rozsądna może różnić się w zależności od stosunku 
oceniającego do religii, a nie sposób jednoznacznie powiedzieć, według ja-
kich standardów należałoby ją oceniać. Podkreślił również, że ci, którzy sto-
sują przemoc wobec innych ludzi, muszą brać swoje ofiary tak, jak je znajdą, 
przy czym nie może być tutaj mowy wyłącznie o ofierze w konkretnym stanie  
fizycznym, a raczej o całej osobie, efektem czego sprawca nie może podwa-
żać racjonalności przekonań religijnych pokrzywdzonej, które powstrzymały  
ją od przyjęcia leczenia. 

Pomimo kategorycznej wypowiedzi orzekającego w przywołanej sprawie 
sądu oraz powszechnego użycia jej jako przykładu zastosowania thin-skull rule, 
właściwa interpretacja rozstrzygnięcia pozostaje w brytyjskim piśmiennictwie 
kwestią sporną, a co najmniej dyskusyjną. Proponuje się w tym zakresie 
co najmniej trzy alternatywne wyjaśnienia, z czego każda jest interesująca,  
a jednocześnie budzi pewne wątpliwości. 

Pierwsza z nich koncentruje uwagę na okoliczności, że zachowanie 
Jacolyn Woodhead przybrało postać zaniechania, przy czym według pre-
zentowanego przez niektórych przedstawicieli nauki prawa karnego zanie-
chanie w żadnym wypadku nie może spowodować przerwania łańcucha 
przyczynowego. (Simister, Sullivan, 2010, s. 100) Pogląd ten koresponduje  
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z zapatrywaniem Jonathana Herringa, który eksponuje, że w sprawie przeciw-
ko Ronaldowi Blaue istotny jest fakt, że zranienie ofiary postępowało w spo-
sób zupełnie naturalny (ang. „Nothing else happened to the victim, apart from 
the wound progressing naturally”), co stanowi pewien argument uzasadniający 
przydanie zaniechaniu ofiary przymiotu irrelewantności prawnej. (Herring, 
2015, Nb. 33) Rzeczywiście, nie sposób zaprzeczyć, że pokrzywdzona swoim 
postępowaniem nie wprowadziła do przebiegu kauzalnego żadnego nowego 
ryzyka, a jedynie zezwoliła na pogłębienie się rezultatu niebezpieczeństwa 
wywołanego bezpośrednio zadanymi przez napastnika ciosami. Argument ten 
ma charakter uniwersalny w tym sensie, że odnosi się do wszelkich spraw,  
w których występuje problem zastosowania zasady cienkiej czaszki w kontek-
ście słabości fizycznych ofiary. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego tak daleko 
idąca w skutkach akceptacja ryzyka wystąpienia skutku naruszającego dobro 
prawne ma pozostawać bez znaczenia dla odpowiedzialności karnej sprawcy. 
Co więcej, takie zapatrywanie na tę sprawę nie pochyla się w żaden sposób 
nad zagadnieniem przyczyny niewyrażenia zgody na leczenie, a zatem poza 
zakresem zainteresowania interpretatora pozostaje tutaj kwestia religijnego, 
czy też ujmując rzecz szerzej, etycznego podłoża jednego z elementów prze-
biegu kauzalnego. Jej zwolennicy nie wykluczają, że decyzje podyktowane 
tego rodzaju wartościami urzeczywistnione następnie w działaniu ofiary mogą 
w istocie przerwać łańcuch przyczynowo-skutkowy, pod warunkiem, że jej 
zachowanie nie było możliwe do przewidzenia w sposób racjonalny. Inter-
pretacja ta, chociaż niewątpliwie atrakcyjna ze względu na swoją klarowność 
i prostotę, budzi jednak pewne wątpliwości. Jak słusznie zauważył Jonathan 
Herring, jest ona na swój sposób sprzeczna z sądowym umotywowaniem 
orzeczenia, bowiem sędzia wskazał wprost na to, że osoby stosujące przemoc 
muszą brać swoje ofiary takie, jakie je znajdują, nie wspominając przy tym na 
jakąkolwiek dyferencjację przebiegów przyczynowych ze względu na okolicz-
ność, czy zachowanie ofiary przybrało postać działania, czy też zaniechania. 
(Herring, 2011, s. 100) W istocie nie sposób pominąć faktu, że uzasadnienie 
orzeczenia zdaje się koncentrować na pewnych moralnych aspektach zasady 
cienkiej czaszki. 

Powyższe z kolei prowadzi do rozważań na temat zasadności dwóch 
innych poglądów. Jeden z nich w wyroku w sprawie przeciwko Ronaldowi 
Blaue doszukuje się poszanowania dla wolności i prawa ofiary do wyznawa-
nia własnej religii. (Herring, 2011, s. 100) Taka interpretacja bezsprzecznie 
współgra z przywołanym powyżej fragmentem uzasadnienia orzeczenia przed-
stawionego przez orzekającego w sprawie sędziego, który wszak zaznaczył, że 
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sprawca nie może podważać racjonalności przekonań religijnych pokrzywdzo-
nej, które powstrzymały ją od przyjęcia leczenia. Słowa te ewidentnie dały 
wyraz temu, że motywy podjęcia decyzji ofiary o zaniechaniu ratującego życie 
leczenia miały znaczenie dla rozstrzygnięcia. Trzecia droga wykładni omawia-
nego wyroku podąża w kierunku nieco szerzej ujmowanej wolności jednostki 
aniżeli druga, dostrzegając w nim emanacji prawa ofiary do postępowania  
w zgodzie z własnym sumieniem. Jej aprobata przesądza o tym, że bez znacze-
nia dla rozstrzygnięcia pozostaje tutaj okoliczność, czy u podstaw zachowania 
osoby pokrzywdzonej stanęły przekonania religijne, czy też inne – niereligijne 

– moralne bądź etyczne zapatrywania. Interpretacja ta również znajduje opar-
cie w treści motywów orzeczenia, w szczególności we fragmencie koncentru-
jącym się na tym, że zasada cienkiej czaszki dotyczy swoistego, holistycznego 
ujęcia ofiary, wraz z jej przekonaniami religijnymi, nie zaś wyłącznie jego  
fizycznej postaci. 

Warto spojrzeć na przedmiotowe zagadnienie z perspektywy praw czło-
wieka.  Zestawiając ze sobą dwie ostatnie interpretacje wyroku w sprawie prze-
ciwko Ronaldowi Blaue, dostrzegając ich częściową zbieżność i przyjmując 
za zasadne doszukiwanie się w uzasadnieniu wyroku głębszych, moralnych 
podstaw decyzji, należy uznać za bardziej zasadny pogląd ujmujący cienką 
czaszkę ofiary szerzej. Nie sposób bowiem znaleźć racjonalnych powodów 
dla rozróżnienia przekonań religijnych i niereligijnych etycznych lub mo-
ralnych poglądów człowieka. Warto spojrzeć na przedmiotowe zagadnienie  
z perspektywy praw człowieka. Art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności (Dz.U.1993.61.284), gwarantujący wolność 
myśli, sumienia i wyznania stanowi in extenso: 

„1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obej-
muje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania 
indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania 
lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności 
rytualne.

2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać je-
dynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne  
w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicz-
nego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw  
i wolności innych osób.”

Opierając zatem argumentację za swoistym rozszerzeniem zasady cien-
kiej czaszki na takie następstwa czynu sprawcy, których współprzyczyną było 
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zachowanie pokrzywdzonego umotywowane jego przekonaniami religijnymi, 
na uprawnieniu ofiary do pozostania wiernym swojemu wyznaniu, to należy 
wziąć również pod uwagę traktowane w świetle prawa jako równoważne kon-
wencyjne uprawnienie ofiary do wolności myśli i sumienia, o których mowa  
w zdaniu pierwszym ustępu pierwszego wyżej przytoczonego artykułu. 

Jednak powyższa interpretacja – jakkolwiek spójna w kontekście we-
wnętrznej analizy uzasadnienia zapadłego w omawianej sprawie – nie jest 
wolna od wad. Rzecz bowiem w tym, że założenie, iż sprawca każdorazowo 
winien odpowiadać za skutek swojego zachowania, który nie był racjonalnie 
przewidywalny, lecz nastąpił z uwagi na holistycznie ujętą osobę ofiary, może 
prowadzić do konstatacji, że zawsze można postawić wobec niego daleko idą-
cy zarzut usiłowania zabójstwa. Jednocześnie niemal takie samo ryzyko niesie 
ze sobą zastosowanie powszechnie przyjętego ujęcia zasady cienkiej czaszki 
jako odnoszącej się do fizycznych cech pokrzywdzonego. (Ormerod, 2011, 
Nb. 34) Budzi to uzasadnione zastrzeżenia co do zasadności aplikacji tej regu-
ły jako obiektywizującej oraz być może nawet rozszerzającej odpowiedzialność 
karną i przydającej niedostateczne znaczenie samemu zachowaniu sprawcy, 
jego strony podmiotowej i winy. 

 Powyższe rozważania warto wzbogacić o porównanie z innym orze-
czeniem stanowiącym książkowy przykład w analizie zagadnienia thin-skull 
rule. Mowa o sprawie R przeciwko Roberts. (R v. Roberts, 1971, 56 Cr App 
R 95) Stan faktyczny przedstawiał się następująco. Po imprezie mężczyzna, 
zaproponował kobiecie, że podwiezie ją swoim samochodem.  Ofiara i po-
tencjalny sprawca nigdy wcześniej się nie spotkali, mimo to zgodziła się na 
propozycję przejażdżki. Następnie mężczyzna zaczął czynić seksualne propo-
zycje wobec kobiety, które zostały klarownie odrzucone, wskutek czego zaczął 
kierować wobec niej groźby i próbował ściągnąć z niej płaszcz.  Ofiara pod 
wpływem strachu otworzyła drzwi i wyskoczyła z jadącego pojazdu, doznając 
w wyniku tego obrażeń cielesnych. Oskarżonemu postawiono zarzut napaści 
na tle seksualnym oraz napaści z zamiarem wyrządzenia rzeczywistej szkody 
cielesnej. W procesie został skazany za napaść z zamiarem wyrządzenia rze-
czywistej szkody cielesnej, ale uniewinniony od zarzutu napaści na tle seksu-
alnym. Oskarżony wniósł apelację, podnosząc, że nie jest winny, ponieważ 
nie przewidział, że pokrzywdzona wyskoczy z samochodu. Nie można zatem 
stwierdzić, że to on spowodował obrażenia kobiety. Sąd Apelacyjny podtrzy-
mał wyrok skazujący. Uznano, że sędzia prowadzący rozprawę słusznie po-
uczył ławę przysięgłych, że może ona wydać wyrok skazujący, jeśli uzna, że 
zachowanie ofiary było naturalną konsekwencją działań oskarżonego.  Test na 
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to, czy własne czyny ofiary nie powinny być uznane za zdolne do przerwania 
łańcucha przyczynowego, opierał się o zbadanie, czy dany czyn był naturalną 
konsekwencją lub wynikiem tego, co zrobił lub powiedział napastnik?  Jeśli 
czyn ofiary był tak głupi (ang. „so daft”), że nie mógł być przewidziany przez 
rozsądnego człowieka, wówczas stanowiłby on odległą i nierzeczywistą kon-
sekwencję napaści i jako taki przerwałby łańcuch przyczynowo-skutkowy. Co 
ciekawe, powyższa sprawa była rozstrzygana przez ten sam Sąd, który wydał 
wyrok skazujący wobec Ronalda Blaue.

W jaki sposób jednak rozstrzygnąć, czy zachowanie ofiary było tak „głu-
pie” by przerwało łańcuch kauzalny, skoro – zgodnie z treścią orzeczenia za-
padłego w sprawie przeciwko Ronaldowi Blaue – nie powinno się poddawać 
pod osąd przekonań religijnych pokrzywdzonego, a ujmując rzecz szerzej  
i w sposób niedyskryminujący w kontekście równości światopoglądowej rów-
nież niereligijnych, lecz etycznych, czy moralnych? Zestawienie tych dwóch 
spraw oraz rozważenie ich z perspektywy przywołanych interpretacji orzecze-
nia w sprawie Blaue’a skłaniają do pewnych refleksji na temat zastosowania za-
sady cienkiej czaszki do przebiegów kauzalnych, w których jeden z elementów 
wywołujących skutek leży po stronie osoby pokrzywdzonej. Przede wszystkim 
wyroki te ciężko ze sobą pogodzić. Bez większego problemu pozwala uczynić 
to interpretacja oparta na założeniu, że prawnie irrelewantne pozostaje każ-
dorazowo zachowanie ofiary przybierające formę zaniechania. Jest to pogląd 
niewątpliwie interesujący dla interpretatora przede wszystkim ze względu na 
jego kuszącą wręcz prostotę i bezsprzecznie logiczne wyjaśnienie. Zdaje się on 
jednak pomijać istotę obu orzeczeń, których motywy eksponowały podłoże 
religijne decyzji ofiary oraz racjonalność zachowania pokrzywdzonej. Pozosta-
łe z przywołanych interpretacji przydają rudymentarne znaczenie zagadnieniu 
niedostrzeżonemu w zasadzie przez pierwszą z propozycji. Jedna z nich skupia 
się na prawie każdego człowieka, w tym ofiary do wyznawania własnej religii  
i jej praktykowania, co również jest możliwe do pogodzenia z wyrokiem w 
sprawie przeciwko Robertsowi przy założeniu, że decyzje o podłożu religij-
nym co do zasady nie mogą przybrać miana tak „głupich”, iż nie da się ich 
racjonalnie przewidzieć, ponieważ są umotywowane wyznaniem ofiary. Zało-
żenie takie zdaje się być nieco zbyt idealistyczne i musi wiązać się z niezwykle 
zawyżonymi standardami potencjalnego przewidywania następstw przez prze-
ciętnego człowieka. Ponadto, taka wykładnia w zupełnie nieuzasadniony spo-
sób pomija inne wolności osobiste gwarantowane jednostce. Ostatniej, ujmu-
jącej najszerzej prawo człowieka do własnych przekonań interpretacji, również 
można zarzucić nadmiernie idealistyczne założenia. Co więcej, ostatnia droga 
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rozważań niechybnie prowadzą do konstatacji, że zasada cienkiej czaszki mu-
siałaby w praktyce znaleźć zastosowanie do niemal wszystkich przypadków,  
w których udział pokrzywdzonego – czy to przybierający postać działania, czy 
zaniechania – stanowi współprzyczynę urzeczywistnionego skutku zachowa-
nia sprawcy. To z kolei budzi wątpliwości co do nadmiernego rozszerzenia 
odpowiedzialności karnej.   

Czy dalsze obowiązywanie zasady  
cienkiej czaszki jest słuszne?

Powyższe dywagacje należy uzupełnić o poddanie pod rozwagę słuszno-
ści obowiązywania zasady cienkiej czaszki. W tym celu zaprezentowane i prze-
analizowane zostaną argumenty przemawiające za dalszym jej stosowaniem 
wywiedzione z badań nad bogatym w tym zakresie orzecznictwem sądowym 
przeprowadzonych przez Georga P. Voorheisa (Voorheis, s. 272-273)

Jednym z argumentów przemawiających za słusznością stosowania zasa-
dy cienkiej czaszki w sprawach znamiennych skomplikowanym przebiegiem 
przyczynowym jest powiązana z jej ewentualną eliminacją obawa, że mogło-
by to stwarzać możliwość spekulacji i powoływania ekspertyz prowadzących 
w toku postępowania do zamieszania i licznych wątpliwości, które mogłyby 
wkraczać bez ograniczeń w zagadnienia naukowe, filozoficzne i teoretyczne,  
a nadto generujących bardzo duże koszty. (Voorheis,, s. 272) Przywołane ra-
cje mają oczywiste podłoże pragmatyczne i niewątpliwie wskazują na to, że 
zastosowanie rzeczonej zasady wpływa na ekonomię i szybkość postępowania, 
niemniej nie wydają się być przekonujące. Postępowanie dowodowe powinno 
przede wszystkim wyjaśnić wszystkie istotne okoliczności danej sprawy, a jego 
sprawna organizacja powinna być zapewniona przez Sąd, który w przypad-
kach, w których miałoby dojść do spekulacji, czy też wnioskowania o przepro-
wadzenie zbędnych ekspertyz może oddalić wniosek dowodowy. 

Przeciwko odejściu od zasady cienkiej czaszki w ocenie Georga P. Vo-
orheisa przemawia również to, że osoby bardziej niż przeciętnie narażone na 
poniesienie obrażeń wymagałyby wtedy szerszej opieki bądź szczególnych 
środków ostrożności. Zagwarantowanie im tego byłoby za pewne kosztowne, 
a w wielu przypadkach niemożliwe chociażby ze względu na ich brak świado-
mości posiadania cech sprawiających, że ich reakcje na zachowania ze strony 
potencjalnego napastnika wykraczają poza zakres typowych. Ostatni i w mo-
jej ocenie najsilniejszy argument sprowadza się do wyłuszczenia, że odejście 
od omawianej reguły spowodowałoby niechybnie, że każda osoba podatna na 
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urazy byłaby bardziej narażona przy prowadzeniu jakiejkolwiek aktywności 
w swoim codziennym życiu niż mający więcej szczęścia ludzie, których owa 
podatność nie cechuje. (Voorheis, s. 273) 

Dwóm ostatnim stwierdzeniom ciężko odmówić racji. Niezależnie jed-
nak od tego, stosowanie zasady cienkiej czaszki budzi wątpliwości z perspek-
tywy możliwości pogodzenia jej z rudymentarną dla prawa karnego zasadą 
odpowiedzialności za własne czyny i właśnie na tym polu rysował się spór 
we wszystkich przytoczonych w niniejszym rozdziale sprawach. Pomijanie 
elementu przewidywalności konsekwencji postępowania sprawcy, bądź uj-
mowanie przewidywalności w taki sposób, że wystarczająca jest możliwość 
przewidzenia skutku bezpośredniego, aby przypisać mu odpowiedzialność za 
wszelkie urzeczywistnione następstwa w pewnych przypadkach przypomina 
odpowiedzialność niemal obiektywną. 

Powyższe wątpliwości dostrzegają również sądy, co uwidacznia prece-
densowa sprawa deliktowa znana powszechnie pod nazwą The Wagon Mound 
(Overseas Tankship (UK) Ltd v. Morts Dock & Engineering Co, 1961, AC 
388), którą warto w tym miejscu zwięźle omówić. Stan faktyczny przedstawiał 
się w następujący sposób. Członkowie załogi statku Overseas Tankship (UK) 
Ltd podczas wykonywania obowiązków zawodowych nie zakręcili jednego 
z kurków pieca. Spowodowało to wyciek oleju ze statku do portu w Syd-
ney. Morts Dock & Engineering Co (The Wagon Mound) był właścicielem 
nabrzeża, które wykorzystywał do przeprowadzania napraw innych statków. 
Wyciekający na powierzchni wody olej spłynął do miejsca, w którym spawany 
był metal. Nadzorca zapytał, czy olej jest łatwopalny, na co uzyskał zapew-
nienie, że nie. Jednak iskra powstała podczas spawania i zmieszana z gruzem 
zapaliła się od rozlanego oleju, co spowodowało szybkie rozprzestrzenianie 
się pożaru. Spowodowało to znaczne uszkodzenie nabrzeża. Kwestią sporną 
w tej sprawie było ustalenie, czy załoga może ponosić odpowiedzialność za 
szkody w nabrzeżu spowodowane pożarem, a także czy byłoby tak również 
w przypadku, gdyby pożar był nieprzewidywalny, ale wynikał z zaniedbania. 
Sąd uznał, że Overseas Tankship (UK) Ltd nie może zostać pociągnięty do 
odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania za uszkodzenie nabrzeża. Uzna-
no bowiem, czy szkoda byłaby racjonalnie przewidywalna. 

Przywołane powyżej rozstrzygnięcie, tradycyjnie ujmowane jako przeło-
mowe i powodujące odejście od doktryny Re Polemis, opierało się na założe-
niu, że jednostka nie może ponosić odpowiedzialności za szkody, których nie 
mogła rozsądnie przewidzieć. Założenie takie zdaje się jeszcze bardziej uza-
sadnione w przypadku spraw karnych, w których normatywne powiązanie 
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zachowania sprawcy ze skutkiem winno mieć charakter gwarancyjny – zapew-
niający jednostce ponoszenie odpowiedzialności za swój czyn. 

Podsumowanie

Podobnie jak w systemach kontynentalnych, przyczynowość w ujęciu 
Common law poddawana musi zostać stwierdzona zarówno na płaszczyźnie 
ontologicznej, co czynione jest przy pomocy testu but for, jak i normatywnej, 
co wymaga dokonania stosownych ocen. Szczególnie interesujące dla praw-
nika, czy to teoretyka, czy też praktyka, jest kwestia wykazania istnienia nor-
matywnego związku pomiędzy czynem sprawcy a prawnie relewantnym skut-
kiem. Właśnie pod tym względem pomiędzy systemami kontynentalnymi  
a porządkiem prawnym panującym w Wielkiej Brytanii (a także między inny-
mi Irlandii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady) wystę-
pują największe różnice. Panująca w tych krajach zasada cienkiej czaszki może 
budzić pewne zdziwienie czytelnika na co dzień zmagającego się w zasadzie 
wyłącznie z realiami prawa stanowionego. Zgodnie z jej treścią, sprawca będzie 
winien ponieść pełną odpowiedzialność za zaistniały skutek, nawet jeżeli nie 
był on w danych okolicznościach logiczną konsekwencją jego postępowania. 

Zasada cienkiej czaszki tradycyjnie już znajduje zastosowanie w przypad-
kach, w których ofiarę cechują przymioty fizyczne powodujące, że ponosi ona 
cięższe konsekwencje w wyniku wszelkiego typu zranień, czy innego rodza-
ju uszkodzeń ciała. Z biegiem czasu wskutek ukształtowania się stosownej 
linii orzeczniczej rozszerzona została również na słabości pokrzywdzonego  
o podłożu psychicznym. Uzasadnieniem dla jej obowiązywania jest potrzeba 
zapewnienia pełnej ochrony prawnej członkom społeczeństwa niezależnie od 
ich narażenia na urazy. W konsekwencji przyjmuje się, że nie znajdzie ona 
zastosowania do zniszczenia mienia.

Bardzo interesującą kwestię stanowi zagadnienie zastosowania wskazanej 
reguły do przypadków, w których – mówiąc najszerzej – zachowanie osoby 
pokrzywdzonej współprzyczynia się do powstania następstw. W szczególno-
ści obejmuje to przypadki, w których to autonomiczna i świadoma decyzja 
ofiary umotywowana przekonaniami moralnymi, etycznymi lub religijnymi 
powoduje poniesienie przez nią dalej idącej krzywdy. Akceptacja bądź odrzu-
cenie koncepcji rozszerzenia zasady cienkiej czaszki na tego rodzaju sytuacje 
i ewentualne wyznaczenie zakresu jej zastosowania wymaga skonfrontowania 
przedmiotowej reguły z konwencyjnymi prawami każdego człowieka do wol-
ności myśli, sumienia i wyznania. 
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Doktryna państw honorujących zasadę cienkiej czaszki, pomimo sporów 
co do jej zasadności, nadal znajduje powody, dla których nie należy od niej 
odchodzić. Niemniej jednak w mojej ocenie może ona budzić uzasadnione 
wątpliwości z perspektywy gwarancyjnego charakteru reguły ponoszenia od-
powiedzialności za własne czyny. 

Tytułem zakończenia należy wskazać, że zasada, której poświęcony został 
niniejszy artykuł, a przede wszystkim jej zakres obowiązywania i podstawy, 
stanowią niezwykle interesujący temat rozważań, który warto analizować tak-
że komparatystycznie, zestawiając ze sobą rozwiązania wypracowane na grun-
cie dogmatyki polskiej (bądź niemieckiej) w zakresie normatywnego związku 
przyczynowego. 
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Wpływ przyznania się do winy  
na pozycję oskarżonego 

w common law i prawie 
kontynentalnym –  

ujęcie prawnoporównawcze

Abstrakt: Oskarżony poza oczywistym charakterem jego udziału  
w sprawie karnej stanowi również znaczące osobowe źródło dowodowe, 
któremu towarzyszy duże zainteresowanie ze strony organów proceso-
wych, głównie ze względu na możliwość dostarczenia najdokładniej-
szych informacji i przebiegu zdarzeń co do własnego czynu. Organy 
ścigania i sądy starają się zrekonstruować w procesie czyn zabroniony 
przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych im możliwości oraz odna-
leźć prawdę materialną i w konsekwencji uznać oskarżonego winnym 
zarzucanego mu czynu albo go uniewinnić. Szczególna sytuacja w tym 
zakresie następuje, gdy oskarżony sam przyzna się do winy co do zarzu-
canego mu czynu albo czynów. W tym aspekcie pozycja oskarżonego 
stanowi jedną z głównych różnic między tradycjami prawa anglosaskie-
go i kontynentalnego. W pierwszej kolejności autor przedstawi analizę 
konstrukcji co do przyznania się do winy w brytyjskim systemie prawa 
karnego. Przybliży również dokładną procedurę następującą po sytu-
acji przyznania się do winy z rozróżnieniem na uznania swojej winy 
oraz niejako ,,przypadkowe” przyznanie się do działania lub zaniecha-
nia w zakresie czynów zabronionych. Nakreśli również samą instytucję 
przyznania się do winy w trakcie postępowania karnego oraz wskaże 
na jej najistotniejsze elementy w prawie karnym kontynentalnym oraz 
common law. Scharakteryzuje ją również na przestrzeni zasad prawa 
karnego materialnego oraz postępowania karnego. Następnie wskaże 
na najważniejsze różnice między prawem polskim (kontynentalnym) 
oraz angielskim (common law). Wśród nich skupi się na dwóch naj-
ważniejszych: różnych skutków przyznania się do winy poczynionego 
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poza procesem oraz oceny tego dowodu. Oceni również punkty zbież-
ne, jednakże w swojej analizie skupi się przede wszystkim na scharak-
teryzowaniu elementów przyznania się do winy w brytyjskim prawie 
karnym na różnym etapie całego postępowania – od przyznania się 
do winy w trakcie postępowania przygotowawczego prowadzonego  
w formie śledztwa albo dochodzenia po postępowanie główne i od-
woławcze. . Finalnie, autor postara się ocenić, w której tradycji praw-
nej pozycja oskarżonego jest bardziej korzystna oraz czy idzie za tym 
sprawiedliwość prawa procesowego oraz materialnego. Wskaże rów-
nież na ewentualne możliwości służące możliwemu ujednoliceniu tego 
aspektu pomimo z pozoru zasadniczych różnic między tradycja prawa 
karnego kontynentalnego oraz common law. Wyróżni również wpływ 
orzecznictwa sądów międzynarodowych (głównie Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka) w tym zakresie.

Słowa kluczowe: prawo karne, oskarżony, przyznanie się do winy, 
common law, prawo brytyjskie

Wstęp

Przyznanie się do winy przez oskarżonego stanowi bardzo ważne i do-
niosłe prawnie wydarzenie mające skutki na sferę prawa karnego sensu largo.  
To oświadczenie wiedzy wiąże ze sobą skutki przede wszystkim w prawie kar-
nym procesowym, a w przypadku, gdy również na podstawie innych dowodów 
sąd dojdzie do prawdy materialnej potwierdzającej oświadczenie oskarżonego, 
instytucja przyznania się do winy wpływa również na prawo karne materialne 
(a więc karę, środek karny, możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary itp.). 

Powyższe znajduje zastosowanie do każdego systemu prawnego opartego 
na zasadzie demokratycznego państwa prawa bez względu na różnice w prawie 
materialnym, procesowym czy samej tradycji prawnej prawa kontynentalnego 
czy common law.

W przypadku polskiego prawodawcy, przyjmuje on różne konsekwencje 
w przypadku przyznania się do winy w różnych etapach postępowania. Jeśli 
nastąpiło ono przed prokuratorem to będzie to art. 335 k.p.k. w zw. z art. 343 
k.p.k., jeśli przed doręczeniem zawiadomienia o rozprawie – na podstawie  
art. 338a k.p.k. w zw. z art. 343a k.p.k., jeśli dopiero na etapie rozprawy, 
to art. 387 i art. 388 k.p.k. (Kuczyńska 2019, s. 112). W ujęciu brytyjskie-
go systemu prawnego co prawda nie dałoby się wyczerpująco wskazać prze-
pisy prawne mówiące o przyznaniu się do winy w poszczególnych fazach  
z wiadomych względów, jednakowoż orzecznictwo (tak ważne dla tej tradycji 
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prawnej) oraz poszczególne szczegółowe ustawy również wyprowadziły różne 
,,możliwości przyznania się do winy” – confession, guilty plea, equivocal plea 
czy plea of guilty (oraz poniekąd związaną z tym instytucję plea bargaining).

Celem niniejszej pracy będzie zatem przeanalizowanie poszczególnych 
kwestii i przepisów dotyczących przyznania się do winy w prawie polskim 
i brytyjskim oraz porównanie obu instytucji w tych systemach prawnych. 
Przede wszystkim zostanie to przeanalizowane pod kątem korzystniejszej po-
zycji oskarżonego co do skutków, konsekwencji i form przyznania się do winy 
kontestując to z najważniejszym orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w tym zakresie.

Przyznanie się do winy w prawie polskim

Tak jak już wspomniano na wstępie, w zależności od sytuacji i momentu, 
w którym doszło do przyznania się do winy przez oskarżonego przypisuje się 
określoną normę prawną w k.p.k. Zaczynając jednak od samego pojęcia winy 

– ma ono zawsze znaczenie ujemne. O pojęciu winy w znaczeniu procesowym 
mówi się w praktyce orzeczniczej przy różnych okazjach. Przy uzasadnianiu 
wymiaru kary sędziowie często podnoszą, w celu uzasadnienia swego stanowi-
ska, że stopień winy sprawcy ze względu na określone okoliczności jest albo 
wysoki, albo niewielki. Z kolei jednak D. Świecki zauważa, że:

,,ustawodawca, odwołując się w art. 53 § 1 k.k. do stopnia winy, nie 
wskazał ustawowych okoliczności mających wpływ na jej poziom, tak 
jak uczynił to odnośnie do stopnia społecznej szkodliwości czynu w art. 
115 § 2 k.k. W praktyce utrudnia to prawidłowe uzasadnienie rozstrzy-
gnięcia o karze. Podobnie należy ocenić przyjęcie stopnia winy jako 
przesłanki materialnej warunkowego umorzenia postępowania karne-
go (art. 66 § 1 k.k.). Przepis ten wymaga, aby wina nie była znaczna. 
Brak ustawowych okoliczności wpływających na ocenę stopnia winy 
także utrudnia ustalenie tej przesłanki.” (Świecki 2009, s. 13)

Wina w ujęciu procesowym jest więc stopniowalna, i dlatego sądy róż-
nicują wymiar kary ze względu na stopień winy sprawców, np. w sprawach 
wieloosobowych. Wina dotyczy zatem pewnych zaszłości, zdarzenia, a także 
konkretnej osoby będącej podmiotem czynu (oskarżonego), bez którego nie 
może jej być (Zając 1992, s. 54-55). W końcu, co najważniejsze dla niniej-
szego tematu, pojęcie „wina” występuje także w znaczeniu „przyznania się do 
winy”. Przyznanie się do winy jest to oświadczenie oskarżonego, w którym  
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potwierdza, że zrealizował swoim zachowaniem ustawowe znamiona czynu 
zabronionego i że czuje się za to odpowiedzialny (Zając 1995, s. 44-45)

Kodeks postępowania karnego nie posługuje się jednak wyłącznie zwro-
tem ,,przyznanie się do winy”, ale także ,,przyznanie się do czynu”. W sposób 
kompleksowy do tej tematyki odniosła się M. Klejnowska, która stwierdziła:

,,Myślę, że potrzebne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, jaki 
jest powód posługiwania się w kodeksie postępowania karnego dwoma 
zwrotami: „przyznanie się do winy” oraz „przyznanie się do czynu”, 
które w zasadzie mają to samo znaczenie i które zamiennie mogą być 
używane przez oskarżonego w trakcie składania wyjaśnień. Trzeba 
przyjąć, że skoro nie wymagamy od oskarżonego, by posługiwał się 
precyzyjnym językiem prawnym, to art. 386 i 388 k.p.k. są „adresowa-
ne” przede wszystkim do organu procesowego. Poprzez użycie takich 
sformułowań ustawodawca chciał podkreślić fakt, że organy proceso-
we powinny zwracać baczną uwagę na zakres wyjaśnień, na poszcze-
gólne elementy struktury przestępstwa ujawniane w wyjaśnieniach.  
Z każdych wyjaśnień obciążających należy wyłuskać te informacje, któ-
re wskażą, czy mamy do czynienia z potwierdzeniem jedynie strony 
przedmiotowej czynu zabronionego (w kształcie zarzucanym oskarżo-
nemu), czy zarówno strony przedmiotowej, jak i podmiotowej.” (Klej-
nowska 2005, s. 79)

Odmiennie jednak w tej sprawie wypowiada się D. Świecki, który jako 
,,adresata” tego rozróżnienia wskazuje wyłącznie oskarżonego, stwierdzając:

,,Przyznanie się do winy trzeba jednak odróżnić od przyznania się do 
popełnienia czynu. W tym ostatnim przypadku oskarżony nie kwestio-
nuje popełnienia czynu (sprawstwa), natomiast zaprzecza, by poczuwał 
się do odpowiedzialności za ten czyn. Może więc twierdzić, że nie był 
to czyn zabroniony, gdyż nie działał umyślnie, a przy przestępstwach 
nieumyślnych, iż nie naruszył reguły ostrożności, bądź że nie można 
mu przypisać winy, gdyż w chwili czynu był niepoczytalny (art. 31 § 1 
k.k.), działał w błędzie (art. 26 § 2, art. 28–30 k.k.), czy w anormalnej 
sytuacji motywacyjnej.” (Świecki 2009, s. 9-10)

Nie oznacza to jednak, że obu tych teorii nie da się połączyć. W tej kwe-
stii warto właśnie spojrzeć na to rozróżnienie pod kątem zarówno oskarżyciela 
jak i oskarżonego. Oczywiście większy nacisk na rozróżnienie ,,przyznania się 
do winy” w ,,przyznania się do czynu” musi zostać nałożony na osobę wyko-
nującą zawód prawniczy, a przede wszystkim oskarżyciela ze względu chociaż-
by na domniemanie niewinności, wykładnie literalną przepisów karnych oraz 
zasadę accusare nemo se debet. Tak więc jeżeli oskarżony chce już ,,oskarżać 
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samego siebie”, to oskarżyciel musi przeanalizować jego wyjaśnienia właśnie 
pod kątem przyznania się do winy albo czynu. Rozróżnienie te jednak nie 
może być uznane za skierowane wyłącznie do oskarżyciela, wszakże ,,przyzna-
nie się do winy” (,,jestem winny”) oraz ,,przyznanie się do czynu” (,,zrobiłem 
to”) ma tak ugruntowane znaczenie w języku polskim, że nawet osoba zawo-
dowo nie zajmująca się prawem widzi różnicę w tej nomenklaturze.

Co równie ważne i godne podkreślenia, zgodnie z fundamentalnymi za-
sadami prawa karnego występującego w Polsce przyznanie się oskarżonego do 
winy nie jest dowodem koronnym. Co więcej przyznanie się do winy nie jest 
warunkiem koniecznym wydania wyroku skazującego. Niezwykle ważna w tej 
kwestii jest sędziowska wnikliwa, rozważna i krytyczna ocenę dowodu z wy-
jaśnień oskarżonego, zawierających przyznanie się do winy, niejako bardziej 
przywiązując uwagę do samych dowodów przedstawionych przez oskarżyciela. 
Powyższe może wskazywać, że przyznanie się do winy mówiąc kolokwialnie ,, 
straciło na roli” i takowe oświadczenie nie jest bardzo wpływające na pozycję 
oskarżonego. Jest to teza nieprawidłowa, ponieważ jak wskazuje część dok-
tryny nowoczesny polski proces karny potrzebuje przyznania się sprawcy czy-
nu do winy, np. ze względu na pewne korzyści procesowe i karnomaterialne 
oskarżonego w złożeniu wyjaśnień obciążających. (Klejnowska 2005, s. 80).

Finalnie mówiąc o polskim procesie karnym i instytucji przyznania się 
do winy pozostaje kwestia samego oświadczenia, a zarazem pytania czy mamy 
do czynienia z oświadczeniem woli czy wiedzy. W procesie kontynentalnym 
przyznanie się do winy nie jest oświadczeniem woli, tylko wiedzy oskarżonego. 
Nie oznacza to jednak, że nie prowadzi do określonych konsekwencji proce-
sowych. Natomiast w prawie brytyjskim sprawa nie jest już tak jednoznaczna, 
gdyż np. guilty plea jest oświadczeniem woli, a więc nie ma mocy dowodowej 
(Kuczyńska 2019, s. 112-113).

Przyznanie się do winy w prawie brytyjskim 

Przyznanie się do winy w prawie polskim i brytyjskim różni się od siebie, 
co jest intuicyjne, zważywszy na zupełnie inne systemy prawne. Na samym 
początku dla pewnej systematyki warto wspomnieć, że w systemie brytyjskim 
w postępowaniu karnym osoba, która jest oskarżona o popełnienie czynu 
nie może zeznawać po stronie oskarżyciela, również jeśli jest współoskarżoną 
(Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, sekcja 53 ust. 4). Oskarżony, 
jeżeli zdecyduje się na składanie zeznań, nie składa wyjaśnień, lecz zeznaje, 
z czym niejako wiąże się nabycie prawa do milczenia (Kluza 2021, s. 104). 
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Podczas procesu oskarżony ma dwie opcje do wyboru: zeznawanie lub przy-
znanie się do winy. Jednakże, co w gruncie rzeczy stanowi podstawową różni-
cę między polskim a brytyjskim prawem jest fakt, że jeżeli osoba przyzna się 
do winy, to nie ma możliwości zeznawania jako świadek w sprawie.

To co jest nam znane z polskiego gruntu i natychmiastowo się nasu-
wa, to środek obrony w postaci składania zeznań przez oskarżonego, za po-
średnictwem którego może on ,,dowodzić swojej niewinności”. W tym celu 
należy odróżnić dwie kwestie. Wspomniane guilty plea nie stanowi środka 
dowodowego w procesie angielskim, nie może stać się środkiem wykonywania 
prawa do obrony, zatem nie należy mówić o tym jako o dowodzie w spra-
wie, a o oświadczeniu woli, które stanowi ,,formę porozumienia procesowego” 
(Kuczyńska 2019, s.113). Przyznanie się do winy w trakcie trwania procesu 
w sposób ,,nieświadomy” - confession może stać się środkiem dowodowym, 
jednak nie w każdym przypadku. W systemie angielskim jest również zdefi-
niowane pojęcie istotnego zeznania, czyli significant statement, które może być 
dowodem przeciwko podejrzanemu, szczególnie w kontekście przyznania się 
do winy wykorzystane przeciwko podejrzanemu jako dowód (Pietrzak, Waw-
rzyńczak 2021, s. 9). 

Jest możliwe złożenie przez pozwanego różnego rodzaju oświadczeń, któ-
re zależą od kontekstu sprawy i jej skutku:

- oświadczenie o przyznaniu się do winy, które jest ugodą procesową, 
co uniemożliwia prowadzenie dalszego postępowania dowodowego i kończy 
się procesem orzekania (Ashword, Redmayne 2010, s. 291)

- equivocal plea, które stanowi niejednoznaczne przyznanie się do 
winy, tzn. występuje ono, gdy osoba przyznaje się do popełnienia przestęp-
stwa, natomiast twierdzi, że nie wypełnia znamion przestępstwa określonego 
w zarzutach (Girdwoyń 2014, s.729)

- indication of plea - po prostu odmowa złożenia oświadczenia co do 
winy.

Ponadto jak wskazuje brytyjskie prawodawstwo (pisane), jeśli oskarżony 
nie składa oświadczenia, ponieważ odmawia aktywności w procesie, to ustawa 
stanowi, że sąd powinien uznać, że złożył on not guilty pleasure (Criminal Law 
Act 1967, s. 6(1)(c)).

Przyznanie się do winy może dotyczyć nie tylko sali sądowej, ale również 
przesłuchania, które odbywa się np. na komisariacie, ponieważ wspomniane 
confession to ,,każde oświadczenie częściowo lub całkowicie niekorzystne dla 
osoby, która go dokonała, czy to złożone wobec organu procesowego, czy nie, 
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słownie lub inaczej” (PACE 2019, s. 82(1). Zatem za H. Kuczyńską należy 
przywołać, że:

,,(...) przyznaniem może się stać każde zachowanie i oświadczenie oskar-
żonego, złożone przed rozprawą, na którym prokuratura zdecyduje się 
oprzeć, przedstawiając sprawę oskarżenia. S. 76(1) PACE 1984 mówi 
o tym, że przyznanie się do winy przez oskarżonego może stanowić do-
wód obciążający, jeśli jest on istotny dla jakiejkolwiek kwestii rozstrzy-
ganej w postępowaniu. Choć, co do zasady, jest dowodem pośrednim, 
to na zasadzie wyjątku uznaje się je za dopuszczalne. Oświadczenia 
oskarżonego złożone wobec policji stanowią tradycyjny wyjątek od za-
kazu wprowadzania dowodu pośredniego i mogą być użyte w celu pod-
ważania zeznań oskarżonego na rozprawie” (Kuczyńska 2019, s. 115) 

Przyznanie się do winy stanowi również ważny punkt w przypadku za-
wiązania się procesu w common law. Rozprawa w Sądzie Koronnym (Crown 
Court) rozpoczyna się od odczytania oskarżonemu zarzutów, po którym od-
powiada on na pytanie, czy przyznaje się do winy. Odpowiedź może mieć 
charakter plea of guilty – oskarżony przyznaje się do winy, sędzia samodziel-
nie wydaje wyrok skazujący, lub plea of not guilty – oskarżony nie przyznaje 
się do winy, wobec czego dochodzi do konstytuowania się ławy przysięgłych 
(Grubalska 2021, s. 98-99).

Kwestie przyznania się do winy  
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału  
Praw Człowieka

Kwestia skutecznego przyznania się do winy oraz zgodności tego oświad-
czenie z Europejską Konwencją Praw Człowieka była wielokrotnie przedmio-
tem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mimo tego, 
zagadnienie prawa do nieobciążania się w orzecznictwie Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka nie doczekało się do tej pory wyczerpujących opracowań 
doktrynalnych (Jasiński 2015, s. 9). Na samym początku rozważań warto też 
podkreślić, iż w samym orzecznictwie ETPCz kwestie przyznania się do winy 
zawierają się w szerszym pojęciu prawa do nieobciążania się, które expressis 
verbis nie występuje w EKPCz w przeciwieństwie np. do Międzynarodowego 
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 14 ust. 3 lit. g). Pomimo jed-
nak tego, że EKPC nie zawiera wprost wyartykułowanego prawa do niedostar-
czania dowodów na swoją niekorzyść, Europejski Trybunał Praw Człowieka 
wskazuje w swoim orzecznictwie, iż prawo to jest niebudzącym wątpliwości 
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standardem międzynarodowym, a także nieodłącznym elementem prawa do 
rzetelnego procesu karnego uregulowanego w art. 6 EPKC (wyrok ETPCz  
z 08.02.1996 r., §45). Zawężając jednak ten aspekt do istoty tematu, a więc 
przyznania się do winy w prawie brytyjskim, dla tego porządku prawnego 
fundamentalne znaczenie miały 3 sprawy, które zostały wytoczone przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu – sprawy Saunders, Allen i Allan.

W sprawie Saunders przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Trybunał 
strasburski nawiązuje do obowiązku poszanowania woli oskarżonego niedo-
starczania dowodów na swoją niekorzyść, a także konieczności udowodnienia 
winy oskarżonego przez oskarżyciela bez odwoływania się do dowodów 
uzyskanych przemocą lub pod przymusem, sprzecznie z wolą tego pierwszego 
(wyrok ETPCz z 17.12.1996 r., §68).

Zdecydowanie szerzej na ten temat wypowiedziano się w sprawie Al-
len przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, gdzie Trybunał stwierdził w nim,  
że prawo do nieobciążania się nie ma zastosowania do każdego rodzaju postę-
powania, w którym istnieje obowiązek dostarczenia organom państwa poten-
cjalnie inkryminujących informacji. W analizowanej zatem sprawie koniecz-
ność złożenia oświadczenia organom podatkowym nie stanowiła zagadnienia 
rodzącego wątpliwości z perspektywy art. 6 EKPC, nawet pomimo tego, że 
jego niezłożenie mogło spotkać się z wymierzeniem sankcji. Trybunał pod-
kreślił także, że skarżący nie wykazał, aby informacja przekazana organom 
skarbowym została wykorzystana przeciwko niemu w postępowaniu karnym. 
Nie zostało ono nawet przeciwko niemu wszczęte. Skład orzekający podniósł 
ponadto, że nie groziła skarżącemu odpowiedzialność karna za niezłożenie 
oświadczenia. To, że został on pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wią-
zało się z faktem, że złożył on fałszywe oświadczenie. Tym samym wszczęte 
postępowanie karne nie było sankcją za niedopełnienie obowiązku, ale wdro-
żeniem odpowiedzialności karnej za inne przestępstwo – przeciwko wiarygod-
ności dokumentów. Trybunał strasburski nie wykluczył, że mogło być tak, że 
skarżący skłamał w celu ochrony przed pociągnięciem do odpowiedzialności 
karnej. Zdaniem składu orzekającego prawo do nieobciążania się nie może 
jednak być interpretowane jako zapewniające ogólną ochronę przed wszelkimi 
działaniami motywowanymi chęcią uniknięcia dochodzenia prowadzonego 
przez organy skarbowe. Trybunał wskazał też – choć nie określił, jakie to 
miało dla rozstrzygnięcia znaczenie – że skarżącemu groziła kara finansowa 
do 300 funtów, w przeciwieństwie do kary pozbawienia wolności, jaka groziła 
skarżącemu w sprawie Saunders przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (decy-
zja ETPCz z 10.09.2002 r.; Jasiński 2015, s. 18-19).
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Z kolei sprawa Allan przeciwko Zjednoczonemu Królestwu obrazuje 
przypadek naruszenia EKPCz w sytuacjach, w których organy państwa nie 
zmuszały oskarżonego do przedstawienia obciążających dowodów, ale pod-
stępnie usiłowały takowe uzyskać. W tej sprawie inkryminujący materiał 
uzyskano dzięki dokonaniu potajemnych nagrań rozmów skarżącego z inny-
mi osobami odwiedzającymi go w izbie zatrzymań oraz w zakładzie karnym,  
a przede wszystkim z informatorem policyjnym, który został umieszczony  
w celi skarżącego w celu wydobycia od niego przyznania się do popełnienia 
przestępstwa zabójstwa. Jak opisuje ti W. Jasiński:

,,Dowody te, jak ustalił Trybunał, stanowiły później trzon materiału, 
który został użyty przeciwko Allanowi w toku postępowania przed są-
dem. Trybunał strasburski, analizując, czy doszło do naruszenia prawa 
do milczenia wskazał, że żadne z utrwalonych wypowiedzi skarżącego 
nie zostały wymuszone. Co więcej, był on świadomy, że jego rozmo-
wy, choć tylko te na komisariacie policji, mogą być potajemnie nagry-
wane. Trybunał zauważył jednak, że prawo do nieobciążania się nie 
może być limitowane wyłącznie do tych sytuacji, w których stosowano 
przymus albo wola oskarżonego nieujawniania danego dowodu została 
wprost przełamana. Dotyczy ono także tych przypadków, w których 
za pomocą podstępnych metod organy ścigania dążą do wydobycia 
informacji, których nie mogą uzyskać w toku przesłuchania ze wzglę-
du na skorzystanie przez oskarżonego z prawa do milczenia. Trybu-
nał, odwołując się do orzecznictwa kanadyjskiego Sądu Najwyższego, 
uznał jednak, że to, czy w danej sprawie dojdzie do naruszenia prawa 
do nieobciążania się, zależy od szczególnych jej okoliczności. Przyjął 
zatem, że, po pierwsze, w związku z działaniem w omawianej sprawie 
osoby prywatnej (informatora policji), konieczne jest wykazanie, że 
działała ona w porozumieniu z organami państwa. Ważne jest rów-
nież, jaka była rola tej osoby w pozyskiwaniu informacji. Znaczenie ma 
bowiem to, czy miała ona charakter aktywny, czy pasywny. Wzięcia 
pod uwagę wymaga ponadto, to w jakich relacjach pozostają ze sobą 
oskarżony i informator. Trybunał zwrócił uwagę, że w sprawie Allana 
oświadczenia złożone informatorowi policyjnemu nie były spontanicz-
ne, ale wynikały z dążenia informatora do wydobycia informacji od 
skarżącego. Skład orzekający wskazał zatem, że w istocie funkcjonalnie 
odpowiadały one czynności przesłuchania. Podniósł on ponadto, że 
choć nie doszło do stosowania przymusu ani też nie było szczególnej 
relacji między informatorem a skarżącym, to jednak wiadomości te 
ze względu na presję psychologiczną, w jakiej znajdował się skarżący 
(co sprawiało, że był podatny na dążenie do zdobycia zaufania przez 
informatora), doszło do naruszenia prawa do milczenia oraz prawa do 
nieobciążania się.” (Jasiński 2015, s. 27, wyrok ETPCz z 05.11.2002 
r. §50-53).
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Tak więc pomimo tego, że orzecznictwo Trybunału w kwestii prawa do 
nieobciążania się według doktryny dalekie jest od jednolitości i spójności, tak 
zaweżając ten aspekt do instytucji ,,przyznania się do winy” należy stwierdzić, 
iż ETPCz daje dość spójną analizę przeprowadzoną głównie opierając się na 
art. 6 EKPCz. Słusznie utożsamia więc wszelkie kwestie i nieprawidłowości 
związane z przyznaniem się do winy przez oskarżonego z prawem do rzetelne-
go procesu sądowego.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe aspekty i próbując odpowiedzieć na zasadnicze 
pytanie – w jakim systemie prawnym przyznanie się do winy bardziej wpływa 
na pozycję oskarżonego możnaby zaryzykować tezą, że pomimo tożsamych 
wartości prawa karnego, to angielski system zdecydowanie bardziej skupia 
się na bezpośrednim uzyskaniu przyznania się do winy oskarżonego. Dla an-
gielskiego prawa anglosaskiego to właśnie oświadczenie woli oskarżonego jest 
koronnym dowodem obciążającym.

Oczywiście, w obu systemach przyznanie się do winy na początkowym 
etapie może wiązać się z polepszeniem korzyści oskarżonego w aspekcie pro-
cesowym czy karnomaterialnym, ale gdy w Polsce takie zachowanie będzie 
miało raczej zawsze pozytywne skutki (jeśli połączyć je jeszcze z negatywnym 
stosunkiem oskarżonego do swojego czynu i innymi okolicznościami łagodzą-
cymi), natomiast w systemie brytyjskim jest to raczej cel, do którego wymiar 
sprawiedliwości ma dążyć. 

Dlatego też po jako idealne podsumowanie niniejszego tematu i całego 
zagadnienia poświęconemu tematyce komparatystyki instytucji przyznania 
się do winy w prawie polskim i brytyjskim, po raz kolejny trzeba zgodzić się  
z H. Kuczyńską, która jednoznacznie stwierdza: 

„procesowe prawo (także prawo orzecznicze) anglosaskie detalicznie re-
guluje kwestie związane właśnie z możliwością zdobycia przyznania się 
do winy oraz wyciąganie z milczenia negatywnych konsekwencji, któ-
rym to zagadnieniom prawo polskie nie poświęca wcale uwagi, a które 
poruszane są jedynie w orzecznictwie” (Kuczyńska 2019, s. 119-120).
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Analiza prawnoporównawcza 
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Abstrakt: Pozytywny obowiązek państwa, polegający na odpowiednim 
zabezpieczeniu prawa jednostki do obrony swoich prawnie chronio-
nych dóbr nierozerwalnie związany jest z zasadą demokratycznego 
państwa prawnego. Sposobem na realizację tego zadania jest wpro-
wadzenie przez ustawodawcę do porządku prawnego różnego rodzaju 
okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, spośród których 
szczególnym zainteresowaniem nie tylko prawników, ale także niezwią-
zanych z prawem obywateli, zdają się cieszyć kontratypy. Na wyróżnie-
nie zasługuje obrona konieczna jako ta instytucja, która gwarantuje 
niepodleganie karze przy obronie określonych dóbr przed bezprawnym  
i bezpośrednim zamachem. Zarówno na gruncie prawa angielskiego, 
jak i polskiego kodeksu karnego z 1997 roku, unormowanie dotyczące 
tego kontratypu znalazło swoje miejsce w przepisach prawa. Pomimo 
istotnych różnic związanych z funkcjonowaniem w dość odmiennych 
systemach prawnych, regulacje obu państw są pod wieloma względami 
podobne, a niekiedy nawet niemal identyczne. Do takich zbieżności 
należy zaliczyć między innymi rozwiązania dotyczące istnienia obo-
wiązku ucieczki, katalogu dóbr, których jednostka może bronić w ra-
mach działania w obronie koniecznej czy okoliczności uwzględnianych 
przy badaniu proporcjonalności użytej siły w danych okolicznościach. 
Oczywiście oprócz tego istnieją też pewne bardziej i mniej istotne róż-
nice, które jednak dotyczą raczej szczegółów kontratypu obrony ko-
niecznej, aniżeli jego podstawowych zasad – tu należy wskazać przede 
wszystkim na sposób rozwiązania sytuacji, w której defensor znajduje 
się w błędzie co do istnienia okoliczności uprawniających go do pod-
jęcia działań obronnych czy unormowania związanego z odpieraniem 
zamachu w miejscu zamieszkania, co w polskim porządku prawnym 
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znajduje swój wyraz w art. 25 §2a, a w prawie angielskim przybiera 
postać tzw. householder cases. Choć część pokrewnych rozwiązań za-
sługuje na pochwałę, to są one niestety dotknięte także podobnymi 
wadami, które w dużym stopniu wpływają na poprawność unormo-
wania instytucji obrony koniecznej, a niekiedy nawet niweczą zupełnie 
jej podstawowe cele; występują także problemy charakterystyczne dla 
prawa tylko jednego z omawianych państw. Zwrócona zostanie zatem 
uwaga na występujący w prawie angielskim subiektywno-obiektywny 
test przy badaniu obrony koniecznej w świetle kontrowersyjnej sprawy 
Anthonego Martina, a także przede wszystkim na zignorowanie przez 
prawodawców obu analizowanych państw dóbr agresora w przypadku 
zezwolenia broniącemu się na przekroczenie granic obrony koniecznej 
w określonych okolicznościach. Rozważania dotyczące tego kontra-
typu skupią się jednakże jedynie na wybranych zagadnieniach i nie 
stanowią całkowitej analizy omawianej okoliczności wyłączającej bez-
prawność, będącej w Polsce i Anglii instytucją niezwykle złożoną.

Słowa kluczowe: obrona konieczna, prawo angielskie, prawo polskie

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną stanowiły i stanowią 
nadal zagadnienie interesujące wielu przedstawicieli doktryny prawa karne-
go. Zazwyczaj szczególną uwagę zwracają okoliczności wyłączające bezpraw-
ność czynu, nazwane przez W. Woltera kontratypami. Ich wyjątkowa natura 
polega na tym, że choć popełniony czyn wypełnia znamiona przestępstwa,  
z określonych względów jest on traktowany jako zgodny z prawem, a niekie-
dy nawet pożądany w danych okolicznościach. Do najważniejszych kontraty-
pów zaliczyć należy oczywiście obronę konieczną jako gwarantujący jednostce 
możliwość obrony swoich prawnie chronionych dóbr już na etapie podjęcia 
przez agresora zamachu na nie. Takie rozwiązanie nie budzi wątpliwości, gdyż 
prawo nie powinno ustępować przed bezprawiem (Gardocki 2019, s. 117),  
a jednostka podejmująca działania obronne nie może z tego powodu podlegać 
odpowiedzialności karnej, choć jej zachowanie, gdyby było podjęte w innym 
celu i odmiennych okolicznościach, bez wątpienia stanowiłoby przestępstwo. 
Nie dziwi również fakt, że ustawodawcy wielu państw decydują się na zawarcie 
tego kontratypu w swoich porządkach prawnych; wynika to przede wszystkim 
z pozytywnego obowiązku państwa ochrony praw człowieka, stanowiącego 
nieodzowny element demokratycznego państwa prawnego. Aby nie rozwlekać 
niepotrzebnie poniższych rozważań, będą one skoncentrowane wokół wybra-
nych zagadnień związanych z polskim i angielskim uregulowaniem obrony 
koniecznej. W prawie polskim miejsce unormowania kontratypu obrony 
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koniecznej nie budzi wątpliwości – jest to przede wszystkim art. 25 oraz art. 
29 k.k. dotyczący kwestii błędu co do kontratypu. W prawie angielskim nato-
miast sytuacja wygląda nieco odmiennie i może początkowo nastręczać trud-
ności prawnikowi wykształconemu w systemie prawa kontynentalnego.

Angielskie ujęcie obrony koniecznej jako self-defence służy obronie 
określonego interesu publicznego lub prywatnego, a źródło zasad (w gruncie 
rzeczy bardzo podobnych do siebie), jakimi rządzi się taka obrona, jest inne. 
Dla przykładu obrona mienia (defence of property) bierze swoje źródło z Crimi-
nal Damage Act 1971, przeprowadzenie legalnego aresztowania i zapobieże-
nie przestępstwu (lawful arrest and the prevention of crime) z kolei z Criminal 
Law Act 1967, a obrona osoby (defence of the person) swój rodowód czerpie 
z common law. Na szczęście zarówno dla obywateli angielskich, którzy nie 
spędzają wolnego czasu na studiowaniu często nienowych spraw wiodących 
w tym zakresie, jak i prawników spoza kręgu prawa angloamerykańskiego, 
zasady wykształcone w drodze precedensu oraz te wprowadzone ustawą są 
aktualnie zawarte w sekcji 76 Criminal Justice and Immigration Act 2008. 
Przeniesienie dorobku common law na grunt prawa stanowionego jest jednak 
częściowe i żeby dobrze rozumieć statutowe regulacje wskazanym byłoby znać 
również dorobek precedensu w tej dziedzinie (Jefferson 2015, s. 308-310).  
To właśnie te regulacje oraz najważniejsze sprawy wiodące stanowić będą 
punkt wyjścia dla zestawienia unormowań prawa angielskiego z prawem 
polskim. Mimo istotnych różnic między systemem prawa kontynentalnego,  
a systemem prawa angloamerykańskiego, pewne ich regulacje (w tym przy-
padku dotyczące obrony koniecznej) posiadają szereg podobieństw.

Już wstępna analiza wskazanych przepisów skłania do stwierdzenia, że 
szeroki jest zakres tego, czego można bronić. Prawo angielskie pozwala bo-
wiem na obronę siebie lub innych, mienia, zapobieganie przestępstwu [co 
często będzie odbywać się równolegle z obroną innych dóbr, jako że sprawca 
uderza jednocześnie również w porządek prawny (Wilson 2014, s. 271; Ku-
lesza 2019, s. 6)] i przeprowadzenie legalnego aresztowania oraz przerwanie 
dokonania wtargnięcia [termination of trespass (Wilson 2014, s. 270)]. Kata-
log wykracza poza koncepcję indywidualistyczną, zakładającą istnienie przyro-
dzonego prawa do obrony dóbr, ale ograniczającego ich krąg jedynie do dóbr 
osobistych; wykluczona byłaby tutaj obrona dóbr zbiorowych (Wróbel i Zoll 
2013, s. 348). Fakt dopuszczenia ich ochrony w prawie angielskim nie świad-
czy jednak o przyjęciu koncepcji wyręczenia, charakterystycznej dla państw 
postsocjalistycznych, brak bowiem wskazania na obowiązek działania w celu 
obrony takich dóbr; podkreśla się ponadto w doktrynie angielskiej, że prawo 
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nie zmusza obywateli do czynienia dobra, ale jedynie powstrzymuje ich przed 
czynieniem zła (McAlhone i Huxley-Binns 2007, s. 13). Nacisk na obronę 
dóbr społecznych kładł natomiast polski kodeks karny z 1969 roku (Mozgawa 
2013, s. 174). Odrzucenie pełnego zakresu obu tych koncepcji wskazuje na 
zajęcie stanowiska pośredniego, które ani nie obliguje jednostki do podjęcia 
działań obronnych (wyręczenia państwa w jego obowiązkach) ani również nie 
zawęża kręgu podmiotów uprawnionych do obrony dóbr zbiorowych wy-
łącznie do instytucji państwowych. Podobnie zatem jak w prawie polskim 
dopuszczalne jest odpieranie zamachu na jakiekolwiek dobro chronione pra-
wem (o czym wprost stanowi art. 25 §1 k.k.). Rozwiązanie takie jawi się jako 
rozsądne i dające jednostce dość szeroką możliwość postępowania. Z jednej 
strony krąg dóbr, jakich może ona bronić, nie jest w nieuzasadniony sposób 
ograniczony do dóbr osobistych – dopuszczalne jest “wstawienie się” za do-
brami zbiorowymi, ale jednocześnie nie jest ona zobligowana do działania  
w sytuacji ich naruszenia. Taki obowiązek spoczywa na państwie, a rolą oby-
watela nie jest jego wyręczenie.

Warto podkreślić, że w przypadku polskiego ujęcia obrony koniecznej 
nie istnieje obowiązek ucieczki – defensor ma przecież także prawo do po-
zostawania w wybranym przez siebie miejscu. Na takim stanowisku stoi nie 
tylko doktryna (Wróbel i Zoll 2013, s. 357-358; Gardocki 2019, s. 117), ale 
potwierdza je orzecznictwo. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4.02.1972 r.,  
IV KR 337/71 wyraźnie stwierdził, że 

Osoba napadnięta nie ma obowiązku ani ratowania się ucieczką, ani 
ukrywania się przed napastnikiem w zamkniętym pomieszczeniu, ani 
też znoszenia napaści ograniczającej jej swobodę, lecz ma prawo od-
pierać zamach wszelkimi dostępnymi środkami, które są konieczne do 
zmuszenia napastnika do odstąpienia od kontynuowania zamachu. 

Trudno nie zgodzić się z tym stanowiskiem – istnienie takiego obowiąz-
ku w sposób znaczący ograniczyłoby zakres zastosowania instytucji obrony 
koniecznej i negatywnie wpłynęłoby na możliwość ochrony swoich praw 
przez jednostkę. Nie można również wówczas w ogóle mówić o jakiejkolwiek 
obronie, skoro nie dochodzi do naruszenia dóbr napastnika, a jedynie ustąpie-
nia mu pola (Zoll 2016, s. 556).  Tym bardziej dziwi fakt, że na gruncie com-
mon law istniał dawniej właśnie obowiązek ucieczki, a sama obrona z użyciem 
siły miała być traktowana jako ostateczność (McAlhone i Huxley-Binns 2007, 
s. 316). Dodatkowo w sprawie R v Julien (1969) 1 WLR 839 stwierdzono, 
że defensor musi okazać swojemu agresorowi, że nie chce walczyć (McAlhone  
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i Huxley-Binns 2007, s. 316). Na gruncie obecnego polskiego kodeksu karne-
go nie ulega wątpliwości, że nie trzeba nic podobnego zaznaczać ani ostrzegać 
agresora, że zamierza się użyć broni, innego niebezpiecznego narzędzia czy  
w ogóle, że zamierza się zastosować siłę w ramach obrony – brak takiego 
ostrzeżenia i godzenie w dobra napastnika nadal będą stanowić zachowa-
nia zgodne z prawem (Wyrok SN z 30.09.1975 r., VI KRN 39/75, LEX  
nr 19083). Cieszy fakt odejścia od takiego rozwiązania na gruncie prawa an-
gielskiego, co miało miejsce w sprawie R v Bird [1985] 1 WLR 816, gdzie sąd 
uznał, iż nie trzeba okazywać niechęci do konfrontacji (McAlhone i Huxley-

-Binns 2007, s. 316) i obecnie w prawie angielskim nie funkcjonuje już obo-
wiązek ucieczki. Podobnie w sprawie R v Field sąd dopuścił obronę konieczną  
w sytuacji, w której broniący się wiedział, że wkrótce nastąpi zamach na jego 
życie i mimo możliwości ratowania się ucieczką, pozostał w miejscu spodzie-
wanego ataku – podjął następnie obronę, wskutek której śmierć poniósł agre-
sor (Wilson 2014, s. 273). Defensor ma zatem prawo zastosować siłę nawet 
wówczas, gdy może bezpiecznie umknąć z niebezpiecznej sytuacji. Zaznaczyć 
należy jednak, że fakt podjęcia próby ucieczki może być brany pod uwagę 
przy ocenie zachowania defensora (McAlhone i Huxley-Binns 2007, s. 316; 
Ormerod 2008, s. 368; Wilson 2014, s. 273). Będzie ona wówczas oceniania 
jako argument na jego korzyść, stanowiąc najlepszy dowód niechęci do starcia. 
Pozytywnie należy ocenić takie rozwiązanie. Obrona konieczna, wbrew 
niektórym przedstawicielom doktryny (Wróbel i Zoll 2013, s. 357-359), nie 
ma charakteru subsydiarnego (czy względnie subsydiarnego), ale samoistny. 
Efektem takiego założenia jest także fakt, że dopuszczalna jest dysproporcja 
między dobrem poświęcanym a tym, które jest bronione przed zamachem 

- dobro wyższej wartości może zostać naruszone (unicestwione) przez defen-
sora w celu ochrony dobra o wartości niższej (Królikowski i Zawłocki 2020,  
s. 257). Absurdalnym byłoby żądanie od broniącego się, aby zawsze uciekał, 
gdy istnieje taka możliwość; taki obowiązek pozbawiałby go chociażby tylko 
prawa do pozostawania w wybranym przez siebie miejscu w określonym czasie, 
do czego nie ma żadnych podstaw, ale równie nie do przyjęcia byłoby zbytnie 
wkroczenie w sferę dóbr napastnika w przypadku stosunkowo niegroźnego 
zamachu. O współmierności reakcji w stosunku do zagrożenia będzie jednak 
jeszcze mowa.

Zostało już ustalone, że osoba zaatakowana nie musi uciekać przed swo-
im agresorem nawet wtedy, kiedy ma taką możliwość i zasada ta znajduje 
zastosowanie zarówno na gruncie art. 25 k.k., jak i podsekcji 6A sekcji 76 
Criminal Justice and Immigration Act z 2008 r. Kiedy zatem można uznać, 
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że zachowanie defensora mieści się w ramach wyznaczonych przez regulacje 
obrony koniecznej? Sędziowie angielscy muszą sobie w tym celu odpowie-
dzieć na dwa pytania – czy użycie siły było konieczne oraz czy użyta siła nie 
była zbyt intensywna w stosunku do zaistniałych okoliczności (Card 2014, 
s. 666). W prawie angielskim pierwsza kwestia rozstrzygana jest za pomo-
cą subiektywnego testu. Podstawowe zasady oceny zostały przedstawione  
w sprawie R v Gladstone Williams (1984) 78 Cr. App. R. 276, gdzie oskar-
żony, dostrzegłszy szarpaninę między dwiema osobami, ruszył broniącemu się 
na pomoc. Jak się okazało, „defensor” dokonał chwilę wcześniej rozboju, a do-
mniemany agresor starał się odzyskać swoje mienie i powstrzymać przestępcę 
przed ucieczką. Ustalono wówczas, że konieczność zastosowania siły musi być 
określana na podstawie okoliczności postrzeganych tak, jak widział je sprawca 
w chwili dokonania czynu (co do którego na tym etapie nie ma jeszcze pew-
ności czy stanowił działanie w ramach obrony koniecznej). Oceniając zatem 
czy zastosowanie przemocy było potrzebne, skład orzekający musi uwzględnić 
wiedzę oskarżonego w momencie odpierania zamachu oraz jego znajomość  
i postrzeganie występujących okoliczności, a nie jedynie analizować jego dzia-
łanie (i potencjalny błąd) abstrakcyjnie, w oderwaniu od tego, co i jak per-
cypował. Powyższe prowadzi do wniosku, że polskie sądy podobną sprawę 
rozstrzygnęłyby stosując art. 29 k.k., który stanowi o błędzie co do okolicz-
ności wyłączającej bezprawność lub winę. Podstawowa różnica polega jednak 
na tym, że na gruncie polskiego kodeksu karnego do pełnego uwolnienia od 
odpowiedzialności wymaga się, aby błąd taki był usprawiedliwiony; w prze-
ciwnym razie sąd może jedynie karę nadzwyczajnie złagodzić. Jak stwierdza 
Sąd Najwyższy w postanowieniu z 11.10.2016 r. V KK 117/16:

Warunkiem zastosowania dobrodziejstwa z art. 29 k.k. jest ustale-
nie, że błąd był usprawiedliwiony. Chodzi tu o mylne zapatrywanie, 
które w danym układzie sytuacyjnym jest wybaczalne z punktu wi-
dzenia ocen społecznych, a sprawcy nie można postawić zarzutu, iż 
nie dochował należytej staranności, aby właściwie rozpoznać sytu-
ację. Tak więc «usprawiedliwione» to tyle co «niezarzucalne», a więc 
uniemożliwiające postawienie zarzutu nieumyślności w rozumieniu art. 
9 § 2 k.k. O możliwości usprawiedliwienia decyduje oczywiście analiza 
konkretnego zdarzenia, w szczególności zaś to, czy sprawca mógł, czy 
też nie mógł błędu uniknąć przy zachowaniu możliwej i wymagalnej 
w danej sytuacji staranności. «Usprawiedliwiony błąd» odnosi się do 
stanu świadomości sprawcy w chwili czynu.
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Prawo angielskie dopuszcza jednak powołanie się na błąd, choćby nawet 
był on nieusprawiedliwiony, nierozsądny (unreasonable) - kwestię tę reguluje 
sekcja 76(4) Criminal Justice and Immigration Act. Przepis kładzie głów-
ny nacisk nie na usprawiedliwienie (rozsądność) błędu, ale raczej na fakt, że 
sprawca szczerze wierzył w istnienie okoliczności uprawniających go do pod-
jęcia obrony. Takie rozwiązanie nie budzi zastrzeżeń w prostych sprawach,  
w których np. ktoś dla żartu “napada” na swojego nieświadomego znajome-
go, sprawiając wrażenie, że rozbój jest prawdziwy – naturalną reakcją będzie 
wtedy chęć odparcia “zamachu”, choć defensor nie ma świadomości, że obiek-
tywnie żadne zagrożenie nie występuje. Takie przykłady podaje się zresztą  
w angielskim piśmiennictwie (Allen 2007, s. 202; Card 2014, s. 667). Wąt-
pliwości mogą pojawić się jednak, gdy błąd popełniony przez domniemanego 
defensora jest nieusprawiedliwiony i żadna rozsądna osoba nie przypuściłaby, 
że zachodzą okoliczności dające podstawę do legalnego godzenia w dobra in-
nej jednostki. Oczywiście, im mniej uzasadniony w danych okolicznościach 
będzie błąd, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że sąd uwierzy sprawcy,  
iż w rzeczy samej postrzegał rzeczywistość tak, jak twierdzi. Ponadto, jeżeli 
nie uda się przekonać składu orzekającego, że działanie sprawcy mieściło się 
w granicach przewidzianych dla obrony koniecznej, to fakt ten będzie brany 
pod uwagę i sąd uwzględni na jego korzyść to, że odpierał zamach, a nie sam 
był agresorem (McAlhone i Huxley-Binns 2007, s. 317). Podobne rozwiąza-
nie przewiduje polski ustawodawca w art. 29 k.k., dając sądowi kompeten-
cję do nadzwyczajnego złagodzenia kary, jeżeli błąd był nieusprawiedliwiony. 
Jednakże self-defence stanowi w prawie angielskim tzw. pełną podstawę obrony 
(complete defence), która, w odróżnieniu od częściowej (partial defence), przy 
niektórych przestępstwach prowadzić może albo do skazania albo całkowitego 
uniewinnienia. Partial defence, jak na przykład prowokacja, pozwala na zre-
dukowanie postawionego zarzutu, a zatem w przypadku morderstwa - murder 
zostanie zredukowane do zagrożonego o wiele mniej surową sankcją karną 
manslaughter (McAlhone i Huxley-Binns 2007, s. 317). Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że odkąd zniesiono w Wielkiej Brytanii karę śmierci (Począt-
kowo wykonywanie kary śmierci za zbrodnię morderstwa było zawieszone na 
okres 5 lat licząc od roku 1965, jednakże do jej całkowitego zniesienia za to 
przestępstwo doszło w Anglii, Walii i Szkocji w roku 1969. Nieco później, 
bo w 1973 r., nastąpiło to także w Irlandii Północnej.), jedyną konsekwen-
cją dopuszczenia się morderstwa może być wyrok dożywotniego pozbawienia 
wolności. W sprawach o morderstwo zatem, w których sprawca będzie pozo-
stawał w błędzie co do kontratypu, choćby nawet nieusprawiedliwionym, nie 



84

JACEK STANISŁAWSKI

poniesie on odpowiedzialności karnej, jeżeli tylko zostanie dowiedzione, że 
postrzegał okoliczności w taki sposób jak sam twierdzi. Przyjęcie całkowicie 
subiektywnego testu i dopuszczalność powołania się na nieusprawiedliwiony 
błąd w połączeniu z sankcją bezwzględnie oznaczoną w przypadku zbrodni 
morderstwa mogą więc budzić pewne wątpliwości związane z zakresem za-
stosowania tego kontratypu. Warty jedynie odnotowania jest także problem 
dowodowego wykazania, że sprawca szczerze (genuinely) wierzył w istnienie 
realnego niebezpieczeństwa, co może nastręczać trudności przy bardziej skom-
plikowanych sprawach. Sąd powinien mieć możliwość szerszego orzekania  
o odpowiedzialności karnej osoby, której zachowanie z jakichś względów  
(np. poprzez pozostawanie w nieuzasadnionym błędzie) pozostawia 
wątpliwości co znalezienia się w przewidzianych dla tego kontratypu granicach. 
Jako wentyl bezpieczeństwa można co prawda potraktować rozsądek składów 
orzekających, które nie powinny dawać wiary sprawcom opierającym się 
na swoim kompletnie nieusprawiedliwionym błędzie, jednakże sędziowie 
są różni i negatywnie należy ocenić brak szerszego pola działania dla składu 
orzekającego. Sankcja bezwzględnie oznaczona może budzić w tej sytuacji 
pewne zastrzeżenia, a rozważania nie mają czysto teoretycznego charakteru 

- możliwe są przecież sytuacje, w których dożywotnie pozbawienie wolności 
stanowić będzie karę niewspółmierną do popełnionego czynu, a z kolei cał-
kowite uwolnienie od odpowiedzialności karnej stać będzie w sprzeczności  
z podstawowymi zasadami prawa karnego.

Na marginesie warto odnotować, że kwestia błędu co do kontratypu, wy-
wołanego pozostawaniem w stanie nietrzeźwości (lub odurzenia innymi niż 
alkohol substancjami), jest uregulowana podobnie w porządkach prawnych 
obu państw. Orzecznictwo potwierdza, że na taki błąd nie można się wówczas 
skutecznie powołać; Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 31.05.2017 r. 
II AKa 111/17 stwierdził:

Zniekształcenie wyobrażenia o rzeczywistości wynikające z wprowa-
dzenia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia środkami narkotycznymi 
wyklucza przyjęcie dopuszczenia się czynu zabronionego w usprawie-
dliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca 
bezprawność, a w konsekwencji wyłącza możliwość odwołania się do 
zwalniającej z odpowiedzialności karnej konstrukcji kontratypu sfor-
mułowanej w art. 29 k.k.

 Wymaga się jednak oczywiście, żeby sprawca wiedział, jak wpłynie 
na niego spożycie wyżej wymienionych środków (Lachowski 2020, s. 204) 
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- wiedza na ten temat jest jednak powszechna i w przytłaczającej większości 
przypadków nie będzie możliwe powołanie się na błąd co do okoliczności wy-
łączającej bezprawność; a contrario skuteczne będzie natomiast w przypadku 
tzw. upojenia patologicznego. W prawie angielskim podstawowe zasady w tej 
kwestii zostały przedstawione w sprawie O’Grady [1987] Q.B. 995, gdzie po 
libacji alkoholowej Patrick Gerald O'Grady zabił swojego przyjaciela w wy-
niku błędnej oceny sytuacji spowodowanej uprzednim dobrowolnym wpro-
wadzeniem się w stan nietrzeźwości (voluntary induced intoxication). Ustalono 
wówczas, że oskarżony nie może powołać się na taką okoliczność i skorzystać 
z dobrodziejstwa błędu co do okoliczności wyłączającej bezprawność. Posta-
nowienia ze sprawy O’Grady zostały następnie podtrzymane i rozszerzone  
w sprawie Hatton [2005] EWCA Crim 2951, a aktualnie stanowisko to wyra-
żone jest w sekcji 76(5) Criminal Justice and Immigration Act.

Po skutecznym ustaleniu konieczności podjęcia działań obronnych  
w świetle okoliczności, o jakich był przekonany defensor, sędziowie angielscy 
muszą przejść do odpowiedzi na drugie z pytań - czy użyta siła była obiek-
tywnie nierozsądna w tychże okolicznościach. W odróżnieniu od pierwszego 
(subiektywnego) testu, do badania proporcjonalności wkroczenia w sferę dóbr 
napastnika podchodzi się w prawie angielskim obiektywnie, choć nadal nie 
spuszcza się z oczu tego, jak broniący się percypował rzeczywistość w chwili 
zamachu. Nie zawsze jednak tak było – na gruncie sprawy R v Scarlett [1993] 
98 Cr App 290 ustalono, iż nawet błąd co do natężenia siły należy oceniać 
w kategoriach subiektywnych. Taka interpretacja była krytykowana w dok-
trynie (Jefferson 2015, s. 314) i została zmieniona 3 lata później, kiedy to  
w sprawie Owino [1996] 2 Cr. App. R. 128, CA sąd doszedł do wniosku, 
że test powinien mieć charakter subiektywno-obiektywny – okoliczności 
zamachu uwzględnia się z perspektywy defensora, jednakże dozwolona siła 
musi być rozsądna przy zastosowaniu obiektywnych standardów (Card 2014,  
s. 668); przemoc nazbyt intensywna, taka, której żadna rozsądna osoba (na-
wet biorąc pod uwagę presję pod jaką działał broniący się) nie uznałaby za 
usprawiedliwioną, jest bezprawnym wkroczeniem w zakres chronionych dóbr 
agresora (Allen 2007, s. 206). Przy ocenie rozsądności użytego stopnia siły 
stosuje się określone kryteria - niektóre zostały wypracowane w drodze prece-
densu, a następnie znalazły się w przepisach prawa stanowionego. Najlepszym 
dowodem tego są słowa Lorda Morrisa, który w sprawie Palmer v R [1971] 
A.C. 814 stwierdził:
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If there has been an attack so that defence is reasonably necessary it will 
be recognised that a person defending himself cannot weigh to a nicety 
the exact measure of his necessary defensive action. If a Jury thought 
that in a moment of unexpected anguish a person attacked had only 
done what he honestly and instinctively thought was necessary that 
would be most potent evidence that only reasonable defensive action 
had been taken.

Aktualna sekcja 76(7a oraz 7b) Criminal Justice and Immigration Act 
stanowi ich niemal dosłowny cytat. Uznano wówczas, że należy wziąć pod 
uwagę, iż defensor działa w warunkach zagrożenia (postrzega je w ten sposób), 
a zatem często nie będzie w stanie dokładnie wymierzyć swojej odpowiedzi 
na zamach ze strony napastnika. W słowach Lorda Morrisa zaznaczają się 
również elementy testu subiektywnego – bierze się pod uwagę to, co osoba 
zaatakowana szczerze i instynktownie uważała za konieczne. Te kryteria wy-
mienione są expressis verbis w prawie stanowionym, ale katalog okoliczności 
branych pod uwagę jest otwarty (o czym stanowi podsekcja 8 sekcji 76). Przy 
ocenie stopnia proporcjonalności uwzględnia się takie czynniki, jak na przy-
kład siła, budowa fizyczna czy umiejętności obu stron (McAlhone i Huxley-

-Binns 2007, s. 316) – standard intensywności zastosowanej przemocy będzie 
niższy dla zawodowego boksera niż dla wątłej staruszki, choćby nawet oboje 
znaleźli się w takiej samej sytuacji. Zdaniem przedstawicieli doktryny nie bez 
znaczenia jest także przeszłość defensora – jego relacje i doświadczenia zwią-
zane z osobą napastnika, o ile oczywiście są to czynniki relewantne na gruncie 
danej sprawy (Ormerod 2008, s. 362). Dziwić może w związku z tym orzecze-
nie zapadłe w sprawie R v Martin [2002] 2 WLR 1. 

Anthony Martin był 55 letnim farmerem mieszkającym w Norfolk  
w odizolowanym od innych zabudowań domu. Ze względu na oddalone po-
łożenie miejsca zamieszkania mężczyzny oraz zaniedbany stan, dom stanowił 
dogodny cel dla włamywaczy, z którymi zresztą Martin miewał w przeszłości 
liczne problemy i w stosunku do których był bardzo wrogo nastawiony – miał 
grozić, że „odstrzeli im głowy” i uważał takie rozwiązanie za najlepszy sposób 
na pozbycie się intruzów. W roku 1999 dwóch mężczyzn włamało się do 
jego domostwa z zamiarem dokonania kradzieży; zbudzony nagłym hałasem 
Martin złapał za strzelbę typu pump-action i oddał kilka strzałów w kierunku 
złodziei, wskutek czego jeden poniósł śmierć, a drugi został ranny. W toku 
postępowania opinie biegłych wykazały, że defensor cierpiał na zaburzenia 
psychiczne, w wyniku których postrzegał tego typu zagrożenia jako o wie-
le bardziej niebezpieczne niż przeciętna osoba (Ormerod 2008, s. 361). Sąd 
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uznał jednak wówczas, że w przypadku podniesienia obrony koniecznej, nie 
mają znaczenia tego typu dowody natury medycznej i nie należy brać ich pod 
uwagę (Allen 2007, s. 203-204). Orzeczenie w sprawie Anthonego Martina 
było krytykowane przede wszystkim jako stojące w sprzeczności z postano-
wieniami wypracowanymi na gruncie sprawy R v Gladstone Williams, doty-
czącymi oceniania okoliczności z perspektywy defensora. Nie pozostaje ono 
także bez wpływu na cały subiektywno-obiektywny test, skoro również i natę-
żenie użytej siły należy w prawie angielskim badać w świetle przeświadczenia 
broniącego się. Choć oczywiście fakt, że Martin był wcześniej ofiarą włamań 
nie uprawnia go do otwarcia ognia w kierunku intruzów (w dodatku z broni 
tak dużego kalibru i niewielkiej odległości), to jednak dowód w postaci opi-
nii biegłego psychiatry może być kluczowy dla ustalenia jak w rzeczywistości 
defensor postrzegał swoje położenie w chwili zamachu. Pomimo, iż sądy nie 
wykluczają całkowicie możliwości uwzględnienia takich dowodów, to jednak 
nie precyzują w jakich sytuacjach jest to dozwolone, wskutek czego w prak-
tyce się ich nie uwzględnia (Card 2014, s. 672). Jeżeli rzeczywiście zaburze-
nia defensora wpływały na jego ocenę sytuacji i zniekształcały wyobrażenia  
o otaczającym świecie, to zgodne z przyjętymi w prawie angielskim kryteriami 
dopuszczalności powołania się na self-defence byłoby uznanie takiego dowodu 
za relewantny.

Orzecznictwo sądów polskich również wypracowało pewne wskazów-
ki, które bierze się pod uwagę przy ocenie natężenia zastosowanej przemocy. 
Słusznie zauważa SN w wyroku z 06.09.1989 r. II KR 39/89:

O niebezpieczeństwie zamachu decyduje szereg czynników, w tym dobro 
zaatakowane, siła i środki zamachu oraz sposób ich użycia, właściwości napastnika, 
czas i miejsce zamachu, wreszcie dynamicznie rozwijający się przebieg, który może 
potęgować lub zmniejszyć to niebezpieczeństwo. Tylko łącznie, we wzajemnym po-
wiązaniu, rozpatrywanie całokształtu tych okoliczności może być podstawą wniosku 
o stopniu społecznego niebezpieczeństwa zamachu.

Orzeczenie to, choć nie należy do najnowszych, pozostaje wciąż 
aktualne. Podobne akcenty kładzie Sąd Najwyższy również współcze-
śnie w wyroku z 12.03.2020 r. III KK 194/19:

O tym, czy w danym przypadku odpierający zamach wybrał dopusz-
czalny sposób obrony decyduje natomiast wiele różnych zmiennych, 
takich jak np. proporcja sił napastnika i odpierającego zamach, uży-
wane przez napastnika narzędzia, upór napastnika, a także to, jakimi 
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możliwościami obrony dysponował w danej chwili odpierający za-
mach. Badając, czy sposób obrony był dopuszczalny, należy się odwo-
łać do kryterium obiektywnego, tj. porównać zachowanie odpierające-
go zamach z potencjalnym, realizowanym w takich samych warunkach, 
zachowaniem zrównoważonego obywatela, akceptującego uznawany 
przez ustawodawcę system wartości.

Nie dziwi podobieństwo rozwiązań angielskiego i polskiego. Zdrowo-
rozsądkowe wydaje się uwzględnienie określonych cech zarówno napastnika 
jak i defensora (szczególnie w kontekście ich siły fizycznej oraz umiejętności), 
a także narzędzia, za pomocą którego przeprowadzany jest zamach i determi-
nacji agresora. Uwzględnienie takich czynników pozwala dostosować ocenę 
do okoliczności danego zamachu, które przecież mogą znacząco się różnić 
zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym. Kolejne podo-
bieństwo ujawnia się w fakcie, że nie wymaga się od defensora, aby w często 
stresującej sytuacji bezpośredniego zamachu dokładnie miarkował swoją reak-
cję. Jak stwierdza SA w Warszawie w wyroku z dnia 2 marca 2015 r., II AKa 
14/15:

Dla stwierdzenia działania w obronie koniecznej nie jest wymagane 
działanie przemyślane, nakierowane na odparcie zamachu, a wystar-
czy działanie instynktowne, bez przemyślenia, nagła reakcja obron-
na w sytuacji zagrożenia, gdy broniący się uświadamia sobie zamach  
i z własnej woli podejmując obronę. […] fakt, że działanie zaatakowa-
nej osoby miało charakter nagłej, odruchowej, czy też spowodowanej 
zdenerwowaniem, reakcji obronnej, nie wyklucza możliwości uznania, 
iż było to działanie w warunkach obrony koniecznej.

Zwrócenie przez sąd uwagi na instynktowność i nagłość działania kore-
sponduje z przytoczonymi wyżej słowami Lorda Morrisa ze sprawy Palmer 

– defensor nie musi precyzyjnie wymierzyć swoich działań obronnych (weigh 
to a nicety), a zachowanie podjęte pod wpływem chwili, bez szczegółowego 
namysłu pozwoli już na skorzystanie z dobrodziejstwa obrony koniecznej;  
w istocie tego kontratypu leży przecież nagłość reakcji i obrona swoich dóbr 
już w momencie wystąpienia zamachu na nie. Absurdem byłoby wymaga-
nie od broniącego się, aby w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dokładnie 
przeanalizował jakiego natężenia siły powinien użyć, gdyż w takiej sytuacji 
(w szczególności, gdy zagrożone są takie dobra jak życie i zdrowie) defensor 
działa szybko i  instynktownie; ma on także prawo do zastosowania wszel-
kich środków umożliwiających mu skuteczne odparcie zamachu, o ile jest 
to konieczne (Królikowski i Zawłocki 2020, s. 256-257). Nie oznacza to 
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jednak, że nie musi on w ogóle ważyć swojej odpowiedzi – skutkiem jej nie-
współmierności do niebezpieczeństwa zamachu będzie przekroczenie zakre-
ślonych przez ustawodawcę granic tego kontratypu i możliwość ponoszenia 
przez osobę broniącą się odpowiedzialności karnej. Pomimo podobieństwa 
powyższych kryteriów zarówno w prawie polskim, jak i angielskim, należy 
zwrócić uwagę na niekonsekwencję pojawiającą się w tym ostatnim. Przyjęcie 
subiektywno-obiektywnego testu każe badać stopień użytej siły mając wciąż 
na uwadze subiektywne przekonanie defensora, a zatem trudno znaleźć po-
wód do uwzględnienia jedynie cech fizycznych broniącego się. Pominięcie 
jego schorzeń psychicznych, które miały wpływ na postrzeganą przez niego 
rzeczywistość, zdaje się nie współgrać z pierwotnymi założeniami. 

Rozważania dotyczące intensywności reakcji na zamach prowadzą nie-
uchronnie do problematyki związanej z ekscesem intensywnym przy obronie 
koniecznej. Zagadnienie to będzie jednak omawiane nie w kontekście §2 arty-
kułu 25 k.k., ale znacznie bardziej interesującego §2a tego artykułu, dodanego 
Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. 
2018 poz. 20), która weszła w życie 19.01.2018 r. Regulacja ta jest odpo-
wiednikiem podobnego rozwiązania występującego w państwach angloamery-
kańskich; w prawie angielskim przyjmuje postać tzw. householder cases (spraw 
domowników/gospodarzy domu), zdefiniowanych w sekcji 76 (8A) Criminal 
Justice and Immigration Act z 2008 roku. Warto zacząć od tej właśnie regula-
cji jako chronologicznie pierwszej.

Prawo angielskie daje szersze pole do działania w ramach obrony sie-
bie lub innych osobom, które znajdują się całkiem lub częściowo wewnątrz 
budynku lub w jego dostępnej wewnętrznie części, będącej ich miejscem za-
mieszkania lub, w przypadku żołnierzy, zakwaterowaniem przeznaczonym 
dla wojska (forces accommodation). Warto zaznaczyć, że householder defence 
znajduje zastosowanie tylko w przypadku podstawy obrony wypracowanej na 
gruncie common law, a zatem jedynie, gdy defensor broni siebie lub innych, 
ale już nie np. mienia. Podmioty znajdujące się w opisanej wyżej sytuacji 
mogą zastosować wobec napastnika siłę nieproporcjonalną do niebezpieczeń-
stwa zamachu, a dopiero użycie siły rażąco nieproporcjonalnej (grossly dispro-
portionate) będzie wiązać się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności 
karnej. Miejsce, o którym stanowi przepis, należy rozumieć szeroko - będą 
zatem podlegać pod tę definicję również pojazdy oraz statki wodne, a także 
budynki pełniące jednocześnie więcej funkcji niż mieszkalna - np. sklep, nad 
którym mieszka jego właściciel (Wilson 2014, s. 278); jednocześnie należy za-
znaczyć, że możliwość użycia nieproporcjonalnej siły nie wystąpi w przypadku 
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odpierania zamachu całkowicie poza budynkiem (np. w przydomowym ogro-
dzie) - wówczas należy taką sytuację potraktować jako zwykłą obronę koniecz-
ną. Podobnie obszerna będzie definicja domownika/gospodarza (householder), 
ponieważ obejmuje ona swoim zakresem nie tylko osoby stale mieszkające  
w danym miejscu, ale także zaproszonych przez nie gości; nie będą jednak nią 
objęte osoby zajmujące dany lokal bez tytułu prawnego, czyli tzw. dzicy lo-
katorzy/squatterzy. Kolejnym warunkiem do skorzystania z preferencyjnych 
warunków obrony jest to, aby defensor nie był w chwili odpierania zamachu 
intruzem (trespasser) tudzież żeby był szczerze przekonany (słusznie lub nie), 
że jest nim napastnik znajdujący się w budynku albo wchodzący do niego lub 
jego części (Card 2014, s. 669). W sprawie R v Cheeseman (Steven) [2019] 
EWCA 149 sąd przyjął, że intruzem może być nie tylko osoba, która bezpraw-
nie dokonuje wtargnięcia na cudzy teren, ale także ten, kto będąc uprzednio 
zaproszonym przez właściciela, staje się nieproszonym gościem i nie zamierza 
opuścić jego miejsca zamieszkania.

Niektórzy przedstawiciele doktryny podnoszą, że dodanie do prawa An-
glii i Walii instytucji householder defence było jedynie polityczną zagrywką, 
mającą na celu złagodzenie społecznych niepokojów i kontrowersji spowo-
dowanych kilkoma sprawami dotyczącymi obrony koniecznej w miejscu za-
mieszkania, w tym przede wszystkim Anthonego Martina (Card 2014, s. 670; 
Thomas 2016, s. 10-12). Bez względu jednak na to, czy prawodawca kierował 
się populizmem penalnym czy nie, rozwiązanie to należy uznać za wadliwe; 
przed przystąpieniem do omówienia tego problemu zasadne będzie przedsta-
wienie równie nieudanej regulacji zaadaptowanej do prawa polskiego w art. 
25 §2a k.k. z tego względu, że obie dotknięte są podobnymi wadami.

Art. 25 §2a k.k. stanowi, że:

Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpie-
rając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu 
albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach 
poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie gra-
nic obrony koniecznej było rażące.

To, co rzuca się w oczy już na samym początku, to uderzające podo-
bieństwo do rozwiązania funkcjonującego w prawie angielskim; sam projekto-
dawca również nie krył inspiracji – w uzasadnieniu projektu odwołuje się on 
do prawa angloamerykańskiego czy litewskiego kodeksu karnego. Zarówno 
w polskim jak i angielskim porządku prawnym przepis zezwala defensorowi 
na eksces intensywny przy obronie koniecznej tak długo, jak przekroczenie 
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granic (w householder cases – nieproporcjonalna siła) nie było rażące. Choć nie 
budzi zastrzeżeń fakt, że jednostka musi mieć możliwość odpierania bezpraw-
nych zamachów na swoje prawnie chronione dobra, to jednak niedopuszczal-
ne jest zignorowanie przy tym dóbr napastnika. W doktrynie podkreśla się, że 
w fakcie samego naruszenia porządku prawnego tkwi już “dodatkowa ujemna 
wartość”, pozwalająca na poświęcenie dobra agresora o wyższej wartości niż 
dobro ratowane (Zoll 2016, s. 563), jednakże państwo zobligowane jest chro-
nić dobra każdego obywatela, nie tylko tych, którzy zawsze postępują zgodnie 
z prawem. Zezwolenie defensorowi na przekroczenie granic obrony koniecz-
nej przy odpieraniu zamachu w domu (lokalu, mieszkaniu itd.) stanowi na-
ruszenie tego obowiązku. Z tego względu niektórzy przedstawiciele doktryny 
prawa karnego dostrzegają niekonstytucyjność powyższego przepisu (Giezek 
2021, s. 248). Jak trafnie zauważa J. Kulesza, rozwiązanie takie jest sprzeczne 
z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji 
RP (Kulesza 2019, s. 9). Rozszerzenie sfery możliwości działania defensora do 
poziomu rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej stanowi nieuza-
sadnioną ingerencję w wolność napastnika, o ochronie której ustawodawca 
zdaje się zapominać. Norma wyrażona w art. 25 §2a nie daje się również 
pogodzić z klauzulą limitacyjną art. 31 ust. 3 Konstytucji – nie dość, że pro-
jektodawca nie uzasadnił w sposób wystarczający konieczności wprowadzenia 
takiej zmiany do kodeksu karnego, to cały art. 25 k.k. dotknięty zostaje wadą 
wewnętrznej sprzeczności. Ustawodawca najpierw wyznacza granice działa-
nia w ramach obrony koniecznej, a następnie kompletnie je ignoruje, dając 
broniącemu się możliwość zastosowania niewspółmiernego do niebezpieczeń-
stwa zamachu sposobu obrony (Kulesza 2019, s. 10). Choć defensor nie musi 
dokładnie wymierzyć swojej reakcji na zamach, o czym była mowa wcześniej, 
to jednak nie można całkowicie zwolnić go z obowiązku jej miarkowania  
i pozbawić ochrony prawnej napastnika, co czyni się zarówno w prawie pol-
skim, jak i angielskim. Tak szeroko zakrojone ramy dopuszczalnych działań 
obronnych mogą prowadzić do zwiększenia poczucia bezkarności broniącego 
się, a w konsekwencji eskalacji agresji i bardziej dotkliwego godzenia w dobra 
napastnika, skoro prawo na to zezwala (Kania 2018, s. 27; Limburska 2018,  
s. 12).  Wątek ten trafnie podsumowują słowa J. Kuleszy: “Niezależnie od 
tego, w jakie dobra godzi napastnik i jak dotkliwa jest jego ingerencja, pań-
stwo nie może tracić z pola widzenia konieczności ochrony jego praw i wol-
ności, której nie może mu odmówić ani go pozbawić” (Kulesza 2019, s. 8).

Zarzuty skierowane przeciwko unormowaniom obrony koniecznej  
w obu analizowanych porządkach prawnych nie kończą się jednak na tym.  
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W piśmiennictwie polskim (Giezek 2021, s. 248) jak i angielskim (Card 2014, 
s. 670) zwraca się uwagę na brak konieczności wprowadzenia takiej regulacji, 
ponieważ przepisy już obowiązujące dają dostateczną ochronę defensorowi. 
Stanowi ona, zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, ustawowe super-
fluum (Kania 2018, s. 26). Jak stwierdza J. Giezek:

 Powstać […] może pytanie, czy w sytuacji, gdy sposób obrony nie po-
raża nas swoją intensywnością, mówienie o jakimkolwiek przekrocze-
niu granic obrony można by uznać za uprawnione. Eksces w zachowa-
niu broniącego się dostrzegamy wszak właśnie dlatego, że bulwersuje 
nas jego intensywność (Giezek 2021, s. 248).

Jeżeli natomiast intensywność podjętych przez defensora działań obron-
nych jest rażąca i nieakceptowalna, to w ogóle wyłączona jest możliwość uzna-
nia ich za związane z obroną konieczną (Kulesza 2019, s. 15).

Przy analizie art. 25 §2a k.k. należy jednak zwrócić uwagę na pewną 
istotną różnicę w stosunku do regulującej podobna materię sekcji 76 Crimi-
nal Justice and Immigration Act. Jest ona związana z miejscami, przy (po) 
wdarciu do których dopuszczalny jest niższy standard zachowania w trakcie 
odpierania zamachu. Przepis polskiego kodeksu karnego zawiera wylicze-
nie enumeratywne - są to więc mieszkanie, lokal, dom albo przylegający do 
nich ogrodzony teren; w kwestii prawa angielskiego miejsca dopuszczające 
zastosowanie householder defence zostały już wymienione wcześniej, gdzie za-
znaczono zdanie doktryny odnośnie konieczności ich szerokiej interpretacji. 
Na odmiennym stanowisku stoi natomiast polskie piśmiennictwo, zwracając 
uwagę na kazuistyczną konstrukcję przepisu (Kania 2018, s. 27). Konsekwen-
cją przyjęcia w art. 25 §2a zamkniętego katalogu jest brak możliwości roz-
wiania wątpliwości interpretacyjnych przy pomocy już istniejących regulacji 
kodeksu; ustawodawca nie wymienia w katalogu na przykład terminu “po-
mieszczenie”, który funkcjonuje na gruncie art. 193 k.k., co mogłoby ułatwić 
wykładnię (Giezek 2021, s. 248). Klauzula niepodlegania karze nie znajdzie 
zatem na gruncie polskiego porządku prawnego zastosowania w sytuacji od-
pierania zamachu związanego z wdarciem się do magazynu, garażu, strychu, 
na dach budynku, do piwnicy, komórki, na statek wodny, do pojazdu ko-
munikacyjnego (Giezek 2021, s. 248), namiotu, przyczepy kempingowej czy 
statku powietrznego (Lachowski 2020, s. 183). Podobne należy odmówić 
defensorowi obniżonego standardu zachowania, jeżeli obrona ma miejsce na 
terenie nieogrodzonym, choćby nawet przylegał on do mieszkania, lokalu czy 
domu, a także na innym ogrodzonym terenie, który z kolei do wymienionych 
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miejsc nie przylega (Lachowski 2020, s. 184). W prawie angielskim natomiast 
householder defence nie znajdzie zastosowania przy odpieraniu zamachu np.  
w ogrodzie i nie będzie tu miał znaczenia fakt jego przylegania albo nieprzy-
legania do domu - istotne jest znajdowanie się defensora w (lub częściowo 
w) budynku lub jego części. Warto zaznaczyć jedynie odmienne stanowisko 
w tej kwestii K. Siwka, który dopuszcza możliwość zastosowania art. 25 §2a 
także przy odpieraniu zamachu w miejscach niewymienionych expressis verbis 
w przepisie, a zatem np. w namiocie, przyczepie czy pokoju hotelowym, ale 
już nie na strychu, w garażu, komórce czy piwnicy (Siwek 2018, s. 24-25), 
co wynika z przyjętej przez niego szerokiej interpretacji okoliczności modal-
nych. Sposób unormowania tej materii przez polskiego ustawodawcę dziwi 
i wskazuje na niedociągnięcia w procesie legislacyjnym. Choć analogiczne 
rozwiązanie prawa angielskiego również budzić może szereg wątpliwości, to 
należy zwrócić uwagę na nieco bardziej sprecyzowaną [w piśmiennictwie,  
a także na oficjalnych stronach organów państwowych (https://www.cps.gov.
uk/legal-guidance/self-defence-and-prevention-crime?fbclid=IwAR0qOlto 
bmK07ndo8k4OOf4IJ-9Pj2I3JIto2t_9Sfkw04Dw0ZF2kVc-igU; https://
www.cps.gov.uk/publication/householders-and-use-force-against-intruders, 
dostęp: 09.03.2022 r.)] regulację householder cases.

Powyższe rozważania nie wyczerpują oczywiście złożonego tematu, ja-
kim bez wątpienia jest obrona konieczna; przedstawiono jedynie wybrane 
zagadnienia, które w subiektywnym poczuciu autora zdawały się najbardziej 
interesujące. Analiza unormowania tego kontratypu w polskim i angielskim 
prawie karnym prowadzi jednak do wniosku, że pomimo funkcjonowania  
w dość znacząco różnych systemach prawnych, obie regulacje łączą pewne 
podobieństwa. Podobnie szeroko zakreślony jest katalog dóbr, których obro-
na jest dopuszczalna; oba porządki prawne nie obligują także defensora do 
ucieczki, jeżeli ma on taką możliwość, choć jak zostało wspomniane, dawniej 
nie stanowiło to oczywistości na gruncie prawa angielskiego. Przyjęcie roz-
wiązania nakazującego jedynie branie pod uwagę ewentualnej próby ucieczki 
ma już jednak ugruntowaną pozycję, o czym świadczy nie tylko dorobek com-
mon law, ale również zawarcie odpowiedniej regulacji w prawie stanowionym. 
Jednakowe są także rozwiązania dotyczące błędu co do okoliczności upraw-
niającej do podjęcia działań obronnych w przypadku świadomego wprowa-
dzenia się defensora w stan nietrzeźwości bądź odurzenia innymi środkami. 
Pod tymi względami zarówno polskie, jak i angielskie prawo karne zdają się 
chronić w podobnym (jeżeli nie takim samym) zakresie pozycję broniącego 
się, uwzględniając w dostatecznym stopniu także dobra agresora. Podstawowe 
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różnice uwidaczniają się jednakże przy ocenie błędu co do kontratypu, który 
nie był spowodowany stanem nietrzeźwości (odurzenia). Wspomniane zostały 
wątpliwości związane z konstrukcją complete defences połączoną z dopuszcze-
niem powołania się przez sprawcę na nieusprawiedliwiony błąd oraz sankcją 
bezwzględnie oznaczoną. Na korzyść prawa polskiego należy zaliczyć tutaj 
szerszą swobodę składu orzekającego. Zarówno stosując art. 25 k.k., jak i sek-
cję 76 Criminal Justice and Immigration Act 2008 sądy nie będą wymagać od 
defensora dokładnego wymierzenia swojej reakcji na bezprawny i bezpośredni 
zamach na dobro prawne, uwzględniając przy tym szereg dość zbliżonych do 
siebie kryteriów; zaskakuje jednak niekonsekwencja prawa angielskiego, gdzie 
wraz z przyjęciem subiektywno-obiektywnego testu, odmawia się uznania do-
wodów z opinii biegłego psychiatry, mogących być kluczowymi dla ustale-
nia postrzegania przez sprawcę rzeczywistości. Największe zastrzeżenia budzą 
jednak konstrukcje householder defence oraz wzorowanego na rozwiązaniach 
charakterystycznych dla państw angloamerykańskich art. 25 §2a jako tych 
regulacji, które prowadzić mogą do wzmożenia agresji zamiast realizacji celu 
kontratypu obrony koniecznej “jakim jest przywrócenie zaburzonej zama-
chem napastnika równowagi między prawami i wolnościami konstytucyjnymi 
stron […]” (Kulesza 2019, s. 7). Oceny regulacji prawa angielskiego nie po-
prawia także nieco inne określenie okoliczności modalnych zezwalających na 
skorzystanie z householder defence – w większości szersze, ale też ograniczające 
zakres zastosowania jedynie do budynku lub jego części (względnie gdy osoba 
znajduje się częściowo w budynku). Przepisy zarówno jednego, jak i drugiego 
analizowanego porządku prawnego łączą zatem także podobne wady. Smuci 
jednak fakt, że zamiast czynić instytucję obrony koniecznej jasną i przejrzystą, 
zacierają jej granice i, wbrew deklaracjom prawodawcy, prowadzą do ustępo-
wania prawa przed bezprawiem, z tym zastrzeżeniem, że ze strony zwolnio-
nego z obowiązku miarkowania swojej reakcji defensora (cyt. za Limburska 
2018: 13).
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kanibalizm z konieczności. 
granice ekskulpacji morderstwa 

(murder) w angielskim prawie 
karnym na kanwie sprawy 
 r v. dudley and stephens

Abstrakt: Queen (Regina) v. Dudley and Stephens jest uznawana za jed-
ną z wiodących angielskich spraw karnych, ustanawiających wiążące 
precedensy w systemie common law. Zgodnie z orzeczeniem, będącym 
tematem przedmiotowego opracowania, zapadłym 9 grudnia 1884 
roku zarzut defence of necessity („obrony koniecznej”) nie znajduje 
zastosowania w przypadku przestępstwa morderstwa (murder). Stan 
faktyczny sprawy dotyczył dokonania przez rozbitków z jachtu Migno-
nette zabójstwa jednego z uratowanych marynarzy, celem późniejsze-
go dokonania na nim aktu kanibalizmu. Wedle zwyczajowego prawa 
morskiego akt taki nie powinien stanowić przestępstwa, bowiem osoby, 
które go dokonały, znajdowały się w skrajnych okolicznościach, w ob-
liczu grożącego im bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub 
zdrowia. Istotnym jest fakt, że sprawa R v. Dudley and Stephens nie 
była pierwszym przypadkiem dokonania przez marynarzy zabójstwa,  
w celu dokonania aktu kanibalizmu. Prawo już wcześniej podejmowa-
ło próby zdelegalizowania tego zwyczaju. Dopiero jednak orzeczenie 
R v. Dudley and Stephens stanowiło kulminacyjny moment, od czasu 
którego judykatura uznała, że „człowiek, który, aby uniknąć śmierci gło-
dowej, zabija innego człowieka w celu spożycia jego ciała, jest winny mor-
derstwa, chociaż w chwili popełnienia tego czynu znajdował się w takich 
okolicznościach, że wierzy i ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że jest to 
jedyna szansa na zachowanie życia”. Wyrok w przedmiotowej sprawie 
wyznaczył tym samym ścisłą zasadę dotyczącą możliwości powołania 
przez obronę na defence of necessity. Dopiero w późniejszych latach, 
zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku oraz na przełomie XX oraz XXI 
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wieku, zasada ta została nieco złagodzona przez orzecznictwo angiel-
skich sądów, które uznały, że nie każda sprawa, w której obrona w od-
powiedzi na oskarżenie o dokonanie zabójstwa podnosi zarzut „obrony 
koniecznej”, jest rodzajem jednoznacznego przypadku, oznaczającego 
absolutny rozwód z prawem i moralnością, który tak niepokoił skład 
orzekający w sprawie R v. Dudley and Stephens.

Słowa kluczowe: R. v. Dudley and Stephens, konieczność, necessity, obrona 
konieczna, defence of necessity, morderstwo.

Wprowadzenie

„Człowiek, który, aby uniknąć śmierci głodowej, zabija innego człowieka  
w celu spożycia jego ciała, jest winny morderstwa, chociaż w chwili popełnienia 
tego czynu znajdował się w takich okolicznościach, że wierzy i ma uzasadnione 
podstawy, by sądzić, że jest to jedyna szansa na zachowanie życia” (R v. Du-
dley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC). Tak głosi sentencja wyroku 
w sprawie Queen (Regina) v. Dudley and Stephens. Orzeczenie to, zapadłe  
w 1884 roku, jest uznawane za precedensowe dla angielskiego prawa karnego 
(Walker 2011, s. 22). Wyznaczyło ono bowiem ścisłą linię interpretacyjną  
w rozumieniu necessity („konieczność”). „Konieczność” lub też „obrona ko-
nieczna” w angielskim prawie karnym zakłada, że w przypadku wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia, zagrożona osoba będzie 
mogła podjąć działania uchylające to niebezpieczeństwo, przy jednoczesnym 
naruszeniu obowiązujących norm prawnych (Lilienthal 2019, s. 345-347). 
Należy wskazać, że cechą charakterystyczną konstrukcji necessity jest przyjęcie,  
że bezpośrednie niebezpieczeństwo nie zostało co do zasady spowodowane 
przez inną osobę oraz, że osoba, która popełniła czyn zabroniony w celu 
uchylenia się od grożącego jej niebezpieczeństwa, znalazła się rzeczywiście 
w obliczu bezpośredniego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia (Lamond 
2020, s. 26). Gdyby bowiem bezpośrednie niebezpieczeństwo zostało wywo-
łane poprzez działanie innej osoby, to działanie podmiotu uchylającego się  
od bezpośredniego niebezpieczeństwa musiałoby zostać zakwalifikowane jako 
self defence („samoobrona”) lub duress („przymus”). Istotnym jest fakt, że  
w praktyce wykazanie, iż oskarżony wypełniając znamiona określonych 
czynów zabronionych działał z „konieczności” jest dość problematyczne.  
Konstrukcja tej instytucji angielskiego prawa karnego sprawia bowiem,  
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że w praktyce istnieje niewiele sytuacji, w których zarzut „obrony koniecznej” 
mógłby zostać skutecznie podniesiony przez obronę (Pascoe 2008, s. 3-5). 

Z semantycznego punktu widzenia nasuwa się konstatacja, by necessity 
uznać za odpowiednik kontratypu obrony koniecznej, ujętego w polskim ko-
deksie karnym z 1997 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, 2447 ze zm.) w art. 25. 
Z drugiej jednak strony, jak wskazano już powyżej, w praktyce zarzut obrony  
w postaci necessity, stosuje się w przypadku ekstremalnych okoliczności, w sytu-
acji obiektywnego niebezpieczeństwa grożącego broniącemu lub innej osobie 
(Banasik 2013, s. 132). Co należy raz jeszcze podkreślić, okoliczności te co do 
zasady nie są bezpośrednio spowodowane działalnością innej osoby. Jak zosta-
nie wskazane w dalszej części pracy, istnieją jednak również sytuacje, w których  
to niebezpieczeństwo, odpierane przez osobę działającą z „konieczności”, jest 
wywoływane przez inną osobę. W tym jednak przypadku, warunkiem zasto-
sowania defence of necessity, jest zasada, że generujący zagrożenie nie działa 
umyślnie (Trotter 2003, s. 817-819). 

Wskazane wyżej sytuacje we współczesnej dogmatyce angielskiego pra-
wa karnego są określane mianem duress of circumstances, co można tłuma-
czyć jako „przymus okoliczności” (Banasik 2013, s. 132). Konstrukcja ta  
w istocie odpowiada polskiemu stanowi wyższej konieczności, unormowanemu  
w art. 26 kodeksu karnego. Z racji jednak tego, że niekiedy sprawca dzia-
łając z „konieczności” poświęca dobro nieprzedstawiające wartości oczywiście 
wyższej od dobra ratowanego, to należy uznać, iż necessity może być także 
utożsamiana z tzw. anormalną sytuacją  motywacyjną z art. 26 § 2 kodeksu 
karnego, w której znamiona okoliczności wyłączają odpowiedzialność karną 
sprawcy (Bojarski 2017, s. 181; Królikowski, Zawłocki 2020, s. 263-265). 
Podsumowując powyższe, necessity jest instytucją prawa karnego, którą przy 
próbie poszukiwania jej odpowiednika w polskim porządku prawnym, należy 
uznać za łączącą w sobie zarówno elementy obrony koniecznej, jak i stanu 
wyższej konieczności. 

Tylko na marginesie, autor przedmiotowego opracowania wskazuje,  
że w celu klaryfikacji pojęcia necessity, z powodu zarówno istotnych podo-
bieństw, jak i różnic, zachodzących między opisywaną instytucją a instytu-
cjami polskiego prawa karnego, tj. obrony koniecznej oraz stanu wyższej ko-
nieczności, odpowiedniejszym wydaje się być tłumaczenie defence of necessity, 
jako „obrony z konieczności”, nie zaś „obrony koniecznej”. Ze względu jed-
nak na funkcjonowaniu w polskiej literaturze przedmiotu tej drugiej wersji,  
w niniejszym opracowaniu tłumaczenie to zostanie zachowane. 
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W swej praktyce orzeczniczej angielska judykatura wskazuje, że do prze-
stępstw lub wykroczeń, popełnionych przez sprawcę z powodu tego, że w mo-
mencie realizacji ich znamion działał z „konieczności”, w przeważającej części 
zaliczają się czyny drobniejsze. Przykładowo, wykroczenia lub przestępstwa 
drogowe popełnione w celu dotarcia do placówki opieki zdrowotnej, aby 
otrzymać niezbędną pomoc ratującą życie lub zdrowie. Jak bowiem wskazał 
Court of Appeal w wyroku w sprawie R v. Conway z 1989 roku: 

(…) Konieczność może stanowić obronę przed zarzutem nie-
ostrożnej jazdy tylko wtedy, gdy fakty wskazują na przymus oko-
liczności, tj. gdy oskarżony był zmuszony przez okoliczności  
do prowadzenia pojazdu w taki sposób, w jaki to uczynił, aby uniknąć 
śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała u siebie lub innej osoby. Nie 
ma znaczenia, czy przymus spowodowany okolicznościami nazywa się 
przymusem czy koniecznością (R v. Conway [1989] Q.B. 290).

Wskazując dalej, angielskie sądy, kierując się zasadą proporcjonalności 
oraz zasadą pomocniczości (inaczej zwaną zasadą subsydiarności), uznały, że 
popełnienie poważnego przestępstwa z „konieczności” przez oskarżonego nie 
będzie co do zasady prowadziło do kontratypizacji jego zachowania lub do 
wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy (R v. Martin [1989] 88 Cr App 
R 343). Wyjątkiem jest sytuacja, w której wyrządzenie krzywdy bezpośrednio 
zapobiega natychmiastowemu poważnemu uszczerbku na zdrowiu lub śmier-
ci (Bickenbach 1983, s. 79-80). W związku z powyższym, okoliczności w któ-
rych zarzut „obrony koniecznej” mógłby znaleźć w ocenie angielskiego sądu 
karnego zastosowanie, muszą być interpretowane w sposób jak najściślejszy. 

Konkludując, współcześnie angielskie prawo karne przyjmuje następują-
cą definicję necessity:

Czyn, w przeciwnym razie mogący stanowić przestępstwo, może 
w niektórych przypadkach zostać usprawiedliwiony, jeśli oskar-
żony wykaże, że: 1) został on dokonany jedynie w celu unik-
nięcia konsekwencji, których w inny sposób nie można było 
uniknąć i które, gdyby nastąpiły, wyrządziłyby jemu lub in-
nym osobom, które był zobowiązany chronić, nieuniknione  
i nieodwracalne zło; 2) że nie uczyniono więcej, niż było to obiektyw-
nie konieczne dla osiągnięcia tego celu; 3) zło przez niego wyrządzone 
nie było nieproporcjonalne do zła, którego uniknięto (Stephen 1894, 
s. 24-25). 
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Jak wskazano już na początku, jednym z precedensowych orzeczeń, usta-
nawiających powyższe zasady, było Queen (Regina) v Dudley and Stephens. 
W przedmiotowym opracowaniu zostanie zaprezentowany stan faktyczny  
omawianej sprawy oraz implikacje zapadłego w niej wyroku, dotyczące możli-
wości stosowania „obrony koniecznej” w angielskim prawie karnym.  

Stan faktyczny  
queen (regina) v. dudley and stephens

W dniu 19 maja 1884 roku port w Southampton, położony na południo-
wym wybrzeżu Anglii, opuścił jacht Mignonette. Zbudowany w roku 1867,  
o długości 16 metrów oraz wyporności około 20 ton, był jednostką przezna-
czoną do rejsów przybrzeżnych, nie zaś do dalekich, morskich podróży (Simp-
son 1984, s. 18). Mimo to, celem Mignonette było oddalone o 15.000 mil 
morskich Sydney w Australii. Jacht został bowiem kilka miesięcy wcześniej 
kupiony przez Jacka Want’a, australijskiego prawnika, niecieszącego się w an-
gielskich kręgach żeglarskich dobrą opinią (Simpson 1984, s. 18). Want na 
początku 1884 roku zatrudnił Thomasa Dudleya, doświadczonego marynarza, 
który zgodził się dostosować jacht do długiego rejsu oraz znaleźć pozostałych 
żeglarzy (Simeone 2001, s. 1124-1125). Na krótko przed wypłynięciem załoga 
została skompletowana. Prócz Dudleya, który został kapitanem, na pokładzie 
jachtu znaleźli się: 1) Edwin Stephens; 2) Edmund Brooks; 3) Richard Parker. 
Ostatni z nich był 17-letnim chłopcem pokładowym, posiadającym najmniejsze  
z całej czwórki doświadczenie żeglarskie (Minchin 2020, s. 788-789). 

Początkowo rejs przebiegał bez większych zakłóceń. W dniu 5 lipca 
załoga Mignonette natrafiła jednak na potężną wichurę, znajdując się około 
1600 mil morskich na północny zachód od Przylądka Dobrej Nadziei, po-
między wyspami Świętej Heleny oraz Tristan de Cunha. Jacht coraz gorzej 
znosił złe warunki atmosferyczne, wobec czego Dudley rozkazał, by jednostka 
stanęła w dryfie (Simeone 2001, s. 1126). Gdy manewr został zakończony 
w Mignonette uderzyła fala, poważnie uszkadzając jednostkę. Dudley zda-
jąc sobie sprawę, że jacht wkrótce zatonie, rozkazał spuścić na wodę 4-me-
trową szalupę. Pięć minut po uderzeniu fali Mignonette zatonął (Mallin 
1967, s. 388). Załoga zdołała jednak przejść na łódź ratunkową, zabierając  
ze sobą najpotrzebniejsze instrumenty nawigacyjne oraz dwie puszki rzepy. 
Na pokład szalupy nie zabrano słodkiej wody (Simpson 1984, s. 45-49). 

W dniu 9 lipca, cztery dni po katastrofie, rozbitkowie zauważy-
li żółwia, którego Stephens wciągnął na pokład (Dressler 2020, s. 131). 
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Zgromadzone zapasy żywności wystarczyły do 15 lub 17 lipca (Mallin 1967, 
s. 388). Najpoważniejszym problemem pozostawał jednak brak słodkiej 
wody. W dniu 20 lipca Parker zachorował na skutek wypicia słonej, mor-
skiej wody. Następnego dnia źle poczuł się także Stephens (Simpson 1984,  
s. 58-60).   

Prawdopodobnie w dniu 16 lub 17 lipca na szalupie po raz pierwszy odbyto 
dyskusję dotyczącą możliwości zabicia jednego z załogantów, w celu zaspoko-
jenia głodu pozostałych. Według późniejszych zeznań podczas procesu, dysku-
sję nad tym powtórzono jeszcze 23 lub 24 lipca, kiedy stan Parkera znacznie się 
pogorszył, grożąc jego śmiercią. Wtedy to Dudley zaproponował Stephensowi 
i Brookowi rzucenie losów o to, który z przebywającej na szalupie czwórki roz-
bitków miałby zostać poświęcony. Brooks miał stanowczo odmówić udziału  
w losowaniu, zeznając później, że w rzeczywistości żadne losowanie nie miało 
miejsca, a ofiara została wytypowana przez Dudleya już znacznie wcześniej 
(Simeone 2001, s. 1128-1129). W nocy Dudley poruszył tą kwestię raz jesz-
cze, omawiając ją ze Stephensem. Wtedy to ustalili, że jeśli do następnego 
dnia, czyli 25 lipca, na horyzoncie nie pojawi się żadna jednostka, Parker 
zostanie zabity (Simeone 2001, s. 1128). 

 Rankiem 25 lipca nie została zauważona żadna jednostka. Dudley 
miał odbyć wtedy raz jeszcze rozmowę ze Stephensem i Brooksem, informu-
jąc ich, że z racji tego, iż śmierć Parkera jest tylko kwestią czasu, chłopak zosta-
nie zabity, by zapewnić przeżycie pozostałym. Wtedy to Brooks miał odmó-
wić udziału w zbrodni, choć Dudley podtrzymywał w procesie, że marynarz 
wyraził zgodę na zabicie Parkera (Simpson 1984, s. 58-60). Pomiędzy godziną 
06:00 a 08:00 dokonano zabójstwa Parkera (Mallin 1967, s. 389). Dudley 
opisywał moment popełnienia zbrodni następującymi słowami:

(…) Rano nie pojawił się żaden statek, dałem znak Stephensowi i Bro-
oksowi, że lepiej będzie to zrobić, ale oni zdawali się nie mieć serca, by to 
uczynić, więc sam podszedłem do chłopca, który leżał na dnie łodzi z ręką 
na twarzy (…). Wyciągnąłem mój nóż – najpierw ofiarując modlitwę  
do Boga, aby wybaczył nam to, co zamierzaliśmy zrobić i dał nam 
przebaczenie za ten pochopny czyn, aby nasze dusze zostały zbawione –  
i powiedziałem do chłopca: 'Richardzie, nadszedł twój czas'. Chłopiec 
zapytał: "Co ja, sir?". Odpowiedziałem, „Tak, mój chłopcze”. Wtedy 
wbiłem w niego mój nóż. Trysnęła krew, którą przelaliśmy do pojem-
nika, pijąc ją, gdy była jeszcze ciepła; następnie rozebraliśmy go, roz-
cinając jego ciało, wycinając wątrobę i serce. Wątrobę zjedliśmy, gdy 
była jeszcze ciepła. Stephens był w tym czasie na rufie łodzi, a Brooks 
na dziobie (Simeone 2001, s. 1129). 
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W oczekiwaniu na proces

Cztery dni po zabiciu Parkera, tj. w dniu 29 lipca, załoga dostrzegła na 
horyzoncie żagiel. Był to niemiecki bark Montezuma, który szedł do Ham-
burga (Simpson 1984, 69-70). W sobotę 6 września, wzięci na pokład roz-
bitkowie zostali wyokrętowani w Falmouth, stawiając się w urzędzie celnym. 
Zgodnie z wymogami ustawy Merchant Shipping Acts, Dudley oraz Stephens 
złożyli ustawowe oświadczenia, w związku z utratą statku. Cała trójka żeglarzy 
złożyła również obszerne zeznania, nie zatajając informacji o zabiciu Parkera 
(Minchin 2020, s. 789). Należy jednak wskazać, że Dudley oraz Stephens 
prawdopodobnie sądzili, że chroni ich morski zwyczaj (Walker 2011, s. 19). 

Wezwany do urzędu celnego James Laverty, sierżant z Falmouth Harbour 
Police, spisał zeznania żeglarzy, przesłuchując raz jeszcze Dudleya oraz wypytu-
jąc go o szczegóły popełnionego czynu. Policjant zatrzymał także nóż, którym 
popełniono zbrodnię. Treść zeznań została następnie przesłana telegrafem do 
Board of Trade („Biuro Handlowe”) oraz Registrar General of Shipping („Gene-
ralny Rejestrator Statków”) przy Basinghall Street w Londynie. Kiedy mary-
narze szykowali się do opuszczenia urzędu celnego Laverty otrzymał telegram  
z Londynu, nakazujący zatrzymanie mężczyzn pod zarzutem popełnienia mor-
derstwa (Walker 2011, s. 21-22). Tymczasem Board of Trade radziło sierżan-
towi powstrzymać się od podjęcia nagłych działań, informując o możliwości 
popełnienia przestępstwa Home Office („Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”), 
które w sobotę pozostawało zamknięte (Walker 2011, s. 22). Laverty posta-
nowił postąpić zgodnie ze wskazaniami Registrar General of Shipping, wnosząc  
o wydanie nakazu aresztowania mężczyzn pod zarzutem dokonania morder-
stwa na pełnym morzu. Tego samego dnia nakaz ten został wydany przez 
burmistrza Henry’ego Liddicoata (Simpson 1984, s. 72-76). 

 Mężczyźni mieli pozostać w areszcie do czasu stawienia się przed sę-
dziami magistrackimi (magistrates) w dniu 8 września, w poniedziałek. Wobec 
potrzeby zasięgnięcia w sprawach o morderstwo opinii solicitora z Treasury 
Solicitor, urzędnik sądowy (justice’s clerk) przekonał sierżanta Laverty’ego do 
przedłużenia stosowania tymczasowego aresztu, z powodu odroczenia rozpra-
wy do czasu zasięgnięcia opinii. W tym samym czasie adwokat Harry Tilly, 
działając w imieniu podejrzanych, wniósł wniosek o zwolnienie mężczyzn  
z aresztu i zamianę środka zapobiegawczego na poręczenie majątkowe (Wal-
ker 2011, s. 25-26). Ostatecznie jednak podejrzani mieli pozostać w areszcie 
do piątku 12 września. W środę 10 września akta sprawy zostały przekazane  
ministrowi spraw wewnętrznych sir Williamowi Harcourtowi, który następnie 
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przekazał je prokuratorowi generalnemu sir Henry’emu Jamesowi oraz solici-
torowi generalnemu sir Farreme’owi Herschellowi (Simpson 1984, s. 77-81). 
Minister spraw wewnętrznych, po konsultacjach, zdecydował się na wniesie-
nie aktu oskarżenia, powołując się na kazus Jamesa Archera z 1874 roku. 

James Archer był jednym z ośmiu rozbitków z węglowca Euxine, któ-
ry zatonął 9 sierpnia 1874 roku. Zanim marynarze zostali uratowani  
31 sierpnia, w drodze losowania zabili marynarza Francisa Shufusa, które-
go ciało zostało następnie przez nich zjedzone. Archer, po znalezieniu się 
na kotwicowisku Batavia Road w Australii, złożył obszerne wyjaśnienia, 
prawdopodobnie sądząc, tak jak Dudley, że chronił go morski zwy-
czaj. Ostatecznie jednak mężczyznom przedstawiono zarzuty popełnienia 
morderstwa, przewożąc ich do Singapuru, gdzie prokurator generalny Sin-
gapuru (Attorney-General of Singapore) Thomas Braddell, po zapoznaniu 
się ze sprawą, skontaktował się z Board of Trade w Londynie, informując 
ją, że nie widzi potrzeby wniesienia aktu oskarżenia. Tymczasem Gubernator 
Singapuru sir Andrew Clarke wydał nakaz aresztowania mężczyzn, informu-
jąc o tym Colonial Office („Biuro Kolonialne”). Akt oskarżenia wniesiono do 
właściwego sądu w Singapurze, ale sprawę wkrótce umorzono, przede wszyst-
kim ze względu na przedłużające się spory proceduralne, dotyczące wyboru 
właściwej jurysdykcji (Simpson 1982, s. 182-190). 

Przy tym należy jeszcze wskazać, że w roku 1884 w Izbie Gmin przed-
stawiono projekt ustawy o zmianie Homicide Law („Ustawa o zabójstwie”), 
autorstwa brytyjskiego sędziego Jamesa Fitzjamesa Stephensa, jednego z głów-
nych XIX-wiecznych zwolenników reformy angielskiego prawa karnego. No-
wela ta zakładała unormowanie obrony koniecznej. Projekt zmian Homicide 
Law ostatecznie jednak został odrzucony w głosowaniu w Izbie Gmin (Simp-
son 1984, s. 235). 

Powracając do właściwych rozważań, w oczekiwaniu na zebranie się skła-
du sędziowskiego w piątek 12 września, opinia publiczna w Falmouth w pełni 
poparła podejrzanych mężczyzn. Wobec tych nastrojów społecznych posie-
dzenie zostało odroczone do 18 września, przy jednoczesnej zmianie środ-
ka zapobiegawczego z tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe.  
W przeciągu kolejnych dni do roli oskarżyciela publicznego wyznaczono Wil-
liama Otto Adolpha Juliusa Danckwertsa, barristera z 6-letnim doświadcze-
niem (Walker 2011, s. 26). 

W dniu 18 września w Falmouth Police Court odbyła się prosecution case, 
na której Danckwerts przedstawił akt oskarżenia, obejmujący dwóch oskarżo-
nych: 1) Toma Dudleya oraz 2) Edwina Stephensa. Oskarżyciel poinformował 
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sąd, że akt oskarżenia nie obejmuje Brooksa. Oskarżyciel oczyścił marynarza 
z zarzutów, jednocześnie powołując go na świadka oskarżenia (Mallin 1967, 
s. 391). Prócz Brooksa, Danckwerts wyznaczył na świadków wszystkich, 
którzy wcześniej zapoznali się z zeznaniami oskarżonych po ich przybyciu  
do Falmouth. Następnie sędziowie zapoznając się z argumentami oskarżyciela 
wyznaczyli termin rozprawy w Devon i Cornwall Assizes w Exeter, stanowią-
cego część High Court of Justice („Wysoki Trybunał Sprawiedliwości”), zga-
dzając się także na przedłużeniem wobec oskarżonych stosowania poręczenia 
majątkowego. 

Proces przed assize court w exeter

Proces rozpoczął się przed sądem przysięgłych w Exeter w dniu 3 listopa-
da. Do orzekania w nim został wyznaczony sir John Walter Huddleston, któ-
ry miał reputację sędziego zdolnego do przekonania składu ławy przysięgłych 
do przyjęcia określonego stanowiska (Walker 2011, s. 27). Rolę oskarżyciela 
pełnił Arthur Charles QC (Queen’s Councel). Obrońcą dwóch oskarżonych 
został zaś Arthur Collins QC (Queen’s Councel), opłacony ze zorganizowa-
nej prywatnej zbiórki funduszu na obronę Dudleya oraz Stephensa (Simpson 
1984, s. 196-198). 

Po powołaniu i zaprzysiężeniu ławy przysięgłych oskarżeni Dudley  
i Stephens nie przyznali się do winy. Następnie Charles odczytał akt oskar-
żenia, przedstawiając główną oś jego argumentacji. Oskarżyciel odrzucił przy 
tym możliwość stypizowania zachowania oskarżonych jako obrony koniecz-
nej oraz stwierdzenia, że działali oni w stanie niepoczytalności, powołując się 
na zeznania Dudleya, który był w pełni świadomy swojego czynu (Minchin 
2020, s. 790). Jednocześnie Charles zaznaczył, że znane mu są trudne warunki, 
jakie panowały na szalupie, wobec czego nie wyklucza, po uznaniu oskarżo-
nych za winnych, odwołania się przez nich do royal clemency („królewski akt 
łaski”) (Simpson 1984, s. 206). 

Po zreferowaniu argumentów oskarżenia głos otrzymał Collins, któ-
ry postanowił oprzeć obronę na „konieczności”. Huddleston już wtedy 
jednak zaznaczył, że nie przekonuje go możliwość uniewinnienia oskar-
żonych w oparciu o obronę konieczną. Sędzia stwierdził, że „nie zna ta-
kiego prawa” (Minchin 2020, s. 790). W tym miejscu, odnosząc się także  
do orzeczenia United States v. Holmes, o podobnym stanie faktycznym do 
rozpatrywanej sprawy, Huddleston powiedział, że rzucanie losów „graniczy  
z bluźnierstwem” (Minchin 2020, s. 790). Niezrażony tym Collins nie 
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zamierzał jednak zmieniać linii obrony. Po wskazaniu, że w rozpatrywanej 
sprawie na podstawie art. 267 Merchant Shipping Act właściwą jurysdykcją jest 
brytyjska, bowiem Mignonette był zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, obroń-
ca przedstawił sądowi zeznania oraz relacje oskarżonych. W następnej kolejno-
ści obrońca wezwał do złożenia zeznań osoby, które rozmawiały z oskarżony-
mi po ich przybyciu do Falmouth. Dopiero po zakończeniu ich przesłuchania, 
do złożenia zeznań został wezwany Brooks, jako świadek oskarżenia (Simpson 
1984, s. 206-207). Świadek raz jeszcze stwierdził, że nie brał bezpośrednio 
udziału w losowaniu, dystansując się od planów Dudleya (Simeone 2001,  
s. 1134). Collins zadając Brooksowi pytania nie starał się podważyć jego wer-
sji, skupiając się raczej na pytaniach dotyczących warunków panujących na 
szalupie. Obrońca skupił się także na fakcie, że również i Brooks, choć nie brał 
bezpośredniego udziału w morderstwie, zjadł wraz z oskarżonymi ciało Parke-
ra. W efekcie, pytania obrony doprowadziły do przyznania przez Brooksa, że 
stan Parkera w momencie morderstwa był agonalny, co kazało przypuszczać, 
że umarłby w przeciągu kilku następnych dni (Simeone 2001, s. 1133-1134). 

W mowie końcowej Collins wskazał ławie przysięgłych, że w rozpatry-
wanej sprawie oskarżeni znaleźli się w skrajnej sytuacji, będąc zmuszeni do 
podjęcia drastycznych działań w celu uchylenia się od bezpośredniego zagro-
żenia dla ich życia lub zdrowia. Sędzia Huddleston, po zakończeniu mowy 
Collinsa powiedział, że „w świetle prawa stwierdzam, że nie było żadnego 
usprawiedliwienia. Stwierdzam to wyraźnie i bezwzględnie” (Minchin 2020, 
s. 790). Sędzia dał więc ławie przysięgłych dwie możliwości: 1) akceptację 
stanowiska sędziego, a zatem uznanie oskarżonych za winnych morderstwa; 
2) wydanie special verdict („werdykt specjalny”) (Minchin 2020, s. 790-791). 
Należy przy tym wskazać, że werdykt specjalny nie orzeka bezpośrednio  
o winie lub odpowiedzialności oskarżonego, lecz zawiera konkretne wnioski 
faktyczne, które mają zostać rozpatrzone przez sąd wyższej instancji (Oxford 
Reference – special verdict [dostęp: 02.03.2022 r.]). 

Nie czekając na odpowiedź ławy przysięgłych, Huddleston odczytał przy-
sięgłym spisany przez siebie jeszcze poprzedniego dnia werdykt, prosząc ich  
o wyrażenie zgody na brzmienie treści każdego z odczytywanych punktów (Wal-
ker 2011, s. 29). Po akceptacji treści tekstu ława przysięgłych wyraziła zdanie, że 
treść werdyktu wymaga pewnych modyfikacji. Po pierwsze, w punkcie 38. ława 
wskazała, że „Richard Parker prawdopodobnie umarłby pierwszy”. Drugą mody-
fikację stanowiło dodanie punktu 39., stwierdzającego, że „oskarżeni umarliby, 
gdyby nie mieli ciała, którym mogli się żywić” (Minchin 2020, s. 791). Hudd-
leston ostatecznie zmodyfikował punkt 39., którego treść, po jego ingerencji 
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przedstawiała się następująco: „gdyby mężczyźni nie spożywali ciała chłopca,  
to prawdopodobnie by nie przeżyli” (Minchin 2020, s. 790-792). Dodanie 
przysłówka „prawdopodobnie” było niezwykle relewantne, co do dalszego 
powoływania się przez obrońcę na obronę konieczną. Przysłówek wskazy-
wał bowiem, że nie można w pełni stwierdzić, czy zabicie Parkera było ko-
nieczne. Ponadto, Huddleston zaproponował także, by w werdykcie znalazło 
się następujące sformułowanie: „zakładając jakąkolwiek konieczności zabicia 
kogokolwiek, nie było większej konieczności zabicia chłopca niż któregokolwiek 
z pozostałych trzech mężczyzn”, co również wzmacniało stanowisko sędziego, 
przyczyniając się do obalenia tez obrony. Werdykt kończył się następującymi 
słowami:

(…) Czy w całej tej sprawie należy uznać, że zabicie Richarda Par-
kera przez Dudleya i Stephensa jest przestępstwem oraz morder-
stwem, przysięgli nie wiedzą i proszą o radę Sądu w tej sprawie,  
a jeśli po rozpatrzeniu całej sprawy Sąd stwierdzi, że zabicie Richar-
da Parkera było przestępstwem oraz morderstwem, wówczas przy-
sięgli orzekną, że Dudley i Stephens byli winni zbrodni morderstwa, 
jak zarzucono w akcie oskarżenia (R v. Dudley and Stephens [1884]  
14 QBD 273 DC).

Po odczytaniu werdyktu sędzia przedłużył wobec oskarżonych stosowa-
nie poręczenia majątkowego, zawieszając postępowanie do dnia 25 listopada 
(Walker 2011, s. 30). 

Przygotowania do procesu przed  
queen’s bench division

Huddleston swym działaniem dążył zapewne do nadania rozpatrywa-
nej sprawie charakteru wiodącego, tak by angielska judykatura zajęła jed-
noznaczne stanowisko co kwestii odpowiedzialności za morderstwo z „ko-
nieczności”. Sędzia przewidywał, że sprawa zostanie skierowana do Court of 
Crown Cases Reserved w ramach procedury certiorari (ponowne rozpoznanie 
sprawy przez organ wyższego rzędu), by następnie powrócić do Assize Court  
w celu wydania wyroku (Minchin 2020, s. 792-793). Reforma angielskie-
go sądownictwa, poprzez Judicature Acts („Ustawy o sądownictwie”) z 1873, 
1875 oraz 1881 roku, znacząco zmieniła jednak tę procedurę. Dawniej odręb-
ne Assize Courts stały się w wyniku reform częścią nadrzędnego High Court of 
Justice. Nowa procedura sprawiała również, że Court of Crown Cases Reserved,  
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jako sąd wyższej instancji, mógł rozpoznawać tylko te sprawy, które skończyły 
się wyrokiem skazującym (Minchin 2020, s. 793). 

Na posiedzeniu w dniu 25 listopada, które odbyło się w budynkach 
Royal Courts of Justice, Attorney General („Prokurator Generalny”) sir Henry 
James, działając jako oskarżyciel wraz z towarzyszącymi mu Charlesem oraz 
Danckwerstem, zaproponował aby sprawa została rozpatrzona przez Cornwall 
Assize Court lub Devon Assize Court, z powiększonym składem sędziowskim. 
Huddleston zaoponował jednak przeciw takiemu rozwiązaniu. (Simpson 
2018, s. 218-221). W tym miejscu należy wspomnieć, że istniała jeszcze moż-
liwość przekazania sprawy do Queen’s Bench Division („Wydział Ławy Kró-
lewskiej). Na mocy Judicature Act z 1873 roku jurysdykcja w podobnych spra-
wach została przyznana właśnie Queen’s Bench Division w High Court of Justice 
(Minchin 2020, s. 792-793). Możliwość przekazania sprawy do „Wydziały 
Ławy Królewskiej” zakładała jednak, że rozpoznanie sprawy nie odbędzie się 
w drodze procedury certiorari. Raz jeszcze należy bowiem wskazać, że rozpo-
znanie przedmiotowej sprawy w drodze certotiari było możliwe tylko w przy-
padku wyroku skazującego (Mallin 1967, s. 397-399).  W omawianej sprawie 
zaś nie zapadło takie orzeczenie. Wydano w niej bowiem „werdykt specjalny”, 
nierozstrzygający kwestii winy ani kary. Stąd też Queen’s Bench Division mógł 
rozpoznać sprawę w drodze decyzji o przekazaniu akt, bowiem zarówno Assize 
Court w Exeter, jak i Queen’s Bench Divison, stanowiły część High Court of 
Justice. Przekazanie akt nastąpiłoby zatem pomiędzy częściami tego samego 
sądu  (R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC).

Ostatecznie uznano, że sprawę rozpatrzy „Wydział Ławy Królewskiej”. 
Warto przy tym zaznaczyć, że w ustawie z 1873 roku wskazano, iż wydzia-
ły High Court of Justice powinny rozstrzygać sprawy w składach złożonych  
z 2 lub 3 sędziów. Ten ustawowy wymóg został jednak zignorowany, w efek-
cie czego, do rozpoznania sprawy zostało wyznaczonych 5 sędziów (Minchin 
2020, s. 793). 

Na marginesie należy wskazać, że jeszcze przed posiedzeniem w dniu  
25 listopada Huddleston zdał sobie sprawę, że popełnił kluczowy błąd, pole-
gający na braku wskazania w „werdykcie specjalnym”, że łódź ratunkowa, na 
której znaleźli się oskarżeni, pochodziła z jachtu Mignonette. Na podstawie 
Merchant Shipping Act, błąd ten mógł pociągnąć za sobą uznanie się przez sąd 
wyższej instancji za niewłaściwy miejscowo do rozpoznania sprawy. Hudd-
leston, świadomy ewentualnych konsekwencji, naniósł zatem na special ver-
dict odpowiednie poprawki (Simpson 1984, s. 218). Collins, działając nadal  
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w imieniu oskarżonych, prawdopodobnie zorientował się w tym, co zaszło, 
żądając w dniu 25 listopada przedstawienia stenogramów z procesu w Exeter.

Powracając do poprzednio omawianej kwestii, pierwsza rozprawa przed 
Queen’s Bench Division miała odbyć się w dniu 4 grudnia. Choć istniała wte-
dy możliwość podniesienia przez obrońcę zarzutu braku właściwości sądu do 
rozpoznania sprawy, z uwagi na wyżej wskazane czynniki, to Collins zachował 
bierną postawę (Simpson 1984, s. 221-223).

Proces przed queen’s bench division

Rozprawie w dniu 4 grudnia przewodniczył Lord Chief Justice of En-
gland and Wales („Lord Najwyższy sędzia Anglii i Walii”) sir John Colerid-
ge, uznawany za wybitnego sędziego, cieszącego się należnym autorytetem 
(Walker 2011, s. 30). Prócz niego do składu sędziowskiego wchodzili sędzio-
wie: Huddleston, Grove, Denman oraz Pollock (Mallin 1967, s. 401). Po 
otwarciu przewodu sądowego odczytano sprawozdanie z procesu w Exeter. 
Następnie Collins podniósł trzy zarzuty, o następującej treści: 1) stwierdze-
nia, które znalazły się w werdykcie ławy przysięgłych, a mianowicie, że jacht 
Mignonette był zarejestrowaną w Anglii jednostką oraz, iż znajdująca się na 
jej wyposażeniu łódź należała do wyposażenia jednostki, nie były ustalenia-
mi ławy przysięgłych; 2) konkluzja werdyktu „czy w całej tej sprawie…” nie 
stanowiła części ustaleń ławy przysięgłych, ponieważ ława stwierdzała tylko 
fakty związane ze śmiercią Parkera; 3) Queen’s Bench Division nie jest właściwy  
do rozpoznania sprawy, ponieważ rozpoznanie sprawy zostało przekaza-
ne sądowi wyższej instancji na mocy zarządzenia, a nie w drodze certiorari  
(R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC).

James w imieniu oskarżenia uznał, że w odniesieniu do pierwszej kwestii 
jest skłonny przyznać, iż sformułowania dotyczące rejestracji jachtu powinny 
zostać usunięte z treści werdyktu. W odniesieniu do dwóch pozostałych za-
rzutów, oskarżenie wniosło o ich oddalenie. Sąd ostatecznie oddalił zarzuty 
Collinsa, dotyczące kwestii jurysdykcji, uzasadniając swą decyzję w treści wy-
roku (R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC).

Jeszcze przed oddaniem głosu obrońcy, sąd zasygnalizował, że obrona nie 
powinna powoływać się na obronę konieczną:

(…) W odniesieniu do zasadniczej kwestii w tej sprawie – czy oskar-
żeni dokonując zabicia Parkera byli winni morderstwa – prawo stano-
wi, że gdy osoba, działając umyślnie, odbiera życie bliźniemu, jej czyn 
może być usprawiedliwiony jedynie na podstawie obrony koniecznej 
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– obrony przed działaniami osoby, które odebrano życie. Zasada ta zo-
stała rozszerzona o sytuację, w której człowiek zabija drugiego czło-
wieka, w celu zapobieżenia przez niego popełnienia istotnej zbrodni 
na trzeciej osobie. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w tym sta-
nie faktycznym, bowiem więźniowie nie bronili się przed żadnym ak-
tem ze strony Parkera. Gdyby był on w posiadaniu żywności, a oni  
by mu ją zabrali, to byliby winni przestępstwa kradzieży, a gdyby za-
bili go w celu zdobycia tego pożywienia, to byliby winni morderstwa  
(R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC).

Collins, w imieniu oskarżonych, nie zważając na zdanie sądu, stwierdził 
w swej mowie, że zabójstwo Parkera wynikało z „konieczności”. W jego opi-
nii fakty wskazane w werdykcie implikowały, że w przedmiotowej sprawie 

„konieczność usprawiedliwia czyn, który w przeciwnym wypadku byłby przestęp-
stwem” (R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC). Dla poparcia 
argumentacji swej tezy Collins przytoczył kazusy o podobnym stanie faktycz-
nym. Obrońca wymienił m.in. sprawę United States v. Holmes, w której sąd 
stwierdził, że pasażer na pokładzie statku może zostać wyrzucony za burtę, aby 
uratować innych (Minchin 2020, s. 794-795). Ponadto, Collins posłużył się 
przykładem, tzw. kazusu deski, w którym dwóch rozbitków trzyma się jednej 
deski i jeden z nich spycha z niej drugiego, argumentując to tym, że we dwój-
kę nie utrzymają się razem na wodzie (Finkelstein 2001, s. 281-282). Obroń-
ca wskazał, że w tej sytuacji, zgodnie ze zdaniem doktryny, wyklarowanym 
jeszcze przez sir Francisa Bacona, dokonanie morderstwa jest usprawiedliwio-
ne koniecznością, na podstawie uniwersalnej zasady samozachowawczej, która 
skłania każdego człowieka do ratowania własnego życia, kosztem życia drugie-
go, gdy obaj mogą nieuchronnie zginąć (Minchin 2020, s. 795). Konkludując, 
linia obrony zasadzała się na następujących stwierdzeniach: 1) konieczność 
zastosowanie się sądu do orzeczenia United States v. Holmes; 2) stwierdze-
nie, że wobec sytuacji w jakiej znaleźli się oskarżeni, ich działanie nie było  
w pełni dobrowolne; 3) zastosowanie zasady utylitaryzmu, zgodnie z którą dzia-
łania, zmierzające do osiągniecia największego możliwego szczęścia, są słuszne, 
co nawiązywało do stanu cywilnego oskarżonych i ofiary (Dudley oraz Ste-
phens posiadali rodziny, zaś Parker był stanu wolnego, nie posiadając dzieci);  
4) usprawiedliwienie morderstwa z powodu „przytłaczających” okoliczności, 
a co za tym idzie - zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary (Min-
chin 2020, s. 793-794). Collins skończył swą przemowę słowami: „oskarżeni 
znajdowali się w okolicznościach, w których nie można było udzielić im pomo-
cy. (…) Zamiarem oskarżonych było jedynie zachowanie życia (R v. Dudley 
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and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC). Po tych rozważaniach obrońca 
raz jeszcze wskazał, że w rozpatrywanej sprawie nie wykazano prawidłowo,  
że jurysdykcja przysługiwała angielskim sądom, bowiem w świetle werdyktu 
ławy przysięgłych łódź, na której przebywali oskarżeni, mogła być jednostką 
zagraniczną (R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC).

W odpowiedzi sąd odrzucił wszystkie tezy Collinsa stwierdzając,  
że „wszyscy jesteśmy zdania, że powinien zostać wydany wyrok skazujący”  
(R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC). W odniesieniu do 
wniosku obrońcy o oparcie się sądu na amerykańskim orzeczeniu United Sta-
tes v. Holmes, odrzucenie go sędziowie argumentowali później tym, że sąd 
angielski nie był w jakimkolwiek stopniu związany orzeczeniem sądu innego 
państwa (R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC). W odnie-
sieniu do argumentu Collinsa, o braku pełnej dobrowolności postępowania 
oskarżonych w momencie popełnienia przez nich czynu, sąd stwierdził, że 
ich działanie było umyślne, czemu dowodzą zeznania Dudleya. Możliwość 
zastosowania zasady utylitaryzmu również została odrzucona przez sąd, gdyż  
w opinii sędziów utylitaryzm, przy założeniu równości ludzi, nie może za-
kładać poświęcenia jednego człowieka, dla dobra innych (R v. Dudley and 
Stephens [1884] 14 QBD 273 DC). Wreszcie, w odniesieniu do możliwości 
zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, sąd stwierdził, że w przypad-
ku przestępstwa morderstwa, czynnik „przytłaczających okoliczności” nie może 
zostać uznany za okoliczność łagodzącą. Jak wskazał bowiem sąd: „właśnie 
wtedy, gdy pokusy są najsilniejsze, a trudności z samokontrolą najbardziej dotkli-
we, prawo powinno wzmacniać indywidualne sumienie z pomocą groźby kary” 
(R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC). Kończąc rozprawę, 
po krótkiej naradzie, Coleridge odroczył wydanie wyroku do dnia 9 grudnia. 

Wyrok

Sąd przystępując do odczytania wyroku w pierwszym rzędzie raz jeszcze 
przytoczył treść wydanego przez ławę przysięgłych w Exeter „werdyktu spe-
cjalnego”, wraz z nieniesionymi poprawkami, o które wnioskowała obrona.  
Z  treści werdyktu sąd wysnuł następujące wnioski:

(…) Z faktów podanych (…) w werdykcie specjalnym wyni-
ka, że oskarżeni byli poddani straszliwym pokusom, cierpie-
niom, które mogły złamać siły fizyczne najsilniejszego człowieka  
i wystawić na próbę sumienie najlepszego (…). Mimo to jest jasne, że 
oskarżeni skazali na śmierć słabego oraz bezbronnego chłopca, mając 
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szansę na zachowanie własnego życia poprzez żywienie się jego cia-
łem i krwią po zabiciu, mając pewność, że pozbawią go wszelkich 
szans na przeżycie. W werdykcie stwierdzono, że „gdyby mężczyźni 
nie spożywali ciała chłopca, to prawdopodobnie by nie przeżyli” oraz  
że „Richard Parker prawdopodobnie umarłby pierwszy”. Być może 
następnego dnia napotkaliby przepływający statek; być może w ogóle 
nie zostaliby odnalezieni; w każdym z tych przypadków jest oczywiste, 
że zabicie chłopca byłoby czynem niepotrzebnym oraz bezużytecznym  
(R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC).

Po uzasadnieniu decyzji o odrzuceniu zarzutów obrony, dotyczących 
braku jurysdykcji Queen’s Bench Division, sąd przedstawił główną kwestię 
sprawy, a mianowicie, czy „obroną konieczną” można usprawiedliwić po-
pełnienie przestępstwa morderstwa. Wydaje się dość intrygujące, że sąd for-
mułując w wyroku swe stanowisko, występującą w sprawie problem praw-
ny określił mianem „nowego i niezwykłego”, nazywając stanowisko obrońcy 

„niebezpiecznym, niemoralnym i sprzecznym z wszelkimi zasadami prawa  
i analogii” (R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC). Sąd bowiem 
doskonale zdawał sobie sprawę, że kwestia przez niego rozstrzygana, była 
już wcześniej podnoszona w angielskiej doktrynie prawa karnego. Wpierw 
przez Bacona, co zaznaczył Collins, a później przez sir Williama Blackstone’a  
w jego Commentaries on the Laws of England. Warto zaznaczyć, że „obrona 
konieczna” w przypadku przestępstwa morderstwa (murder) oraz zabójstwa 
(manslaughter) była także podniesiona w czwartym (1839 r.) oraz siódmym 
(1843 r.) raporcie Criminal Law Commissioners (Minchin 2020, s. 797-798). 
Problem ten nie był zatem czymś „nowym i niezwykłym”. Dobór sformułowań 
przez sąd, w połączeniu ze wcześniejszym przebiegiem procesu, dyktowanym 
przez Huddlestona, wskazuje że sąd prawdopodobnie dążył do uczynienia  
z rozpatrywanej sprawy pokazowego procesu, mającego raz na zawsze roz-
strzygnąć badaną kwestię, w celu wyeliminowania z systemu niebezpiecznej 
luki, dozwalającej na nadużywanie necessity. 

Sąd, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, orzekł w sentencji, że 
„człowiek, który, aby uniknąć śmierci głodowej, zabija innego człowieka w celu 
spożycia jego ciała, jest winny morderstwa, chociaż w chwili popełnienia tego 
czynu znajdował się w takich okolicznościach, że wierzy i ma uzasadnione pod-
stawy, by sądzić, że jest to jedyna szansa na zachowanie życia” (R v. Dudley 
and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC).W swym orzeczeniu sąd stwierdził, 
że kazus dotyczący deski, sformułowany przez Bacona, a przytoczony przez 
Collinsa, nie może znaleźć zastosowania w odniesieniu do obowiązującego 
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prawa. Jak stwierdził sąd, „pokusa do popełnienia czynu, która zaistniała  
w przedmiotowej sprawie, nie jest tym, co prawo kiedykolwiek nazwało koniecz-
nością” (R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC). Coleridge, 
odczytując uzasadnienie, wskazał ponadto, że „nie ma potrzeby wskazywać  
na straszliwe niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą przyjęcie zasady, do której 
się odwołano. Kto ma być sędzią tego rodzaju konieczności? Jaką miarą należy 
mierzyć wartość porównawczą życia? Czy ma to być siła, intelekt, czy cokolwiek 
innego?”(R v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD 273 DC).

Sąd argumentując w dalszej części uzasadnienia swe zdanie powołał się 
na zdanie Matthew Hale’a. angielskiego XVII-wiecznego sędziego:

(…) w przypadku skrajnej konieczności, czy to z głodu, czy z braku 
ubrania ‘kradzież nie jest kradzieżą, a przynajmniej nie podlega karze 
jako kradzież’ (…), ale, jak mówi Lord Hale, ‘wierzę, że w Anglii ta 
zasada, przynajmniej według prawa angielskiego, nie ma zastosowania, 
więc dlatego, jeśli osoba, będąc w potrzebie z powodu braku żywności 
lub ubrania, ukradnie potajemnie oraz animo furandi cudze rzeczy,  
w świetle prawa angielskiego jest to zbrodnia i  przestępstwo, zagro-
żone karą śmierci (Hale, Pleas of the Crown, i. 54.). Jeśli zatem Lord 
Hale nie ma wątpliwości – a nie ma – że skrajna konieczność z gło-
du nie usprawiedliwia kradzieży, to co stwierdziłby, gdyby doktryna 
usprawiedliwiła koniecznością morderstwo? (R v. Dudley and Ste-
phens [1884] 14 QBD 273 DC).

W odniesieniu do przytoczonego wyżej przez sąd zdania, należy mieć na 
uwadze, że przykłady podane przez Hale’a nie odnoszą się w żadnym stopniu 
do stanu faktycznego sprawy Dudleya oraz Stephensa. W rozpatrywanej przez 
sąd sprawie należało bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy jeden człowiek 
może zostać poświęcony dla przeżycia innych (Minchin 2020, s. 797). Do-
datkowo, pomiędzy kategorią przestępstw podaną przez Hale’a a przestęp-
stwem morderstwa, popełnionym przez Dudleya i Stephensa, występujące 
istotna różnica w strukturze mens rea (Minchin 2020, s. 797). W przypadku 
zbrodni (felony) wymagana jest bowiem sama umyślność (intentional conduct),  
a w przypadku morderstwa – malice aforethought, tłumaczony przez A. Marka 
jako „zły zamiar uprzedni”, będący odpowiednikiem zamiaru bezpośredniego 
na gruncie polskiego kodeksu karnego (Frąckowiak 2009, s. 491). Stąd też 
nasuwa się wniosek, że przykład podany przez sąd nie winien rzutować na 
ocenę rozpatrywanej sprawy, gdyż nie jest on z nią w pełni zbieżny, poza oczy-
wistym zaznaczeniem problemu kwestii granicy wyłączenia karalności czynu 
z powodu działania sprawcy z „konieczności” (Minchin 2020, s. 797). Raz 
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jeszcze należy wskazać, że Hale nie porusza kwestii fundamentalnej w spra-
wie Dudleya i Stephensa, tj. pytania o możliwość poświęcenia życia innego 
człowieka w celu ratowania życia lub zdrowia innych. 

Sąd uzasadniając dalej swe stanowisko powołał się na The Great Example 
(„Wielki Przykład”), czyli Jezusa Chrystusa: „w kraju chrześcijańskim wystar-
czy przypomnieć sobie Wielki Przykład, który pragniemy naśladować” (Dressler 
2013, s. 132). Argument ten raz jeszcze miał wskazać, że w opinii sędziów 
pozbawienia życia człowieka, na skutek przestępstwa morderstwa, jest niedo-
puszczalne, nawet w „obronie koniecznej”. Jak sąd wskazywał dalej, podsu-
mowując swoje rozważania: 

(…) Jak straszne były pokusy, jak straszne cierpienia, jak trudno  
w takich próbach zachować prostolinijny osąd i nieskazitelne postę-
powanie. Często jesteśmy zmuszani do stawiania sobie standardów, 
których sami nie bylibyśmy w stanie spełnić. Ale człowiek nie ma 
prawa uznawać pokusy za usprawiedliwienie, choć sam mógłby jej 
ulec, ani też pozwalać, by współczucie dla przestępcy w jakikolwiek 
sposób zmieniało lub osłabiało definicję przestępstwa. Dlatego naszym 
obowiązkiem jest stwierdzenie, że czyn oskarżonych w tej sprawie był 
umyślnym morderstwem, że fakty przedstawione w werdykcie nie sta-
nowią prawnego usprawiedliwienia morderstwa; przez to stwierdzamy, 
w naszej jednomyślnej opinii, że oskarżeni są na mocy ustaleń specjal-
nego werdyktu winni morderstwa (R v. Dudley and Stephens [1884] 
14 QBD 273 DC).

Pochylając się nad tymi stwierdzeniami sądu, raz jeszcze należy wskazać, 
że sąd płynnie odrzucił stanowisko Bacona oraz Blackstone’a, co do możli-
wości zakwalifikowania morderstwa jako „obrony koniecznej” w sytuacjach,  
w których poświęcenie jednego człowieka, gwarantuje ratunek drugiego. 
Nadto, istotnym jest fakt, że zwyczaje morskie, a także brytyjska Admiralicja, 
dopuszczały możliwość, że w okolicznościach podobnych do takich, w jakich 
znaleźli się oskarżeni Dudley oraz Stephens, popełniony czyn morderstwa, ze 
względu na często subiektywne przesłanki, nie powinien być uznany za prze-
stępstwo (Minchin 2020, s. 798). Sędziowie w przedmiotowej sprawie starali 
się natomiast zobiektywizować moralność, wielokrotnie podkreślając, że po-
pełniony przez oskarżonych czyn był sprzeczny z etyką, człowieczeństwem 
oraz ogólnymi wzorcami postępowania (Dressler 2013, s. 132-139). 

Wyrokiem Queen’s Bench Division z dnia 9 grudnia 1884 oskarże-
ni Thomas Dudley oraz Edwarda Stephensa winnym morderstwa, skazując 
ich na karę śmierci. Sąd zasugerował jednak możliwość zastosowania wobec 
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oskarżonych prawa łaski, samemu dystansując się od możliwości złagodzenia 
kary, poprzez stwierdzenie, że miłosierdzie nie leży w granicach zadań wymia-
ru sprawiedliwości (Mallin 1967, s. 404-405). 

Zmiana wyroku w części co do kary

Pomimo dalszej możliwości zakwestionowania jurysdykcji Queen’s Bench 
Division, Collins pozostał bierny, uznając najprawdopodobniej, że orzecze-
nie w tak medialnej sprawie, w której judykatura zdecydowała się na określe-
nie granic stosowania zarzutu „obrony koniecznej”, nie zostanie wzruszone.  
W tym samym czasie minister spraw wewnętrznych Harcourt, badając na-
stroje opinii publicznej po skazaniu, przychylał się do zastosowania aktu łaski. 
Podobną opinię wyrażał Attorney General James, optując za znacznym złago-
dzeniem orzeczonej kar (Simpson 1984, s. 240-247). 

Ostatecznie, w dniu 12 grudnia orzeczona wobec skazanych kara śmierci 
została zamieniona na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Skazani 
zostali powiadomieni o tym następnego dnia. Wyrok w zmienionej treści,  
co do kary, został wykonany i skazani opuścili zakład karny w dniu 20 maja  
1885 roku. Zdaniem A. W. B. Simpsona, Dudley nigdy nie pogodził się  
z treścią wyroku, cały czas podtrzymując, że okoliczności, w których się 
znalazł, zmusiły go do popełnienia zbrodni morderstwa na znajdującym się  
w agonalnym stanie Parkerze (Simpson 1984, s. 246-247). 

Prawne implikacje

Oceniając treść wyroku w sprawie Dudleya oraz Stephensa należy wskazać,  
że orzeczenie wydane przez Queen’s Bench Division stawiało odpowiedzi na na-
stępujące pytania: 1) czy morderstwo (zabójstwo) jest dopuszczalne w sytuacji, 
gdy sprawca działa pod presją „konieczności”?; 2) czy osobiste okoliczności 
wpływają na ocenę wartości życia człowieka w porównaniu do życia innych?

W ocenie XIX-wiecznej doktryny oraz judykatury angielskiej orzecze-
nie sądu w omawianej sprawie, pomimo wskazanych w poprzednich rozdzia-
łach uchybień oraz nieścisłości, należało uznać za prawidłowe rozstrzygnię-
cie. Uznawano bowiem, że gdyby sąd orzekł inaczej, dopuszczając prawnie 
możliwość stosowania necessity do usprawiedliwienia popełnianych zbrodni 
morderstwa lub zabójstwa w określonych sytuacjach, to perspektywa ta po-
wodowałaby u potencjalnych sprawców ryzyko przeceniania bezpośrednio-
ści niebezpieczeństwa, co w polskiej doktrynie prawa karnego jest ujmowane  
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w postaci ekscesu intensywnego bądź ekscesu ekstensywnego (Minchin 2020, 
s. 799-803). 

Sąd w wyroku z 9 grudnia 1884 roku odrzucił także możliwości oceny 
zachowania Dudleya oraz Stephensa przez pryzmat zasad utylitaryzmu Ben-
thama, zakładających maksymalizację użyteczności. W tym ujęciu, moralność 
danego czynu podlega subiektywnemu rozważeniu kosztów oraz korzyści  
z niego wypływających. Słuszność czynu ma zatem zależeć od jego konse-
kwencji. Oceniając skrajnie, wedle tych zasad, działanie Dudleya oraz Ste-
phensa, tak jak próbował przeforsować to w czasie postępowania sądowego 
Collins, można by uznać, że rzeczywiście ich czyn zasługiwał na usprawie-
dliwienie. Sąd odrzucając pogląd Collinsa oparł się jednak na ujęciu moral-
ności w rozumieniu Immanuela Kanta, tj. na imperatywie kategorycznym, 
wskazującym że człowiek winien postępować zawsze wedle takich reguł, co do 
których chciałby, aby były one stosowane przez każdego i zawsze. Należy jesz-
cze nadmienić, co zostało już wskazane, że sąd zasygnalizował powołanie się 
na absolutyzm moralny m.in. przez odwołanie się do wątków teologicznych 
(Dressler 2013, s. 132-133). 

Orzeczenie R v Dudley and Stephens stało się punktem wyjścia do póź-
niejszych angielskich rozważań o granicach stosowania defence of necessity. 
Istotnym jest fakt, że kolejne orzeczenia angielskiej judykatury próbowały 
dookreślić definicję bezpośredniości niebezpieczeństwa, które zmusza spraw-
cę do popełnienia czynu zabronionego z konieczności. Kluczowymi w tym 
względzie sprawami są m.in. Southwark London Borough Council v Williams 
(1971) 2 AER 175 oraz R v Cole (1994) Crim. LR 582. 

W wyroku z 2001 roku w sprawie Re A (conjoined twins) [2001]  
2 WLR 480 złagodzono nieco zasadę wyeksplikowaną w sentencji wyro-
ku w sprawie Dudleya i Stephensa, aprobując również trzyelementową de-
finicję „obrony koniecznej”, przytoczoną we wprowadzeniu do niniejszego 
opracowania, a zamieszczoną w A Digest of the Criminal Law: Crimes and 
Punishments. Przed wskazaniem treści orzeczenia należy jednak przytoczyć 
stan faktyczny przedmiotowej sprawy. Gracie i Rosie Attard, urodzone  
w dniu 8 sierpnia 2000 roku, były bliźniaczkami nierozdzielnymi, połączonymi  
w jamie brzusznej (Annas 2001, s. 1104). Według przeprowadzonych badań, 
Gracie podtrzymywała życie Rosie. Rosie przeżyła narodziny, dzięki tętnicy 
Gracie. Chirurgiczne rozdzielenie bliźniaczek zapewniało Gracie 94% szansę 
na przeżycie. W odniesieniu do Rosie, szanse te były bardzo niewielkie (An-
nas 2001, s. 1104). W przypadku braku przeprowadzenia zabiegu rozdziele-
nia, przewidywana długość życia bliźniaczek, których stan zdrowia szybko się 
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pogarszał, została określona na około 6 miesięcy. Rodzice dziewczynek nie po-
zwolili lekarzom na przeprowadzenie operacji, wobec czego zgoda na wydanie 
decyzji została pozostawiona sądowi (Trotter 2003, s. 822-824). Sąd pierw-
szej instancji stwierdził, że operacja rozdzielenia Gracie i Rosie nie byłaby 
zabójstwem, lecz przykładem ortotanazji, czyli eutanazji biernej (Annas 2001,  
s. 1104). Rodzice bliźniaczek nie zgadzając się z treścią wyroku wnieśli apela-
cję do The Court of Appeal. Sąd drugiej instancji zgodził się ze zdaniem sądu 
pierwszej instancji, ale przeprowadził całkowicie nową analizę stanu faktycz-
nego, prezentując trzy stanowiska, oparte na kontrastujących ze sobą uzasad-
nieniach (Annas 2001, s. 1104, Trotter 2003, s. 823). Sędzia Alan Ward 
twierdził, że w sprawie tej zachodzi self defence („samoobrona”), sugerując że 
gdyby Gracie potrafiła mówić, to wyraziłaby zgodę na operację, gdyż przez 
podtrzymanie życia Rosie, wzmagało się jej cierpienie (Trotter 2003, s. 824-
825). Sędzia Robert Walker uznał natomiast, że zdanie chirurgów jest moral-
nie akceptowalne, powołując się przy tym na opinie autorytetów naukowych, 
stwierdzających że w celu uratowania życia Gracie, przeprowadzenie operacji 
jest konieczne (Trotter 2003, s. 827-828). Wreszcie, sędzia Justice Brooke 
w swej opinii wyraził zdanie, że w sprawie zachodzi możliwość zastosowania 
zarzutu obrony koniecznej, odwołując się do sprawy R v. Dudley and Stephens 
(Annas 2001, s. 1105). 

Brooke uzasadniając swe zdanie przywołał przykład alpinisty, któ-
ry jest przypięty liną do innej osoby. Osoba ta traci równowagę i spada  
w przepaść, pociągając za sobą alpinistę. Jedyną szansą na uratowanie życia 
przez alpinistę jest przerwanie liny, co jednocześnie skutkuje śmiercią znaj-
dującej się pod nim osoby (Trotter 2003, s. 825-826). Sędzia doszedł do 
wniosku, że chociaż spadająca w przepaść osoba nie popełniła przestępstwa, 
to w pewnym sensie naruszała wolność alpinisty, który miał prawo ratować 
własne życie, poprzez odcięcie liny. Przykład ten nawiązywał do wydarzeń  
z Zeebrugge, kiedy to w czasie morskiej ewakuacji brytyjskiego transportow-
ca oficer rozkazał zepchnąć z zrzuconej z burty okrętu siatki wyziębionego 
człowieka, tak aby znajdujący się w wodzie pozostali rozbitkowie mogli się 
uratować (Trotter 2003, s. 826). Brooke uznał, że przykład alpinisty znacznie 
różni się od stanu faktycznego w sprawie Dudleya i Stephensa, przede wszyst-
kim dlatego, że w kazusie alpinisty nie znajduje zastosowania kwestia wyboru 
osoby, która ma zostać uśmiercona (Trotter 2003, s. 826-827). Co więcej, 
odmiennie od Dudleya i Stephensa, wybrana na śmierć osoba sama zagraża 
życiu innych, choć nie z własnej woli. Brooke umieścił zatem Rosie w tej 
samej kategorii, co osoba pociągająca alpinistę w przepaść oraz zmarzniętego 
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człowieka, zrzuconego z siatki do morza. Sędzia uważał, że nieudzielenie po-
mocy Gracie byłoby niemoralne, zważywszy na perspektywę zapewnienia jej 
szczęśliwego życia, poprzez przeprowadzenie operacji. Sędzia podsumowu-
jąc swoje uzasadnienie stwierdził, że „(…) sąd może jedynie stwierdzić, że nie 
jest wcale oczywiste, że jest to rodzaj jednoznacznego przypadku, oznaczającego 
absolutny rozwód z prawem i moralnością, który tak niepokoił Lorda Coleridge'a 
i jego kolegów sędziów" (Re A (conjoined twins) [2001] 2 WLR 480).

Podsumowanie

Omówione w przedmiotowej pracy orzeczenie, prócz wskazanych wy-
żej prawnych implikacji w orzeczeniach angielskich sądów, znalazło swój 
wyraz także w wyrokach państw wchodzących do anglosfery, takich jak Ka-
nada, czy Australia. Zasada wyznaczona przez wyrok w sprawie Dudleya  
i Stephensa stała się podstawą oraz inspiracją do wyrokowania w sprawach, 
w których obrona próbowała powoływać się na zarzut „obrony koniecz-
nej”. W wielu tych przypadkach stan faktyczny okazywał się jednak zbyt 
złożony oraz niejednoznaczny, przez co składy orzekające nieraz nieco ła-
godziły linię orzeczniczą sędziego Coleridge’a. Nie każdy bowiem czyn 
zabroniony, którego skutkiem jest śmierć człowieka w wyniku działania  
z „konieczności”, jest „rodzajem jednoznacznego przypadku, oznaczającego ab-
solutny rozwód z prawem”, jak wskazał sędzia Brooke w orzeczeniu w sprawie 
Re A (conjoined twins). Jak jednak stwierdził Supreme Court of Canada („Sąd 
Najwyższy Kanady”) w sprawie R v Perka [1984] 2 S.C.R. 232: „Jeśli obrona 
konieczna ma stanowić ważną i spójną część naszego prawa karnego, to – jak po-
wszechnie wiadomo – musi być ściśle interpretowana i skrupulatnie ograniczona 
do sytuacji, które odpowiadają jej podstawowemu uzasadnieniu”.

Należy wspomnieć jeszcze, że sprawa R. Dudley and Stephens pozostawa-
ła również w kręgu zainteresowania wybitnych XX-wiecznych dogmatyków 
prawa. Jednym z nich był Leon L. Fuller, który w 1949 roku w czasopiśmie 
Harvard Law Review opublikował The Case of the Speluncean Explorers („Kazus 
grotołazów”). W kazusie tym Fuller zaprezentował moralno-prawny problem, 
z przedstawionymi pięcioma rozwiązaniami, z których każde prezentuje sta-
nowisko innej szkoły prawa. Przedstawiony przez Fullera problem dotyczył 
uwięzionych w jaskini grotołazów, którzy w celu przeżycia do czasu nadejścia 
ratunku, zdecydowali się na zabicie w drodze losowania jednego ze swoich 
współtowarzyszy, a następnie zjedzenia jego ciała. Po uwolnieniu przez grupę 
ratowniczą, grotołazi zostali oskarżeni o popełnienie zabójstwa (Fuller 1949). 
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Paralela zachodząca między kazusem Fullera a sprawą Dudleya i Stephen-
sa jest doskonale widoczna. Podobną tematykę podejmuje także doskonale 
znany w świadomości społecznej tzw. dylemat wagonika. Celem wszystkich 
tych analiz, których punktem wyjścia jest stan faktyczny znany z omawianej 
sprawy, jest podjęcie próby zmierzenia się z szerokimi zagadnieniami, doty-
czącymi etyki oraz moralności, tak jak próbował uczynić to skład orzekający  
z sędzią Coleridge’em na czele.

Konkludując, orzeczenie w sprawie R. Dudley and Stephens, pomimo 
uchybień wskazanych w opisie historii procesu, ustanowiło precedens, któ-
ry zdaniem autora należy traktować jako dobre prawo.  Umacnia ono wy-
miar sprawiedliwości, ograniczając możliwość nadużywania zarzutu „obrony 
koniecznej”. Necessity nie powinna być co do zasady usprawiedliwieniem 
popełnienia ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, takie-
go jakim jest w angielskim prawie karnym morderstwo. Oczywiście, autor 
zdaje sobie sprawę, co zasygnalizowano już powyżej, że nieraz stany fak-
tyczne nie są wcale tak oczywiste, by bezwzględnie stosować zasadę wy-
pracowaną przez skład orzekający w sprawie Dudleya i Stephensa. Stąd 
też widoczna jest w angielskiej judykaturze oraz doktrynie tendencja  
do łagodzenia tej zasady. Stany faktyczne spraw, w których dostrzegalne jest 
niuansowanie „przymusu konieczności”, należy uznać za faktycznie niejed-
noznaczne. Wydaje się, że najsubtelniej kwestię tą ujął cytowany już sędzia 
Brooke, w orzeczeniu w sprawie Re A (conjoined twins).
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Przestępstwa „honorowe” 
z perspektywy prawa 

karnego Anglii i Walii 

Abstrakt: Związek Wyższych Oficerów Policji (The Association of 
Chief Police Officers) definiuje „przemoc opartą na honorze” jako 

„przestępstwo lub zdarzenie, które zostało albo mogło zostać popeł-
nione w celu ochrony lub obrony honoru rodziny i/lub społeczności”. 
Termin ten jest zatem związany z szeregiem opresyjnych i dyskrymina-
cyjnych praktyk. Niektóre z nich mają charakter przestępstwa: uwię-
zienie, pozbawienie wolności, uszkodzenie ciała, okaleczenie żeńskich 
narządów płciowych, gwałt, przymusowe małżeństwo, małżeństwo 
dzieci, morderstwo albo usiłowanie zabójstwa. Jednakże w imię „ho-
noru” funkcjonują także inne praktyki, takie jak: ograniczanie auto-
nomii kobiety np. w zakresie wyboru męża, przymusowe dziewictwo 
czy prasowanie piersi. Wskazać należy, że choć jako zjawisko ogólno-
światowe, przemoc „honorowa” występuje w rożnych kulturach to 
statystyki wskazują, że najwięcej tego typu czynów dokonywanych 
jest w społecznościach muzułmańskich. Ze statystyk opublikowanych 
przez służby policyjne wynika, że w latach 2010-2014 w całej Wielkiej 
Brytanii zgłoszono ponad 11 tysięcy przypadków przemocy opartej na 

„honorze”. Zjawisko przemocy „honorowej” w Wielkiej Brytanii stało 
się przedmiotem ogólnokrajowej refleksji w latach 90-tych XX wieku. 
Od tego czasu podejmowano liczne inicjatywy i próby zapewnienia 
ochrony prawnej podmiotom zagrożonym i ofiarom przemocy opar-
tej na honorze.  Celem artykułu będzie przegląd oraz analiza środków 
i instrumentów prawnych, funkcjonujących w Anglii i Szkocji  
w odniesieniu do problemu okaleczania żeńskich narządów płciowych 
(ang. female genital mutilation, FGM), prasowania piersi, małżeństw 
wymuszonych oraz zabójstw „honorowych”. Okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych stanowi w niektórych społecznościach formę 
kontroli kobiecej aktywności seksualnej. W Wielkiej Brytanii FGM jest 
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uznawane za przestępstwo, podobnie jak zabieranie dziecka za granicę 
w celu okaleczenia żeńskich narządów płciowych, pomoc, podżeganie 
lub nakłanianie dziewczynki do okaleczenia oraz zaniechanie ochrony 
dziecka poniżej 16 roku życia przed ryzykiem okaleczenia. Prasowanie 
piersi jest natomiast „praktyką polegającą na uderzaniu, ściskaniu lub 
masowaniu rozwijających się piersi młodej dziewczyny zwykle rozgrza-
nym przedmiotem, aby przestały rosnąć, rosły wolniej lub całkowi-
cie zaniknęły”. Prawo brytyjskie nie wyróżnia prasowania piersi jako 
odrębnego przestępstwa. Pod pojęciem „przymusowego małżeństwa” 
należy rozumieć małżeństwo zawarte bez pełnej i dobrowolnej zgody 
jednej lub obu stron lub małżeństwo, w którym jedna lub obie strony 
są niezdolne do zakończenia lub zerwania związku małżeńskiego  
z powodu przymusu lub silnej presji rodzinnej lub społecznej. Prawo 
karne Anglii i Walii zapewnia ofiarom przymusowego małżeństwa 
ochronę cywilnoprawną na mocy The Forced Marriage (Civil Protec-
tion) Act 2007. Ponadto ustawa The Antisocial Behaviour, Crime and 
Policing Act 2014 uznała za przestępstwo czyn polegający na zmuszeniu 
kogoś do zawarcia związku małżeńskiego, jak również naruszenie naka-
zu ochrony przed małżeństwem przymusowym. Zabójstwo „honorowe” 
definiuje się jako zabójstwo dokonane z premedytacją na dziewczynce 
lub kobiecie przez jej krewnego, w celu „przywrócenia” utraconej 
reputacji społecznej rodziny. Mimo kryminalizacji pozbawienia życia 
człowieka, w prawie brytyjskim kwestia zabójstwa „honorowego” przez 
długi czas stanowiła wyzwanie dla sądów brytyjskich, które traktowały 
czynniki kulturowe jako okoliczności łagodzące kwalifikację czynu 
i wymiar kary. W ostatnim dwudziestoleciu ustawodawcy Anglii 
i Walii podejmowali wysiłki, by zwalczyć różne formy przemocy 
wobec kobiet opartej na „honorze”. Wydaje się, że problem ten nie 
może być rozwiązany wyłącznie w sferze legislacyjnej. Konieczne jest 
podejmowanie zróżnicowanych działań, których celem jest ochrona 
kobiet przed przemocą kulturową. 

Słowa kluczowe: Przestępstwa honorowe, przemoc honorowa, zabój-
stwo honorowe, przymusowe małżeństwo, FGM. 

Wstęp

Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku Wielka Brytania zaczęła pro-
wadzić politykę wielokulturowości, która miała być nową alternatywą dla 
asymilacji (Grzyb 2016, s. 141). Nowe podejście wobec imigrantów opierało 
się na założeniu, że etniczna różnorodność powinna zostać politycznie uznana. 
Z jednej strony pozwoliło to poszczególnym mniejszościom na zachowanie 
odrębności kulturowej, a z drugiej wiązało się z niepodejmowaniem ingerencji 
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w wewnętrzne sprawy tych grup. Przyjęty model wielokulturowości prowadził 
do umocnienia się patriarchalnych wartości i wzorców rodzinnych. 

Z czasem kwestia przemocy opartej na „honorze” stała się przedmiotem 
zainteresowania mediów i opinii publicznej w Wielkiej Brytanii. Potrzeba 
zmiany dotychczasowej polityki wielokulturowości była wskazywana przez 
licznych ekspertów i działaczy społecznych. Hannana Siddiqui, przedstawi-
cielka stowarzyszenia Southall Black Sisters (SBS), zaproponowała przyjęcie 
podejścia „dojrzałej wielokulturowości”, które opierało się na wprowadzeniu 
i egzekwowaniu praw człowieka oraz uznaniu potrzeby interwencji przez pań-
stwo w obyczaje i porządki grup mniejszościowych, w celu ochrony kobiet  
i dziewcząt przed przemocą przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności 
(Grzyb 2016, s. 146).  Wyrazem zmiany dotychczasowej polityki było przyję-
cie przez władze krajowe licznych instrumentów prawnych, instytucjonalnych 
i społecznych mających na  celu eliminację zjawiska przemocy kulturowej. 

Ze statystyk opublikowanych przez służby policyjne wynika, że w latach 
2010-2014 w całej Wielkiej Brytanii zgłoszono ponad 11 tysięcy przypadków 
przestępstw opartych na „honorze” (Dame Louise Casey DBE CB 2016,  
s. 109). Liczba ta z pewnością pozostaje niedoszacowana, ponieważ przypadki 
złamania prawa w imię „honoru” często są akceptowane i ukrywane przed 
organami państwa przez grupę społeczną, z której pochodzą oprawca i ofiara. 

Mimo braku wyróżnienia w brytyjskim systemie prawnym kategorii 
przestępstw motywowanych „honorem”, w prawie krajowym funkcjonuje 
szereg rozwiązań, mających na celu zapobieganie i ochronę ofiar przemocy 
kulturowej. Przedmiotem artykułu będzie przegląd oraz analiza środków 
i instrumentów prawnych, funkcjonujących w prawie Anglii i Szkocji  
w odniesieniu do problemu zabójstw „honorowych”, okaleczania żeńskich 
narządów płciowych (ang. female genital mutilation, FGM), prasowania 
piersi (ang. breast ironing) oraz małżeństw wymuszonych. 

Pojęcie i charakterystyka zjawiska przemocy 
opartej na „honorze” 

Amerykańska historyczka — Greda Lerner datuje początki kształtowania 
się systemu patriarchalnego już na epokę neolitu, w której kobiece zdolności 
reprodukcyjne stały się kluczowym zasobem, gwarancją siły roboczej  
i przedmiotem prawa własności (Lerner 1986, s. 212). Od pierwszych staro-
żytnych kodeksów prawnych rodzina stanowiła podstawową instytucję kon-
troli kobiety i jej seksualności, sprawowanej najpierw przez ojca, a następnie 
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męża (Lerner 1986, s. 140). W modelu patriarchalnym władzę i kontrolę nad 
innymi członkami rodziny posiadał ojciec. Kobiety natomiast pozostawały 
podporządkowane męskim krewnym. 

Pojęcie „honoru” może być różnorodnie rozumiane. W omawianym 
kontekście termin ten odnosi się do reputacji i statusu społecznego jednostki, 
rodziny czy społeczności (Pan Hampshire Domestic Abuse Management 
Group & Honour Based Violence Strategic Action Group 2013, s. 5). Ho-
nor uzależniony jest od zachowania przez członków danej grupy społecznej 
przyjętych norm społecznych. Czyn niehonorowy postrzega się jako zerwanie 
z przyjętym system wartości (Heydari i in. 2021, s. 86–106). Zachowania 
niehonorowe przynoszą wstyd lub upokorzenie, szkodząc statusowi społecz-
nemu w danej grupie i ograniczając udział określonych jednostek w różnych 
aspektach życia społecznego.

W systemach społecznych opartych na „honorze” seksualność 
kobiety postrzegana jest jako wyraz wartości danej rodziny. Aby zachować 
honor swój i krewnych, kobiety zobowiązane są do zachowywania norm  
i wartości społecznych takich jak „czystość”, „skromność”, „niewinność” czy 

„powściągliwość” (Heydari i in. 2021, s. 86–106). Kobiety, które nie „chronią” 
swojej seksualności i odchodzą od norm społecznych są postrzegane jako przy-
noszące hańbę rodzinie. Postępowanie kobiet ma konsekwencje dla pozycji 
społecznej rodziny i jej udziału w życiu społecznym danej grupy.

W takich społeczeństwach przestępstwa „honorowe” są postrzegane jako 
akty przywrócenia bądź zagwarantowania zachowania honoru rodziny, jej 
statusu społecznego i możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. „Ukaranie” 
kobiety odbywa się zwykle z inicjatywy krewnych albo za ich przyzwoleniem. 
Warto zauważyć, że motywacją dla przemocy „honorowej” nie są same fakty 
czy czyny, ale ich postrzeganie i ocena. 

Amerykańscy badacze Ryan P. Brown i Lindsey L. Osterman określi-
li trzy czynniki, które związane są z żywotnością kultury „honoru” (Brown, 
Osterman 2012, s. 218–232). Po pierwsze, niespisane kodeksy „honorowe” 
rozwijają się w warunkach niedoboru zasobów. Po drugie kultura „honoru” 
jest tym silniejsza, im słabsza jest władza państwowa na danym terenie. Trze-
cim czynnikiem jest obowiązujące w społeczeństwie poczucie „niestałości mę-
skości”, która musi być nieustannie potwierdzana i udowadniania. 

Związek Wyższych Oficerów Policji (The Association of Chief Police 
Officers) definiuje „przemoc opartą na honorze” jako „przestępstwo lub 
zdarzenie, które zostało albo mogło zostać popełnione w celu ochrony lub 
obrony honoru rodziny i/lub społeczności” (Pan Hampshire Domestic Abuse 
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Management Group & Honour Based Violence Strategic Action Group, op. 
cit). Termin ten jest zatem związany z szeregiem opresyjnych i dyskrymina-
cyjnych praktyk. Niektóre z nich mają charakter przestępstwa: uwięzienie, 
pozbawienie wolności, uszkodzenie ciała, okaleczenie żeńskich narządów 
płciowych, gwałt, przymusowe małżeństwo, małżeństwo dzieci, morderstwo 
albo usiłowanie zabójstwa (Gorar 2021, s. 22). Jednakże w imię „honoru” 
funkcjonują także inne praktyki, takie jak: ograniczanie autonomii kobiety 
np. w zakresie wyboru męża, przymusowe dziewictwo czy prasowanie piersi 
(Gorar 2021, s. 22).

Kobieta może naruszyć społeczne kodeksy honorowe na przykład 
przez podejmowanie aktywności romantycznej czy seksualnej, dążenie do 
rozwodu czy samodzielnego wyboru partnera. Zachowania te postrzegane 
są jako przekraczanie granicy tego, co jest społecznie dopuszczalne. Taki 
sposób percepcji prowadzi do legitymizacji przemocy i dyskryminacji wobec 
niesubordynowanej kobiety. 

Warto podkreślić, że choć przestępstwa honorowe popełniane są głównie 
przeciwko kobietom, to ich ofiarami mogą stać się także mężczyźni (na 
przykład ze względu na nieheteroseksualną orientację). 

Okaleczenie żeńskich narządów płciowych (ang. 
female genital mutilation)

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje „okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych” jako „częściowe lub całkowite usunięcie zewnętrznych żeńskich 
narządów płciowych lub inne ich uszkodzenia przeprowadzane z powodów 
niemedycznych” (Światowa Organizacja Zdrowia). Okaleczenia dokonuje się 
najczęściej przed okresem dojrzewania.  Z punktu widzenia patriarchalnych 
społeczeństw, zabieg ten jest metodą kontroli kobiecego ciała i ma na celu za-
pobieganie podejmowaniu przez nich aktywności seksualnych, bez niszczenia 
ich zdolności do małżeństwa i posiadania potomstwa. 

Według dostępnych danych — ponad 100 tysięcy kobiet w wieku  
15-49 lat i ponad 24 tysiące w wieku powyżej 50 lat, jest zagrożonych 
okaleczeniem żeńskich narządów płciowych w Anglii i Walii (City, University 
of London Institutional Repository 2014, s. 3). W samym Londynie szacuje 
się, że prawie trzy procent kobiet w wieku 15-49 lat padło ofiarą okaleczania 
narządów płciowych (Macfarlane, Dorkenoo 2017).

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych zostało uznane w Wielkiej 
Brytanii za przestępstwo na mocy ustawy z 1985 r. Prohibition of Female 
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Circumcision Act, która został następnie zastąpiona przez Female Genital 
Mutilation Act z 2003 r.

Ustawa z 2003 r. definiuje okaleczenie żeńskich narządów płciowych jako 
„infibulację albo inne okaleczenie większych albo mniejszych warg sromowych 
lub łechtaczki” (Female Genital Mutilation Act 2003, sekcja 1 (1).). 
Za przestępstwo uznawane jest zarówno wykonywanie zabiegu (sekcja 1 (1)), 
jak i pomoc, podżeganie, poradnictwo oraz nakłanianie dziewczynki do okale-
czenia narządów płciowych (sekcja 2). Ustawa zakazuje także zabierania dziec-
ka w celu wykonania zabiegu za granicę, jak również pomocy, podżegania, 
poradnictwa czy zlecania tego czynu (sekcja 3). 

Sekcja 5 ustawy stanowi, że osoba winna popełnienia wymienionych 
przestępstw zagrożona jest karą pozbawienia wolności do czternastu lat 
lub/i karą grzywny, jeśli skazanie nastąpiło z aktu oskarżenia. Jeśli natomiast 
orzeczenie zapadło w trybie uproszczonym winny może być skazany na karę 
pozbawienia wolności do sześciu miesięcy lub/i karę grzywny (Female Genital 
Mutilation Act 2003, sekcja 5).

W 2015 r. parlament przyjął Serious Crime Act 2015, który znowelizo-
wał Female Genital Act 2015 (sekcje 70–75). Regulacja ta uznała za przestęp-
stwo zaniechanie ochrony dziewczynki poniżej 16 roku życia przez ryzykiem 
okaleczenia narządów płciowych poprzez niepodjęcie rozsądnych środków 
w celu ochrony dziecka, za które oskarżony ponosi odpowiedzialność rodzi-
cielską (Serious Crime Act 2015, sekcja 72). Ciężar udowodnienia podjęcia 
rozsądnych środków spoczywa na oskarżonym, który może uwolnić się od od-
powiedzialności m.in. wykazując, że poinformował właściwe organy o ryzyku 
okaleczenia narządów płciowych dziecka. 

Ustawa z 2015 r. zapewniła anonimowość skarżącym, którzy padli ofiarą 
okaleczania żeńskich narządów płciowych (Serious Crime Act 2015, sekcja 70). 

Ponadto regulacja Serious Crime Act upoważniła sądy rodzinne do wy-
dawania nakazów ochrony przed okaleczaniem żeńskich narządów płciowych 
(Female Genital Mutilation Protection Order), zapewniających natychmia-
stową ochronę rzeczywistych lub potencjalnych ofiar (Serious Crime Act 
2015, sekcja 73). Złamanie nakazu ochrony jest uznawane za przestępstwo 
zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Z wnioskiem o wydanie 
nakazu może wystąpić: ofiara, odpowiednia strona trzecia (np. władze lokal-
ne), a także — za zgodą sądu — inne osoby (Serious Crime Act 2015, sekcja 
73).  W zależności od okoliczności nakaz ochrony może nakładać prawnie 
wiążące zakazy, restrykcje lub wymagania, jak na przykład konfiskata paszpor-
tów w celu uniemożliwienia wywiezienia dziewczynki za granicę. 
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Jednocześnie ustawa zobowiązuje specjalistów pracujących w „zawodach 
regulowanych”, takich jak pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej oraz 
nauczyciele, do poinformowania organów policji, jeśli otrzymali informację, 
że dziewczynka poniżej 18 roku życia przeszła okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych, lub jeśli zaobserwowali fizyczne objawy wskazujące na okaleczenie 
narządów płciowych (Serious Crime Act 2015, sekcja 73).

Oprócz środków legislacyjnych w 2013 r. National Society for the 
Prevention of Cruelty to Children uruchomiło bezpłatną, ogólnokrajową 
infolinię dla osób zagrożonych okaleczeniem narządów płciowych (Gorar,  
op. cit., s. 100).

W 2014 r. rząd Wielkiej Brytanii powołał także specjalną jednostkę (the 
Female Genital Mutilation Unit) w celu zapewnienia wsparcia lokalnym 
społecznościom Anglii i Walii w zakresie pomocy ofiarom, podnoszenia 
poziomu wiedzy oraz opracowania polityk i praktyk mających na celu 
przeciwdziałanie zjawisku okaleczania żeńskich narządów płciowych (Gorar, 
op. cit., s. 100).

Prasowanie piersi (ang. breast ironing)

Prasowanie piersi jest „praktyką polegającą na uderzaniu, ściskaniu lub 
masowaniu rozwijających się piersi młodej dziewczyny zwykle rozgrzanym 
przedmiotem, aby przestały rosnąć, rosły wolniej lub całkowicie zaniknęły” 
(Tchoukou 2014). Podobnie jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych, 
prasowanie piersi ma na celu kontrolę kobiecej seksualności i zniechęcanie ich 
do podejmowania zachowań seksualnych.

W systemie karnym Anglii i Walii brak jest odrębnego przestępstwa 
prasowania kobiecych piersi. Organy państwowe w ocenie i karaniu tych 
zachowań muszą zatem opierać się na innych przepisach prawnych takich jak: 
ciężkie uszkodzenie ciała, tortury czy okrucieństwo wobec dzieci. 

Współcześnie obecne są głosy poparcia dla uznania prasowania piersi za 
odrębne przestępstwo, w celu rozszerzenia ochrony kobiet przed przemocą 
opartą na „honorze” (Gorar, op. cit., s. 132). Ze względu na fakt, że zjawisko 
to dotyka głównie młodych dziewczyn, zwraca się przede wszystkim uwagę na 
konieczność nałożenia na specjalistów takich jak nauczyciele czy pracownicy 
służby zdrowia i opieki społecznej obowiązku informowania organów pań-
stwa o podejrzeniu dokonywania praktyk prasowania piersi kobiety. 
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Małżeństwa wymuszone

Rząd brytyjski zdefiniował wymuszone małżeństwo jako „małżeństwo, 
w którym jedno lub oboje małżonków nie wyrażają zgody (lub w przypadku 
dorosłych osób „potrzebujących wsparcia”, czyli niepełnosprawnych mental-
nie, nie mogą wyrazić) na zawarcie małżeństwa i zachodzi sytuacja przymusu” 
(Forced Marriage Unit, 2014, s. 5). Przymus może obejmować fizyczną, psy-
chiczną, finansową, seksualną lub emocjonalną presję. Małżeństwo wymuszo-
ne nie jest tym samym, co małżeństwo zaaranżowane, w którym podstawową 
rolę w wyborze partnera czy partnerki odgrywają rodzice, jednakże ostateczna 
decyzja pozostawiona jest w rękach potencjalnych małżonków (Gorar, op. cit., 
s. 138). 

Małżeństwo wymuszone traktowane jest przez rząd brytyjski jako forma 
przemocy domowej (Foreign & Commonwealth Office i Foreign, Common-
wealth & Development Office, 2013). 

Znaczenie „honoru”  w niektórych kulturach ma zasadniczy wpływ na 
wzorce zawierania małżeństwa, zwłaszcza na kwestie prawa do wyboru mał-
żonka. Wymuszone małżeństwa służą kontroli kobiecej seksualności oraz 
ugruntowaniu porządku społecznego opartego na wartościach patriarchal-
nych, w którym kobieta jest podporządkowana mężczyznom i traktowana 
jako własność rodziny. Jednocześnie wymuszenie małżeństwa jest środkiem 
zapobiegającym zawarciu związku z osobą „niepożądaną” np. wyznającą inną 
religię. Naruszenie przez kobietę ustalonego porządku społecznego np. po-
przez dążenie do podjęcia autonomicznej decyzji w kwestii swojego małżeń-
stwa może stanowić zagrożenie dla „honoru” mężczyzny i rodziny, do której 
kobieta należy. Niekiedy źródłem wstydu dla rodziny może być także gwałt 
dokonany na kobiecie. Alternatywą dla zabójstwa ofiary jest wówczas zmusze-
nie jej do poślubienia oprawcy.

Zgodnie z obowiązującą ustawą dotyczącą małżeństwa  — Matrimonial 
Causes Act 1973 małżeństwo zawarte w wyniku przymusu jest nieważne (Ma-
trimonial Causes Act 1973, sekcja 12 (c)).  Małżeństwa wymuszone ze swojej 
natury łączą się z naruszeniem swobody wyboru strony albo stron. Takie mał-
żeństwo może zatem —  na mocy powołanej ustawy — zostać unieważnione 
w ciągu trzech lat od daty jego zawarcia (Matrimonial Causes Act 1973, sekcja 
13 (2)).

Jednocześnie małżeństwo wymuszone można traktować jako naruszenie 
art. 12 Human Rights Act 1998, którego przedmiotem jest prawo każdej  
 



131

PRZESTĘPSTWA „HONOROWE” Z PERSPEKTYWY PRAWA KARNEGO...

osoby, która osiągnęła odpowiedni wiek do zawarcia małżeństwa oraz 
założenia rodziny (Human Rights Act 1998, art. 12).

Pierwsze inicjatywy przeciwdziałania wymuszonym małżeństwom  
w Wielkiej Brytanii zostały podjęte w latach 90-tych ubiegłego wieku (Grzyb, 
op. cit., s. 259 i 260). W 1999 r. ministerstwo spraw wewnętrznych powoła-
ło Grupę roboczą do spraw wymuszonych małżeństw, w celu ustalenia skali 
występowania  tego zjawiska w Wielkiej Brytanii oraz określenia ewentual-
nych rozwiązań problemu. Efektem prac był opublikowany rok później raport  
A Choice by Right, który zawierał pierwsze rekomendacje działań mających na 
celu zwalczanie małżeństw wymuszonych. 

W 2007 r. brytyjski parlament przyjął Forced Marriage (Civil Protection) 
Act 2007 (FMA), który wprowadzał 19 nowych sekcji, Family Law Act 1996 
(Grzyb, op. cit., 263). Celem nowelizacji  było zapewnienie ochrony ofiarom 
wymuszonych małżeństw za pomocą środków cywilnoprawnych stosowanych 
przez sądy rodzinne.

Najważniejszą instytucją wprowadzoną przez Forced Marriage Act jest 
tzw. Forced Marriage Protection Order (FMPO) (część 4A Family Law Act 
1996). Może być on orzeczony w celu: ochrony osoby przed przymuszaniem 
do małżeństwa, przed usiłowaniem do zmuszenia do małżeństwa lub do 
ochrony osoby, która już została zmuszona do małżeństwa. W zależności od 
okoliczności nakaz ochrony może nakładać prawnie wiążące zakazy, restrykcje 
lub wymagania. Wniosek o wydanie nakazu może złożyć sama osoba zaintere-
sowana, osoba trzecia, działająca w imieniu ofiary lub każda inna osoba, jeżeli 
sąd wyrazi na to zgodę (Family Law Act 1996, sekcja 63). Nakaz może być 
także orzeczony w celu ochrony obywatela albo rezydenta brytyjskiego, którzy 
przebywają za granicą.  

Jednocześnie regulacja wprowadziła  możliwości ubiegania się przez ofia-
rę o zadosyćuczynienie za doznane szkody, krzywdy, urazy, niepokój i ból. 

Raport przygotowany rok po uchwaleniu nowelizacji wykazał, że choć 
Forced Marriage Act wprowadził środki ochrony ofiar małżeństw przymu-
sowych, to skala tego zjawiska de facto nie ulegała zmniejszeniu (House of 
Commons Home Affairs Committee 2011). Wraz z przejęciem władzy przez 
partię konserwatywną w 2010 r. rozwadze poddano kwestię ewentualnej kry-
minalizacji małżeństw przymusowych. 

Ostatecznie, przyjęty w 2014 r. Anti-social Behaviour, Crime and 
Policing Act 2014 w części 10, art. 120–122 za przestępstwo uznawał na-
ruszenie nakazu ochrony przed małżeństwem przymusowym oraz zmuszanie 
innej osoby do małżeństwa za pomocą przemocy, groźby lub innych form 
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przymusu (Grzyb, op. cit., s. 265). Pierwsze z tych przestępstw zagrożone jest 
karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku skazania 
za zmuszanie kogoś do zawarcia małżeństwa może zostać orzeczona kara do 
siedmiu lat pozbawiania wolności.

Zabójstwo  „honorowe” 

Zabójstwo „honorowe” jest najbardziej drastyczną manifestacją prze-
mocy opartej na honorze. Przez pojęcie to należy rozumieć morderstwo 
dokonane z premedytacją na dziewczynce lub kobiecie, przez jej krewnego,  
w celu „przywrócenia” utraconej reputacji społecznej rodziny (Jafri 2008,  
s. 18). Przestępstwo motywowane jest rzeczywistym albo domniemanym 
zachowaniem ofiary. Za przykład sytuacji, które mogą pchnąć oprawcę do 
zabójstwa można uznać choćby zaangażowanie się przez kobietę w pozamał-
żeński związek romantyczny, brak krwawienia podczas nocy poślubnej czy od-
mowę zawarcia małżeństwa. Zabójstwa są najczęściej dokonywane w wyniku 
wspólnej decyzji całej rodziny, a nie pojedynczej osoby (Kulczycki, Windle, 
2011, s. 1442-1464).

Pierwsze głośne morderstwa „honorowe” stały się przedmiotem 
zainteresowania brytyjskich mediów w latach 90-tych XX w. Na skutek 
uwagi medialnej oraz presji organizacji pozarządowych  zjawisko to uzyskało 
zainteresowanie polityków. 

Z raportu Komisji spraw wewnętrznych Izby Gmin wynika, że w Wielkiej 
Brytanii rocznie dochodzi do 12 zabójstw honorowych (House of Commons 
Home Affairs Committee 2008, s. 5). Liczba ta jest zapewne w rzeczywistości 
wyższa z uwagi na fakt, że czyny te często nie są zgłaszane organom ścigania 
albo są uznawane za zwykłe morderstwa lub samobójstwa.  

W systemie prawa brytyjskiego rozróżnia się przestępstwo morderstwa 
(murder) oraz przestępstwo zabójstwa (manslaughter). Oba te pojęcia określa-
ne są jednolitym mianem homicide, tzn. pozbawienie człowieka życia (Frącko-
wiak, 2009, s. 487-496). Przestępstwo morderstwa jest popełnione, gdy „oso-
ba o zdrowym umyśle i  odpowiednim wieku bezprawnie zabija inną osobę, 
pozostającą pod opieką Królowej, z zamiarem bezprawnego pozbawienia jej 
życia lub spowodowania poważnych obrażeń cielesnych” (Frąckowiak, 2009, 
s. 487-496). Czyn ten może być zatem dokonany jedynie umyślnie, z zamia-
rem bezpośrednim.

Przestępstwo zabójstwa natomiast może mieć charakter umyślny 
albo nieumyślny (voluntary manslaughter oraz involuntary manslaughter). 
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Zabójstwo umyślne wyczerpuje znamiona przestępstwa morderstwa. Jednak-
że obecność szczególnych okoliczności wpływających na psychikę przestępcy 
powoduje zmniejszenie jego winy i kwalifikację czynu jako zabójstwa.

Nieumyślne zabójstwo natomiast obejmuje sytuacje, w których sprawca 
bezprawnie zabił człowieka, jednak nie można mu przypisać zamiaru 
uprzedniego.

Zanim przypadki zabójstw „honorowych” stały się przedmiotem 
zainteresowania mediów brytyjskie sądy bywały dosyć wyrozumiałe dla 
sprawców. Zabójcy z powodzeniem powoływali się w swojej obronie na 
kwestie „różnic kulturowych” (Idriss 2015, s. 9-10). Argumentacja ta opie-
rała się na twierdzeniach, że ofiara przyniosła hańbę rodzinie i, że zabicie jej 
stanowiło obowiązek wynikający z kultury i wartości danej zbiorowości. W la-
tach 80-tych sędziowie w sprawach dotyczących przemocy w społecznościach 
imigrantów często wymierzali łagodniejsze wyroki, kwalifikując te czyny jako 
zabójstwo uprzywilejowane w oparciu o okoliczność prowokacji zamiast mor-
derstwa z premedytacją (premeditated murder) (Grzyb, op. cit., s. 151). 

Dokonując oceny czy zachowanie sprawcy można traktować jako wynik 
prowokacji, brytyjskie prawo zwyczajowe stosowało dwa testy (Frąckowiak, 
op. cit). Pierwszy dotyczył kwestii, czy działanie sprawcy przestępstwa spo-
wodowane było nagłą i tymczasową utratą samokontroli. Drugi test odnosił 
się do możliwości utraty kontroli, co sprowadzało się do odpowiedzi na pyta-
nie: czy rozsądna osoba postąpiłaby podobnie w sytuacji, w jakiej znalazł się 
sprawca. 

W sprawach zabójstw „honorowych” sądy brytyjskie musiały udzielić 
odpowiedzi na pytanie, czy czynniki takie jak wyznanie, pochodzenie czy 
kultura mogą mieć wpływ na stopień samokontroli. Uznać należy, że niekiedy 
okoliczności takie były wystarczające, by zakwalifikować czyn jako zabójstwo 
w oparciu o prowokację (np. w sprawie Shabira Hussaina z 1997 r.). 

W ciągu minionych lat podejście sądów brytyjskich do zabójstw 
„honorowych” uległo istotnej zmianie. Pod wpływem wzrostu społecznej 
świadomości na temat tego zjawiska odrzucono kulturowe próby 
wytłumaczenia aktów przemocy (Grzyb, op. cit., s. 153). Ponadto na podsta-
wie sekcji 54-56 

Coroners and Justice Act 2009 okoliczność prowokacji została zniesiona 
i zastąpiona przesłanką utraty kontroli (loss of control) (Gorar, op. cit., s. 204). 

Zgodnie z sekcją 54 (1) ustawy „jeżeli człowiek (D) zabija innego 
człowieka (V) lub jest stroną w jego zabiciu nie może być skazany za morder-
stwo, jeżeli:
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 a)  czyny i zaniechania D wynikały z utraty kontroli 
b) utrata kontroli miała kwalifikowany czynnik sprawczy 
c) osoba w wieku i płci D, z normalnym stopniem tolerancji  

i powściągliwości oraz znajdująca się w okolicznościach, w których znajdował 
się D, mogła zareagować w taki sam albo w podobny sposób, co D” (Coroners 
and Justice Act 2009, sekcja 54 (1)).

Przy ocenie czyny nie ma znaczenia, czy utrata kontroli miała charakter 
nagły. Jednocześnie powyższy przepis nie ma zastosowania, jeżeli zabójca 
działał w zamiarze zemsty (Coroners and Justice Act 2009, sekcja 54 (4)). 
Kwalifikowanym czynnikiem, powodującym utratę kontroli może być — 
zgodnie z ustawą —  między innymi obawa przed poważną przemocą. Ustawa 
wyłączyła niewierność małżeńską jako okoliczność mogącą wpłynąć na zmia-
nę kwalifikacji czynu. 

Pomimo, iż zniesienie na mocy Coroners and Justice Act 2009  
przesłanki prowokacji oraz wyłącznie okoliczności niewierności małżeńskiej 
jako potencjalnego czynnika utraty kontroli przez zabójcę należy ocenić jako 
pozytywną zmianę, niektórzy autorzy wskazują na potrzebę wyraźniejszego 
odniesienia się do problematyki przemocy „honorowej”. Specjalista w zakresie 
prawa karnego na Uniwersytecie Hertforshire —- Mukaddes Gorar jest zdania, 
że istnieje konieczność wyłączenia explicite przez regulacje prawne czynników 
kulturowych i religijnych, jako potencjalnych okoliczności mogących prowa-
dzić do utraty kontroli (Gorar, op. cit., s. 205). Jednocześnie niezbędne wy-
daje się  określenie wiążących wytycznych dotyczących wydawania wyroków 
w sprawach przemocy „honorowej” przez sądy w Anglii i Walii, by ograniczyć 
trudności pojawiające się w orzecznictwie i zapewnić traktowanie przez sądy 

„honoru” patriarchalnego jako czynnika obciążającego, a nie łagodzącego. 

Wnioski końcowe 

Obecne w patriarchalnych społeczeństwach przekonanie o zależności 
między postępowaniem kobiet a „honorem” rodziny, prowadzi do kontroli 
kobiecego ciała i ich potencjalnych czy rzeczywistych zachowań seksualnych. 
Praktyki oparte na „honorze” mogą przybrać różne formy przemocy fizycznej, 
psychicznej czy ekonomicznej. 

Mimo, iż prawo Anglii i Walii niewyróżniania odrębnej kategorii prze-
stępstw „honorowych”, w minionych latach podjęto próby stworzenia legisla-
cyjnych i instytucjonalnych ram pozwalających na zapobieganie i zwalczanie 
tego zjawiska. 



135

PRZESTĘPSTWA „HONOROWE” Z PERSPEKTYWY PRAWA KARNEGO...

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych i prasowanie piersi to akty 
przemocy popełniane  wobec dziewczynek, których celem jest ograniczenie 
ich aktywności seksualnej i uniknięcie ryzyka naruszenia honoru rodziny. 
Obie te praktyki ingerują w ciało dziewczyny, aby uczynić ją mniej zdolną do 
cieszenia się współżyciem seksualnym i mniej atrakcyjną dla mężczyzn. 

Prawo Anglii i Walii uznaje okaleczanie żeńskich narządów płciowych 
za przestępstwo. Prasowanie piersi jest natomiast rzadziej spotykanym i nie 
wyodrębnionym prawnie zjawiskiem, które wydaje się jednak zyskiwać coraz 
więcej uwagi opinii publicznej (Gorar, op. cit., s. 135). 

Polityka i podejście władz Wielkiej Brytanii do problemu wymuszonych 
małżeństw w ciągu ostatnich lat wyraźnie ewoluowały od milczącego tolero-
wania zjawiska poprzez zauważenie problemu aż po coraz bardziej zdecydo-
wane i represyjne regulacje normatywne. W 2007 r. przyjęto regulację, za-
pewniającą środki cywile dla potencjalnych i rzeczywistych ofiar małżeństw 
wymuszonych, która została następnie uzupełniona przez Anti-social Beha-
viour, Crime and Policing Act 2014, na mocy którego zmuszanie innej osoby 
do zawarcia małżeństwa zostało uznane za przestępstwo. 

Zabójstwo „honorowe” jest najbardziej brutalną formą przemocy 
„honorowej”. Angielski i walijski system karny nie przyjął odrębnych regulacji 
dotyczących tego rodzaju zbrodni. Brak świadomości społecznej oraz działań 
ustawodawcy powodował trudności w rozstrzyganiu przez sądy spraw  
o morderstwa „honorowe”. Obecnie jednak zabójstwa tego typu są z reguły 
surowo karne, a obrona w oparciu o odrębności kulturowe jest odrzucana. 

Pomimo uznania wielu praktyk przemocy „honorowej” za niezgodnych 
z prawem, uznać należy, że pozostają one wciąż akceptowane wewnątrz wielu 
społeczności. Rozważania na temat skuteczności działań legislacyjnych, pod-
kreślają także naturalne granice prawa jako instrumentu zmiany społecznej. 
Nie wszystkie rodzaje aktów motywowanych „ochroną honoru” mogą być 
skutecznie rozwiązane przez środki prawne. 

W procesie zwalczania przemocy „honorowej” konieczne wydaje się 
przyjęcie wielopłaszczyznowego podejścia. Obok rozwiązań prawnych i in-
stytucjonalnych, niezbędne są także inne działania, jak szkolenie specjalistów: 
policjantów, lekarzy czy nauczycieli, by zapewnić im kompetencje odpowied-
nie do rozpoznawania, zapobiegania i informowania o aktach przemocy. Jed-
nocześnie nie mniej istotne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa po-
przez odpowiednią edukację na temat różnych form przemocy, w tym także 
tej opartej na koncepcji „honoru” i przeciwdziałania im. 
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Seksualność w brytyjskim 
prawie karnym 

Abstrakt: Na podstawie ustawodawstwa europejskiego, wyróżnić 
można dwa modele legislacyjne, które umożliwiają dokonanie kwa-
lifikacji czynu polegającego na podjęciu czynności seksualnych, jako 
przestępstwa gwałtu: po pierwsze, model oparty na przymusie (ang. 
coercion-based model), w którym dla zakwalifikowania danego aktu 
seksualnego jako gwałtu wymagane jest, aby był on wywołany przez 
sprawcę za pomocą przymusu, przemocy, siły fizycznej lub groźby uży-
cia przemocy lub siły fizycznej; po drugie, model oparty na zgodzie 
(ang. consent-based model), w którym kwalifikacja danego czynu jako 
gwałtu uzależniona jest od faktu braku wyrażenia zgody przez jedną 
z osób uczestniczących w stosunku seksualnym. Ustawa o przestęp-
stwach seksualnych z 1967 r. (ang. Sexual Offences Act 1967), do któ-
rej powstania przyczyniło się opracowanie Raportu Wolfendena (ang. 
Report of the Departmental Committee on Homosexual Offences and 
Prostitution lub the Wolfenden report, tj. opublikowanego w 1957 
roku dokumentu dotyczącego prawnego położenia prostytucji oraz ho-
moseksualizmu), ustanawiała wiek zgody na homoseksualne stosunki 
pomiędzy mężczyznami na poziomie 21 lat. Z kolei wiek zgody (ina-
czej wiek przyzwolenia), to minimalny wiek umożliwiający uznanie 
danej osoby za zdolną do wyrażenia przyzwolenia na czynności sek-
sualne z inną osobą. Na przestrzeni wieków, wiek zgody (ang. age of 
consent) ulegał stopniowym zmianom, poczynając od poziomu 12 lat 
pod koniec XIII w., poprzez jego podniesienie do lat 13 u schyłku 
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XIX w., kończąc na 16. roku życia obecnie. Aktualne regulacje, wśród 
czynności dozwolonych dla osoby znajdującej się powyżej wieku przy-
zwolenia, wyróżniają: penetrację seksualną, seks oralny i wzajemną ma-
sturbację. Podejmowanie współżycia płciowego z małoletnim w wieku 
ochronnym (tj. poniżej wieku zgody) jest w Wielkiej Brytanii pena-
lizowane, narażając sprawcę takiego czynu na karę pozbawienia wol-
ności, której wysokość zależna jest również od wieku samego spraw-
cy (odpowiedzialność karna osoby przed ukończeniem 18 r.ż. będzie 
bowiem niższa, niż osoby pełnoletniej). Jean Golding, emerytowana 
profesor epidemiologii pediatrycznej i okołoporodowej na Uniwersy-
tecie w Bristolu, przeprowadziła badania dotyczące okresu dojrzewa-
nia płciowego, który ma niebagatelne znaczenie w procesie tworzenia 
norm związanych z podejmowaniem przez młode osoby czynności  
o charakterze seksualnym. Jej badania wykazały, że w porównaniu do 
lat 70-tych, średni wiek rozpoczęcia miesiączkowania obniżył się o po-
nad rok. Mogłoby się więc wydawać, że dojrzałość płciowa osiągana 
jest coraz wcześniej, co jednak pozostaje w sprzeczności z tendencją-
do podwyższania wieku zgody przez ustawodawców poszczególnych 
państw. Praca ma charakter przeglądowy i dotyczy penalizacji szeroko 
rozumianej seksualności na gruncie brytyjskiego prawa karnego, obej-
mując m.in. prawnie ważne wyrażenie zgody na seks, wiek przyzwo-
lenia, stosunki kazirodcze czy homoseksualne, poprzez stworzenie 
kompleksowego rysu historycznego przytoczonych czynów, wraz ze 
wskazaniem czynników prowokujących zmiany w ustawodawstwie 
brytyjskim na przestrzeni lat. 

Słowa kluczowe: seksualność, gwałt, brytyjskie prawo karne

Uwagi wprowadzające

Seksualność jest jednym z głównych czynników wpływających na za-
wiązywanie więzi interpersonalnych, zarówno w wymiarze społecznym, jak  
i biologicznym. Świadomość własnej seksualności jest z kolei zależna od wielu 
zmiennych, takich jak doświadczenie życiowe czy zmiany zachodzące w spo-
łeczeństwie. Jej brak pociąga jednak za sobą szereg konsekwencji i zagrożeń,  
w związku z czym zagadnienie seksualności pozostaje w ścisłej korelacji z pro-
blematyką przestępczości na tle seksualnym. 

Ze względu na szerokie spektrum przestępstw tego typu, w niniejszym 
opracowaniu omówione zostały jedynie wybrane zagadnienia z nią związane. 
Wielokrotnie pojawiają się odwołania do obowiązujących w Wielkiej Brytanii 
przepisów dotyczących przestępstw takich jak gwałt czy kazirodztwo, które 
najczęściej poprzedza rys historyczny. Nie sposób jednak omówić każdego  
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z wyróżnionych przez ustawodawstwo czynów zabronionych, dlatego też po-
minięto m.in. aspekty związane z zoofilią, nekrofilią czy ekshibicjonizmem. 
W celu dochowania wierności źródłom, dzięki którym stworzenie tego opra-
cowania było możliwe, większość nazw nie została przetłumaczona na język 
polski, a tym przetłumaczonym towarzyszy w tekście angielski odpowiednik. 
Cytowane fragmenty również umieszczono w oryginale, jako że ich specyfika 
w pełni oddaje charakter omawianych zagadnień.

Idea of consent

Wiek zgody (lub wiek przyzwolenia) to określenia odnoszące się do mini-
malnego wieku umożliwiającego uznanie danej osoby za zdolną do wyrażenia 
ważnej prawnie zgody na podejmowania czynności seksualnych1 z inną osobą. 
Wiek zgody został ustanowiony po raz pierwszy na gruncie Statute of West-
minster 1275 i wynosił wtedy 12 lat. Dopiero 600 lat później podniesiono go 
do lat 13 wraz z uchwaleniem Offences Against the Person Act 1875. Jeszcze 
w 1861 roku ustawa określała wiek przyzwolenia na poziomie 12 lat. Zgodnie 
z tym aktem, wszelkie stosunki seksualne z dziewczynkami poniżej 10 roku 
życia były traktowane jako poważne przestępstwo (ang. felony), a tym samym 
zagrożone karą śmierci, podczas gdy stosunki seksualne z dziewczynkami po-
wyżej 10 a poniżej 12 roku życia uznawano za występek (ang. misdemeanour) 
zagrożony karą pozbawienia wolności z dodatkową możliwością orzeczenia 
ciężkich robót. Wraz ze zmianą wieku przyzwolenia w 1875 roku, odpo-
wiednio zmieniły się także powyższe regulacje, podnosząc granice kolejno do  
12 lat oraz do przedziału 12-13 lat. Kolejne zmiany w ustawodawstwie miały 
miejsce dekadę później. Na mocy The Criminal Law Amendment Act 1885 
podwyższono wiek zgody z 13 do 16 roku życia, a także wspomniane granice, 
tym razem odpowiednio do 13 lat oraz do przedziału 13-16 lat. 

W 1917 roku powstał projekt ustawy, w którym zawarto propozycję pod-
wyższenia wieku zgody z 16 do 17 lat, lecz został przegłosowany przez stałą 
komisję Izby Gmin jednym głosem, w związku z czym zmiany nie mogły zo-
stać dokonane. Cztery lata później podobna propozycja była rozważana przez 
Izbę Lordów. W 1925 roku w Report of the Departmental Committee on Sexual 
Offences against Young Persons przedstawiono rekomendacje dotyczące zmian 
ustawodawstwa, a wśród zaleceń znajdowało się podniesienie wieku zgody do 

1 Stosunki seksualne w wymienionych aktach określane były mianem carnal knowledge.  
W połowie XX w. zastąpiono je sformułowaniem sexual intercourse na gruncie Sexual Offences 
Act 1956.
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17 lat. Na współczesny kształt wieku przyzwolenia w znacznej mierze wpłynę-
ła jednak postawa chrześcijańskiej reformatorki społecznej Josephine Butler2, 
która w trakcie kampanii przeciwko handlu ludźmi w celach seksualnych  
w II poł. XIX w. walczyła o podniesienie wieku zgody z 12 do 16 lat. 

W związku z długotrwałą kryminalizacją homoseksualizmu, propo-
zycja ustanowienia wieku zgody dla stosunków jednopłciowych pojawi-
ła się dopiero na gruncie Wolfenden Report z 1957 roku i wynosiła 21 lat.  
W 1975 roku po raz pierwszy zwrócono się w tej sprawie do Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka. Stwierdzono jednak, że granica 21 lat nie 
narusza postanowień Europejskiej konwencji praw człowieka. W 1977 roku 
zaproponowano poprawkę, która miała obniżyć ten wiek do 18 lat, lecz Izba 
Lordów odrzuciła propozycję zawartą w Sexual Offences (Amendment) Bill.  
W 1993 roku Hugo Greenhalgh, William Parry i Ralph Wilde podnieśli, iż 
Wielka Brytania ma najwyższy wiek zgody w Europie. Rozpoczęto wówczas 
debatę w parlamencie Wielkiej Brytanii, co skutkowało powstaniem w 1994 
roku Criminal Justice and Public Order Act, w którym obniżono granicę 
wiekową dla stosunków homoseksualnych do poziomu 18 lat. Mimo to nie-
ustannie podnoszono, że granica jest zbyt wysoka. W 1997 roku po raz pierw-
szy Europejska Komisja Praw Człowieka przyjęła stanowisko, że podwyższony 
wiek zgody jest przejawem dyskryminacji i narusza tym samym postanowie-
nia Europejskiej konwencji praw człowieka. Stanowisko Komisji było przy-
czyną rozpoczęcia procesu legislacyjnego i wdrożenia ustawy Sexual Offences 
(Amendment) Act 2000. Obniżono w ten sposób wiek przyzwolenia dla ho-
moseksualnych stosunków seksualnych do 16 lat w Anglii, Walii, i Szkocji 
oraz do 17 lat w Irlandii Północnej. Obecnie wiek zgody wynosi w Wielkiej 
Brytanii 16 lat, niezależnie od orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. 
Osobie dokonującej określonych czynności o charakterze seksualnym z osobą 
znajdującą się poniżej wieku zgody grozi kara do 14 lat pozbawienia wol-
ności, natomiast sprawcy, który nie ukończył 18 roku życia, grozi kara do  
5 lat pozbawienia wolności. Przyjęty w brytyjskim ustawodawstwie model za-
kłada więc ograniczenie odpowiedzialności z uwzględnieniem różnicy wieku 
między ofiarą a sprawcą. Przepisy w obecnym kształcie przewidują zaostrze-
nie kary za dopuszczenie się przestępstwa seksualnego przeciwko dziecku  
 

2 Butler była angielską feministką i reformatorką społeczną działającą w epoce wiktoriańskiej 
(okres panowania królowej Wiktorii Hanowerskiej w latach 1837-1901). Zawdzięcza się jej 
również obecny kształt regulacji dotyczących handlu ludźmi w celach seksualnych (patrz:  
5. Prostytucja).
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znajdującemu się w wieku poniżej 13 roku życia. Takie czyny zagrożone są 
karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Przytoczone regulacje wynikają z Rape and other offences against child-
ren under 13 oraz Child sex offences, będących częściami ustawy Sexual Of-
fences Act 2003. Przesłankami są więc kolejno: zachowanie się w określony  
w przepisie sposób oraz naruszenie wyznaczonej granicy wieku. Nieco inaczej 
kształtuje się kwestia gwałtu oraz napaści seksualnej3. O ile jedną z przesłanek 
jest podobne lub tożsame zachowanie, jak w przypadku przestępstw seksual-
nych przeciwko dzieciom, o tyle przesłanka wieku zastąpiona jest przesłan-
ką w postaci braku zgody drugiej osoby na podjęcie określonych czynności 
seksualnych. 

W ramach europejskiej teorii prawa karnego wyróżnia się dwa mode-
le dotyczące gwałtów oraz innych form przemocy seksualnej. Coercion-based 
model zakłada możliwość uznania czynu za gwałt w sytuacji, gdy akt seksualny 
został dokonany za pomocą przymusu, przemocy, siły fizycznej bądź groźby 
użycia przemocy lub siły fizycznej. Model ten spotkał się z szeroką krytyką, 
spowodowaną m.in. dodatkowymi wymogami stawianymi ofierze, takimi 
jak konieczność wykazywania aktywnego oporu przeciwko napaści, czy też 
nie prowokowania sprawcy ubiorem. Dodatkowo, model ten nie obejmuje 
swoim zakresem wielu dokonywanych względem osób nie będących w stanie 
odeprzeć ataku potencjalnych czynności, które obiektywnie należałoby uznać 
za gwałt bądź inną formę przemocy seksualnej. Do ich przykładów zaliczyć 
należy: wykorzystanie seksualne osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu 
bądź innego środka odurzającego, osoby śpiącej bądź sparaliżowanej, a także 
osoby słabej fizycznie. Consent-based model zakłada możliwość uznania czy-
nu za gwałt w sytuacji, gdy akt seksualny został dokonany bez zgody drugiej 
osoby (Koljonen, 2019). Model ten zapewnia silniejszą ochronę prawną ofiar 
napaści seksualnych. Prawnokarne regulacje funkcjonujące w Wielkiej Bryta-
nii opierają się na założeniach drugiego ze wspomnianych modeli. Na przykła-
dzie przestępstwa zgwałcenia, w Sexual Offences Act 2003 czytamy: 

3 Gwałt (ang. rape) rozumiany jest jako czyn polegający na tym, że sprawca „intentionally 
penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis”. Napaść seksualna 
(ang. assault) dzieli się z kolei na assault by penetration, który od gwałtu różni się zastąpieniem 
przez ustawodawcę słowa „penis” sformułowaniem „a part of his body or anything else”; oraz 
sexual assault, czyli czyn dokonywany przez osobę, która „intentionally touches another person 
(B), (…) [and] the touching is sexual”. Pod użytym w tekście wyrażeniem „napaść seksualna” 
należy więc rozumieć zarówno assault by penetration, jak i sexual assault.
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A person (A) commits an offence if—

(a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another 
person (B) with his penis,

(b) B does not consent to the penetration, and

(c) A does not reasonably believe that B consents.

Ustalenie, czy towarzyszące sprawcy przekonanie co do zgody wyrażonej 
przez drugą osobę jest uzasadnione, powinno obejmować wszelkie okolicz-
ności, w tym kroki podejmowane przez sprawcę w celu upewnienia się co do 
istnienia zgody. 

Incest

Odrębną grupę przestępstw stanowią czyny należące do Familial child 
sex offences oraz Sex with an adult relative wspomnianej ustawy. Sięgając do 
najstarszych źródeł, zakaz dotyczący stosunków kazirodczych odnaleźć można 
w Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu, w której wprost wyliczone zostały 
osoby, z którymi nawiązywanie intymnych kontaktów jest niedopuszczalne. 
Do momentu ustanowienia na początku XX w. The Punishment of Incest 
Act 1908, kazirodztwo uznawane było za przestępstwo kościelne karane po-
kutą. Ustawa po raz pierwszy zabroniła w Anglii oraz Walii utrzymywania 
przez mężczyzn stosunków seksualnych z kobietą, jeśli wiedział on, że jest ona 
jego wnuczką, córką, siostrą (w tym przyrodnią siostrą) bądź matką (Hughes, 
1964). Nie oznacza to jednak, że nie próbowano wcześniej uregulować tych 
kwestii. W okresie bezkrólewia (łac. interregnum) w latach 1649-1660, wśród 
wydanych rozporządzeń (ang. ordinances) znalazł się m.in. An Act for suppres-
sing the detestable sins of Incest, Adultery and Fornication, zgodnie z którym:

For the suppressing of the abominable and crying sins of Incest, 
Adultery and Fornication, wherewith this Land is much defiled, and  
Almighty God highly displeased; Be it Enacted by the Authority of 
this present Parliament, That if any person or persons whatsoever, (…) 
Marry, or have the carnal knowledge of the Body of his or her Grand-
father or Grandmother, Father or Mother, Brother or Sister, Son or 
Daughter, or Grandchilde, Fathers Brother or Sister, Mothers Broth-
er or Sister, Fathers Wife, Mothers Husband, Sons Wife, Daughters 
Husband, Wives Mother or Daughter, Husbands Father or Son; all 
and every such Offences are hereby adjudged and declared Incest: And 
every such Offence shall be, and is hereby adjudged Felony; and every 
person offending therein, and confessing the same, or being thereof 
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convicted by verdict (…) shall suffer death as in case of Felony, with-
out benefit of Clergy (…)4.

W Anglii oraz Walii na mocy Sexual Offences Act 2003 zastąpiono prze-
stępstwo kazirodztwa dwoma innymi grupami przestępstw: przestępstwami 
seksualnymi wobec dzieci (Familial child sex offences) oraz stosunkiem sek-
sualnym z dorosłym krewnym (Sex with an adult relative). Pokrewieństwo 
stanowiące przesłankę w.w. czynów zabronionych definiowane jest w nastę-
pujący sposób: „The ways that A may be related to B are as parent, grand-
parent, child, grandchild, brother, sister, half-brother, half-sister, uncle, aunt, 
nephew or niece.” Za stosunek seksualny pomiędzy osobami znajdującymi 
się w którymś ze wskazanych powiązań grozi kara do 2 lat pozbawienia wol-
ności, natomiast aktywność seksualna podjęta z dzieckiem będącym człon-
kiem rodziny zagrożona jest karą pozbawienia wolności w wysokości do 14 lat.  
W Irlandii Północnej podobne czyny penalizowane są na mocy Sexual Offenc-
es (Northern Ireland) Order 2008, w Szkocji z kolei - Criminal Law (Consol-
idation) (Scotland) Act 1995, której przepisy skutecznie zastąpiły Incest and 
Related Offences (Scotland) Act 1986. Obowiązujący wcześniej Incest Act 
1567 włączył do szkockiego prawa karnego rozdział 18. Księgi Kapłańskiej.  
W styczniu 2016 roku do Scottish Parliament's Public Petitions Committee 
złożona została petycja zakładająca dekryminalizację stosunku kazirodczego 
dla dorosłych powyżej 21 roku życia, będącego wynikiem zgodnego oświad-
czenia woli obydwu stron. Nie wywołała jednak zmian w ustawodawstwie.

Penalizacja stosunków homoseksualnych.  
Sodomy law

Penalizacja stosunków homoseksualnych ma swoje początki już w Biblii, 
gdzie czytamy: „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobie-
tą. To jest obrzydliwość!” (Biblia Tysiąclecia, Kpł 18, 23). Pierwszym przeja-
wem sodomy law był The Buggery Act z 1533 roku, uchwalony za panowania 
Henryka VIII Tudora. Zgodnie z nim, homoseksualny stosunek miał być 
uznawany za przestępstwo i podlegać tym samym karom, co inne przestęp-
stwa, takie jak m.in. morderstwo. W przypadku skazania za zdradę lub zbrod-
nię, nie tylko wykonywano karę śmierci, ale pozbawiano również winnego 
oraz jego potomków wszelkich praw do rangi i tytułu, ziem i dóbr oraz praw 

4 W związku z toczącą się ówcześnie wojną domową, Parlament wydawał akty, które ze względu 
na brak królewskiej zgody nazywano ordinances. Po okresie bezkrólewia zostały unieważnione.



148

KATARZYNA OSMENDA, Agnieszka Szulierz 

do spadku5. Rozporządzenia, nazywane Sodomy Statutes, uchwalane były 
także przez późniejszych władców, takich jak Edward VI Tudor lub Elżbieta 
I Tudor (Kirby, 2013). W czasach istnienia Zjednoczonego Królestwa Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii (1801-1922) kontakty seksualne osób tej samej płci 
były zakazane. Podobnie jak w Biblii, regulacje określane mianem sodomy law 
obejmowały jedynie męski homoseksualizm, podczas gdy kontakty seksualne 
między kobietami pozostawały dla prawa indyferentne. Kontrast w podejściu 
do każdej z płci pogłębia się jeszcze bardziej, zważając na niezwykle suro-
wy charakter kar przewidzianych w przypadku współżycia mężczyzn. Jeszcze  
w drugiej połowie XIX w. homoseksualistom groziła kara śmierci. Sytuacja 
uległa zmianie dopiero w 1861 roku wraz z ustanowieniem Offences Against 
the Person Act, kiedy to karę śmierci zastąpiono ciężkimi robotami lub karą 
pozbawienia wolności w wymiarze nie mniejszym niż 10 lat. 

Kolejne zmiany w ustawodawstwie nastąpiły w 1885 roku za sprawą bry-
tyjskiego polityka i przeciwnika homoseksualizmu, Henry’ego Labouchere’a, 
pomysłodawcy sekcji 11 The Criminal Law Amendment Act 1885, znanej 
również jako Labouchere Amendment.  Na jej podstawie, wszelkie przejawy 
gross indecency (rażącej nieprzyzwoitości, obrazy moralności), oznaczającej 
podejmowanie kontaktów seksualnych między osobami tej samej płci, uzna-
wane były za przestępstwo. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych regu-
lacji, sprawcami mogli być wyłącznie mężczyźni - poprawka nie odnosiła się 
w żadnym zakresie do aktywności seksualnych podejmowanych pomiędzy 
kobietami. Labouchere początkowo wnosił o minimalny wymiar kary w wy-
sokości siedmiu lat ciężkich robót, lecz finalnie, po ingerencji ministra spraw 
wewnętrznych (ang. Home Secretary) i prokuratora generalnego (ang. Attorney 
General), minimalny wymiar kary pozbawienia wolności został ustanowiony 
na okres nieprzekraczający 2 lat wraz z ewentualnym połączeniem z ciężkimi 
robotami (with or without hard labour). Co istotne, nie istniała żadna definicja 
gross indecency. Nie zachodziła również konieczność udowodnienia wystąpie-
nia stosunku seksualnego, w związku z czym za przestępstwo uchodziły nawet 
zachowania takie jak wymiana listów między partnerami. W wyniku wejścia  
 
 

5 Następstwa prawne wykonania wyroku (ang. attainder) obejmowały praktykę określaną mia-
nem zepsucia krwi (ang. corruption of blood). Często stanowiły polityczne narzędzie wykorzy-
stywane przez władców w stosunku do swoich przeciwników. Do 1814 roku corruption of 
blood było automatyczną konsekwencją skazania za przestępstwo. Praktyka ta została zniesiona 
ustanowieniem The Corruption of Blood Act, jednak wciąż obowiązywała w przypadku zdrady 
wobec kraju lub morderstwa (Behr, 1998).
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w życie Labouchere Amendment, karę ponieśli m.in. Oscar Wilde oraz an-
gielski matematyk Alan Turing, który w 1954 roku popełnił samobójstwo6.

Pierwsze zauważalne zmiany miały miejsce w połowie XX w. W 1957 
roku opublikowano Wolfenden Report (The Report of the Departmental 
Committee on Homosexual Offences and Prostitution), opowiadający się 
za dekryminalizacją homoseksualizmu. Rząd dopiero po 10 latach wdrożył  
w życie postulaty raportu, czego wynikiem było powstanie Sexual Offences 
Act 1967. Ustawa została wsparta przez Kościół Anglii oraz Izbę Lordów  
i częściowo zalegalizowała w Anglii kontakty seksualne między mężczyznami 
w wieku powyżej 21 lat, o ile pozostawały one w sferze prywatnej. Szkocja 
oraz Irlandia Północna na podobne zmiany zdecydowały się dekadę później, 
odpowiednio w 1980 i 1981 roku. Na zmiany ustawodawstwa w Irlandii Pół-
nocnej znaczący wpływ miało orzecznictwo7.

Prostytucja

W rozważaniach nad historią seksualności w prawie Wielkiej Brytanii 
nie sposób pominąć aspektu, który także współcześnie jest przedmiotem kon-
trowersji8. Podwójne standardy istniejące w XIX-wiecznych przepisach nie 
dotyczyły bowiem wyłącznie homoseksualizmu, ale i prostytucji. W związku 
ze wzmożonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych, na 
podstawie Contagious Diseases Act 1864 zezwolono policji miast portowych 
na aresztowanie podejrzanej w celu poddania jej badaniom medycznym. Wy-
starczające było domniemanie, iż kobieta trudzi się prostytucją. Podejrzenie 
świadczenia usług seksualnych nie musiało być poparte dowodami, czego 
skutkiem były aresztowania wynikające jedynie z subiektywnego przekonania 
policjanta. Efektem takiego stanu rzeczy niejednokrotnie był więc uszczerbek 
na wizerunku kobiety i związane z tym konsekwencje społeczne. Mężczyźni 

6 W 2013 roku Turing otrzymał królewskie ułaskawienie. Alan Turing Law to nieformalne 
określenie na prawo funkcjonujące w Anglii i Walii, zawarte w Policing and Crime Act 2017, 
które służy ułaskawianiu mężczyzn skazanych na podstawie dawnych regulacji delegalizujących 
aktywności homoseksualne.
7 Sprawa Dudgeon przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 22 października 1981 r. (skarga 
nr 7525/76) toczyła się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i dotyczyła penaliza-
cji dobrowolnych aktów homoseksualnych pomiędzy dorosłymi mężczyznami. W orzeczeniu 
stwierdzono, że panujące wówczas przepisy naruszają prawo do prywatności gwarantowane 
przez art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
8 Komisja Specjalna do Spraw Wewnętrznych (ang. House of Commons Home Affairs Com-
mittee) w trzecim raporcie z posiedzenia 2016-17 jako potencjalne korzyści wynikające z pełnej 
dekryminalizacji prostytucji wymienia m.in. lepszą współpracę osób zajmujących się świadcze-
niem usług seksualnych z władzami. Wśród wad takiego rozwiązania pojawia się z kolei ryzyko 
wzmożenia zjawiska handlu ludźmi czy też wykorzystywania seksualnego.
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nie podlegali powyższemu prawu, mimo że w tożsamym stopniu odpowiadali 
za przenoszenie chorób wenerycznych.

W związku z ówczesnym kształtem regulacji oraz ich powszechną kry-
tyką, Josephine Butler, członkini Ladies National Association for the Repeal 
of the Contagious Diseases Act, skrytykowała sposób przyjęcia ustawy przez 
garstkę przedstawicieli w Izbie Gmin i podniosła, że:

Every woman has a right, a Divine right, to protect the secrets of her 
own person; it is her inalienable right. The forcible inspection of a man 
bears no comparison in cruelty and indecency to the forcible exam-
ination of a woman. We care not how sinful, how criminal the poor 
victim may be, so long as she bears the outward semblance, though in 
the most blighted form, of womanhood (Wallis, 2014).

Komisja Królewska (ang. The Royal Commission) stanęła jednak na sta-
nowisku, że „[there is] no comparison to be made between prostitutes and 
the men who consort with them. With the one sex the offence is committed 
as a matter of gain; with the other it is an irregular indulgence of a natural 
impulse.” (Matthews-Jones, 2016). W wyniku kampanii przeciwko Con-
tagious Diseases Act, w której nieustannie podkreślano kwestię stosowania 
przez ustawodawców podwójnych standardów, w 1886 roku ustawa została 
uchylona. Rok wcześniej, w 1885 roku, Butler zaangażowała się w kampa-
nię mającą na celu ujawnienie dziecięcej prostytucji na terenie Zjednoczone-
go Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii i przekonała do pomocy redaktora  
The Pall Mall Gazette, Williama Thomasa Stead’a. W jego przekonaniu, naj-
lepszym sposobem udowodnienia istnienia dziecięcej prostytucji w Londynie 
był zakup młodej dziewczyny. Butler przedstawiła Stead’a byłej prostytutce 
prowadzącej dom publiczny. Te powiązania umożliwiły mu nabycie 13-letniej 
dziewczynki. Sprawa znana jest jako Elisa Armstrong Case i wywołała wówczas 
skandal w Wielkiej Brytanii. Dziewczynka została wykorzystana do ujawnie-
nia przestępczych precedensów pod pretekstem pracy w roli służącej. Tego 
samego roku Stead opublikował serię artykułów pt. „The Maiden Tribute of 
Modern Babylon”, ujawniających zjawisko dziecięcej prostytucji. Chwilę po 
publikacji pierwszego z artykułów, Butler wygłosiła przemówienie, wzywa-
jąc do zwiększenia ochrony małoletnich i podniesienia wieku przyzwolenia. 
Wskutek tego, w parlamencie wznowiono rozmowy na temat podniesienia 
wieku zgody, których wynikiem było uchwalenie w 1885 roku Criminal 
Law Amendment Act (patrz: 2. Idea of consent), a więc cel aktywistów został 
osiągnięty. William Stead został jednak oskarżony za winnego uprowadzenia 
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dziewczynki i kuplerstwa (ang. procurement), a następnie skazany na karę  
3 miesięcy pozbawienia wolności.

Uwagi końcowe

Na kształt poszczególnych regulacji dotyczących prostytucji czy homo-
seksualizmu ogromny wpływ miały podwójne standardy moralne, jakimi 
charakteryzowało się społeczeństwo. Przedmiotem zainteresowania ustawo-
dawców w kontekście przepisów penalizujących czyny homoseksualne była 
wyłącznie męska seksualność. Wydaje się, że intymne stosunki między ko-
bietami w ustawodawstwie brytyjskim zawsze pozostawały niezauważone, 
nie oznacza to jednak, że podejmowane przez nie czynności seksualne znaj-
dowały się całkowicie poza zakresem regulacji. Przykładem jest prostytucja,  
w przypadku której to mężczyzna zdawał się pozostawać poza zasięgiem prawa. 
Niemniej jednak, wyciąganie wniosków jedynie w oparciu o zmiany, jakie za-
chodziły w ustawodawstwie na przestrzeni wieków, nie pozwala na stworzenie 
kompletnego obrazu świadomości i motywacji, które przecież współcześnie 
również znajdują odzwierciedlenie w prawie. 

O ile wzmianka na temat rozporządzeń z czasu bezkrólewia w drugiej 
połowie XVII wieku zdaje się potwierdzać tezę, iż kazirodztwo już wówczas 
było postrzegane negatywnie, o tyle sam kształt regulacji nie jest świadectwem 
wyznawanych wtedy przez społeczeństwo przekonań. Rozumienie kazirodz-
twa jako naruszenia pewnych norm jest wynikiem wieloletniego procesu, na 
który wpływ miał m.in. rozwój nauki i wynikające z tego faktu zwiększenie 
społecznej świadomości na temat potencjalnych konsekwencji biologicznych 
poczęcia dziecka ze związku kazirodczego (Denbo, 2001). Przywołane fak-
ty historyczne dotyczące stosunków homoseksualnych również nie oddają  
w pełni rzeczywistego kształtu sytuacji kobiet. Na początku XX wieku stwo-
rzono Criminal Law Amendment Bill 1921, proponując uwzględnienie  
w obowiązujących przepisach kwestii stosunków seksualnych pomiędzy kobie-
tami. Zmian nie wprowadzono, argumentując, że przyzwyczajenia mężczyzn 
i kobiet są od siebie różne. Kobiety są z natury bardziej stadne niż mężczyźni, 
towarzyszy im silniejsza chęć funkcjonowania w grupie i wzajemnej protek-
cji. Według przedstawicieli Izby Lordów, którzy debatowali nad wspomnianą 
poprawką, panowało przekonanie, jakoby wprowadzenie zmiany przepisów 
miało przynieść skutek w postaci zainteresowania damskimi stosunkami sek-
sualnymi. Podnoszono, że znaczna większość kobiet nie zdaje sobie sprawy 
z istnienia orientacji nieheteronormatywnej. Przebieg posiedzenia lordów 



152

KATARZYNA OSMENDA, Agnieszka Szulierz 

doskonale obrazuje nieświadomość, jaką przypisywano kobietom zaledwie sto 
lat temu. 

Jean Golding, emerytowana profesor epidemiologii pediatrycznej i oko-
łoporodowej na Uniwersytecie w Bristolu, przeprowadziła badania dotyczące 
okresu dojrzewania płciowego, który ma niebagatelne znaczenie w procesie 
tworzenia norm związanych z podejmowaniem przez młode osoby czynno-
ści o charakterze seksualnym. Jej badania wykazały, że w porównaniu do lat  
70-tych, średni wiek rozpoczęcia miesiączkowania obniżył się o ponad rok. 
Mogłoby się więc wydawać, że dojrzałość płciowa osiągana jest coraz wcze-
śniej, co jednak pozostaje w sprzeczności z tendencją do podwyższania wieku 
zgody przez ustawodawców poszczególnych państw. 

Jak wspomniano w uwagach wprowadzających, seksualność jest nie-
odłącznie związana ze świadomością. W historii Wielkiej Brytanii odnaleźć 
można wiele przykładów na to, jak jej brak znacząco wpływał na kształt regu-
lacji prawnokarnych, a także jak radykalne kroki poczyniono w ciągu ostat-
nich kilkudziesięciu lat. Mnogość przemian społecznych i technologicznych  
XXI wieku skłania jednak do refleksji na temat tego, jak ukształtuje się przy-
szłość brytyjskiego prawa karnego wraz z rozwojem seksualności, a także czy 
świadomość będzie szła z nim w parze.
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Abstrakt: Świadomość problemu prostytucji i wykorzystywania 
seksualnego nieletnich budziła się powoli na przestrzeni lat. Śladowe 
zapisy i nieliczne analizy dotyczące przedmiotowego zjawiska rodzą 
trudności w jego rozpoznaniu i identyfikacji. Powolny postęp w ob-
szarze praw człowieka, w tym dziecka, zamknięcie prostytucji w szarej 
strefie, jak również zróżnicowane nazewnictwo czynów, które zgodnie 
z obowiązującym prawem i doktryną zaliczylibyśmy do przedmiotowej 
kategorii aktów, daje znikomy i powierzchowny obraz wykorzystywa-
nia seksualnego nieletnich we wczesnych latach Zjednoczonego Króle-
stwa. Należy podkreślić, iż granica wiekowa zdefiniowania nieletniego 
zmieniała się na przestrzeni lat, stąd dzisiejsza kwalifikacja aktu seksual-
nego jako przestępstwa ze względu na wiek jego uczestnika nie znajdzie 
zastosowania. Kolejną trudność generuje brak precyzyjnych przesłanek 
dla kwalifikacji aktów i zachowań jako wykorzystania seksualnego. Na 
szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż kształtowanie się samej 
koncepcji wykorzystania seksualnego dzieci jest silnie powiązane ze 
zmiennością poglądów na temat wieku, płci i seksualności. W związku 
z powyższym, konstruktywną analizę zjawiska należałoby rozpocząć 
dopiero od okresu historycznego, w którym społeczeństwo pod wpły-
wem rozwoju nauk, w szczególności socjologii, psychologii i medycyny 
oraz czynników moralnych, religijnych, osiągnęło odpowiedni poziom 
dojrzałości. Początek realnych działań legislatury w przedmiocie sto-
sunków seksualnych z nieletnimi należy umiejscowić w epoce wikto-
riańskiej, w której postawienie obyczajności i moralności na piedestale 
oraz aktywność społeczna i świadomość skali problemu prostytucji 
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stały się jednym z istotnych impulsów rewizji obowiązującego prawa.  
Rozważania w niniejszym artykule w głównej mierze dotyczyć będą 
działalności ustawodawczej brytyjskiego parlamentu wobec zjawi-
ska prostytucji, wykorzystywania seksualnego nieletnich oraz handlu 
nieletnimi w celach seksualnych. Dyskurs w głównej mierze obejmie 
okres począwszy od lat sześćdziesiątych XIX w. do czasów współ-
czesnych ze szczególnym uwzględnieniem działalności legislacyjnej  
i aktywności ukierunkowanych na rewizję prawa w latach 1861-1967. 
Mimo skoncentrowania się na wskazanym horyzoncie czasowym, nie 
zabraknie w pracy odniesień do wcześniejszych epok. W pracy zostaną 
przedstawione i przeanalizowane okoliczności uchwalenia kluczowych 
aktów normatywnych, regulujących przedmiotową kwestię, w tym 
tło historyczne i przeobrażenia społeczne. Dyskurs obejmie stanowi-
ska czołowych przedstawicieli prawa, działaczy politycznych i grup 
wpływu w przedmiocie ingerencji prawa karnego w obszar stosunków 
seksualnych między dorosłymi a dziećmi. W niniejszym opracowaniu 
podjęte zostaną również wątki związane z obszarem nauk społecznych 
i ekonomicznych oraz politologią i analizą historyczną. Nie zabraknie 
również odniesień do dorobku w dziedzinie medycyny i nauk pokrew-
nych oraz psychologii. W pracy zostaną przytoczone dostępne dane 
statystyczne, raporty komisji parlamentarnych i zespołów roboczych 
powołanych w celu analizy omawianego zjawiska, jak również doku-
menty z posiedzeń władz ustawodawczych Zjednoczonego Królestwa. 

Słowa kluczowe: wykorzystanie seksualne nieletnich, prostytucja, 
przestępstwa seksualne, prawo karne.

WPROWADZENIE

Analizie problematyki wykorzystania seksualnego dzieci w Zjednoczo-
nym Królestwie nastręczają trudności niewystarczające zasoby archiwalne  
i brak dokładnych źródeł, w szczególności dotyczących wcześniejszych epok. 
Klarowność w zakresie samego występowania zjawiska, jego skali i cech cha-
rakterystycznych można przypisać raportom skupiającym wyniki analiz zle-
conych przez Gabinet i dokumentom sporządzonym na etapie przygotowaw-
czym w procesach legislacyjnych. Jedna z istotnych przyczyn takiego stanu 
rzeczy tkwi w braku uznania wieku ofiary przestępstwa za ważny identyfikator 
w postępowaniach karnych i na kartach ustaw. Także w aktach sądowych 
w niewielu przypadkach odnajdziemy adnotacje wskazujące na ten element. 
Częstokroć uznaniu sędziego, kluczowej figury w systemie common law, pozo-
stawiono kwestie uwzględnienia małoletniości w wydanym wyroku, wymiarze 
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kary, czy przy analizie szkodliwości czynu bądź braku zgody na akt seksualny. 
Dopiero w drugiej połowie XX w. dziecko stało się osobnym kwalifikato-
rem w świetle prawa karnego. Większą uwagę przykładano do dystynkcji płci,  
a małoletniego traktowano zasadniczo na równi z dorosłymi. Wykorzystanie 
seksualne dziewczynek zostało objęte przepisami chroniącymi kobiety, zaś 
chłopcy znaleźli się ogólnej kategorii stosunków homoseksualnych ściganych 
prawnie (Bingham, Delap, Jackson 2016, s. 415). „Wykorzystanie seksualne 
dziecka” jako koncepcja de facto pojawiła się, a termin “pedofil” wprowadzo-
no do publicznego leksykonu, dopiero w połowie lat 70. XX w. (Smart 1999, 
s. 393), zaś pod koniec lat 80. stało się względnie stabilną kategorią zachowań 
przestępczych, określającą zarówno „kontaktową”, jak i „bezkontaktową” na-
paść na tle seksualnym (Delap 2018, s. 81).

DZIECKO W ŚWIETLE PRAWA

Współczesna nauka traktuje aktywność seksualną jako wyznacznik gra-
nicy oddzielającej dzieciństwo od dojrzałości płciowej, niewinność od wiedzy 
na temat własnego ciała (Bailey 2013, s. 191). Wskazana linia podziału sta-
nowi obecnie o atrybucie dzieciństwa, jednakże sama koncepcja zyskała na 
powszechnym uznaniu dopiero w wyniku długoletniego procesu dojrzewa-
nia społeczeństwa, prawa i w wyniku moralnej paniki. Nie należy pominąć  
w rozważaniach również czynnika w postaci przynależności do danej warstwy 
społecznej, który definiował rolę dziecka w gospodarstwie domowym. W cza-
sie, gdy przedłużenie linii rodowych i prawa dziedziczenia zakreślały ochronę 
małoletniego członka rodziny, tak w klasie robotniczej liczyły się możliwości 

„eksploatacji” kolejnego potomstwa (Ferraro 2013, s. 63). Zaplecze finansowe 
samoutrzymującego się gospodarstwa domowego oraz warunki środowiskowe 
decydowały o edukacji potomstwa, jego perspektywach związanych z pracą i 
wkładem do społeczeństwa.

Obraz dziecka zmieniał się wraz ze społecznymi i państwowymi prze-
mianami w Zjednoczonym Królestwie. Postęp w kierunku reformy ochrony 
najmłodszych członków społeczności następował wraz z pojawiającymi się na 
przestrzeni wieków kryzysami moralnymi. Świadomość społeczna budziła się 
w wyniku istotnych zmian demograficznych (gwałtowny wzrost liczby lud-
ności bądź jego spadek wczasach wojen), czy zmian gospodarczych (klęski 
żywiołowe, kryzysy ekonomiczne, industrializacja).

W średniowiecznej Anglii determinantą sposobu postrzegania młodych 
członków społeczności był Kościół i wierzenia religijne. Wizerunek dziecka 
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został nierozerwalnie powiązany ze stygmatem „grzechu pierworodnego”. 
Dzieci stanowiły niejako przedłużenie rodziców, odmówiono im własnej toż-
samości i indywidualności. Całkowita władza nad potomstwem została po-
wierzona rodzicom, a stosowana dyscyplina i uznaniowe metody wychowaw-
cze znajdowały się poza kontrolą państwa. Zmiana konstruktu społecznego 
dziecka nastąpiła w dobie romantyzmu. Dziecko zyskało w oczach społeczno-
ści przymiot niewinności wymagającej ścisłej ochrony państwa przed korup-
cyjnym wpływem środowiska. Początek myśli o roli dziecka jako przyszłego 
członka społeczności przypadł na XVIII w., w którym szybki postęp industria-
lizacyjny, wzrastający problem przeludnienia w miastach, niskie standardy ży-
cia biednych klas, szczególnie robotniczej, potęgowały potrzebę skierowania 
wzroku państwa w stronę tych najmłodszych. Koniec stulecia związany jest 
również z pojawieniem się przestępczości młodocianych, która w przypadku 
chłopców przyjmowała postać, inter alia, kradzieży, a dziewcząt – oferowania 
usług seksualnych w rozrastającym się gronie prostytutek (Jackson 2000, s. 6).

Ochrona nieletnich stanowiła raczej pochodną implementowanych re-
gulacji karnych ścigających przestępców i innych przepisów porządkujących 
sprawy opieki, spadkowe, czy kontrolę urodzeń. Przez Europę i Amerykę Pół-
nocną począwszy od drugiej połowy XIX w. przeszła ogromna fala aktyw-
ności i działalności charytatywnych ukierunkowanych na wsparcie tych osób  
w okresie dzieciństwa. Sieroty i zaniedbane dzieci poniżej 14 lat trafiały do 
powstałych w XIX w. ragged schools, które pod koniec stulecia przeobrażono  
w szkoły przemysłowe przyjmujące także starsze dzieci (Hendrick 1994,  
s. 167). Nowelizacja ustawy z 1880 r. regulującej funkcjonowanie tych pla-
cówek umożliwiła odebranie rodzicom opieki prawnej nad dziewczynkami 
przebywającymi w domu publicznym, które nie ukończyły 16 roku życia 
(Gorham 1978, s. 368). W latach 80. zmianie uległa również rola domów 
dziecka (Jackson 2000, s. 65). Zapewnienie podstawowych środków do życia 
zeszło na dalszy plan, a wzrosło znaczenie przygotowania do podjęcia legalnej 
pracy i edukacja dziecka jako przyszłego, pełnoletniego członka społeczno-
ści. Grupy reformatorskie postulowały wprowadzenie regulacji maksymalnie 
ograniczających dostęp dzieci do środowiska i przestrzeni publicznych naraża-
jących na przedwczesne wejście w posiadanie zastrzeżonej dla dorosłych “za-
kazanej wiedzy” (Bailey 2013, s. 200).

Pod wpływem szerokiej agitacji dla interwencjonizmu państwowego 
sfery wychowania dzieci w latach 80. i 90. XIX wieku podjęto się działań 
na polu ustawodawczym. Aktywność reformatorską na szeroką skalę w du-
żej mierze zawdzięcza się skuteczności Krajowego Towarzystwa Zapobiegania 
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Okrucieństwu wobec Dzieci (National Society for the Prevention of Cruel-
ty to Children), pod którego opieką w latach 1929-1930 znajdowało się już 
107,172 tysięcy dzieci (Brown, Barett 2013, s. 74).

Ustawa z 1889 r. o zapobieganiu okrucieństwu wobec dzieci powierzała 
ofiary maltretowania i zaniedbania opiece państwa lub organizacji dobroczyn-
nych, a sankcje przewidziane nową regulacją dotyczyły, inter alia, uiszczania 
przez rodziców obowiązkowych regularnych opłat za utrzymanie dawnych 
wychowanków (Jablonka 2013, s. 391). Akt normatywny z końca lat 80. roz-
począł procesy konsolidacyjne ukierunkowanie na stworzenie fundamentów 
systemu ochrony nieletnich obywateli. Pierwsza próba zebrania i zmodernizo-
wania rozproszonych w 39 aktach normatywnych przepisów prawnych w tym 
obszarze zakończyła się wydaniem ustawy o dzieciach w 1908 r. Regulacja 
miała wyznaczać nowy kierunek legislacyjny świadczący o bezpośrednim za-
interesowaniu państwa procesem wychowawczym przyszłych członków społe-
czeństwa. Druga z sześciu części aktu zatytułowana „Zapobieganie okrucień-
stwu i narażeniu na niebezpieczeństwo moralne i fizyczne” rozszerzyła zakres 
pojęciowy okrucieństwa o zaniedbanie, porzucenie, czy narażenie na niebez-
pieczeństwo (Children Act 1908, part II). Przedmiotowa ustawa miała stano-
wić aurea mediocritas pomiędzy środkami nadzoru państwa a obowiązkami 
rodzicielskimi. Sama ustawa spotkała się z bardzo zróżnicowaną reakcją środo-
wisk. Zarzucano powierzchowność motywacji legislatora, która sprowadzała 
się do odpowiedniego “zainwestowania” środków państwa, a ochrona dziecka 
stanowiła w rzeczywistości pochodną narodowego interesu. Nie umniejsza 
to jednak roli, jaką odegrała Karta Dziecka w przygotowaniu gruntu pod ko-
lejne akty normatywne w tym obszarze. Definicja legalna dziecka i młodo-
cianego, ustanawiająca granicę wiekową w pierwszym przypadku na 14-tym,  
a w drugim – 17-tym roku życia, pojawiła się w ustawie o dzieciach i młodzie-
ży w 1933 r. Regulacja wyznaczyła nowy kierunek legislacyjny w przedmio-
cie ochrony praw nieletnich, wykorzystując dorobek psychologii i ustawiając 
punkt koncentracji na dobrobycie dziecka, który kontynuowała nowelizacja 
Karty Dziecka z 1948 r. i późniejsze akty.

Niekontrolowana adopcja, w szczególności w czasie gwałtownego wzrostu 
liczby sierot spowodowanego wojną, rodziła realne zagrożenie spotęgowania 
zjawiska przemocy domowej. Na podstawie zbioru praw dla biednych (Poor 
Law) magistrat dysponował uprawnieniami związanymi z przekazywaniem 
pełnoprawnej opieki. Brak więzów krwi pomiędzy opiekunem a dzieckiem 
niemalże niwelował jakąkolwiek formę kontroli państwa i władz lokalnych. 
Do 1926 r. dzieci mogły być przenoszone bez odebrania praw rodzicielskich 
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pod opiekę innej osobie dorosłej pomimo braku pokrewieństwa, czy innego 
rodzaju powiązania (Brown, Barett 2013, s. 84). Sytuacji adoptowanych nie 
polepszyła ustawa o adopcji, która większą uwagę poświęciła zabezpieczeniu 
praw opiekunów. Dopiero rok 1948 przyniósł pozytywne zmiany, jednakże 
jeszcze wtedy nie podjęto żadnych działań w kierunku ograniczenia przyspo-
sobienia chłopców przez samotnych mężczyzn (tamże, s. 87).

WIEK PRZYZWOLENIA

 Po raz pierwszy posłużono się determinantą w postaci wieku na 
zgodny z prawem i dobrowolny akt seksualny pomiędzy kobietą i mężczyzną  
w zbiorze praw obowiązujących na ziemiach angielskich za rządów Edwarda I, 
w części dotyczącej przestępstwa gwałtu. Zgodnie z I Statutem Westminster-
skim uchwalonym w 1275 r. przestępstwo stanowi zgwałcenie bądź zabranie 
siłą “Dziewicy w wieku, ani za jej własną zgodą, ani bez” (cyt. za Rudolph 
2000, s. 173). Za granicę wiekową dla zgodnego z prawem odbycia stosunku 
seksualnego uznano 12 lat, uzasadniając osiągnięciem przez dziecko dojrzało-
ści płciowej. Kwestia wieku przyzwolenia była silnie powiązana z możliwością 
wstąpienia w związek małżeński, którego głównym celem było wydanie na 
świat potomstwa. W średniowiecznej Anglii, w której kluczową rolę pełniła 
religia i Kościół, wydanie za mąż “zbrukanej” córki wiązało się z szeregiem 
trudności.

Kolejne sześć wieków upłynęło bez zmian w tym obszarze. Postulaty re-
wizji prawa w XIX w. w obszarze wieku przyzwolenia stanowiły odpowiedź 
na wzrastający problem prostytucji dziecięcej (Jackson 2000, s. 14). W Parla-
mencie brytyjskim podjęto działania rewizyjne obowiązującej granicy wieko-
wej dla zgodnego z prawem odbycia stosunku seksualnego, które zaowocowa-
ły wydaniem w 1875 r. nowelizacji ustawy o przestępstwach przeciwko osobie. 
Zalecenia w przedmiocie podniesienia granicy wiekowej dla skuteczności 
wyrażenia zgody na akt seksualny do lat 14 znalazły się projekcie noweliza-
cji. W I czytaniu postulat został jednak odrzucony w Izbie Gmin i substytu-
owany propozycją przyzwolenia na współżycie seksualne z dziewczynką, która 
ukończyła 13 rok życia (Offences Against The Person Bill 1875). Pomimo 
przyjęcia przez Izbę Lordów wniesionej poprawki i dalszego procedowania 
przy jej uwzględnieniu, nadal domagano się złagodzenia przepisów. W wyni-
ku drugiego czytania przegłosowano wprowadzenie kryterium wiekowego dla 
rozróżnienia czynu przestępczego jako zbrodni i występku. Za wykorzystanie 
seksualne dziewczynki poniżej 12 lat przewidziano karę ciężkich dożywotnich 
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robót lub pozbawienia wolności do dwóch lat, a w przypadku o rok star-
szej ofiary sąd mógł orzec wyłącznie karę więzienia (tamże). Wprowadzona 
dystynkcja stała się przedmiotem krytyki. Niektórzy członkowie wyższej izby 
wskazywali na oparcie zmiany na nieistniejącej różnicy w stopniu szkodliwo-
ści czynu pomiędzy dwoma uregulowanymi przypadkami. Wraz z podwyższe-
niem wieku warunkującego skuteczność zgody na stosunek seksualny odpo-
wiednie działania dostosowawcze musiały zostać przeprowadzone w stosunku 
do regulacji w przedmiocie zawarcia małżeństwa, która w tym czasie zezwalała 
na zamążpójście dwunastolatkom.

Osiągnięty kompromis w regulacji nie realizował oczekiwań wobec zry-
wu rewizyjnego w drugiej połowie XIX w. Prace nad podwyższeniem wieku 
minimalnego dla legalnego odbycia stosunków seksualnych po 1875 r. utknę-
ły w Parlamencie. Zdecydowano o powołaniu w Izbie Lordów specjalnego 
komitetu, którego zadaniem było przygotowanie projektu nowelizacji w tym 
przedmiocie. W 1883 r. przedłożono do izby wyższej poprawkę zawierają-
cą rekomendację podniesienia granicy wiekowej do 16 lat. Projekt zmian 
prawnych napotkał silny opór. Nowelizacji zarzucono duplikowanie lub zbyt 
restrykcyjne uregulowanie części przepisów, czy nieuzasadnione wyłączenie  
z zakresu stosowania Szkocji, a wnioskodawców oskarżono o rażącą niedba-
łość w redagowaniu treści propozycji (Criminal Law Amendment Bill 1883, 
c. 769). Porażka w Izbie Lordów doprowadziła do wstrzymania prac legisla-
cyjnych w tym obszarze.

Szok moralny społeczeństwa, który wymusił obudzenie z letargu pra-
wodawcy wywołało opublikowanie przez redaktora Pall Mall Gazette W.T. 
Stead’a reportażu w formie zbioru artykułów zatytułowanych “The Maiden 
Tribute of Modern Babylon”, opisujących z pierwszej ręki procedurę “na-
bycia” 13-letniej Elizy Armstrong w celach prostytucji (Bailey 2013, s. 198). 
Tym większą presję na wznowienie dyskusji w przedmiocie podwyższenia 
wieku przyzwolenia wywierał fakt, iż równolegle w latach 80. w innych re-
gulacjach dokonywano już takiej zmiany. Rozszerzenie ochrony dziewczynek 
do lat 16 zostało wprowadzone w obszarze prawa karnego w części dotyczącej 
przestępstwa porwania, czy w zakresie przyznawania opieki prawnej w wy-
niku orzeczenia rozwodu (Criminal Law Amendment Bill 1885, c.  944).  
W samym projekcie przedłożonym do Izby Lordów zawarto postulat zmiany 
granicy wiekowej - 15 lat, który prędko napotkał krytykę parlamentarzystów,  
w tym reprezentujących Kościół Anglikański. Arcybiskup Canterbury podczas 
debaty w izbie wyższej 28 kwietnia 1885 r. bronił propozycji zmiany prawnej 
sprzed czterech lat wskazując, iż ukończenie 16 roku życia umożliwia w świetle 
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prawa samodzielne decydowanie kobiecie osobie (Criminal Law Amendment 
Bill 1885, c. 947). Pojawiały się głosy opowiadające się również za obniże-
niem wieku przyzwolenia nawet do 10 lat argumentując, iż część dziewcząt 
osiągnęła dojrzałość pozwalającą na poczęcie potomstwa, czy posiada już do-
świadczenie na polu seksualnym (Bailey 2013, s. 199). Za niecelowe uznali 
objęcie tej grupy szczególną ochroną prawa. Występowały wyraźne różnice 
w dyskusji parlamentarnej w obszarze zabezpieczenia członków społeczności 
robotniczej, a przedstawicielek klas wyższych. Ostatecznie po raz kolejny po-
służono się dystynkcją w uregulowaniu uciążliwości kary ze względu na wiek 
ofiary. Dożywotnie ciężkie roboty przewidziano dla sprawcy wykorzystania 
seksualnego dziewczynki poniżej 13 roku życia, a karę do 2 lat pozbawienia 
wolności w przypadku, gdy ofiara nie osiągnęła 16 lat (Criminal Law Amen-
dment Act 1885, art. 4 i 5). Oskarżony mógł jednak uniknąć skazania wska-
zując na uzasadnione podstawy przyjęcia, iż ofiara osiągnęła już wiek pozwa-
lający na odbycie stosunku seksualnego. Nowelizacja ustawy karnej z 1885 r. 
utrwaliła się na kartach historii również jako regulacja wprowadzająca do bry-
tyjskiego systemu prawnego nową klasyfikację czynu przestępczego rażącej 
nieprzyzwoitości w relacji między mężczyznami, niezależnie od ich wieku. Do 
tej ogólnej i pozostawiającej szerokie pole do interpretacji kategorii zaliczono 
wykorzystanie seksualne młodych mężczyzn. Chłopcy dotychczas pomijani  
w niemalże każdym obszarze prawa karnego, zostali objęci ochroną dedyko-
waną dziewczynkom do lat 16 dopiero w 1922 r.

I połowa następnego stulecia została naznaczona dwiema wojnami świa-
towymi na każdym polu funkcjonowania państwa. Jeszcze w czasie pierw-
szego konfliktu na skalę światową, w którym problem przestępstw na polu 
seksualnym po raz kolejny zyskał wysoki priorytet w brytyjskiej społeczności, 
na arenie ustawodawczej podjęto próbę podwyższenia wieku przyzwolenia  
z 16 do 18, a następnie 17 lat. W II czytaniu ustawy rozważano również usu-
nięcie klauzuli odwołującej się do stanu wiedzy oskarżonego pozwalającej na 
uniknięcie odpowiedzialności karnej. Ostatecznie regulacja została odrzucona 
w niższej izbie parlamentarnej. Powrót do postulatu zmiany prawnej nastą-
pił za sprawą Komitetu ds. Przestępstw Seksualnych Wobec Młodocianych, 
który wymienił go wśród rekomendacji w raporcie wydanym w 1925 r. (Hall 
Williams 1960, s. 336). Zalecenia Komitetu zostały poddane analizie podczas 
debat parlamentarnych na początku lat 30.

Wiek przyzwolenia na stosunki seksualne między mężczyznami został 
ustalony dopiero w ustawie o przestępstwach seksualnych z 1967, która zale-
galizowała relacje homoseksualne pod warunkiem ukończenia 21 roku życia 
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przez strony. W 1994 r. wiek ten obniżono do 18, a 7 lat później już w no-
wym milenium dokonano zrównania homo- i heteroseksualnych stosunków, 
w których wiek przyzwolenia wynosi obecnie 16 lat (Bingham, Delap, Jack-
son 2016, s. 425).

PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE WOBEC NIELETNICH

Innym elementem prezentującym szereg trudności jest kwalifikacja 
czynu jako aktu i wykorzystania seksualnego. Różnorodność zastosowanej 
terminologii w literaturze, dokumentacji i archiwach, wynikająca z braku 
wykształcenia odpowiednich kwalifikatorów i przesłanek, przyczynia się do 
zarysowania zniekształconego obrazu tego zjawiska w Zjednoczonym Króle-
stwie. Wraz z coraz większą specjalizacją prawa i wyciąganiem z ogólnych 
regulacji norm penalizujących konkretne zbiory zachowań, wzrastał problem 
niespójności pomiędzy równolegle obowiązującymi regulacjami bądź między 
nową ustawą, a jej nowelizacjami.

W klasyfikacji tych czynów posługiwano się zasadniczo eufemizmami 
powiązanymi z moralnym osądem. Szczególnie problematyczna kwalifika-
cja zdarzenia determinująca penalizację sprawcy miała miejsce w sprawach,  
w których ofiarami były osoby nieletnie. Niemoralny akt na salach sądowych 
zyskiwał miano przestępstwa „nieprzyzwoitej napaści”, „gwałtu”, „bezpraw-
nego zapoznania seksualnego” (Jackson 2000, s. 2-3). Pod koniec panowania 
królowej Wiktorii do tego grona dołączyła prostytucja dziecięca, zbrukanie 
dziewczynki, czy rażąca nieprzyzwoitość obejmująca w praktyce stosunki ho-
moseksualne (Weeks 2014, s. 112), a na początku XX wieku, jako przestęp-
stwo ścigane przez państwo, kazirodztwo. Dorobkiem okresu wiktoriańskiego 
w postaci terminologii czynów przestępczych na polu seksualnym posługiwa-
no się aż do 1960 r. (Bingham, Delap, Jackson 2016, s. 414).

Najwcześniejsze zarejestrowane regulacje w przedmiocie penalizacji czy-
nów na tle seksualnych stanowią część zbiorów praw i kodeksów karnych oraz 
zasadniczo zawężają czyn przestępczy do dokonania aktu seksualnego wbrew 
woli i z użyciem przemocy. Statuty westminsterskie traktowały zgwałcenie 
jako bezpośredni atak na dziewictwo i czystość kobiety, przy czym możliwość 
zgody na akt seksualny w przypadkach nieletnich podlegała wyłączeniu (Ru-
dolph 2000, s. 173). Już w XIII-wiecznym akcie prawnym podkreślona zosta-
ła waga przyzwolenia, a tym samym pewna doza zdolności do decydowania  
o sobie kobiety. Działania ustawodawcy zostały podyktowane w głównej mie-
rzę zabezpieczeniem interesów spadkowych rodów angielskich oraz ochroną 
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czystości ich córek przed wydaniem za mąż. Problemem nękającym społe-
czeństwo były porwania nieletnich szlachcianek, a następnie pozbawienie ich 
dziewictwa celem wymuszenia małżeństwa. Dopiero w XVI w. uprowadze-
nie i zgwałcenie zostały uznane w świetle prawa jako osobne przestępstwa, 
jednakowoż czynnik pogwałcenia prawa własności rodziny i przyszłego męża 
nadal pozostał w ścisłym powiązaniu (Rudolph 2000, s. 174). Począwszy od 
tego okresu powoli budowała się koncepcja traktowania tego przestępstwa 
jako naruszenia sfery seksualności, moralności i woli kobiety. Postęp w tym 
zakresie stanowi pośrednio element rozwoju od XVIII w. koncepcji dualizmu 
płciowego i uwyraźnienia dystynkcji pomiędzy kobietą a mężczyzną (Weeks 
2014, s. 33). Pod koniec tego stulecia dostrzeżono również znaczenie czynni-
ka w postaci wieku, determinującego odmienne traktowanie dzieci w świetle 
prawa karnego.

Prócz przestępstwa gwałtu wykorzystanie seksualne mogło być ściga-
ne jako napaść z zamiarem zgwałcenia (również jako nieprzyzwoita napaść),  
w ustawach karnych obowiązujących w XVII - XIX w. Oba czyny zagrożone 
odpowiednio karą dożywocia i pozbawienia wolności na co najmniej dwa lata 
znalazły się w Ustawie o przestępstwach przeciwko osobie z 1861 r. Jako osob-
ną kwalifikację wskazano uprowadzenie siłą kobiety z zamiarem cielesnego 
poznania (Offences Against The Person Act 1861, sec. 54.). Legislator uznał 
wiek ofiary, odpowiednio 10 i 12 lat, jako okoliczność obciążającą przy prze-
stępstwie “bezprawnego i seksualnego poznania i wykorzystania” (Offences 
against the Person Act 1861, sec. 50 i 51), pomimo podnoszonych podczas 
debat parlamentarnych wątpliwości w wykładni użytych pojęć. Penetracja 
podczas stosunku seksualnego stanowiła zgodnie z adnotacją do ustawy wa-
runek wypełnienia znamion przestępstwa. Bezkontaktowe zachowania wobec 
dziewczynek na tle seksualnym ścigano jako przestępstwo publicznego obna-
żania się ukierunkowane na znieważenie kobiety (Jackson 2015). Do 1959 r. 
wymuszone dotknięcie genitaliów mężczyzny nie stanowiło formy seksualnej 
napaści w świetle prawa (Smart 1999, s. 393). Zgodnie z adnotacją do ustawy, 
za niezgodny z prawem uznaje się stosunek seksualny pomiędzy osobami nie-
złączonymi węzłem małżeństwa. Niższą szkodliwość uzasadniającą łagodniej-
sze potraktowanie sprawcy przyjęto przy usiłowaniu popełnienia przestępstwa. 
Nowelizacja aktu z 1875 r. specjalnymi zasadami przy wymiarze kary objęła 
również dziewczynki do 13 roku życia. Jako wynaturzenie ścigane prawnie 
wskazano sodomię, która od 1533 r. była w Zjednoczonym Królestwie karana 
śmiercią.
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Nowelizacja ustawy karnej z 1885 r. podniosła wiek ofiary (do 16 lat) 
umożliwiający surowszą penalizację sprawcy, niż ma to miejsce w przypadku 
dorosłych kobiet. Nowatorskim rozwiązaniem było uwzględnienie w regulacji 
opóźnionych umysłowo kobiet i dziewczynek, stosując ten sam wymiar kary 
przewidziany w stosunku do nieletnich poniżej 16 roku życia (Criminal Law 
Amendment Act 1885, 5. (2.)).

Pod koniec XIX w. nastąpiła wyraźna eskalacja ścigania przestępstw 
popełnionych na tym polu. Wyróżniający na tle historycznym wzrost licz-
by przestępstw seksualnych wobec nieletnich można zarejestrować w okresie 
międzywojennym (Hall Williams 1960, s. 335), jako jeden z wielu skutków 
światowego konfliktu. W latach 20. zainicjowano ciąg debat parlamentar-
nych poświęconych dzieciom jako ofiarom seksualnego wykorzystania. Po raz 
pierwszy, za sprawą Federacji Medycznej Kobiet, powiązano z przedwczesną 
inicjacją w sferze seksualnej skutek w postaci poważnej szkody na zdrowiu 
fizycznym i psychicznym dziecka (Smart 2000, s. 61). Również raport Ko-
mitetu ds. Przestępstw seksualnych Wobec Młodocianych z 1925 r. (Hall 
Williams 1960, s. 335), zwrócił uwagę na traumatyczny wpływ zdarzenia 
na ofiarę i możliwość pogorszenia jej stanu w wyniku retrospekcji zdarzenia 
przed sądem. Po nieudanej implementacji zaleceń Komitetu, powrócono do 
kwestii przestępstw seksualnych wobec dzieci w latach 40. i 50. Ustawa dedy-
kowana przestępstwom seksualnym z 1956 r. de facto powielała wcześniejsze 
rozwiązania.

Louise Jackson w swoich badaniach wskazała, iż pomiędzy 1918  
a 1970 r. nastąpił 10-krotny wzrost postępowań karnych w przedmiocie prze-
stępstw seksualnych wobec dzieci (z 552 oskarżonych do 5271), oraz skazań 
(z 442 do 4500) (Jackson 2015). Zgodnie z danymi Komitetu Nauk Krymi-
nalnych w 1957 r., w okresie od 1947 r. do roku wydania raportu Komitetu 
policja zarejestrowała wzrost liczby przypadków pohańbienia nieletnich do 
lat 13 o 82,6 %, a w przypadku starszych dziewczynek, które nie ukończyły  
16 roku życia - blisko dwukrotny przyrost spraw (Hall Williams 1960, s. 337). 

Nowy kierunek ochrony nieletnich przez prawo karne zainicjowała  
w 1960 r. ustawa o nieprzyzwoitości wobec dzieci. Celem szczególnego aktu 
było zebranie w jednej regulacji i pod jedną kategorią ”rażącej nieprzyzwo-
itości” przestępstw seksualnych wobec dzieci i zaostrzenie ich penalizacji.  
W tą klasyfikację zamknięto dokonanie aktu, podżeganie i namawianie do 
odbycia stosunku seksualnego dziecka poniżej 14 lat (Indecency with Chil-
dren Act 1960, 1 (1)). Przyjęta granica wiekowa stanowiła rezultat długich  
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debat dotyczących momentu osiągnięcia dojrzałości przez dziewczynkę  
i oznak fizycznych wkroczenia przez nią w dorosłość.

Po rewolucji seksualnej naznaczającej lata 60., przystąpiono ponownie 
do prac nad dostosowaniem otoczenia prawnego do zmieniających się kon-
cepcji w obszarze seksualności. W 1967 r. dekryminalizacji poddano stosunki 
seksualne pomiędzy mężczyznami pod warunkiem, iż odbywały się prywatnie, 
za obopólną zgodą, a uczestnicy ukończyli 21 lat (Sexual Offences Act 1967, 
1 (1)). Szczególną tu rolę odegrał Komitet ds. Homoseksualizmu i Prostytucji 
Wolfendena, który swoje rekomendacje zmian prawnych oparł na rozgrani-
czeniu wolnościowej sfery prywatnej, a znajdującej się w domenie państwa 
sfery publicznej oraz na regule krzywdy determinującej penalizację danych 
czynów. Zarówno regulacja z 1956 r., jak i ustawa o nieprzyzwoitości wobec 
dzieci zostały uchylone wraz z wejściem w życie w 2004 r. ustawy o przestęp-
stwach seksualnych.

Profil ofiary i sprawcy

Dziecko jako ofiara przestępcy seksualnego nie spotkała się ze szcze-
gólnym traktowaniem w świetle prawa. Wykorzystanie, czy molestowanie 
seksualne nieletniego nie zostało również objęte monitorowaniem ze stro-
ny państwa (Jackson 2015), a dane dotyczące przedmiotowej kategorii po-
chodzą z raportów komisyjnych związanych z rewizją prawa karnego w XIX  
i XX w. Nie ma dowodów na istnienie przed latami 30. XX w. świadomości  
o rozległości i szkodliwości wykorzystywania seksualnego dziecka (Smart 
2000, s. 59). Tym samym, aspekt krzywdy nie znalazł się jako przedmiot 
debat w pracach legislacyjnych, ani jako czynnik determinujący penalizację 
w tym obszarze.

Należy podkreślić, iż przedmiotowym zjawiskiem objęto wyłącz-
nie dziewczynki. Dystynkcja w obszarze prawa pomiędzy dziewczynkami  
i chłopcami z pełną koncentracją na ochronie na polu seksualnym młodych 
kobiet, była obecna w brytyjskim systemie prawnym do 1960 r. Ustawa  
o przestępstwach seksualnych z 1956 r. wprowadziła jako oddzielną kategorię 
nieprzyzwoitej napaści czyn, którego ofiarą jest chłopiec poniżej 16 roku życia. 
Pierwszą regulacją odnoszącą się do nieletnich bez względu na ich płeć stała 
się ustawa o nieprzyzwoitości wobec dzieci (Bingham, Delap, Jackson 2016, 
s. 415).

XIX-wieczne zobrazowanie zjawiska wiązało się z wykształconym w epoce 
wiktoriańskiej modelem kobiety czystej i niezbrukanej w obszarze seksualnym. 
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Dziewczynka znalazła się w kręgu zainteresowania społecznego i prawnego 
jako grupa szczególnie wrażliwa. Wykorzystanie seksualne młodych kobiet 
stanowiło niewątpliwe odstępstwo od norm społecznych (Hall Williams 1960, 
s. 335), które powinno spotkać się ze zdecydowaną reakcją ustawodawcy  
i judykatury oraz z potępieniem moralnym. Racjonalizm kryminalizacji prze-
stępstw seksualnych oparty na ochronie czystości społeczeństwa i pobudkach 
moralnych towarzyszył brytyjskiemu systemowi prawnemu aż do połowy XX 
stulecia. Tą motywacją kierowano się w pracach legislacyjnych przy regula-
cjach uprawniających do wydania decyzji w przedmiocie odebrania dziecka  
i jego izolacji w specjalnych placówkach reformatorskich. Tą purytańską wizję 
odrzucił dopiero Komitet ds. Przestępstw Seksualnych Wobec Młodocianych 
w raporcie wydanym w 1925 r. (Jackson 2000, s. 69).

W okresie wiktoriańskim zasadniczo posługiwano się wzorcem moral-
nego Brytyjczyka jako modelu w ocenie czynu oskarżonego w postępowaniu 
karnym. Sprawca uznawany był za “dewianta” znajdującego się w ścisłej opo-
zycji wobec ideału cnotliwego mężczyzny w wiktoriańskim i edwardiańskim 
systemie sądowniczym (Jackson 2000, s. 107). Reputacja, pracowitość i suk-
cesy na polu ekonomicznym występowały w korelacji z moralnym zachowa-
niem i unikaniem aktywności zakazanych przez prawo. Podatny grunt dla 
przestępczości upatrywano w obszarach wiejskich i dzielnicach miast zamiesz-
kałych przez klasę robotniczą. W oczach sędziego niewłaściwe prowadzenie 
się, wprawianie się w stan upojenia alkoholowego, unikanie pracy, czy ko-
rzystanie z usług domów publicznych stanowiły okoliczności wysoce upraw-
dopodobniające popełnienie zarzucanych czynów. Szczególną uwagę sądow-
nictwa poświęconą historii zatrudnienia oskarżonego mężczyzny potwierdzają 
badania przeprowadzone przez Louise Jackson bazujące na rejestrach i aktach 
sądowych z Middlesex, Londynu i Yorkshire (Jackson 2000, s. 108).

Do lat 30. XX w. wykorzystanie seksualne dziecka traktowano jako 
chwilową słabość, i aberrację - odstępstwo od normalnego zachowania (Smart 
1999, s. 393). Dopiero po tym czasie możemy mówić o początkach koncepcji 
pederasty - dewianta seksualnego. Pogląd o zdeprawowanym umyśle sprawcy 
przestępstwa został względnie obalony w Raporcie Komitetu ds. Przestępstw 
Seksualnych Wobec Młodocianych z 1925 r. (Hall Williams 1960, s. 335). 
W okresie rozwoju medycyny, w tym psychiatrii i nauk z zakresu psychologii, 
skłonności przestępcze próbowano wyjaśnić zaburzeniami psychicznymi.

Literatura w przedmiocie analizy przestępstw seksualnych wobec dzieci 
poświęca uwagę również motywacji samego sprawcy. Wraz z upowszechnie-
niem romantycznego wizerunku dziecka, wykształciła się również koncepcja 
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motywacji opartej o kult dziewczęcia i erotyzację niewinności (Jackson 2000, 
s. 122). Zjawisko dotyczyło w szczególności relacji między młodymi dziew-
czynami a starszymi, zamożnymi mężczyznami, u których granica pomiędzy 

“ojcowską” troską a pożądaniem była niezwykle płynna. O panującym micie 
oczyszczającej mocy dziewicy, zgodnie z którym stosunek seksualny z dziec-
kiem “oczyszcza” organizm mężczyzny z toczącej go choroby przenoszonej 
drogą płciową, wspominały jeszcze raporty komitetów i dzienniki medyczne 
dotyczące zwalczania chorób wenerycznych w latach 20. XX w. Uznawano, 
iż sprawca w wykorzystaniu dziecka nie kierował się pożądaniem, a jedynie 

“użył go jako narzędzia”, stąd sam czyn powinien tracić przymiot seksualny 
(Smart 2000, s. 59).

Ustawa o przestępstwach przeciwko osobie z 1861 r. przy znamionach 
nieprzyzwoitej napaści i zgwałcenia nie określiła sprawcy przy pomocy kwa-
lifikatora - płci. Kobieta jako sprawca przestępstwa seksualnego stanowi „wy-
nalazek” datowany zasadniczo na drugą połowę XX w. Kobiety powiązano 
raczej z rolą pomocniczą w procesie prostytucji młodych dziewcząt poprzez, 
inter alia, inicjację, nakłonienie do wstąpienia do domu publicznego, czy po-
średniczenie w pozyskiwaniu klientów. Zarówno analizy zjawiska w raportach 
komitetów, jak i akta normatywne posługiwały się osobą przestępcy – męż-
czyzną. Objęcie przestępczyń tą samą penalizacją wykorzystania seksualnego 
dziecka znalazło się wśród propozycji zmian prawnych w pracach legislacyj-
nych związanych z nowelizacją prawa karnego z 1922 r. Postulat uzasadniono 
jako naturalną konsekwencję rozszerzenia zakresu stosowania przepisów kar-
nych w przedmiocie nieprzyzwoitej napaści dokonanych przez mężczyzn na 
chłopcach do lat 16 (Criminal Law Amendment bill 1922,  c.  358).

PROSTYTUCJA NIELETNICH

Brak zakreślenia prostytucji i zamknięcia jej w szarej, niekontrolowanej 
strefie szczególnie utrudnia analizę tego zjawiska w Zjednoczonym Królestwie. 
Ocenia się, że pod koniec XVIII w. liczba prostytutek w Londynie sięgała 
około 50 tys., a dane dotyczące lat 30. i 40. kolejnego stulecia wskazywały na 
80 tys. przedstawicielek tego zawodu (Weeks 2014, s. 105). Kwestie proble-
matyczne rodzi również samo zdefiniowanie osoby parającej się prostytucją. 
Częstokroć zakwalifikowanie kobiety jako świadczącej tego rodzaju usługi 
utrudniały stosowane metod takich jak zawieranie fałszywych małżeństw, wy-
najem legalnie działającego biznesu jako kamuflażu, czy prowadzenie usług 
w domach rozrywki (Pluskota 2018, s. 5). Uciekano się także do fałszerstwa 



169

KRUCJATA PRZECIWKO PROSTYTUCJI...

certyfikatów urodzeń celem uniknięcia ustawowych ograniczeń wiekowych. 
Należy podkreślić, iż zjawisko prostytucji dotyczy zarówno osób, które do-
browolnie podjęły się tej profesji, jak i zmuszonych siłą lub okolicznościami 
do oferowania usług na polu seksualnym. W domach publicznych kobiety, 
szczególnie te, które zostały wcielone tam przemocą lub podstępem, zasad-
niczo stawały się niewolnicami, zależnymi od właścicieli finansowo, w stanie 
ciągłego zadłużenia związanego z wygórowanymi cenami za produkty pierw-
szej potrzeby, bez jakichkolwiek praw i ochrony (Dyer 1880, s. 4). Strach 
przed skazaniem za unikanie spłaty długów, dotkliwymi karami wymierzany-
mi przez strażników porządku, skutecznie zniechęcał do ucieczki.

Penalizacja zachowań prostytutek z początku opierała się na przyjętym 
silnym związku z przestępstwem kradzieży. W I połowie XIX w. nagabywanie 
przechodniów do odbycia stosunku seksualnego za pieniądze podlegało pod 
włóczęgostwo zgodnie z ustawą z1824 r., która stanowi pierwszy brytyjski 
akt legislacyjny korzystający z terminu “prostytucji” (Weeks 2014, s. 104). 
Urośnięcie zjawiska do rangi problemu społecznego wymagającego reakcji le-
gislatora nastąpiło de facto w drugiej połowie XIX w. W latach 1838-1859 
miała miejsce wzmożona aktywność publikacyjna i wzrost treści artykułów 
w tematyce społecznych zagrożeń prostytucji (tamże, s. 105). Przedpole dla 
inicjatywy ustawodawczej stworzyły, inter alia, czasopisma naukowe piszące 
o zachorowalności na syfilis, takie jak Acton i Lancet, jednakże to potwier-
dzenie niepokojących sygnałów o wzroście zachorowań na choroby wenerycz-
ne wśród żołnierzy przedłożyło się na podjęcie działań na polu legislacyjnym 
(Walkovitz 1980, s. 72).

Rewizja obowiązującego prawa rozpoczęła się od prac komisyjnych  
w obszarze warunków pracy w zakładach, warunków życia klasy robotniczej 
i zdrowia publicznego. Kontrowersyjny szereg ustaw został przyjęty w la-
tach 60., który do końca tego stulecia stał się przedmiotem szerokiej krytyki,  
w szczególności organizacji feministycznych. Pod hasłem walki z rozprze-
strzenianiem chorób przenoszonych drogą płciową w miastach portowych  
i wojskowych, uchwalono ustawę najpierw w 1864 r., a kolejną dwa lata 
później. Ustawy o chorobach zakaźnych odseparowały od reszty społeczeń-
stwa prostytutki i nadały im tożsamość jako osobnej grupy, która stanowiła 
zagrożenie dla instytucji armii i moralności żołnierza (Osborn 1993, s. 35).  
Ta “nowa społeczność” znalazła w centrum zainteresowania rządu i zinten-
syfikowanych działań policji. Umieszczenie w oficjalnym rejestrze, poddanie 
obowiązkowym regularnym badaniom i inspekcji stanowiło wyraz unikania  
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przez legislatora skoncentrowania wysiłków na eliminacji właściwych przy-
czyn powstania problemu społecznego.

Mimo licznej krytyki wokół tych ustaw, wnioski z raportów z prac za-
inicjowanych celem zbadania skutków ich implementacji stały się podstawą 
w późniejszym dyskusjach parlamentarnych nad rewizją przestarzałego prawa. 
Jednocześnie agitatorzy rozszerzenia zakresu stosowania tych regulacji wskazy-
wali na ich pozytywne skutki w zwalczaniu dziecięcej prostytucji w Londynie, 
co jednak stało w sprzeczności z danymi przekazywanymi przez oficjeli policji, 
świadczącymi o obecności na ulicach stolicy 14 i 15-letnich prostytutek.

Na zmobilizowanie działań parlamentarnych w celu modernizacji nie-
przystosowanego i niewspółmiernego z rzeczywistością XIX-wiecznej Anglii 
prawa miało wpływ kilka wydarzeń. Jednym z nich było prowadzone śledztwo 
w przedmiocie działalności Pani Jeffries, w której przybytku młode dziewczęta 
zajmowały się zaspokajaniem fetyszu sado-masochizmu mężczyzn z wyższych 
sfer, w tym niektórych członków parlamentu (Gorham 1978, s. 360). Nie-
wątpliwie wywołało to poruszenie wśród grup władzy, czego przejawem było 
powołanie na początku lat 80. specjalnego komitetu, którego zadaniem była 
analiza zjawiska prostytucji dziecięcej. Rezultaty komitetu wskazywały na ro-
snącą w stolicy w zastraszającym tempie prostytucję młodych dziewcząt, któ-
rego skutkiem było osiągnięcie takiej skali zjawiska w Zjednoczonym Króle-
stwie, która wyróżnia je na tle Europy (Criminal Law Amendment Bill 1883,  
c. 767).

Kolejny skandal związany jest ze słynną publikacją redaktora Paul Mall 
Gazette w1885 r., który z powrotem skierował uwagę rządu skupionego  
w tamtym czasie na przemycie dziewczynek do europejskich domów pu-
blicznych na problem prostytucji nieletnich w brytyjskiej stolicy. W. T. Ste-
ad w “The maiden tribute of modern Babylon” przedstawił wyniki swojego 
prywatnego śledztwa przeprowadzonego w podziemnym kręgu prostytu-
cji w Londynie, wśród których największą kontrowersję wzbudziła historia 
13-letniej Elizy “kupionej” przez samego dziennikarza za 5 £ (Jackson 2000, 
s. 15). Ujawnienie skandalicznego procederu w samym centrum Zjednoczo-
nego Królestwa, w którym na dodatek zaangażowani byli wysoko postawieni 
członkowie społeczności, wzbudziło powszechne oburzenie. Zadanie “oczysz-
czenia” z ulic angielskich miast dziewczynek w wieku 13 do 16 lat zyskało 
charakter priorytetowy (Criminal Law Amendment Bill 1914, c. 1114).  
Nowelizacja ustawy karnej z 1885 r. wprowadziła jako występek nabycie, 
a także jego usiłowanie, kobiety w celu uczynienia z niej prostytutki, przy 
czym zgoda udzielona przez nieletnią, która nie ukończyła 16 roku życia, 
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nie była ważna w świetle prawa (Criminal Law Amendment Act 1885, part 
I. 2.). Odpowiedzialnością karną objęto również nabycie celem współżycia 
seksualnego kobiety poniżej 21 lat. Z przedmiotowej grupy wyłączono pro-
stytutki i osoby “znane z niemoralnego prowadzenia się” bez pozostawienia 
wskazówek interpretacyjnych tej niejasnej przesłanki (tamże). Pod koniec 
lat 80. de facto prostytucja w świetle brytyjskiego prawa nie była zakazana,  
a kryminalizacją zostali objęci jedynie właściciele domów publicznych i klienci 
tych przybytków (Pliley 2018, s. 196). Utrzymaniu tego stanu przez kolejne 
lata zawdzięcza się, inter alia, policji, która w wielu regionach nie była bez-
pośrednio zainteresowana represjonowaniem niemoralnych przybytków, czy 
choćby ściganiem prostytutek, których zachowanie nie uznawali za szkodliwe 
i wypełniające znamiona przestępstw.

Parlamentarzyści niejednokrotnie powoływali się na wizerunek młodych 
dziewcząt z klasy robotniczej jako uwodzicielek niewinnych i niedoświadczo-
nych na polu seksualnym mężczyzn z wyższych warstw społecznych (Brown, 
Barett 2013, s. 78). Część z nich przez kolejne dziesięciolecia wnosiła o pozo-
stawienia poza ochroną prawną prostytutek, niezależnie od ich wieku, wska-
zując ich “amoralność” jako przesłankę wykluczającą opiekę państwa. Podczas 
debaty nad nowelizacją ustawy karnej w 1922 r. podnoszono, iż objęcie tej 
grupy ustawą doprowadzi do sytuacji, w której 15-letnie „usługodawczyni” 
wykorzystają przepisy kryminalizujące nieprzyzwoitą napaść do szantażowa-
nia młodych mężczyzn pozostających na ich łasce (Criminal Law Amendment 
Bill 1922, c. 367).

Większe nadzieje upatrywano w zapobieganiu wstępowania młodych 
dziewcząt na drogę niemoralności, aniżeli kryminalizacji prostytucji per se. 
Drogą prewencji podążyła Karta Dziecka z 1908 r., która ustanowiła zakaz 
przebywania dzieci w domach publicznych oraz regularną inspekcję warun-
ków życia młodocianego przebywającego pod opieką niewłaściwie prowadzą-
cych się rodziców (Stewart 1995, s. 95). Komitet ds. Przestępstw Ulicznych  
w raporcie z 1928 r. rekomendował zastąpienie rozproszonych w ustawach 
przepisów jedną regulacją zakazującą pod groźbą kary narzucanie oso-
bie przeciwnej płci odbycie stosunku seksualnego w miejscu publicznym  
(Weeks 2014, s. 277-278).  W uchwalonej w 1956 r. ustawie o przestępstwach 
seksualnych szczególną uwagę skupiono na penalizacji utrzymywania domów 
publicznych, stręczycielstwa, nagabywania, nakłaniania i doprowadzenia do 
prostytucji dziewczynek poniżej 16 lat (Brown, Barett 2013, s. 129). Oczy legi-
slatora zostały następnie skierowane na ulice miast w ustawie z 1959 r. Regulacja 
dotycząca przestępstw ulicznych w ślad za Komitetem Wolfendena przyznała 
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prymat prawa do prywatności i zasadzie ograniczonej interwencji państwa.  
W tym obszarze uznaje się rolę Komitetu w uprawomocnieniu represji pro-
stytutek, przyjęcia penalizacji nagabywania niezależnie od wieku oskarżonej,  
a w szczególności kontynuacji stosowania generalizującej klasyfikacji „pospoli-
tej prostytutki” (tamże, s. 131). Dopiero nowelizacja ustawy o przestępstwach 
seksualnych z 2003 r. wyłączyła z zakresu stosowania przepisów o włóczęgo-
stwie i nakłanianiu w celach prostytucji osoby (kobiety i mężczyzn) poniżej 
18 roku życia (Street Offences Act 1959, 1 (1)). Poprawki uchwalone w1967 
r. uznały w świetle prawa występowanie w Zjednoczonym Królestwie zjawiska 
prostytucji chłopców, którą dotychczas stale utożsamiano z płcią żeńską.

HANDEL DZIEĆMI W CELACH SEKSUALNYCH

Nawiązując do wcześniejszych rozważań, penalizacja wykorzystania sek-
sualnego kobiet opierała się na związku tego przestępstwa z porwaniem bądź 
handlem młodymi dziewczętami. Zjawisko to postrzegano jako zamknięte 
w granicach Zjednoczonego Królestwa. Wraz z otwarciem granic i rozwo-
jem handlu międzynarodowego, powstała również furtka dla transgranicznej 
działalności przestępczej w handlu żywym towarem. Szok społeczny i panikę 
moralną wywołały doniesienia prasowe o uprowadzeniach młodych Brytyjek 
za granicę celem włączenia ich w szereg prostytutek świadczących swoje usługi 
w obcym państwie.

Agitacja społeczna w celu rewizji prawa w przedmiocie ochrony mło-
dych dziewcząt przed wcieleniem do domów publicznych znajdujących się 
poza wyspami brytyjskimi, rozpoczęła się pod koniec XIX w. za sprawą dwóch 
wyróżniających postaci. Alfred Dyer wydał w 1880 r. publikację zatytułowa-
ną “The European Slave Trade in English Girls”, w której opisał proceder 
transgranicznego przewozu dziewcząt do europejskich domów publicznych 
(Gray 2010, s. 154). Skuszone obietnicą zatrudnienia jako pomoc domowa, 
czy małżeństwa z bogatym dżentelmenem oddawały się w ręce informato-
rów i agentów, którzy następnie przewozili je przez granicę i przekazywali do 
przybytków prostytucji. Młode Brytyjki, które przekroczyły granicę ustawo-
wej ochrony (13 lat) stawały się łatwym celem uprowadzeń do domów pu-
blicznych w państwach z bardziej rygorystyczną regulacją prostytucji. Historie 
opowiedziane przez Dyer’a o młodych dziewczętach przemycanych do obcych 
państw, gdzie były siłą i groźbami zmuszane do świadczenia usług seksualnych 
i traktowane jak niewolnice, wywołało powszechne oburzenie brytyjskiego 
społeczeństwa. Problematyka związana z niewolnictwem utożsamiana dotąd 
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z kolonializmem w czasach Imperium i obejmująca zasadniczo mieszkańców 
ziem trzeciego świata, zaczęła bezpośrednio dotykać obywatelki Zjednoczo-
nego Królestwa. Alfred Dyer przeprowadził dochodzenie w domach publicz-
nych w Brukseli i dostarczył do belgijskich i brytyjskich władz informacje 
na temat zorganizowanej działalności przestępczej, której celem jest transgra-
niczny handel młodymi Angielkami, Irlandkami i Szkotkami w wieku od 13 
do 21 lat (Dyer 1880, s. 29-30). Pod wpływem tych działań i kampanii spo-
łecznych pod przewodnictwem reformatorki Josephine Butler ze Stowarzysze-
nia Pań, utworzono Stowarzyszenie na rzecz Zwalczania Handlu Kobietami  
i Dziewczętami (Bartley 2000, s. 85-86).

Kwestia handlu młodymi Brytyjkami stała się równolegle z aktywnością 
londyńskiego podziemia w obszarze prostytucji nieletnich przedmiotem prac 
parlamentarnych na początku drugiej połowy lat 80. Podczas prac legisla-
cyjnych w 1882 r. przedstawiono wnioski z raportu specjalnej komisji po-
wołanej na początku tego dziesięciolecia i wyniki niezależnego dochodzenia, 
zleconego przez Gabinet adwokatowi Thomas’owi Snagge (Gorham 1978,  
s. 359). Drogą nowelizacji prawa karnego w 1885 r., za występek uznano 
nabycie i usiłowanie nabycia kobiety celem umieszczenia jej w domu publicz-
nym znajdującym się poza terytorium Zjednoczonego Królestwa (Criminal 
Law Amendment Act 1885, part I. 2.). Handel dziećmi w celach seksualnych 
i prostytucja nieletnich stały się zinstytucjonalizowanym problemem społecz-
nym (Gorham 1978, s. 362).

W tym samym roku doszło do powstania National Vigilance Association 
(NVA), organizacji zwalczającej transgraniczny handel brytyjskimi dziećmi  
w celach prostytucji. Podczas swojego pierwszego kongresu w Londynie zosta-
ło przekształcone w Międzynarodowe Biuro ds. Zwalczania Handlu Białymi 
Niewolnikami (International Bureau for the Suppression of the White Slave 
Traffic), a od 1921 r. podjęło stałą współpracę z Ligą Narodów w realizacji 
swoich zadań (Cree, Clapton, Smith 2012, s. 8).

KAZIRODZTWO

Kazirodztwo od początku wykształcenia się cywilizacji europejskiej zali-
czano do sfery tabu. Powszechna zgoda w przedmiocie moralnego potępienia 
czynów seksualnych między najbliższymi krewnymi widoczna jest zarówno  
w nauczaniu Kościoła, jak i w aktach władców panujących na terenie Zjed-
noczonego Królestwa. Początki penalizacji kazirodztwa dostrzegalne są w pra-
wie kanonicznym, inter alia, w listach papieskich skierowanych do lokalnych 
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możnowładców i konstytucjach biskupich oraz w prawie stanowionym przez 
pierwszych władców anglosaskich, w których powoływano się na biblijny za-
kaz (Roffee 2011, s. 300). Należy zauważyć, iż przesłanką zakazu było na-
piętnowanie per se perwersyjnych stosunków seksualnych między członka-
mi rodziny, które uznano za nienaturalne, niezgodne z porządkiem świata  
i grzeszne. Kolejno uchwalane legislacje w przedmiocie penalizacji kazirodz-
twa za prymarny cel obrały raczej strukturę sądu i przekazanie jurysdykcji 
odpowiednio w ręce kleru lub świeckich sądów (tamże, s. 305). Należy pod-
kreślić, że do momentu rozpoczęcia debaty parlamentarnej w 1903 r. nad 
samodzielną ustawą, pozostawało ono jako przestępstwo według prawa ko-
ścielnego, przy czym w świetle prawa karnego nie posiadało takiego statu-
su. Czynnik w postaci naruszenia dóbr osobistych, a tym bardziej dobra nie-
letniego domownika, nie stanowił determinanty ukształtowania przepisów 
prawnych, czy konstrukcji samej kary. Ukazanie kazirodztwa jako praktyki 
noszącej znamiona przestępstwa seksualnego i palącego problemu społeczne-
go wymagającego zdecydowanej odpowiedzi państwa (Bell 1993, s. 2), miało 
miejsce wieki później w wyniku kolejnej moralnej paniki opartej tym razem 
na solidnych naukowych fundamentach. Wraz z postępem i popularyzacją 
medycyny, psychiatrii i socjologii wzrastała świadomość w społeczeństwie  
o zagrożeniach związanych z obcowaniem płciowym między członkami rodzi-
ny. Należy się również odnieść do faktu, iż obszar interwencji prawa i służb 
policyjnych częstokroć kończyła się na progu gospodarstwa domowego. In-
strumenty rządu brytyjskiego w czterech ścianach domu nie miały tego same-
go szerokiego pola manewru, jak w przypadku prostytucji, handlu dziećmi  
i przestępstw seksualnych popełnianych na ulicach miast. “Powszechność” zja-
wiska szczególnie była widoczna w rodzinach klasy robotniczej w dobie wyżu 
demograficznego. Zarówno obyczajność w gospodarstwach domowych w tej 
warstwie społecznej, jak i warunki bytowe w przepełnionych domostwach nie 
cieszyły się szczególną troską ówczesnego rządu i grup interesu (Weeks 2014, 
s. 41).

Zainteresowanie ustawodawcy wykorzystaniem seksualnym dziecka  
w zaciszu domowym nastąpiło de facto dopiero w XX w. Do końca poprzed-
niego stulecia parlament nie podjął się żadnych działań ustawodawczych  
w kierunku uregulowania kwestii kazirodztwa. W czasie, gdy szkockie prawo 
karne przewidywało za ten czyn karę śmierci w Anglii cudzołóstwo kazirodcze 
zostało jedynie wskazane jako jedna z przesłanek orzeczenia rozwodu zgodnie 
z Ustawą o Sprawach Małżeńskich z 1857 r. (tamże, s. 41). Ściganie wykorzy-
stania seksualnego dziecka przez krewnego na podstawie ogólnych przepisów 
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prawa karnego bądź ustawy o przestępstwach seksualnych spotykało się z sze-
regiem barier związanych, inter alia, z wpływem rodzica ofiary na wszczęcie, 
przebieg postępowania, czy wykonanie badań lekarskich pod kątem śladów 
odbycia stosunku seksualnego.

Szeroko zakrojona rewizja prawa karnego pod koniec XIX i w XX w. 
objęła swoim zasięgiem również przestępstwa seksualne na linii rodzic-dziec-
ko za sprawą działalności społecznej ruchów feministycznych, orędowników 
moralności i organizacji takich jak Krajowe Towarzystwo Zapobiegania 
Okrucieństwu wobec Dzieci. Dostrzeżono szkodliwy wpływ stosunków sek-
sualnych pomiędzy krewnymi na instytucję rodziny i strukturę gospodarstwa 
domowego. Nie umknęło uwadze również wyższe prawdopodobieństwo 
wystąpienia schorzeń i wad genetycznych u potomstwa zrodzonego w wyniku 
takiego stosunku. Wskazane argumenty były niejednokrotnie podnoszone 
przez członków Izby Gmin i Izby Lordów przemawiających za uregulowa-
niem kazirodztwa jako szczególnego typu przestępstwa. Opozycjoniści w ar-
gumentacji kierowali się znikomym charakterem czynów i ich wygasającym 
charakterem w nowym stuleciu. Jednakże w wystąpieniu otwierającym drugie 
czytanie projektu ustawy 16 lipca 1903 r. Earl Donoughmore wyraźnie prze-
czy tym twierdzeniom powołując się na liczne doniesienia o przypadkach kazi-
rodztwa, w tym znanych, inter alia, Kościołowi rzymskokatolickiemu (Incest 
Bill 1903, c. 821). Część parlamentarzystów powoływała się na zamknięcie 
problemu społecznego w głównej mierze w gospodarstwach domowych klasy 
robotniczej lub w obszarach wiejskich czy dużych miastach walczących z prze-
ludnieniem (Bell 1993, s 145). Rezultat dochodzenia Królewskiej Komisji  
ds. Mieszkalnictwa zakreślał kazirodztwo jako subkulturową praktykę sto-
sowaną przez względnie odizolowaną część społeczności brytyjskiej lub jako 
kolejny typ przestępstwa na polu seksualnym (tamże, s. 146). Czynnik geo-
graficzny i osadzenie zjawiska w obrębie jednej klasy społecznej dominowały 
we wczesnych debatach nad kryminalizacją stosunków seksualnych między 
członkami rodziny.

Penalizacja stosunków kazirodczych znalazła się w rozbudowanej nowe-
lizacji z 1908 r. Kazirodztwo, występujące po raz pierwszy jako przestępstwo  
w świetle prawa karnego, zawężono do drugiego stopnia pokrewieństwa  
w linii prostej i pierwszego w linii bocznej. Ustawa jako potencjalnych spraw-
ców przestępstwa wskazała explicite dziadka, ojca, brata i syna (The Incest Pu-
nishment Act 1908, art. 2 i 3). Odpowiedzialność karna objęła wejście w po-
siadanie wiedzy o ciele domownika płci żeńskiej bądź usiłowanie popełnienia 
tego czynu. Dla wypełnienia znamion przestępstwa bez znaczenia była kwestia 
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woli pokrzywdzonej odbycia stosunku seksualnego. W przypadku dziewczy-
nek poniżej 13 roku życia sąd miał uprawnienie orzec w zastępstwie karę za 
nieprzyzwoitą napaść przewidzianą w sekcji czwartej nowelizacji ustawy karnej  
z 1885 r. (tamże). Sprawcy-mężczyźnie przestępstwa kazirodztwa groziła kara 
od 3 do 7 lat pozbawienia wolności (Weeks 2014, s. 41). Późniejsze debaty  
w izbie Gmin i Izbie Lordów w przedmiocie kazirodztwa dotyczyły zasadniczo 
kwestii objęcia ochroną ustawową pasierbic. Ostatecznie zakres stosowania re-
gulacji rozszerzono do rodzeństwa spokrewnionego od strony jednego rodzica. 
Ustawodawca wskazał jako wykroczenie również przyzwolenie nieletniej na 
akt seksualny z mężczyzną złączonym z nią więzami pokrewieństwa.

Uregulowanie tej kwestii w prawie karnym nie przełożyło się na ni-
welację zjawiska, nierozwiązane pozostały problemy związane z egzekucją 
przepisów i ściganiem. Gwałtowny wzrost zachorowań na syfilis w 1916 r.  
w gospodarstwach domowych tłumaczono kiepskimi warunkami sanitarnymi,  
a dopiero lata później powiązano zjawisko ze stosunkami kazirodczymi mię-
dzy rodzicami a dziećmi (Brown, Barett 2013, s. 83). Milczenie lekarzy w tym 
obszarze uzasadniono obawą o przerwanie leczenia dziecka, którego podjęcie 
zależało od woli rodziców (Smart 2000, s. 60).

Stosunki kazirodcze stały się częścią zbioru przestępstw seksualnych  
w ustawie z1956 r., w której posłużono się już terminem stosunku seksualne-
go. Nowelizacja z 2003 r. zastąpiła „kazirodztwo” dwiema nowymi klasyfika-
cjami kładącymi większy nacisk na nadużyciu zaufania i bardziej odpowiada-
jącymi nowemu modelowi rodziny (Stevenson 2016, s. 18).

DZIECKO JAKO OFIARA W POSTĘPOWANIU KARNYM 

Postępowania w przedmiocie przestępstw seksualnych koncentrowa-
ły się wokół postaci sprawcy, a celem organu sądowego było jego należyte 
ukaranie w duchu społecznej moralności. W okresie poprzedzającym szeroko 
zakrojoną rewizję prawa karnego, szereg przykładów dostarcza dowody na po-
błażliwe traktowanie przestępców seksualnych przez sądownictwo. Właściciel 
przybytku w Hull, określanego przez lokalnych mieszkańców jako “Szkoła 
podstawowa”, kwaterującego dziewczynki poniżej 15 lat w celach prostytucji, 
został oskarżony wyłącznie o nielegalną sprzedaż trunków, a urzędnik, który 
spotkał się z zarzutem uwiedzenia szesnaściorga dziewczynek nie został ska-
zany ze względu na fakt, iż czternaścioro z nich ukończyło 13 lat, zanim roz-
poczęto postępowania karne w sprawie (Bartley 2000, s. 85). Brak jasnego 
rozgraniczenia i sprecyzowania penalizowanych czynów w ustawach karnych 
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częstokroć pozostawiał w gestii sądów wybór kwalifikacji czynu. Podczas prac 
legislacyjnych w 1922 r. parlamentarzysta posługując się przykładem moż-
liwości potraktowania przytulenia dziewczynki jako nieprzyzwoitej napaści 
wskazywał, iż brak klarowności przepisów i w oznaczeniu znamion przestęp-
stwa generuje trudności w dokonaniu prawidłowej subsumpcji (Criminal Law 
Amendment Bill 1922, c. 367). Niejednokrotnie odrzucano surowszą klasy-
fikację czynu, pomimo okoliczności wypełniających jego znamiona, na rzecz 
łagodniej penalizowanego przestępstwa celem szybszego zamknięcia sprawy 
sądowej. Tym samym, przy utrzymaniu stanu constans lub spadku ciężkich 
przestępstw na polu seksualnym, zarejestrowano na początku lat 20. tenden-
cję wzrostową skazań za nieprzyzwoitą napaść. W przypadku wykorzystania 
seksualnego przez rodzica, często rezygnowano z kwalifikacji kazirodztwa na 
rzecz zaniedbania.

Skazywanie sprawców przestępstw seksualnych utrudniały również 
ograniczenia związane z prawidłowym zabezpieczeniem dowodów, przepro-
wadzeniem oględzin dziecka, czy krótki termin na złożenie zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa. Podczas prac parlamentarnych nad nowelizacją 
prawa karnego w 1914 r. przedłużenie terminu z 6 do 12 miesięcy na wszczę-
cie postępowania w sprawie odbycia stosunku seksualnego z nieletnią zostało 
uwzględnione wśród postulatów zmian prawnych (Criminal Law Amendment 
Bill 1914, c. 1111). Inne kwestie problematyczne dotyczyły zeznań dziecka 
jako świadka przed sądem i ławą przysięgłych. Opis napaści seksualnej przy 
wykorzystaniu ograniczonego słownictwa związanego z wiekiem ofiary wy-
magał niekiedy szerokiej interpretacji. Uwaga sędziego skupiała się na słow-
nictwie, prawdomówności i wyjaśnianiu poszczególnych terminów użytych 
w relacji ze zdarzenia (Jackson 2000, s. 95). W sprawach dotyczących wyko-
rzystania seksualnego dziecka częściowo zaimplementowano zalecenia Komi-
tetu ds. Przestępstw Seksualnych Wobec Młodocianych, w tym obligatoryjną 
obecność podczas przesłuchania nieletniego w sądzie spokrewnionej kobiety, 
kurator sądowej lub opiekunki (Brown, Barrett 2013, s. 78-79). Dyskrecjo-
nalna władza sędziego leżąca u podstaw systemu anglosaskiego wielokrotnie 
jednak pozbawiała realnego udziału kobiet w tych postępowaniach karnych.

Granica interwencji państwowej w stosunku do wykorzystania seksu-
alnego dziecka zasadniczo kończyła się na orzeczeniu kary wobec sprawcy  
i umieszczeniu dziewczynki w jednej ze specjalnych placówek wychowaw-
czych. Najmłodsze członkinie społeczności prostytutek, jako najbardziej po-
datne na działania reformacyjne, trafiały do domów pomocy, starsze, które  
w większości przypadków ukończyły już 18 rok życia, zamykano w specjalnych 
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oddziałach szpitalnych (Walkowitz 1980, s. 18). Jednym z głównych celów 
było de facto odseparowanie “zbrukanych” dziewcząt, które zostały trwale 
naznaczone doświadczeniem na polu seksualnym od niewinnych i nie po-
siadających tej wiedzy nieletnich (Bailey 2013, s. 199). Dziecko “oficjalnie” 
otrzymywało stygmat moralnie skalanego, dla którego w dobie gloryfikacji 
cnót niewieścich i obyczajności nie było miejsca w społeczeństwie. W prasie 
informacje o przypadkach skazania za stosunek seksualny z nieletnią ze wzglę-
du na standardy obyczajowe ograniczały się wyłącznie do wzmianki o procesie 
zużyciem nagłówka niesugerującego charakter czynu. Moralny kamuflaż zdję-
to w latach 50. i 60. Prasa zaczęła detalicznie opisywać sprawy, korzystając  
z terminologii nauk psychologicznych i medycznych (Bingham 2019, s. 92).

WNIOSKI

Niejednokrotnie, pomimo osiągniecia wystarczającego stopnia dojrzało-
ści przez społeczeństwo, zgodna z oczekiwaniami rewizja prawa następowała 
powoli. Niejednokrotnie konfrontowano śmiałe postulaty zmiany prawa ar-
gumentacją znikomego charakteru naruszeń bądź niecelowością uregulowa-
nia danej kwestii. Pomimo dysponowania dokładnymi analizami problemu 
społecznego w postaci raportów komitetów i zbiorów rekomendacji zmiany 
prawa, dopiero w wyniku częstokroć kontrowersyjnych bądź sensacyjnych 
działań następowało zjednoczenie grup wpływu w parlamencie w celu prze-
głosowania koniecznych reform. W. T. Stead został postawiony przed sądem 
pod zarzutem uprowadzenia 13-letniej Elizy (Gorham 1978, s. 361), jednak-
że osiągnął cel w postaci wybudzenia z letargu apatycznego legislatora.

Segregacja dziewcząt zbrukanych i niewinnych w świetle prawa była 
kontynuowana przy wsparciu działań prewencyjnych i reformacyjnych. Jesz-
cze w połowie XX w. młodą kobietę parającą się prostytucją uznawano za 
straconą, a próby jej „odratowanie” postrzegano jako stratę czasu i środków. 
Zjawisko wykorzystania seksualnego nieletnich zamykano również w grani-
cach biedniejszej klasy robotniczej, a przyczyny jego powstania upatrywano 
w przeludnieniu, złych warunkach życia, zaniedbaniu, tym samym oczeku-
jąc od organizacji charytatywnych, magistratu i służb zaradzenia problemo-
wi. Większą uwagę przykładano do „oczyszczania” ulic i niwelacji zgorszenia  
w imię publicznej moralności, aniżeli obroną młodych dziewcząt przed wy-
korzystaniem i krzywdą. Skutki wiktymizacji seksualnej dotykały każdej sfery 
życia ofiary, które miało pozostać zapomniane jako przejaw naruszenia spo-
łecznej moralności. Penalizacja klientów korzystających z usług seksualnych, 
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częstokroć ukazywanych jako podatnych na manipulację i wykorzystanie, nie 
była zgodna z purytańską ideą prawa. Ochrona dzieci, szczególnie w okresie 
dominacji koncepcji niewinności, stanowiła element misji, krucjaty przeciw-
ko temu, co grzeszne, złe i niezgodne z kodeksem moralnym jednoczącym 
społeczeństwo brytyjskie.

BIBLIOGRAFIA

Bailey B.
2013  The vexed history of children and sex, [w:] The Routledge History of 

Childhood in the Western World, red. P. S. Fass, Routledge.

Bartley P.

2003 Prostitution. Prevention and Reform in England, 1860–1914, Taylor 
& Francis e-Library. 

Bell V.
2002 Interrogating incest. Feminism, Foucault and the Law, Taylor & Fran-

cis e-Library

Bingham A., Delap L., Jackson L.
2016  Historical Child Sexual Abuse in England and Wales: the Role of Histo-

rians, “History of Education”, 45:4, s. 411-429. 

Bingham A., 
2019 ‘It Would be Better for the Newspapers to Call a Spade a Spade’: the Bri-

tish Press and Child Sexual Abuse, c. 1918–90, “History Workshop 
Journal”, 88, Oxford University Press, s. 89-110. 

Brown A., Barett D.
2013 Knowledge of Evil Child prostitution and child sexual abuse in twen-

tieth -century England, Routledge.

Children Act
1908 8 Edw. 7. Ch. 67; https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/8/ 

67/contents/enacted (dostęp: 02.03.2022).

Children and Young Persons Act 
1933 Chapter 12 23 and 24 Geo 5, https://www.legislation.gov.uk/ukp-

ga/Geo5/23-24/12 (dostęp: 01.03.2022).



180

ALEKSANDRA SZULC

Cree V., Clapton G., Smith M. 
2012 The Presentation of Child Trafficking in the UK: An Old and New 

Moral Panic?, “British Journal of Social Work”, Vol. 44, Issue 2,  
s. 418-433. 

Criminal Law Act 
1967  Chapter 58, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/58/ (do-

stęp: 01.03.2022).

Criminal Law Amendment Bill 
1883 HL Deb 18 June 1883 vol 280 cc766-75, https://api.parliament.uk/

historic-hansard/lords/1883/jun/18/no-69-second-reading (dostęp: 
28.02.2022). 

Criminal Law Amendment Act
1885  Chapter LXIX, https://www.irishstatutebook.ie/eli/1885/act/69/

enacted/ (dostęp: 25.02.2022).

Criminal Law Amendment Bill
1885 Volume 297: debated on Tuesday 28 April 1885, https://hansard.

parliament.uk/lords/1885-04-28/debates/ (dostęp: 25.02.2022). 

1914 HL Deb 29 April 1914 vol 15 cc1111-35, https://api.parliament.
uk/historic-hansard/lords/1914/apr/29/criminal-law-amendment 

-bill-hl (dostęp: 27.02.2022).

1914 HL Deb 20 July 1914 vol 17 cc25-53, https://api.parliament.uk/hi 
storic-hansard/lords/1914/jul/20/criminal-law-amendment-bill-hl 
(dostęp: 27.02.2022).

1917 Volume 90: debated on Monday 19 February 1917, https://han 
sard.parliament.uk/commons/1917-02-19/debates/ (dostęp: 28.02. 
2022). 

1922 HC Deb 25 July 1922 vol 157 cc357-419, https://api.parliament.
uk/historic-hansard/commons/1922/jul/25/criminal-law-amend 
ment-bill (dostęp: 28.02.2022).

1932 Volume 156: debated on Monday 5 July 1932, https://hansard.par 
liament.uk/Commons/1932-07-05/debates/ (dostęp: 28.02.2022).

Cunningham H.
2021 Children and Childhood in Western Society Since 1500, 3d Edit., 

Routledge.



181

KRUCJATA PRZECIWKO PROSTYTUCJI...

Delap L.
2018 “Disgusting Details Which Are Best Forgotten”: Disclosures of Child 

Sexual Abuse in Twentieth-Century Britain, “Journal of British Stu-
dies”, 57, s. 79–107.

Dyer A. S.
1880 The European Slave Trade in English Girls: A narrative of facts, Lon-

don: Dyer Brothers.  

Ferguson H.
2004 Protecting Children in Time. Child Abuse, Child Protection and the 

Consequences of Modernity, Palgrave MacMillan.

Ferraro J. M. 
2013  Childhood in medieval and early modern times, [w:] The Routledge 

History of Childhood in the Western World, red. P. S. Fass, Routledge.

Goldberg J.
2008 Communal discord, child abduction, and rape in the later middle ages, 

Palgrave MacMillan.

Gorham D.
1978 "Maiden Tribute of Modern Babylon" Re-Examined: Child Prostitu-

tion and the Idea of Childhood in Late-Victorian England, “Victorian 
Studies”, Vol. 21, No. 3, Indiana University Press, s. 353-379. 

Gray D. D. 
2009 Crime, Prosecution and Social Relations, Palgrave MacMillan.

2010 London’s Shadows The Dark Side of the Victorian City, Continuum 
UK.

Hall Williams J.  E.
1960 Sex Offenses: The British Experience, “Law and Contemporary Pro-

blems”, Vol.  25, No.  2, s.  334-360.

Hendrick H.
1994 Child welfare. England 1872–1989, Routledge.

Incest Bill
1903 Volume 125: debated on Thursday 16 July 1903, https://hansard.

parliament.uk/Lords/1903-07-16/debates/ (dostęp: 26.02.2022).



182

ALEKSANDRA SZULC

Indecency with Children Act 
1960 Chapter 33., https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/8-9/33/

enacted (dostęp: 01.03.2022).

Jablonka I. 
2013  Social welfare in the western world and the rights of children, [w:] The 

Routledge History of Childhood in the Western World, red. P. S. Fass, 
Routledge.

Jackson L.
2000 Child sexual abuse in Victorian England, Routledge.

2015 Child sexual abuse in England and Wales: prosecution and prevalence 
1918-1970, https://www.historyandpolicy.org/policy-papers/pape 
rs/child-sexual-abuse-in-england-and-wales-prosecution-and-preva 
lence-1918-197 (dostęp: 01.03.2022). 

Offences Against The Person Act
1861 Chapter 100, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/ 

100/ (dostęp: 25.02.2022).

Offences Against The Person Bill
1875 Volume 224: debated on Tuesday 8 June 1875, https://hansard.par-

liament.uk/Lords/1875-06-08/debates/ (dostęp: 25.02.2022).

Ogborn M.
1993 Law and Discipline in Nineteenth Century English State Formation: 

The Contagious Diseases Acts of 1864, 1866 and 1869, “Journal of 
Historical Sociology”, Vol. 6 No. 1, s. 28-55.

Pliley J. R. 
2018 From White Slavery to Anti-Prostitution, the Long View. Law, Pol-

icy, and Sex Trafficking, [w:] Human Bondage and Abolition: New 
Histories of Past and Present Slaveries, red. J. B. Stewart, E. Swanson, 
Cambridge: Cambridge University Press s. 190–220. 

Pluskota M.
2008 Prostitution and Social Control in Eighteenth-Century Ports, [w:] Per-

spectives in Economic and Social History, red. A. August, J. Eloranta, 
Routledge. 



183

KRUCJATA PRZECIWKO PROSTYTUCJI...

Prevention of Cruelty to, and Protection of, Children Act 
1889 Chapter 44, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1889/44/enac 

ted (dostęp: 25.02.2022). 

Punishment of Incest Act
1908 Chapter XLV, https://www.irishstatutebook.ie/eli/1908/act/45/ 

enacted/ (dostęp: 28.02.2022).

Roffee J.
2011 Lifting the veil on incest: The historical development of the offence,  

“The international journal of interdisciplinary social sciences”, Vol. 
5, No. 10, s. 295-311. 

Rudolph J.
2000 Rape and Resistance: Women and Consent in Seventeenth-Century  

English Legal and Political Thought, “The Journal of British Studies”, 
39, s. 157-184. 

Scottish Home Department
1957 Report of the Committee on Homosexuality Offences and Pro-

stitution [The Wolfenden Report], Vol. 596, cc365-508, https://
api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1958/nov/26/homo 
sexual-offences-and-prostitution (dostęp: 02.03.2022).

Sexual Offences Act
1956 4 & 5 ELIz. 2 CH. 69, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/

Eliz2/4-5/69/ (dostęp: 01.03.2022).

Sexual Offences Act
1967 Chapter 60, https://www. legislation. gov. uk/ukpga/1967/60 (do-

stęp: 01.03.2022).

Smart C.
1999 'A history of ambivalence and conflict in the discursive construction of 

the 'child victim' of sexual abuse, “Social & Legal Studies”, 8, s. 391 
- 409. 

2000 Reconsidering the Recent History of Child Sexual Abuse, 1910–1960, 
“Journal of Social Policy”, 29, 1, Cambridge University Press,  
s. 55-71. 



184

ALEKSANDRA SZULC

Stevenson K.
2016 “These are cases which it is inadvisable to drag into the light of day”: 

Disinterring the Crime of Incest in Early Twentieth-Century England, 
“Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies”, Vol. 20, 
No. 2, Librairie Droz, http://journals.openedition.org/chs/1669 
(dostęp: 28.02.2022).

Stewart J.
1995 Children, Parents and the State The Children Act, 1908, “Chilrden  

& Society”, Vol.9, Issue1, Oxford Books University, s. 90-99. 

Street Offences Act 
1959 Chapter 57 7 and 8 Eliz 2, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/

Eliz2/7-8/57 (dostęp: 03.03.2022).

Walkowitz J. R.
1980 Prostitution and Victorian society. Women, class, and the state, Cam-

bridge University Press.

Weeks J.
2017 Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality Since 1800,  

4th ed., Routledge.



 Wielka Brytania szczyci się niezwykle bogatą historią rozwoju prawa karnego, 
który można zaobserwować na wielu płaszczyznach. Do dziś Anglia oraz Walia,  
w przeciwieństwie do większości państw, nie skodyfikowały prawa karnego. Obowiązujące 
prawo karne zawarte jest w różnych ustawach, takich jak na przykład ustawa  
o dochodach pochodzących z przestępstwa z 2002 roku (Proceeds of Crime Act 2002), 
czy ustawa o bezprawnym zniszczeniu albo uszkodzeniu cudzej własności z 1971 roku 
(Criminal Damage Act 1971), obejmująca większość przestępstw przeciwko mieniu.  
Do dziś w angielskim i walijskim prawie karnym istnieje także zbiór czynów 
zabronionych należący do grupy przestępstw precedensowych (common law offences), 
które mają swoje źródło w orzeczeniach sędziów (judge-made law).

 Niniejsza monografia porusza wybrane zagadnienia prawa karnego w Wielkiej 
Brytanii. Składające się monografie opracowania dotyczą podstawowych, a zarazem  
istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego  
w Wielkiej Brytanii. 

 Mamy nadzieję, że monografia, prócz przybliżenia problematyki prawa karnego 
w Wielkiej Brytanii, będzie stanowiła opracowanie praktycznie przydatne na gruncie 
polskiego prawa karnego, zarówno w zakresie jego stanowienia, jak i stosowania. 




