


Na straży porządku  
i sprawiedliwości  

Prawo karne  
w Wielkiej Brytanii.  
Zagadnienia wybrane

TOM II

Redakcja
Wojciech Włódarczak







Redakcja

Wojciech Włódarczak

Recenzja

prof. zw dr hab. Robert ZAWŁOCKI (UAM) 
dr Piotr Karlik (UAM)

Korekta redaktorska i skład
Karol łukomiak

 

Projekt Okładki 

Karol łukomiak

 

© copyright by authors & ArchaeGraph 

ISBN: 978-83-67074-68-1 - Tom 1
ISBN: 978-83-67074-69-8 - Tom 2

Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej wydawcy:

www.archaegraph.pl
oraz w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej 

i profilach autorów w internetowych serwisach naukowych

ArchaeGraph
Wydawnictwo Naukowe

ŁÓDŹ 2022



SPIS TREŚCI

Wstęp 7

Część I

Justyna Meszka
Rzetelność procesu karnego w angielskich sądach 9

Hanna Kołtun
Porozumienia karnoprocesowe, 
czyli plea bargaining w ujęciu anglosaskim 23

Paulina Lasota, Daria Woźniak
Instytucja sądów pokoju w Anglii i Walii oraz udział czynnika społecznego 
w orzekaniu w systemie common law w sprawach karnych 37

Tomasz Iwanowski
Porównanie instytucji ławy przysięgłych w Anglii 
z instytucją ławników w Polsce w kontekście procesu karnego 49

Cześć II

Łukasz B. Pilarz
Brytyjskie prawo karne wobec wykorzystania komórek, 
tkanek i narządów ludzkich w świetle Human Tissue Act z 2004 r.  63

Szymon Balcarek
Brytyjskie przestępstwo corporate manslaughter a odpowiedzialność karna 
podmiotów zbiorowych w Polsce: analiza prawno-porównawcza 81

Filip Wyszyński
Corporate Manslaughter w Wielkiej Brytanii 
na tle pozostałych państw rdzenia anglosfery 103

Część III

Alicja Serafin
Od Kuby Rozpruwacza do Wayne’a Couzens’a. 
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przemocy wobec kobiet 
ze skutkiem śmiertelnym w Wielkiej Brytanii 129

Julia Lisiecka
Penalizacja przestępstw przeciwko wolności seksualnej 
popełnianych współcześnie przeciwko kobietom w Wielkiej Brytanii 159





7

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 
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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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Justyna Meszka 
Uniwersytet Wrocławski

Rzetelność procesu karnego 
w angielskich sądach

Abstrakt: Pojęcie rzetelnego procesu w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy 
do czynienia z systemem common law, stanowi fundament postę-
powania karnego. Owa rzetelność dotyczy wszelkich jego aspektów,  
a także zachowań orzekających sędziów czy uczestników. Szukając jej 
podstaw, należy cofnąć się do początków angielskiego wymiaru spra-
wiedliwości i szczególnej kultury prawnej Wielkiej Brytanii. Ustano-
wienie Wielkiej Karty Swobód w 1215 r. wywarło znaczący wpływ na 
pozycję osoby oskarżonej. Od tego czasu rzetelność procesu na stałe 
zagościła w prawie angielskim. W związku z zachodzącymi przemiana-
mi w prawie procesowym wymiar sprawiedliwości dążył do osiągnię-
cia wysokiej efektywności. Z biegiem czasu zapełniano luki prawne 
w angielskim systemie prawnym. W 1950 r. ustanowiono Europej-
ską Konwencję Praw Człowieka i Fundamentalnych Wartości. Jako 
źródło prawa służyło również ustawodawstwo Unii Europejskiej oraz 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Następnie 
zmianę w zapatrywaniu na rzetelność procesu wprowadziło przyjęcie 
Human Rights Act w 1998 r. Wówczas nowych znaczeń nabrały gwa-
rancje oraz instytucje procesowe. Model rzetelnego procesu znalazł 
swoje odzwierciedlenie również w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (EKPC). Zawarte w konwencji prawa określa się mianem 
right to fair trial. Należy zauważyć, że prawne rozwiązania związane  
z rzetelnym postępowaniem początkowo pojawiały się w orzecznictwie 
sądów, a z czasem dopiero przeniknęły do prawa pisanego. Rola sę-
dziów jawi się tutaj jako nieoceniona, bowiem to oni zobligowani są do 
odniesienia się do rzetelności w ramach każdej rozpatrywanej sprawy. 
Współcześnie, rzetelność to wszechobecny model prowadzenia postę-
powania obowiązujący w każdym procesie karnym w demokratycznym 
państwie, we wszystkich jego etapach oraz odnoszący się do wszystkich  
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jego uczestników. W artykule przedstawiono istotę rzetelnego procesu 
w angielskim systemie oraz jego najważniejsze elementy, przy uwzględ-
nieniu europejskich standardów.

Słowa kluczowe: rzetelność procesu, angielski proces karny, prawo do 
obrony, kontradyktoryjność

Wstęp

Pojęcie rzetelnego procesu w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy do czynie-
nia z systemem common law, stanowi niewątpliwie fundament postępowania 
karnego. Owa rzetelność dotyczy wszelkich jego aspektów, a także zachowań 
orzekających sędziów czy uczestników. Szukając jej podstaw, należy cofnąć 
się do początków angielskiego wymiaru sprawiedliwości i szczególnej kultury 
prawnej Wielkiej Brytanii. Ustanowienie Wielkiej Karty Swobód w 1215 r. 
wywarło wpływ na pozycję osoby oskarżonej. Zaczęto przeciwstawiać sobie 
common law i civil law. We wspomnianym czasie można było domagać się od 
króla, aby ten przy ograniczaniu swobód obywateli brał pod uwagę obowią-
zujące zasady. Wielką Kartę Swobód należy uznać za przywilej, będący nie-
jako umową pomiędzy królem a jego wasalami. Władza monarsza w dużym 
stopniu została ograniczona, zwłaszcza w obszarze skarbowym oraz sądowym. 
Dzięki wprowadzeniu art. 39 zagwarantowano wolność osobistą. Za rządów 
Edwarda III w jednej z interpretacji pierwszy raz użyto pojęcia due process 
of law, który można tłumaczyć jako “należny tok postępowania”. Wówczas 
określono, że bez wezwania do odpowiedzialności nikt nie może być więziony. 
W dawnych czasach cechą charakterystyczną rzetelności procesu było postulo-
wanie, aby król postępował zgodnie z procedurami dotyczącymi ograniczenia 
swobód obywateli (Skorupka 2018, s. 57). Od tego czasu rzetelność procesu 
na stałe zagościła w prawie angielskim. 

W związku z zachodzącymi przemianami w prawie procesowym wymiar 
sprawiedliwości dążył do osiągnięcia wysokiej efektywności. Z biegiem czasu 
zapełniano luki prawne w angielskim systemie prawnym. W 1950 r. ustano-
wiono Europejską Konwencję Praw Człowieka i Fundamentalnych Wartości. 
Jako źródło prawa służyło również ustawodawstwo Unii Europejskiej oraz 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Następnie wielką 
zmianę w zapatrywaniu na rzetelność procesu wprowadziło przyjęcie Human 
Rights Act w 1998 r., kiedy to wprowadzono jej nową definicję. Ustanowiono  
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wówczas składające się na nią ustawowe elementy. Nowych znaczeń musiały 
nabrać gwarancje czy instytucje procesowe. 

Postępowanie karne powinno być rzetelne dla stron postępowania, za-
równo dla oskarżonego, jak i pokrzywdzonego. Jednakże, o rzetelności pro-
cesu często mówi się jako “elementarnym prawie każdego oskarżonego” czy 
wręcz prawie zagwarantowanym przez konstytucję. Zasadniczą rolę odgrywa 
uznaniowa władza, którą sprawuje sędzia. Jego zadanie polega nie tylko na 
interpretowaniu przepisów prawnych oraz ich odpowiednim stosowaniu. 
Orzecznictwo sądów angielskich z ogromną siłą oddziałuje na normy pisa-
ne. Konieczne jest uwzględnienie zasady stare decisis oraz wynikających z niej 
konsekwencji. To od sędziego zależy, czy dane postępowanie można okre-
ślić jako rzetelne czy też nie. W kwestiach problematycznych pojawiających 
się w trakcie procesu ma on możliwość odwoływania się do idei rzetelności.  
W państwie, w którym nie skodyfikowano prawa karnego w jednym akcie, 
takie zabiegi są powszechne. Poszukiwanie definicji “rzetelności” odbywa się 
podczas konkretnego procesu - jego wartość oraz zasięg poddają bezpośred-
niej analizie oraz wyznaczają w danym przypadku sami orzekający.

Nie należy jednak pomijać, iż pokrzywdzonemu również przysługuje pra-
wo do rzetelnego procesu. Zostało ono podkreślone i uznane za równoważne  
z prawami przysługującymi oskarżonemu dopiero pod koniec XX wieku (Eser, 
Rabenstein 2004, s. 193). Istnieje obawa, że zapewnienie pewnych praw po-
krzywdzonemu może wpłynąć na ograniczenie praw oskarżonego. Europejska 
Konwencja Praw Człowieka nie wypowiada się bezpośrednio na temat praw 
pokrzywdzonego. Pokrzywdzony, jako strona postępowania, powinien mieć 
możliwość dochodzenia i obrony swoich praw.

 Model rzetelnego procesu znalazł swoje odzwierciedlenie również w art. 
6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC). Zawarte w konwencji 
prawa określa się mianem right to fair trial. Zadaniem państw-stron jest ich 
zagwarantowanie w każdym postępowaniu.

Należy zauważyć, że prawne rozwiązania związane z rzetelnym postępo-
waniem początkowo pojawiały się w orzecznictwie sądów, a z czasem dopiero 
przeniknęły do prawa pisanego. Rola sędziów jawi się tutaj jako nieoceniona, 
bowiem to oni zobligowani są do odniesienia się do rzetelności w ramach 
każdej rozpatrywanej sprawy. Współcześnie, rzetelność to wszechobecny 
model prowadzenia postępowania obowiązujący w każdym procesie karnym  
w demokratycznym państwie, we wszystkich jego etapach oraz odnoszą-
ca się do wszystkich jego uczestników. W artykule przedstawiono istotę  
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rzetelnego procesu w angielskim systemie oraz jego najważniejsze elementy, 
przy uwzględnieniu europejskich standardów.

Pojęcie rzetelnego procesu 

Rzetelność postępowania rozumiana jest jako pewien, wskazujący na kla-
syczne wartości, sposób określenia jego modelu. Powinien on być oparty na 
elementach i warunkach, które determinują zrealizowanie w sposób prawi-
dłowy jego celów. Wartościami warunkującymi rzetelność są m. in. domnie-
manie niewinności, kontradyktoryjność postępowania, bezstronny sąd, nemo  
se ipsum accusare tenetur, ne bis in idem, audiatur et altera pars, prawo do mil-
czenia, możliwość przyznania się winy, jawność procesu. Jak można zauważyć, 
są to reguły związane z aksjologią modelu procesu karnego, dzięki którym 
może on zostać zdefiniowany jako rzetelny.

Niedopuszczalne jest, aby władza ustawodawcza ograniczała w jakikol-
wiek sposób określone elementy, stanowiące warunek sine qua non istnienia 
demokratycznego państwa prawa. Wyjątek mogą stanowić jedynie ogranicze-
nia ustawowe. Te wyżej wymienione elementy wskazują pewien standard po-
stępowania, którego adresatami są organy procesowe. Postępowanie powin-
no być realizowane rzetelnie, bez zbędnej zwłoki, dbając przy tym o zasady 
godności osób biorących w nim udział. Rzetelność odnosi się także do stron 
postępowania, zarówno do oskarżonego, jak i pokrzywdzonego. Oskarżony, 
jako strona zainteresowana rozwojem procesu, powinien mieć możliwość sku-
tecznej obrony przed zarzutami. Istotna jest również rola pokrzywdzonego, 
którego cel zazwyczaj stanowi osiągnięcie sprawiedliwości czy pociągnięcie 
sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności oraz naprawienie wyrządzonej 
szkody. Oznacza to, że w procesie karnym obie strony powinny mieć moż-
liwość ochrony interesów prawnie chronionych  za pomocą metod dopusz-
czalnych prawnie. Za rzetelny proces karny można uznać taki, w którym stro-
ny mają zapewniony wysoki poziom gwarancji procesowych, są wyposażone  
w system uprawnień procesowych, dopasowanych do ich procesowej pozycji, 
dzięki którym zapewniona zostaje im ochrona własnych interesów, z kolei 
organy procesowe działają w wyznaczonych ramach postępowania, służących 
realizacji tych celów (Wiliński 2009, s. 35-36).

W państwach, gdzie obowiązuje common law rzetelność procesu uzna-
wana jest za powszechną element rządzący postępowaniem karnym. Odnosi 
się do każdego etapu oraz do wszystkich uczestników postępowania (również 
sędziów). Sędziowie odgrywają znaczącą rolę w porządku prawnym (Ward, 
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Wragg 2005, s. 5). Ich obowiązkiem jest stosowanie określonych norm praw-
nych, a także ich definiowanie czy odpowiednie interpretowanie. Angielskie 
orzecznictwo w istotny sposób oddziałuje na normy prawne, które powinno 
brać się łącznie pod rozwagę. 

Rzetelny proces karny z perspektywy EKPC

Pojęcie rzetelnego procesu zostało przedstawione w art. 6 EKPC (fair 
trial). W ślad za doktryną, należy uznać, że powyższy artykuł w całości został 
poświęcony rzetelności. Świadczy o tym szerokie ujęcie prawa do rzetelnego 
procesu sądowego oraz ugruntowane orzecznictwo ETPC. Poszerzanie zakre-
su znaczeniowego nie zmienia jednak zasadniczego celu fair trial, którym jest 

“umacnianie fundamentalnej zasady rządów prawa (the rule of law) (Wyrok 
ETPC z 7.10.1988 r.,10519/83, Salabiaku v. Francja).

Artykuł 6 EKPC przedstawia zbiór gwarancji rzetelnego procesu.  
W ustępie 1 zostaje sformułowana ogólna zasada sprawiedliwego i publicz-
nego rozpatrzenia sprawy, na którą składają się dalsze prawa, takie jak: pra-
wo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, prawo do niezawisłego  
i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą, prawo do jawnego postępowa-
nia. Natomiast w ustępach 2 i 3 wskazano wiele szczegółowych gwarancji  
w sprawach karnych, do których zalicza się: domniemanie niewinności, prawo 
do informacji o oskarżeniu, prawo do obrony, prawo do przesłuchania świad-
ków czy prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza. Orzecznictwo 
ETPC również wymienia kilka praw szczegółowych, wchodzących w zakres 
prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Są nimi: prawo do kontradyk-
toryjnego postępowania dowodowego, zasada res iudicata, prawo oskarżonego 
do uczestnictwa w procesie, prawo do uzasadnienia orzeczenia. Dokonując 
wykładni art. 6 punktem wyjścia powinna być analiza całego przepisu, a nie 
jedynie badanie poszczególnych praw w oderwaniu od siebie.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w znacznym 
stopniu uwzględnia opisywany w artykule model postępowania. Rzetelność 
w angielskim procesie karnym odgrywała istotną rolę nim doszło do sformu-
łowania art. 6. Regułę stosowano nie tylko na podstawie prawa zwyczajowe-
go, ale także prawa spisanego (np. sekcji 78 Police and Criminal Evidence 
Act 1984) (Wiliński 2009, s. 39). Ostatecznie, duże znaczenie EKPC w pań-
stwach systemu common law zostało przypieczętowane przyjęciem ustawy 
Human Rights Act w 1998 r., którego skutkiem było włączenie wartości wy-
rażonych w EKPC do prawa krajowego Anglii i Walii. Przed ustanowieniem 
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wyżej wymienionej ustawy angielskie sądy wielokrotnie orzekały w oparciu  
o przepisy EKPC, a także o ich interpretację dokonywaną przez ETPC. Wdro-
żenie EKPC w państwach common law było nierozerwalnie połączone z obo-
wiązkiem działania organów państwowych, które nie godzi w gwarancje za-
pisane w EKPC oraz orzeczenia Trybunału interpretujące przepisy (Asworth 
2003, s. 6-7). Sędzia przy rozpatrywaniu konkretnej sprawy powinien ocenić, 
jakie środki ochrony prawnej należy zastosować. Powinien on brać pod uwagę 
prawo krajowe, jak i prawo starsburskie. Pomimo że treść EKPC jest jednoli-
ta we wszystkich państwach Rady Europy, to jednak do organów krajowych 
należy stosowanie, mając na uwadze uwarunkowania społeczne i kulturowe 
(margin of appreciation). Organy krajowe, przez to, że znają dane społeczeń-
stwo, posiadają większą wiedzę, jaka możliwość będzie skuteczniejsza i będzie 
gwarantować wyższy standard ochrony (Wyrok ETPC z dnia 7 grudnia 1976 
r., 5493/72, Handyside v. Zjednoczone Królestwo). Ocena rzetelności proce-
su na tle art. 6 EKPC dotyczy ogólnej sytuacji prawnej oskarżonego. Celem 
organów krajowych jest osiągnięcie wymaganej rzetelności przy swobodnym 
kształtowaniu rozwiązań procesowych (Wyrok ETPC z dnia 12 lipca 1988 r., 
10862, Schenk v. Szwajcaria).  

Fundamenty prawa do rzetelnego postępowania  
w aspekcie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W poniższych podrozdziałach zaprezentowano kluczowe aspekty praw-
ne mieszczące się w zakresie prawa do rzetelnego postępowania. Wśród nich 
można wymienić zasady przewidziane bezpośrednio w Europejskiej Konwen-
cji Praw Człowieka, ale i te charakterystyczne dla dorobku anglosaskiego, jak 
kontradyktoryjność. Oprócz nich ważnymi gwarancjami rzetelności postępo-
wania są również prawo do milczenia (z pewnymi ograniczeniami ustawo-
wymi) oraz, przeciwna mu, możliwość przyznania się winy, z którą wiążą się 
pewne korzyści dla oskarżonego. Za nadrzędną zasadę prawo angielskie uzna-
je jawność postępowania dla wszystkich. Katalog ten jest otwarty, ponieważ 
w prawie angielskim wyróżnia się wiele instrumentów prawnych służącym 
zagwarantowaniu rzetelności. 

Rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie
 
Artykuł 6 EKPC w pierwszym zdaniu ustępu pierwszego, inkorpo-

rowanym do prawa angielskiego, gwarantuje prawo do sprawiedliwego  
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i publicznego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie. Pojęcie rozsądnego 
terminu należy rozpatrywać pod kątem całokształtu okoliczności, poczyna-
jąc od poziomu skomplikowania przez udział oskarżonego po sposób dzia-
łania organów. Nierozpoznanie sprawy w odpowiednim terminie może być 
spowodowane zarówno przez przyczyny, będące po stronie oskarżonego, jak  
i po stronie organów prowadzących postępowanie. Warto mieć na uwadze, że 
jeżeli między czasem popełnienia przestępstwa a stwierdzeniem winy minie 
zbyt dużo czasu, wówczas zwłoka w rozstrzygnięciu postępowania może do-
prowadzić do zagrożenia jego rzetelności (Ward, Wragg 2005, s. 572). 

Angielski sąd w sprawie R v. B stwierdził, iż wystarczającą podstawą 
do wniesienia apelacji jest prowadzenie sprawy przez 12 lat (R v B (2003)  
2 Cr App R 197). Niekiedy upływ zbyt długiego okresu powoduje, że świad-
kowie nie mogą zostać wiarygodnie i sumiennie przesłuchani, co również nie 
służy tejże zasadzie. W konsekwencji takie postępowanie może zostać umo-
rzone (Attorney-General’s Reference (No 2 of 2000)(2004) 1 Cr App R 36).  
Zadaniem oskarżonego, powołującego się na prawo do rozpatrzenia sprawy  
w rozsądnym terminie, jest wykazanie, że przewlekłość procesu doprowadziła 
do naruszenia rzetelności procesu.

Bezstronność i niezawisłość sądu

Sąd, który zajmuje się rozpoznaniem sprawy musi pozostawać bezstron-
ny i niezawisły (art. 6 ust. 1 EKPC). W szerokim znaczeniu niezawisłość ozna-
cza niezależność od stron procesu i egzekutywy. Sędziowie podejmują swoje 
rozstrzygnięcia w sposób niezawisły, działając w oparciu o prawo, zgodnie ze 
swoim sumieniem oraz wewnętrznym przekonaniem. Niedopuszczalne jest 
wywieranie z zewnątrz nacisku na sędziego w toku stosowania prawa (Sko-
rupka 2018, s. 101). Sędzia występujący w procesie powinien zachowywać 
absolutną bezstronność przejawiającą się biernym zachowaniem.  

W prawie angielskim sprawy karne są rozstrzygane przez sądy pokoju 
(magistrates’ courts) oraz sądy koronne (Crown Courts). W sądach pokoju roz-
poznaje się znaczącą większość spraw w trybie uproszczonym, gdzie zasiadają 
sędzia niezawodowi. Niewielka część przestępstw trafia do sądów koronnych, 
w których orzeka ława przysięgłych. Istnieje grupa przestępstw, w których 
oskarżony może dokonać wyboru, w którym sądzie ma zostać rozpoznana 
jego sprawa. W przypadku poważnych spraw sąd pokoju może skorzystać  
z możliwości przekazania postępowania do sądu koronnego.  
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Jako kolejny problem wart rozważenia jawi się kwestia nieprofesjonal-
nych sędziów. Sędziowie pokoju, aby orzekać, nie muszą posiadać wykształ-
cenia prawniczego, lecz jedynie są zobligowani do ukończenia szkolenia  
z procedury karnej i prawa karnego. Wymiar sprawiedliwości miał na celu 
zapewnienie w procesie “czynnika społecznego”. Art. 6 EKPC nie wspomina 
o konieczności spełnienia przez sąd przesłanki “fachowości”. Należy zatem 
uznać, że takie rozwiązanie nie narusza modelu rzetelnego procesu. Organy 
krajowe mają prawo do kreowania go w swobodny sposób, dopóki nie zabu-
rzają ogólnej reguły.

Kwestia niezawisłości sądu często pojawia się w sądach z ławą przysię-
głych. I tak na przykład w sprawie Gregory v. United Kingdom sędzia orze-
kający z ławą przysięgłych, którą podejrzewano o rasizm, usilnie apelował  
o dokładne wysłuchanie zdania prokuratora oraz obrony. Trybunał uznał,  
że w tej sytuacji nie doszło do naruszenia art. 6 EKPC. Jednakże w sprawie 
Sander v. United Kingdom dla Trybunału niewystarczającym było upomnie-
nie ławy przysięgłych. Podstawę podejrzeń jakoby przysięgli posiadali uprze-
dzenia, stanowił dowcip jednego z nich (Pagiela 2003, s. 133).

Niezależność sądownictwa od zewnętrznych wpływów stanowi gwaran-
cję rzetelności. Bezstronność może zostać zachwiana nawet przez jedną osobę, 
będąca członkiem składu orzekającego. Jednak, aby uznać, że istnieje oko-
liczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do 
bezstronności sędziego w danej sprawie, musi istnieć “prawdziwe niebezpie-
czeństwo”. Nie wystarczy tylko przypuszczenie czy możliwość istnienia takiej 
przesłanki (Wiliński 2009, s. 41-42).

Prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu składa się na pojęcie spra-
wiedliwego rozpatrzenia sprawy. Bez tych elementów nie można mówić  
o rzetelnie prowadzonym procesie. Poszanowanie i obrona tychże praw sta-
nowi obowiązek wymiaru sprawiedliwości. Sprzeniewierzenie się im należy 
zakwalifikować jako uchybienie fundamentalnym zasadom prawidłowego wy-
miaru sprawiedliwości.

Domniemanie niewinności 

Początków zasady domniemania niewinności można poszukiwać w Ma-
gna Carta Libertatum z 1215 r., która była następnie stosowana zarówno na 
etapie przedsądowym, jak i sądowym, co stanowiło ucieleśnienie reguły kon-
tradyktoryjnego procesu. Jednakże od XIX w. zaczęto w inny sposób pod-
chodzić do zasady, bowiem skupiono się na jej zastosowaniu jedynie w fazie 
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sądowej. Domniemanie niewinności wiąże się ściśle z pojęciem ciężaru dowo-
du. Takie ujęcie zasady powoduje, że w angielskich wypowiedziach jurydycz-
nych można spotkać odwołania do maksymy zawartej w Digestach Justyniana  
ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (“ciężar dowodu spoczywa na tym 
kto twierdzi, a nie kto zaprzecza”), odwołującej się bezpośrednio do istoty 
rozkładu ciężaru dowodu (Hofmański, Wiliński 2014, s. 1596-1597). 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 EKPC oskarżonego o popełnienie czynu zagrożo-
nego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie 
z ustawą. Osoba oskarżona nie ma obowiązku podejmowania żadnych czyn-
ności. Zadaniem oskarżenia jest wykazanie winy po jego stronie. Jeżeli nie zo-
stanie ona udowodniona, wówczas ława przysięgłych, odpowiednio pouczona 
przez sąd, może doprowadzić do uniewinnienia. Również w sytuacja podnie-
sienia przez oskarżonego zaistnienia okoliczności wyłączającą karną bezpraw-
ność czynu (np. stan wyższej konieczności), prokurator zostaje zmuszony do 
jej obalenia (Wiliński 2019, s. 44-45). W sprawie Allen v. Wielka Brytania 
wypowiedziano się, że art. 6 ust. 2 EKPC chroni także przed przedwczesny-
mi wypowiedziami przez sąd prowadzący proces albo innych funkcjonariuszy 
publicznych na temat winy oskarżonego. W związku z przystąpieniem Wiel-
kiej Brytanii do EKPC i podleganiem jego orzecznictwu, sposób definiowania 
zasady domniemania niewinności powinno się rozpatrywać, mając na uwadze 
zarówno krajową judykaturę, jak i wyroki europejskiego trybunału.

Prawo do obrony

Prawo do obrony rozpatruje się dwóch aspektach. Po pierwsze, w uję-
ciu materialnym, prawo do obrony oznacza prawo do przeciwstawiania się 
tezie oskarżenia. Obrona materialna jawi się jako podejmowanie przez kogo-
kolwiek czynności procesowych, służących ochronie interesów oskarżonego  
w procesie. Natomiast jako drugie wyodrębnia się ujęcie formalne, stanowiące 
prawo do posiadania obrońcy. Rzetelny proces powinien umożliwić oskarżo-
nemu obronę przed postawionymi zarzutami, stwarzając mu warunki skutecz-
nego działania (Skorupka 2018, s. 213, 223).  

Obrońca w procesie karnym zajmuje miejsce równorzędne z miejscem 
oskarżenia, którym jest prokurator, co służy bezpośrednio zasadzie kontra-
dyktoryjności. W angielskim procesie podejrzanych informuje się o możliwo-
ści skorzystania z bezpłatnej pomocy adwokata. Podstawy dostępu do obrony  
z urzędu można znaleźć w aktach prawnych takich, jak Access to Justice Act 
1999 i Criminal Defence  Service Act 2006. Wobec powyższego, prawo do 
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rzetelnego procesu nierozerwalnie wiąże się z prawem do obrońcy (right to 
counsel), obejmującym prawo do posiadania i korzystania z obrońcy (Sko-
rupka 2009, s. 163). Oskarżony może kontaktować się z nim. Co ważne, 
czynny udział obrońcy nie wymaga podejmowania działania przez samego 
oskarżonego.

W celu odpowiedniego zagwarantowania rzetelności procesu, oskarżony 
ma prawo do wiedzy na temat stawianych mu zarzutów oraz treści samego 
aktu oskarżenia, wyznaczającego granice odpowiedzialności. Posiada on rów-
nież prawo do informacji, jakie dowody przeciwko niemu ma w posiadaniu 
oskarżenie (disclosure of evidence) (Sprack 2019, s. 137-141). Wszelkie posia-
dane dowody przez oskarżenie powinny zostać ujawnione tak, aby umożliwić 
oskarżonemu przygotowanie się do obrony. Istotnym prawem oskarżonego 
jest również prawo do milczenia, które w niektórych przypadkach podlega 
ograniczeniom.

Odnosząc się dalej do prawa do obrony w ujęciu formalnym warto pod-
kreślić, że Sekcja 58 Police and Criminal Evidence Act 1984 gwarantuje oso-
bie aresztowanej lub w inny sposób pozbawionej wolności, o ile tego zażąda, 
prawo do kontaktu z adwokatem, na osobności i w dowolnie wybranym cza-
sie. Spotkanie powinno zostać przeprowadzone najszybciej, jak to możliwe  
(w przeciągu 36 godzin), chyba że ustawa zezwala na opóźnienie tej czyn-
ności. Kodeks postępowania C  (Police and Criminal Evidence Act Code of 
Practice C) w rozdziale VI “Prawo do obrońcy” zapewnia zatrzymanemu 
poinformowanie o prawie do kontaktu z adwokatem (osobiście bądź tele-
fonicznie) oraz o nieodpłatnej poradzie prawnej dokonanej przez adwokata 
dyżurnego. Jeśli aresztowany wyrazi chęć skorzystania z usług adwokata, nie-
dopuszczalne jest kontynuowanie przesłuchania. Warto zauważyć, że stara-
nie się o przyznanie obrońcy z urzędu umożliwione zostaje w postępowaniu 
przygotowawczym oraz także później, na etapie sądowym. W sprawie Airey v. 
Ireland Trybunał podkreślał, że zgodnie z art. 6 ust. pkt c) EKPC bezpłatna 
pomoc adwokata musi być zapewniona w zakresie bezwzględnym w sprawach 
karnych (obowiązek ten nie dotyczy innych rodzajów spraw). Kategorycznie 
zabrania się nagrywania spotkań aresztowanych z obrońcami. I tak w sprawie  
R v Grant rejestrowanie rozmów doprowadziło do stwierdzenia naruszenia 
prawa przez sąd ((2005) EWCA Crim 1089, (2006) QB 60). 

Aby zapewnić udzielenie pomocy prawnej, nawet całodobowo, w Anglii 
utworzono system dyżurów adwokackich. Aresztowany posiada zatem możli-
wość wyboru przez siebie adwokata bądź skorzystania z pomocy prawnej ad-
wokata świadczącego aktualnie dyżur. Doktryna i orzecznictwo jednoznacznie 
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opowiada się za tym, ażeby pomoc obrońcy miała rzeczywisty charakter,  
a nie stanowiła jedynie podjęcie formalnego działania. Rolą obrońcy jest pro-
wadzenie obrony oskarżonego. Co warto zauważyć, sama obecność obrońcy 
nie stanowi jednak wyznacznika realnie otrzymanej pomocy.

Kontradyktoryjne postępowanie

Kontradyktoryjność postępowania stanowi niejako fundament angiel-
skiego postępowania karnego. W państwach systemu common law nie rozpo-
wszechnił się proces mieszany, charakterystyczny dla prawa kontynentalnego. 
Państwa znajdujące się na kontynencie skorzystały z dorobku prawnego Wysp 
Brytyjskich. W czasie Rewolucji Francuskiej można było odnotować istotny 
wpływ kontradyktoryjnego procesu anglosaskiego na francuski proces karny. 
Stanowiło to motywację do reformy modelu inkwizycyjnego postępowania, 
prowadzącą w konsekwencji do stworzenia kontynentalnego procesu miesza-
nego (Cieślak 2011, s. 80). Przy przeprowadzaniu w 1988 r. reformy procesu 
karnego we Włoszech również wzorowano się na modelu angielskim. 

Podstaw kontradyktoryjności należy szukać we wspominanej już Magna 
Carta Libertatum z 1215 r. W procesie bierze udział ława przysięgłych, któ-
ra nie zabiera głosu, aż do wydania rozstrzygnięcia w kwestii winy. Dowody  
w postępowaniu są przeprowadzane przez strony, co wiąże się z faktem orze-
kania o faktach przez ławę przysięgłych oraz orzekania o prawie przez sąd.  
W postępowaniu dowodowym można wyróżnić dwie części. W pierwszej  
z nich oskarżenie przedstawia zebrane dowody, natomiast w drugiej - obrona. 
Następnie strony te zabierają głos w mowach końcowych, dokonując konklu-
zji i próbując przekonać ławę przysięgłych do swojego stanowiska. Sąd ma za 
zadanie zdecydować, czy strona oskarżająca w sposób wystarczający dowiodła 
o winie oskarżonego. 

Jednakże, ostatnimi czasy w Wielkiej Brytanii dochodzi do zachwiania 
zasady kontradyktoryjności, głównie ze względu na chęć zwiększenia efek-
tywności postępowania oraz osiągnięcie celów społecznych. Sędzia bowiem 
odgrywa większą rolę poprzez zarządzanie sprawą (Wiliński 2009, s. 44). 
Zgodnie z założeniami modelu kontradyktoryjnego sąd pozostawia stronom 
zbieranie oraz ujawnianie dowodów. Sąd Apelacyjny w sprawie R v Ward 
stwierdził, iż poprzez przyspieszenie procesu oraz chęć zwiększenia efektyw-
ności, nie powinna stracić na znaczeniu rzetelność procesu (R v Ward (1993) 
2 All ER 577, (1993) 1 WLR 619). 
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Konkluzja

Początkowo model rzetelnego postępowania w państwach systemu com-
mon law różnił się na tle innych krajów z uwagi na specyfikę angielskiego 
prawa karnego. Jednakże wartości wynikające z art. 6 EKPC pozwoliły na 
jego ujednolicenie w stosunku do reszty państw. Pochylając się nad modelem 
rzetelnego postępowania, należy mieć na uwadze stale dokonywane zmiany 
przez ustawodawcę, a także związaną z tym świadomość prawną obywateli. 
Ulega on ciągłym modyfikacjom oraz dostosowaniu do obecnie panujących 
warunków. Standardy z nim związane należy rozpatrywać pod kątem okolicz-
ności konkretnej sprawy, bowiem model ten powinno się oceniać w stosunku 
do obowiązujących uwarunkowań. 

Rozpowszechnienie rzetelności procesu poza obszar państw anglosaskich 
świadczy o jego istotności i potrzebie w prowadzonych postępowaniach kar-
nych. Nie tylko państwa na kontynencie europejskim skorzystały z dorobku 
angielskiego prawa, ale także znaczenie tejże doktryny przejęły państwa spoza 
tego kontynentu takie, jak Stany Zjednoczone, Indie, Sudan, Nowa Zelandia 
czy Australia (Wiliński 2009, s. 353). Obecnie angielski system prawa łączy 
elementy systemy inkwizycyjnego, charakterystycznego dla prawa kontynen-
talnego, z elementami systemu kontradyktoryjnego. 

Jako najważniejsze jawi się odpowiednie ukierunkowanie postępowania 
karnego tak, aby móc ocenić je ostatecznie jako rzetelne. Rzetelność procesu 
stanowi element niezmienny i, pomimo zachodzących zmian systemowych, 
nie może zostać zapomniany. Stanowi podstawowy element procesu karnego 
w demokratycznych państwach. Gwarantuje bowiem uczestnikom postępo-
wania określone standardy, które nie mogą zostać naruszone.
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POROZUMIENIA KARNOPROCESOWE, 
CZYLI PLEA BARGAINING  
W UJĘCIU ANGLOSASKIM 

Abstrakt: Niniejszy artykuł przedstawia problematykę stosowania plea 
bargaining jako konsensualnej formy kończenia procesu. Zdecydowa-
na większość spraw w Anglii i Walii kończy się w drodze przyznania się 
do winy wytargowanego w ramach plea bargaining. Artykuł stanowi 
próbę oceny instytucji targowania winy w angielskiej procedurze kar-
nej. Przedstawione zostały jej zalety, mające wpływ na usprawnienie 
procesu orzekania, ale także nakreślone zostały fundamentalne wady, 
które czynią przedmiotową instytucję skrajnie kontrowersyjną. 

Słowa kluczowe: plea bargaining, porozumienia karnoprocesowe,  
targowanie winy, common law

Porozumienia karnoprocesowe nazywane też konsensualnymi formami 
kończenia postępowania karnego stanowią alternatywny model postępowania 
karnego, który przewiduje skazanie oskarżonego bez konieczności przepro-
wadzania rozprawy (Kowalewska-Łukuć 2016, s. 81). W Polsce mimo dość 
powszechnego stosowania wybranych form porozumień, nie istnieje defini-
cja legalna, która pozwalałaby jednoznacznie sprecyzować przedmiotowe za-
gadnienie. S. Waltoś wskazuje, że porozumienie karnoprocesowe to „umowa 
zawarta przez oskarżonego z oskarżycielem publicznym, pokrzywdzonym,  
a nawet organem procesowym, w której w zamian za określone w tej umowie 
zachowanie oskarżonego zostanie wydana decyzja bardziej dla niego korzyst-
na w porównaniu z tą, jakiej mógłby się spodziewać bez takiego zachowania” 
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(Waltoś 1992, s. 38). Polski proces karny w owe konsensualne formy koń-
czenia postępowania wzbogacony został wraz z uchwaleniem Kodeksu po-
stępowania karnego z 6 czerwca 1997 r. Nastąpiło to poprzez wprowadzenie 
do procedury karnej dwóch nowych instytucji: skazania bez rozprawy oraz 
dobrowolnego poddania się przez oskarżonego odpowiedzialności karnej 
(Steinborn, 2005). Wprowadzenie skróconych form postępowania zapewne 
spowodowane było ich skutecznością w systemach prawa kontynentalnego 

- jako przykład służyć może włoskie patteggiamento czy hiszpańskie conformi-
dad (Jankowski i Ważny, s. 118-119). Kluczowy jednak wpływ na pojawienie 
się wskazanych instytucji w systemach prawnych państw europejskich miało 
funkcjonujące w systemie common law plea bargaining, stanowiące pierwo-
wzór współczesnego konsensualizmu w procesie karnym (Kowalewska-Łukuć 
2016, s. 83). Tłumaczone jako „targowanie się o przyznanie” stanowiło no-
watorskie rozwiązanie, usprawniające postępowanie, stanowiące swego ro-
dzaju antidotum na przewlekłość postępowań, ich ekonomikę, pozwalające 
na skrócenie czasu oczekiwania na wymierzenie kary, przy jednoczesnym za-
chowaniu wystarczających gwarancji przysługujących uczestnikom procesu 

- oskarżonemu i pokrzywdzonemu (Korybski 1993, s. 180). Przez dziesiąt-
ki lat plea bargaining ewoluowało, tym samym stając się wizytówką anglo-
saskiego procesu karnego. Mimo, iż kojarzone jest głównie z amerykańskim 
modelem procedowania, jego genezy należy doszukiwać się w XIX-wiecz-
nym prawodawstwie angielskim (Langbein 1978, s. 13), choć jak wskazuje  
A.W. Alschuler ślady „targowania się o winę” można odnaleźć już w XVII 
i XVIII-wiecznych procesach karnych (Alschuler 1995, s. 139). Formalnie, 
został on wprowadzony w Anglii i Walii na mocy ustawy o dochodzeniach  
i śledztwach oraz postępowaniu karnym (Criminal Procedure and Investiga-
tions Act) z 1996 roku. Wówczas, rozbudowane zostało prawo dowodowe oraz 
wprowadzono możliwość korzystania z pomocy obrońcy w każdych sprawach, 
co doprowadziło do przedłużenia czasu trwania postępowania. W efekcie, 
plea bargaining służyło jako alternatywny sposób jego zakończenia, tym sa-
mym pozwoliło zredukować ilość toczących się postępowań (Stopińska 2012,  
s. 84). Mimo wielu zalet tej instytucji plea bargaining ma również fundamen-
talne wady. Łatwiejsze skazanie może prowadzić do nadmiernej kryminalizacji,  
a brak przejrzystości samego procesu ustalania winy podważa bezstronność 
i zaufanie publiczne do wymiaru sprawiedliwości. Mimo, iż instytucja plea 
bargaining wywodzi się z Anglii, zamiast stanowić jego chlubę (tak jak czyni 
to jego amerykański odpowiednik), w Wielkiej Brytanii traktowane jest raczej 
jako nieoficjalny sposób na ułatwienie postępowania karnego. Nie pasuje do 
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podstawowych zasad procesu, takich jak równość i uczciwość. W przeciwień-
stwie do Stanów Zjednoczonych, instytucja dobrowolnego poddania siękarze 
jest haniebną częścią angielskiego sądownictwa. Mimo wszystko wytargowane 
przyznanie się do winy zrewolucjonizowało anglosaski proces karny, a przy 
jego wykorzystaniu obecnie załatwianych jest około 70% spraw w Anglii  
i Walii (Stopińska 2012, s. 81). Obecnie plea bargaining stanowi ważną część 
postępowania karnego w Zjednoczonym Królestwie - z trzema odrębnymi 
jurysdykcjami prawa karnego w Anglii i Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, 
wszystkie z nieco innymi wersjami dobrowolnego poddania się karze (Garo-
upa i Stephen 2008, s. 324). Co czyni przedmiotową instytucję tak rewolu-
cyjną i dlaczego - mimo tak wielu zalet - poddawana jest nieustannej krytyce?

Anglia i Walia są państwami nalżącymi do tradycji prawa anglosaskiego 
- common law, które w przeciwieństwie od systemu kontynentalnego (civil 
law) charakteryzującego się inkwizycyjnym modelem procesu, przedstawia 
model procesu ściśle kontradyktoryjnego (tzw. adversarial system) (Kuczyń-
ska 2019, s. 98). Różnica w procedowaniu z uwagi na model procesu jest 
szczególnie zauważalna w nastawieniu na rezultat postępowania. Podczas gdy 
model inkwizycyjny jest nastawiony na ustalenie prawdy obiektywnej, pro-
ces kontradyktoryjny dąży do rozstrzygnięcia sporu między stronami (Lech 
2012, s. 137). W kontekście anglosaskiego procesu karnego, szybszemu roz-
wiązaniu zawisłego już postępowania służyć ma właśnie instytucja plea barga-
ining. Jak wyżej wspomniano, tłumaczone jest dosłownie jako „targowanie się  
o przyznanie”, tudzież „targowanie winy”, czy „układ między prokuratorem  
i oskarżonym lub jego adwokatem, w myśl którego oskarżony przyznaje się do 
winy albo zeznaje przeciwko innym osobom w zamian za zmniejszenie wyro-
ku” (Słownik Języka Polskiego PWN, 2022). Negocjacje prowadzone między 
oskarżycielem a podsądnym maja na celu uzyskanie od oskarżonego przyzna-
nia się do winy w zamian za ustępstwa ze strony wymiaru sprawiedliwości. 
Owe ustępstwa zawierają się przede wszystkim w nieprzeprowadzaniu procesu 
przed ławą przysięgłych oraz niższym wymiarem kary. Samo przyznanie się do 
winy zastępuje wówczas werdykt przysięgłych (Pęcak 2001, s. 33).

Zarówno Anglia, jak i Walia jako kraje stosujące common law, nie posia-
dają skodyfikowanego prawa procesowego. Poszczególne stadia procesu oraz 
przeprowadzane w nich czynności regulowane są przez szczegółowe ustawy. 
Podobnie kształtuje się sytuacja związana z prawem karnym materialnym.  
W miejsce jednego kodeksu karnego, obowiązujące prawo penalne zawarte jest 
w wielu różnych ustawach (np. ustawie o kradzieży - Theft Act 1968, ustawie 
o przestępstwach seksualnych - Sexual Offences Act 2003) (Card 2012, s. 20). 
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Znamienne dla procesu anglosaskiego jest również rozróżnianie przestępstw 
na przestępstwa rozpatrywane wyłącznie w trybie uproszczonym (summary 
offences), przestępstwa rozpatrywane wyłącznie na podstawie aktu oskarżenia 
(indictable offences) oraz tzw. przestępstwa hybrydowe, które rozpatrywane 
są albo w trybie uproszczonym, albo na podstawie aktu oskarżenia (either- 
way offences) (Gościński 2019,  s. 7). Co do zasady, najcięższe z przestępstw 
(indictable offences) rozpatrywane są przez Sąd Koronny. Natomiast w trybie 
uproszczonym rozpatrywane są drobne przestępstwa przez sądy pokoju. Klu-
czowe w kontekście niniejszego opracowania pozostają przestępstwa hybrydo-
we. Do ich katalogu należy m.in. kradzież (theft), paserstwo (handling stolen 
goods), kradzież z włamaniem (burglary), czy różne typy oszustw (offences of 
deception) (Michalczuk 2005, s. 182-183). To właśnie w przypadku tej grupy 
przestępstw możliwe jest skorzystanie przez podsądnego z instytucji plea bar-
gaining (Gościński 2019, s. 8). Wówczas, od tego, czy oskarżony przyzna się 
do winy (guilty plea), bądź nie (non-guilty plea) zależała będzie właściwość rze-
czowa sądu. Co ważne, aby oskarżony mógł skorzystać z dobrodziejstwa plea 
bargaining, do aktu przyznania się powinno dojść jeszcze przed rozpoczęciem 
przewodu sądowego. Następnie, o właściwości sądu decydować będą następu-
jące czynniki. Przede wszystkim, pod uwagę brane są granice kary zagrażającej 
oskarżonemu. Sądy Pokoju uprawnione są do orzekania jedynie kary pozba-
wienia wolności (imprisonment), której górna granica nie przekracza 6 miesię-
cy (18 miesięcy za zbiegające się przestępstwa) lub grzywny (fine) do wysoko-
ści 5000 funtów. Jeśli z okoliczności danej sprawy wynika, że orzeczona może 
zostać kara w wyższym wymiarze, wówczas sprawę przekazuje się do Sądu 
Koronnego (Crown Court), który stanowi sąd nadrzędny nad sądami poko-
ju. Istotnym elementem branym pod uwagę przy decydowaniu o właściwości 
sądu jest także waga lub zawiłość sprawy. Najczęściej, większość spraw rozpo-
znana jest przez sądy pokoju. Warto jednak wspomnieć o prawie oskarżonego 
do wyboru Sądu Koronnego, jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 
Procedowanie przed Sądem Koronnym wyróżnia się znacznym formalizmem, 
co pozwala na bardziej obiektywną i wszechstronną analizę materiału do-
wodowego (Michalczuk 2005, s. 182-183). Zatem jeśli oskarżony zapytany  
w sądzie pokoju o to, czy przyznaje się do winy czy też nie, oświadczy iż się 
przyznaje, wówczas sąd pokoju orzeka karę lub przekazuje oskarżonego do 
Sądu Koronnego, aby ten jak orzekł, w sytuacji gdy prognozowany wymiar 
kary wykracza poza kompetencje orzecznicze sądu pokoju. Jeżeli oskarżony 
nie przyzna się do winy, sędziowie pokoju przeprowadzają rozprawę dotyczą-
cą miejsca procesu (allocation hearing) mającą na celu ustalenie właściwości 
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rzeczowej sądu i tym samym trybu postępowania. Oskarżony zachowuje jed-
nak prawo do decyzji co do właściwości sądu i w każdym momencie może 
żądać rozpoznania sprawy przez Sąd Koronny (Michalczuk 2005, s. 182-183). 
Natomiast przyznanie się do winy skutkuje nieprzeprowadzaniem procesu 
sądowego. Sąd przechodzi bezpośrednio do przesłuchania w sprawie rozstrzy-
gnięcia o karze (sentencing hearing) (Feeley 1979, s. 199-200). Kara wymie-
rzana jest na podstawie tamtejszego odpowiednika aktu oskarżenia, który  
opiera się na ustaleniach zawartych między prokuratorem a oskarżonym. Sam 
proces negocjacji, poprzedzający formalne wystąpienie do sądu z wnioskiem  
o skazanie, może dotyczyć wszelkich kwestii związanych z wymierzaniem kary.  
Z racji tego wyróżnia się cztery rodzaje plea bargaining (Światłowski 1992,  
s. 47). Pierwszym z nich jest targowanie się o zarzut (bargaining concerning 
the charge). Polega na tym, że oskarżony w zamian za przyznanie się do winy, 
zostanie oskarżony o czyn, którego granice wymiaru kary są niższe - na przy-
kład w miejsce przestępstwa w typie kwalifikowanym zostanie oskarżony i 
skazany jedynie za przestępstwo w typie podstawowym. Oskarżyciel może 
także zamiast przestępstwa oskarżyć oskarżonego jedynie o występek, bądź w 
jakikolwiek inny sposób łagodzić pierwotne oskarżenie (Pęcak 2001, s. 33). 
Drugim rodzajem plea bargaining jest targowanie się o zarzuty równoległe 
(bargaining for concurrent charges). W zamian za przyznanie się do winy oskar-
życiel rezygnuje z pewnych określonych zarzutów wynikających z tego samego 
czynu. Wskazuje się w literaturze przedmiotu, że właśnie ten rodzaj targowa-
nia się czyni przedmiotową instytucję tak korzystną dla oskarżonego. Organ 
prokuratorski bez problemu może odstąpić od dowolnych zarzutów, a sąd -  
nie mogąc wychodzić poza zakres aktu oskarżenia, orzeka karę jedynie za za-
rzuty przedstawione przez oskarżyciela, a to może mieć znamienny wpływ na 
sytuację oskarżonego poprzez redukcję wymiaru kary czy łagodniejsze warun-
ki jej odbywania (Reduction in Sentence for a Guilty plea. Definitive Guideline, 
Sentencing Council 2022). Kolejnym rodzajem plea bargaining jest targowa-
nie się o zarzuty z różnych czynów (bargaining for dropped charges). Oskarżyciel 
wycofuje część zarzutów w zamian za przyznanie się do winy przez oskarżone-
go. Od targowania się o zarzuty równoległe różni się tym, że występuje tylko 
w sytuacji, gdy popełnione przestępstwa stanowią wiele czynów. Wówczas to 
prokurator decyduje, które z zarzutów są dla niego najważniejsze, pomijając 
pozostałe (Pęcak 2001, s. 34).Ostatnim, czwartym typem plea bargaining jest 
targowanie się o wymiar kary (bargaining concerning the sentence). Oskarżony 
przyznaje się do winy w zamian za konkretną, dokładnie ustaloną z oskarży-
cielem karę. Prokurator  może także wystąpić o nadzwyczajne złagodzenie 
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kary, bądź nawet o warunkowe zawieszenie jej wykonania. Choć sądy nie są 
związane takimi wnioskami, bardzo rzadko zdarza się, ażeby orzekały rozbież-
nie od złożonego wniosku. 

Jako, że plea bargaining uważane jest za nieformalny sposób zakończenia 
postępowania, tak więc brakuje jednoznacznej regulacji dotyczącej jej stoso-
wania. Istnieje jednak parę zasad kształtujących przebieg targowania winy oraz 
efekt końcowy porozumień. Kluczowe w tym zakresie jest orzecznictwo Sądu 
Apelacyjnego w Londynie. Przede wszystkim, jak wskazuje Alschuler, istnieje 
wymóg dobrowolności, tzn. deklaracja oskarżonego w kwestii winy powinna 
być nieprzymuszona, a dobrowolna (Alschuler 1968, s. 103). Do procesu tar-
gowania winy może dojść już po zatrzymaniu podejrzanego przez policję. Sąd 
Apelacyjny w 1970 r. sformułował zasady dotyczące plea bargaining tzw. Tur-
ner Rules, które regulują typowe dla angielskiego plea bargaining nieformalne 
zaangażowanie sędziego w proces targowania oraz wykluczenie podsądnych 
 z tego procesu. Oskarżeni są reprezentowani przez swoich obrońców - bary-
sterów lub solisytorów (R. Kmiecik i Z. R. Kmiecik 2021, s. 109), którzy to  
w ich imieniu negocjują zasady, na których ma dojść do przyznania się do 
winy. Pośredniczą też w kontakcie swoich klientów z osobą sędziego. Spotka-
nie prokuratura z obrońcą odbywa się w pokoju sędziego, w jego obecności 
(Thomas 1978, s. 175). Co ważne, sędzia sam z siebie nie może zainicjować 
rozmów na temat targowania winy czy poruszać kwestii ewentualnego wy-
miaru kary już w trakcie rozmów. Przebieg rozmowy między obrońcą a oskar-
życielem powinien zostać utrwalony za pomocą stenogramu, bądź nagrania.  
Po zakończeniu rozmów, obrońca jest obowiązany poinformować oskarżo-
nego o wypracowanych kompromisach. Obecnie, uczestniczenie sędziego  
w rozmowach dotyczących targowania winy jest możliwe dzięki ustawie  
o sprawiedliwości karnej (Criminal Justice Act 2003). W sytuacji, gdy wnie-
siony już został akt oskarżenia, bez wcześniejszych negocjacji z prokuratorem, 
obrońca może negocjować winę oskarżonego z funkcjonariuszem Crown Pro-
secution Office. Na tym etapie postępowania możliwe jest jeszcze targowanie 
w celu uzyskania łagodniejszej kwalifikacji czynu. Podobnie jest z wymiarem 
kary - gdy próby targowania winy nastąpią dopiero na etapie postępowania 
sądowego, proponowanie wymiaru kary należy do sędziego, który na ten te-
mat dyskutuje z obrońcą oskarżonego. Proponowanie wymiaru kary przez 
prokuratora może być uznany za obrazę sądu. Wytyczne Rady ds. Skazań 
dla Anglii i Walii (Sentencing Council) powołanej w celu zapewnienia spój-
nego podejścia do orzekania, wymagają, aby obniżenie wymiaru kary uzależ-
nione było od czasu, który upłynął od postawienia podejrzanemu zarzutów. 
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Zgodnie z powyższym, im wcześniej nastąpi przyznanie się do winy przez 
podsądnego, tym na większe obniżenie kary może liczyć (Stopińska 2012,  
s. 82). W odróżnieniu od amerykańskiego plea bargaining, angielskie orzecz-
nictwo wypracowało górne granice dozwolonych obniżek kary. Przyznanie 
się do winy od razy po zatrzymaniu, a najpóźniej na pierwszym posiedzeniu 
w sądzie pokoju, może skutkować zmniejszeniem o 1/3 wymiaru kary, któ-
ra zostałaby orzeczony gdyby w wyniku procesu sąd uznałby oskarżonego za 
winnego. Dobrowolne przyznanie się do winy na późniejszym etapie postę-
powania również może procentować korzystniejszym wymiarem kary, jednak 
o tym, ile dokładnie wynosić będzie obniżka, decydować będą następujące 
czynniki. Przyznanie się do winy już na etapie procesu zazwyczaj skutkuje 
redukcją kary od 25 do 10% wymiaru kary. Dla przykładu, przyznanie się do 
winy w pierwszym dniu rozprawy, przed rozpoczęciem postępowania dowo-
dowego i wysłuchaniem świadków, może prowadzić do orzeczenia przez sąd 
kary o 1/4 niższej. Natomiast późniejsze przyznanie się do winy, na dalszym 
etapie postępowania, może skutkować obniżeniem kary jedynie o 10%, bądź 
wcale (szczególnie jeśli do przyznania dojdzie już po złożeniu zeznań przez 
świadków czy pokrzywdzonego). Korzyści płynące z przyznania się do winy 
nie zawsze muszą wiązać się z obniżeniem wymiaru kary, mogą także dotyczyć 
takich kwestii jak rodzaj kary, czy sposób jej wykonywania. Dla przykładu sąd 
może zrezygnować z orzeczenia kary pozbawienia wolności na rzecz kary ogra-
niczenia wolności (community order), bądź kary ograniczenia wolności na karę 
grzywny. W przypadku przestępstw hybrydowych, tak jak już wyżej wskazano, 
sprawę może rozpoznać zarówno sąd pokoju, jak i Sąd Koronny. Gratyfikacja 
za przyznanie się do winy może także zawierać się w rozpoznaniu sprawy przez 
sąd pokoju w sytuacji, gdy właściwy jest Sąd Koronny. Sędziowie w sądach 
pokoju mają ograniczone kompetencje do orzekania, co skutkuje orzeczeniem 
znacznie niższej kary niż w przypadku orzeczenia jej przez Sąd Koronny (Mc-
Conville i Wilson 2002, s. 353-377). Sędzia, który przyjmuje deklarację winy 
od oskarżonego, decyduje na jaką obniżkę kary „zasługuje” podsądny. Poza 
przyjętymi, wskazanymi wyżej ramami łagodzenia wymiaru kary, na jej wyso-
kość wpływ mają także takie czynniki jak sytuacja osobista oskarżonego, jego 
stan zdrowia oraz sytuacja rodzinna. 

Mimo swojej niekwestionowanej popularności, plea bargaining zamiast 
stanowić chlubę angielskiego procesu karnego, stanowi jego niegodziwy ele-
ment. W doktrynie wskazuje się, że mimo wielu zalet, nie koreluje z podsta-
wowymi zasadami procesu, jak równość i sprawiedliwość (Nicol 2016, s. 24). 
Głównym zarzutem czynionym plea bargaining jest ten dotyczący niepewności 
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co do rzeczywistej winy oskarżonego. Jak wskazuje szkocki Urząd Korony  
i Biuro Prokuratury (Crown Office and Procurator Fiscal Service), w latach 
2014-2015 z 98 742 spraw rozstrzygniętych w sądzie, 88 788 (nieco poniżej 
90%) zakończyło się w drodze guilty plea, tym samym nie prowadzono po-
stępowania dowodowego w sądzie (dane statystyczne Crown Office & Pro-
curator Fiscal Service) Wysoki wskaźnik procesów zakończonych w drodze 
plea bargaining nasuwa wątpliwości co do rzetelności postępowania. Brak 
wykazania winy oskarżonego przez organy ścigania za pomocą jednoznacz-
nych dowodów uniemożliwia ustalenie winy oskarżonego ponad wszelką wąt-
pliwość. Ciężko jest ustalić wiarygodność takiego przyznania. To natomiast 
rodzi kolejne pytania dotyczące tego, czy osoba przyznająca się do winy jest 
rzeczywistym sprawcą czynu. W tym miejscu należy postawić pytanie, czy 
samo przyznanie się do winy per se powinno być w jakikolwiek sposób gratyfi-
kowane? Oskarżyciel nie powinien w żaden sposób wpływać na składane przez 
podejrzanego, tudzież oskarżonego wyjaśnienia, a już w ogóle te dotyczące 
jego winy. Przedstawianie korzyści mogących płynąć z przyznania się do winy 
z całą pewnością stanowi zachętę dla oskarżonego do określonego postępo-
wania (Horne 2013, s. 2). Szczególnie zauważalne jest to np. w przypadku 
bargaining concerning the charge, kiedy to oskarżyciel może na samym począt-
ku postępowania niesłusznie przyjąć surowszą kwalifikację prawną tylko po, 
aby uzyskać lepszą pozycję przetargową (Pęcak 2001, s. 33). To natomiast 
świadczy o znacznej nierówności broni stron i większych możliwościach nego-
cjacyjnych oskarżyciela. Idąc jeszcze dalej, taki układ procesowy może prowa-
dzić do skazania niewinnych osób, które zostały zmuszone do przyznania się 
do winy (Majozi 2019, s. 34). Wśród przeciwników plea bargaining istnieją 
również wątpliwości związane z bezstronnością, niezależnością oskarżycieli 
i tym samym moralnością tej instytucji nazywanej przez nich „narzędziem 
korupcji” (Alschuler 1979, s. 24). W tym kontekście postuluje się, aby za-
pewnione zostały odpowiednie rozwiązania umożliwiające kontrolę procesu 
targowania winy, tak ażeby jak najskuteczniej móc zapobiec ewentualnemu 
zjawiskowi korupcji, czy wszelkim innym nieprawidłowościom. Póki co, je-
dyną obecnie obowiązującą w tym przedmiocie regulacją jest Kodeks Proku-
ratorów Koronnych dla Anglii i Walii, zgodnie z postanowieniami którego, 
ażeby móc wnieść oskarżenie,  musi istnieć realistyczna perspektywa skazania. 
Zgodnie z przepisami kodeksu, prokuratorzy nigdy nie powinni także wnosić 
więcej zarzutów niż jest to konieczne tylko po to, aby zachęcić oskarżonego do 
przyznania się do winy w zamian za ich redukcję. Nie powinni również nigdy 
wnosić poważniejszego oskarżenia tylko po to, aby zachęcić oskarżonego do 
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przyznania się do mniej poważniejszego czynu. W rzeczywistości oskarżeni 
znajdują się w gorszym położeniu, mogą podlegać presji i naciskom ze strony 
oskarżyciela, co stwarza konieczność zapewnienia im odpowiedniej ochrony 
przez wymiar sprawiedliwości (Nicol 2016, s. 24). Na uwadze mieć należy, że 
w obliczu wizji odbywania kary wielu lat pozbawienia wolności, stres i fru-
stracja oskarżonego, a także strach przed wieloletnią izolacją mogą sprawić, że 
przyzna się do winy (Kagu 2017, s. 12). Przeciwnicy plea bargaining podno-
szą również, że otrzymanie przez oskarżonego niższego wyroku  w zamian za 
przyznanie się do winy nie spełnia celów postępowania. Zwolennicy tej teorii 
uznają, że właściwe orzeczona kara to wyrok wydany po przeprowadzaniu 
procesu, w trakcie którego udowodniono winę oskarżonego ponad wszelką 
wątpliwość. Wyrok wydany w ramach plea bargaining jest zazwyczaj wyro-
kiem zbyt pobłażliwym. To natomiast nie spełnia funkcji prewencji ogólnej, 
rozumianej jako oddziaływanie na społeczeństwo przez wymierzanie sprawie-
dliwości w sprawach karnych (Leszczyński 2018, s. 84). Sytuacji tej nie sprzy-
ja ukazywanie plea bargaining w serialach i filmach, jako luki, która pozwala 
oskarżonym uniknąć kary, co dodatkowo sprzyja negatywnym reakcjom spo-
łeczeństwa. Dzięki takiemu obrazowaniu przedmiotowej instytucji, istnieje 
powszechne przekonanie, że w rzeczywistości służy ona uniknięciu odpowie-
dzialności. Ta percepcja nie ogranicza się do mediów ani do opinii publicznej, 
a pojawia się również wyraźnie w raporcie Królewskiej Komisji ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości (Royal Commission on Criminal Justice) (Kagu 2017, s. 15). 

W literaturze podnosi się również kwestię zgodności plea bargaining z art. 
6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który statuuje prawo do rzetelne-
go procesu. Zdaniem przedstawicieli doktryny prawo międzynarodowe nie 
zna instytucji targowania winy, a wątpliwości poddaje się dobrowolność przy-
znania się do winy przez oskarżonego. W doktrynie podnosi się, że umowa 
między oskarżonym a oskarżycielem powinna zostać zawarta w odpowiednim 
trybie, z zachowaniem podstawowych zasad, a także powinna być uzupełnio-
na gwarancjami proceduralnymi w celu zapewnienia dobrowolności przyzna-
nia się. Gwarancje te powinny zawierać się w nadzorze sprawowanym przez 
sąd w celu zapewnienia dostatecznej kontroli nad przebiegiem targowania 
winy. Ważne, w tym aspekcie, jest także zapewnienie oskarżonemu dostępu 
do zebranych w toku postępowania dowodów, tak ażeby ułatwić mu doko-
nanie świadomego wyboru. Wskazuje się, że plea bargaining powinno zostać 
wzbogacone również o przepisy mające na celu szczególną ochronę niewin-
nego oskarżonego przed samooskarżeniem, prawo do odwołania lub prawo  
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do kontroli sądowej w przypadku nadużycia przedmiotowej instytucji oraz 
oficjalny zapis warunków zawieranego porozumienia (Kisekka 2020, s. 24-25).

Jedną z cech plea bargaining, którą należy rozpatrzyć dwuaspektowo jest 
to, że jako nieformalny sposób zakończenia postępowania sprzyja szybsze-
mu i łatwiejszemu zakończeniu procesu. W tym miejscu należy wspomnieć,  
iż w 2016 r. średni czas oczekiwania na proces to 32,3 tygodnia w porównaniu 
do 15,1 tygodnia w przypadku oskarżonych, którzy zdecydowali się przyznać 
do winy przy pierwszej najbliższej okazji (Helm 2018, s. 16). Uczestnictwo 
w rozprawie i podjęcie aktywnej obrony wiąże się ze znacznymi wydatkami, 
które przerastają możliwości finansowe niejednego oskarżonego, co w efekcie 
może skutkować tym, że niektórzy pozwani mogą nie być w stanie pokryć 
kosztów stawiennictwa na rozprawie, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 
Skorzystanie z instytucji plea bargaining pozwala uniknąć wszelkich trudno-
ści związanych z prowadzonym postępowaniem. Ponadto, zwolennicy plea 
bargaining twierdzą, że zapewnia ono efektywność systemowi obciążonemu 
przewlekłymi procesami sądowymi. Jednocześnie wskazują, że nie ma po-
trzeby zachowania pełnego formalizmu w trakcie postępowania (Feeley 1982,  
s. 388). Ergo, postępowania, w których miało miejsce plea bargaining zakoń-
czone przyznaniem się oskarżonego do winy, trwały zdecydowanie krócej  
i były znacznie mniej kosztowne niż pełnowymiarowe procesy (Nieprzecka 
2018, s. 181). Niektórzy przedstawiciele doktryny rozpatrują plea bargaining 
nie jako narzędzie do skazania, ale jako formę rozwiązywania sporów. Zwo-
lennicy takiej teorii wskazują, że przedmiotowe porozumienie stanowi kom-
promis w sporze między oskarżonym a państwem. W wypadku, gdyby jego 
uzyskanie nie było możliwe, wówczas nadal pozostaje możliwość rozwiązania 
sporu w drodze procesu. Wreszcie, niektórzy praktycy traktują plea barga-
ining nie jako narzędzie skazania lub formę rozstrzygania sporów, a raczej jako 
praktykę administracyjną. Argumentują to tym, że pomaga ona sądom w re-
dukowaniu natłoku spraw. Zmniejsza obciążenie prokuratorów, tym samym 
umożliwiając im przygotowanie się do poważniejszych sprawy, pozostawiając 
łatwe i drobne wykroczenia do załatwienia właśnie w drodze plea bargaining. 

Mimo szerokiej krytyki doktryny, instytucja plea bargaining w Anglii 
nie została poddana gruntownej nowelizacji, tudzież próby formalizacji tego 
procesu. Brak również jest znaczących propozycji zmian w tym zakresie. Pa-
naceum na taki stan rzeczy mogłoby stanowić wprowadzenie do systemu an-
glosaskiego części rozwiązań zawartych w kontynentalnych procedurach kar-
nych. Jak wskazują prawnicy anglosascy, włączenie poszczególnych regulacji  
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do porządku common law, pozwoliłoby na zmniejszenie ryzyka błędnych ska-
zań (Lech 2012, s. 137).
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Abstrakt: Celem opracowania jest przybliżenie genezy sądów pokoju 
w Anglii i Walii, a także przedstawienie przemian oraz reform, któ-
re zaszły od momentu zniesienia Grand Jury w 1933 roku do XXI 
wieku, w którym sędziowie pokoju orzekają w drobnych sprawach 
karnych. Należy zwrócić uwagę, że instytucja sędziów pokoju jest 
jedną z najstarszych w Anglii, a za moment jej ustanowienia uznaje 
się czasy panowania króla Ryszarda Lwie Serce. Od czasu pojawienia 
się po raz pierwszy sądów pokoju w Wielkiej Brytanii (czyli od XII 
wieku), instytucja ta przeszła bardzo wiele reform, a wśród najważ-
niejszych z nich należy wymienić reformę Roberta Peela, reformę  
z 1888 roku, czy reformę z 1919 roku. Celem pracy jest także wskaza-
nie roli, jaką odgrywa czynnik społeczny orzekający w sądach pokoju 
w systemie common law. W systemie common law sędziowie pokoju 
nadal orzekają, sprawując swoją rolę mimo braku wykształcenia 
prawniczego i odgrywają ogromną rolę społeczną. Orzekanie przez 
sędziów pokoju ma zwiększyć świadomość społeczną w zakresie prawa. 
Żaden obywatel nie ma obowiązku pełnienia roli sędziego pokoju, jest 
to także funkcja sprawowana nieodpłatnie. Brak wynagrodzenia nie 
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stanowi przeszkody, ponieważ statystycznie sędzia pokoju poświęca na 
pełnienie tej funkcji dwadzieścia sześć dni w roku. Typowy skład sądu 
pokoju to trzech sędziów, w tym jeden z nich pełniący funkcję prze-
wodniczącego, do której to został wcześniej przeszkolony. Wsparcie 
dla sędziów pokoju stanowi sekretarz, który obowiązkowo musi posia-
dać wykształcenie prawnicze, by móc służyć radą w kwestiach zarówno 
proceduralnych, jak i materialnych. Na uwagę zasługuje także katalog 
kar, które mogą być wymierzone przez sąd pokoju. Może on orzec karę 
pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz grzywnę do wysokości 5000 
funtów. Funkcjonowanie sądów pokoju pełni doniosłą rolę w systemie 
prawa karnego w Wielkiej Brytanii, ponieważ w systemie common law 
przeważa obecnie liczba sędziów pokoju nad sędziami zawodowymi. 
Co roku sędziowie pokoju rozpatrują około 30 tysięcy spraw, w tym 
około 95% spraw karnych. Pokazuje to, że rola sędziów pokoju jest 
ogromna, natomiast brak wykształcenia prawniczego nie jest przeszko-
dą w wykonywaniu zawodu sędziego oraz orzekaniu w sprawach kar-
nych. Ilość rozpatrywanych spraw świadczy także o odciążeniu sędziów 
zawodowych, którzy orzekają w sprawach bardziej skomplikowanych 
niż sędziowie pokoju. Rozwiązanie to znacznie usprawnia zatem dzia-
łanie wymiaru sprawiedliwości w Anglii i Walii.

Słowa kluczowe: sędziowie pokoju, common law, keepers of the Justice, 
sądy pokoju

Wprowadzenie

Instytucja sądów pokoju jest jednoznacznie kojarzona z systemem com-
mon law. Jej fenomen polega na tym, że powstała już w czasach średniowiecza 
i, pomimo upływu czasu oraz wielu reform na przestrzeni wieków, funkcjo-
nuje nadal. Z tego względu, często instytucja sędziów pokoju jest uznawana za 
jedną z najstarszych w angielskim wymiarze sprawiedliwości (Donoghue 2014, 
Vol. 77, No. 6, s. 931). Co należy uznać za niezwykłe, pomimo tylu reform 
sądownictwa, czy zmian rządów w Wielkiej Brytanii instytucja ta funkcjonuje 
do dzisiaj i odgrywa doniosłą rolę w sądownictwie brytyjskim. Żaden władca 
brytyjski czy Parlament nie odczuwali potrzeby zniesienia tej instytucji ani 
zastąpienia jej składu przez zawodowych sędziów. Zdecydowana większość 
drobnych spraw karnych jest rozpatrywana przez sędziów pokoju. Odmiennie 
niż w systemie kontynentalnym, gdzie niezbędnym kryterium do wykonywa-
nia zawodu sędziego jest posiadanie wykształcenia prawniczego, sędziowie po-
koju nie muszą posiadać takiego wykształcenia. Przez okres od powstania oko-
ło XII wieku do dzisiaj instytucja ta była wielokrotnie reformowana, jednakże 
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nigdy nie zdecydowano się wprowadzić wykształcenia prawniczego jako nie-
zbędnego kryterium stawianego kandydatom na sędziów pokoju. Sędziowie 
pokoju stanowią w systemie common law czynnik społeczny orzekający w są-
dach pokoju. Funkcja ta jest funkcją honorową, sprawowaną dobrowolnie 
i nieodpłatnie. W istotnym stopniu przyczynia się do wzrostu świadomości 
prawnej wśród obywateli.

Ukształtowanie się instytucji sądów pokoju

Czas powstania instytucji sądów pokoju zbiega się z okresem panowania 
króla Ryszarda Lwie Serce. W czasie sprawowania swoich rządów doprowa-
dził on do istotnych zmian w sądownictwie, które polegały na tym, iż straż-
nicy królewscy byli powoływani przez króla. Do ich najważniejszych zadań 
miało należeć zapewnianie bezpieczeństwa. W ramach tej kompetencji mieli 
ścigać przestępców, a następnie przekazywać ich do sądów objazdowych celem 
wymierzenia sprawiedliwości. Początkowo instytucja sędziów pokoju konku-
rowała z instytucją szeryfów (Sczaniecki 2016, s.215-216). Ich zakres zadań 
uległ powiększeniu około XIII wieku, gdy uzyskali kompetencje sądownicze. 
Co najmniej cztery razy w roku zwoływane były tzw. sesje kwartalne, pod-
czas których sędziowie pokoju sądzili przestępców (Dziadzio 2020). Należy 
zauważyć, że najcięższe sprawy karne były rozpatrywane przez sądy koronne 
delegowane (Courts of Assize) (Sczaniecki 2016, s. 216). Sędziowie pokoju 
sprawowali zatem wymiar sprawiedliwości na poziomie lokalnym. Nie orze-
kali oni jednak samodzielnie, albowiem przy wykonywaniu przez nich kom-
petencji sądowniczych uczestniczyła ława przysięgłych. 

Pierwszą wzmiankę dotyczącą sędziów pokoju można odnaleźć w ak-
cie prawnym „Justices of the Peace Act” (https://www.legislation.gov.uk/aep/
Edw3/34/1 dostęp: 29.01.2022 r.). Doszło tutaj zatem do zmiany nazwy tej 
instytucji, która pierwotnie przybrała nazwę „strażnicy pokoju”, natomiast 
od „Justices of the Peace Act” instytucja ta zyskała nazwę „sędziowie pokoju”. 
Dokument ten został wydany za czasów panowania króla Edwarda III, który 
był władcą Anglii w latach 1327-1377. „Justices of the Peace Act” pochodzi 
z roku 1361. Sędziowie pokoju byli w nim określani mianem keppers of the 
Peace. Akt ten określał zakres obowiązków sędziów pokoju, do których miało 
należeć między innymi dokonywanie aresztowań, a także prowadzenie pro-
cesów. Niedługo później uzyskali oni kolejną kompetencję, tym razem zwią-
zaną z możliwością karania. Mimo iż keppers of the Peace nie byli sędziami 
zawodowymi, to zyskali takie kompetencje na gruncie prawa. Z czasem na 
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funkcję sędziów pokoju byli powoływani przez króla urzędnicy oraz osoby 
pochodzenia szlacheckiego. Nigdy nie doszło do zmiany podmiotu powołu-
jącego tych sędziów, to do kompetencji króla należało powoływanie sędziów 
pokoju. W XIV w. w jednym hrabstwie funkcje orzecznicze sprawowało  
8 sędziów pokoju (Sczaniecki 2016, s.215). 

Od XIV w. keepers of the Peace posiadali uprawnienia do orzekania  
w sprawach karnych oraz do kierowania administracją hrabstwa (Sczaniecki 
2016, s.215). Kolejne zmiany nastąpiły w XV w., kiedy zdecydowano o usta-
nowieniu cenzusu majątkowego (warunkiem wyboru na stanowisko miało 
być posiadanie wysokiego majątku) dla kandydatów na sędziów pokoju oraz 
wymóg posiadania miejsca zamieszkania na terenie hrabstwa, w którym miał-
by sprawować swoją funkcję. W ten sposób doprowadzono do sytuacji, w któ-
rej na funkcję tę powoływano wyłącznie osoby zamożne, najczęściej szlachtę 
(Sczaniecki 2016, s.215). W 1489 r. doszło do uchwalenia statutu przez króla 
Henryka VII. Na mocy tego aktu wzrosła liczba sędziów pokoju nawet do 80 
w jednym hrabstwie (Nowakowski 1983, s.227). Od końca XV w. w skład 
ich kompetencji wchodziło zwalnianie więźniów za kaucją (Grubalska 2021, 
vol. 10 (1), 89–106). 

W XVI w. do roli sędziów pokoju należało tworzenie tzw. raportów 
mariańskich (obowiązek sporządzania tego typu raportów powstał za czasów 
panowania królowej Marii I Tudor, stąd nazwa „mariański”). Celem sporzą-
dzenia raportu było zawarcie w nim wszystkich okoliczności ujęcia sprawcy, 
wskazywano w nim, czy sprawca przyznaje się do winy oraz wskazywał on listę 
świadków, którzy musieli stawić się na rozprawie sądowej. Do obowiązków 
sędziego należało zatem przesłuchanie świadków w związku z prowadzonym 
postępowaniem. Raport mariański stanowił swoisty akt oskarżenia. Pozwalał 
on sędziemu na zapoznanie się ze wszystkimi okolicznościami faktycznymi 
sprawy, jednakże po odczytaniu nie był już uważany za dowód w sprawie, 
najczęściej był niszczony (Dziadzio 2020, s. 179-180). Ówcześnie w Anglii 
nie było żadnego przepisu nakazującego sędziemu pokoju przygotowania po-
stępowania wstępnego w rzetelny sposób, nie miał on obowiązku wykazywać 
wszystkich dowodów (Maciejewski 2015, s. 468-469). Epizodyczna reforma 
nastąpiła w 1835 r. na mocy „Municipal Corporations Act”, zgodnie z któ-
rym sędziowie pokoju mogli mieć wypłacane wynagrodzenie za wykonywaną 
pracę. 

Gruntowne reformy sądownictwa brytyjskiego nastąpiły w 1873r. oraz  
w 1875r. W 1873 r. uchwalono tzw. „Judicature Act”, zgodnie z którym apela-
cje od wyroków sądów pokoju miał rozpatrywać Wysoki Sąd Sprawiedliwości 
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(Dziadzio 2020, s. 181-182). Mimo reformy, nie zwiększono pozycji sądów 
pokoju w strukturze hierarchicznej sądownictwa brytyjskiego; sądy poko-
ju pozostały hierarchicznie najniżej położonymi sądami. Pomimo niskiej 
pozycji w hierarchii, jak zauważa M. Sczaniecki (Sczaniecki 2016, s. 510),  
w sądownictwie brytyjskim sędziowie pokoju stanowili zdecydowaną więk-
szość spośród wszystkich sędziów. Było ich kilkanaście tysięcy, podczas gdy 
liczba sędziów zawodowych oscylowała wokół liczby 200. Świadczyło to  
o tym, że większość spraw była rozpatrywana przez sędziów pokoju (podaje 
się, że rozpatrywali oni ok. 90% wszystkich spraw karnych). Reforma Roberta 
Peela, dokonana w 1888 r., pozostawiła sędziom pokoju jedynie kompetencje 
stricte orzecznicze, pozbawiając ich roli oskarżyciela, czy obowiązku ściągania 
przestępców. Kolejnym bardzo ważnym momentem dla funkcjonowania tej 
instytucji było dopuszczenie w 1919 r. (https://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/Geo5/9-10/71/section/1 dostęp: 31.01.2022 r.) kobiet do sprawowania 
funkcji sędziego (na mocy Sex Disqualification Act). Był to pionierski krok  
w historii Wielkiej Brytanii, albowiem prawa wyborcze kobiety zyskały dopie-
ro w 1928 r. Samorząd zawodowy sędziów pokoju (Magistrates’ Association) 
powstał w 1920 r. (https://www.magistrates-association.org.uk/About-Us/
Our-History dostęp: 31.01.2022 r.) Początkowo skupiał on około 500 człon-
ków, jednakże stopniowo rozrastał się. 

Wybór sędziów pokoju

Jak wiadomo, by zostać sędzią pokoju w Anglii i Walii nie jest wymagane 
wykształcenie prawnicze, co ma związek z zapewnieniem udziału czynnika 
społecznego w orzekaniu oraz odciążeniem sędziów zawodowych. Nie ozna-
cza to jednak, że każdy może zostać sędzią pokoju. Istnieją pewne wymogi, 
które kandydat na to stanowisko musi spełniać. Przede wszystkim jest to wiek. 
Przyszły magistrate musi mieć ukończone 18 lat, a więc być pełnoletni, ale nie 
może mieć skończonych 65 lat. Górna granica wieku wiąże się z tym, iż osoby 
pełniące tę funkcję przechodzą na emeryturę w wieku 70 lat, natomiast przyj-
muje się, że sędzia pokoju powinien sprawować swój urząd przez przynajmniej 
pięć lat, mimo iż kadencja nie jest w żaden sposób określona. Wymóg wieku 
ma też jednak związek z pewnym minimum wymagań zdrowotnych, które są 
niezbędne do pracy w tej roli. Mianowicie, kandydat musi dobrze słyszeć, by 
być w stanie słuchać, co dzieje się na sali sądowej. Jednakże może w tym celu 
korzystać z aparatu słuchowego. Ponadto wskazuje się, że taka osoba powinna  
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być w stanie przez długi czas siedzieć oraz skoncentrować się (https://www.
gov.uk/become-magistrate/can-you-be-a-magistrate dostęp: 04.02.2022 r.). 
Sędzia pokoju powinien posiadać także dobry charakter. Wskazuje się, iż tego 
wymogu nie spełnia osoba uznana za winną poważnego przestępstwa, szeregu 
drobnych wykroczeń albo wobec której w ciągu ostatnich od pięciu do dzie-
sięciu lat orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów oraz będącej zadeklarowa-
nym bankrutem. Ważne są także cechy osobiste, którymi powinien wyróżniać 
się sędzia pokoju. Na oficjalnej stronie internetowej rządu Zjednoczonego 
Królestwa wyliczone są przykładowo: świadomość problemów społecznych, 
dojrzałość, zrozumienie ludzi, poczucie sprawiedliwości, rzetelność oraz zaan-
gażowanie w służbę społeczności (You need to show you’ve got the right personal 
qualities, for example that you are: aware of social issues, mature, understand pe-
ople and have a sense of fairness, reliable and committed to serving the community) 
(https://www.gov.uk/become-magistrate/can-you-be-a-magistrate dostęp: 09. 
03.2022 r.).

Formalnie nie są to zatem zbyt wysokie wymagania. Kandydaci na sę-
dziów pokoju powinni mieć jednak na uwadze, że jest to funkcja honorowa, 
za którą nie przysługuje wynagrodzenie. Statystyczny sędzia pokoju poświęca 
na pełnienie tej funkcji dwadzieścia sześć dni w roku (https://e-justice.europa.
eu/content_legal_professions-29-ew-maximizeMS-pl.do?member=1 dostęp: 
04.02.2022 r.). Nie jest to zatem dużo, jednak należy liczyć się z konieczno-
ścią wzięcia urlopu w pracy na ten czas. Warto także zauważyć, iż sędziami 
pokoju nie mogą być osoby wykonujące pewne zawody, które mogłyby rodzić 
konflikt interesów, np. policjanci.

Sędziów pokoju rekomendują komitety lokalnej ludności, komitety 
doradcze Lorda Kanclerza, Kanclerza Księstwa Lancaster oraz ich subko-
mitety. Mianowania dokonuje zazwyczaj Lord Kanclerz. Sędziowie pokoju 
składają wtedy przysięgę wierności Jej Królewskiej Mości oraz przysięgę sądo-
wą (Kmiecik R., Kmiecik Z. 2021, s. 118). Członek Stowarzyszenia Sędziów 
Magistrackich (Magistrates’ Association) wchodzi w skład Rady Sędziowskiej 
(Judges’ Council) (Mikuli 2019,s. 91).

Przed przystąpieniem do orzekania magistrates przechodzą szkolenia  
z zakresu obowiązującego prawa (Grubalska 2021, s. 93). W toku szkolenia 
sędziowie pokoju nie są jedynie uczeni prawa materialnego, ale przekazywa-
na jest im także wiedza odnosząca się do kwestii proceduralnych, umiejęt-
ności pracy w zespole oraz formułowania decyzji sądowych (Mikuli 2019,  
s. 182-183). Ma to na celu jak najlepsze przygotowanie ich do sprawowania 
funkcji. Szkolenie trwa około dwudziestu jeden godzin albo trzech dni oraz 
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dodatkowo obejmuje kilka spotkań (https://www.gov.uk/become-magistrate/
can-you-be-a-magistrate dostęp: 04. 02.2022 r.).

Natomiast usunięcia sędziów niezawodowych może dokonać Lord 
Kanclerz za zgodą Lorda Naczelnego Sędziego w przypadku niezdolności do 
wykonywania zawodu, dopuszczenia się przewinienia, trwałej niemożności 
osiągnięcia standardów kompetencji określonych przez Lorda Kanclerza za 
zgodą Lorda Naczelnego Sędziego lub gdy Lord Kanclerz jest przekonany, że 
dana osoba odmawia właściwego wykonywania obowiązków lub je zaniedbu-
je (Mikuli 2019, s. 152-153).

Postępowanie przed sądem pokoju  
w sprawach karnych

Magistrates’ Courts są najniższym szczeblem wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych w Anglii i Walii. Około 330 sądów pokoju, rozmiesz-
czonych odpowiednio do siatki okręgów policyjnych i prokuratur, rozpa-
truje rocznie średnio 95% spraw karnych (Urbaniak 2019, s. 185). Są to 
głównie przestępstwa mniejszej wagi, gdyż do jurysdykcji tych sądów należą 
sprawy summary offences i either-way offences. Summary offences to najlżejsze 
przestępstwa uregulowane w ustawach. W większości przypadków nie są one 
zagrożone karą pozbawienia wolności. Jest to część przestępstw drogowych, 
np. prowadzenie pojazdu bez uprawnień, zniszczenie mienia o wartości do 
pięciuset funtów, pobicie, czy też zabór pojazdu w celu krótkotrwałego uży-
cia. Either-way offences natomiast to sprawy o większym ciężarze gatunkowym, 
jednak lżejsze niż indictable offence (które są najcięższymi przestępstwami, 
rozpatrywanymi przez Sąd Koronny), a także sprawy, których kwalifikacja 
zależy od konkretnego przypadku. To, czy taka sprawa będzie rozpatrywa-
na przed sądem pokoju, czy Sądem Koronnym zależy od okoliczności spra-
wy, przewidywanej kary oraz postawy strony. Pierwszorzędne znaczenie ma 
ostatni z wymienionych czynników, ponieważ, jeżeli oskarżony przyzna się 
do winy przed rozpoczęciem przewodu sądowego, niemal zawsze taka sprawa 
będzie rozpatrywana przez sąd pokoju (Michalczuk 2005, s. 182-183). Jeżeli 
to nie nastąpi, brane są pod uwagę pozostałe okoliczności. Jedną z nich jest 
kara przewidywana za czyn. Jest to bardzo istotne, gdyż sądy pokoju mogą 
orzekać kary pozbawienia wolności na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy  
w przypadku jednego czynu albo 18 miesięcy, jeżeli zachodzi zbieg przestępstw. 
Mogą orzekać także grzywny do 5000 funtów (Michalczuk 2005, s. 182-183).  
W przypadku przewidywanej surowszej kary, sprawa trafia do Sądu Koronnego. 
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Co ciekawe, sam oskarżony także może mieć wpływ na to, przed którym są-
dem będzie toczyła się jego sprawa. Mianowicie, jeżeli w sprawie o either-way 
offence sąd pokoju uzna się za właściwy rzeczowo, oskarżony może sam zdecy-
dować, czy chce by jego sprawę rozpatrywał ten właśnie sąd, czy Sąd Koron-
ny (Michalczuk 2005, s. 182-183). Oczywiście, ze względu na wąski zakres  
i łagodność kar, jakie może orzec sąd pokoju, większość oskarżonych decyduje 
się właśnie na ten organ. Rozwiązanie to z pewnością jest jednym z czynni-
ków wpływających na to, że sądy pokoju rozpatrują większość spraw karnych  
w Anglii i Walii. 

Jednakże wybór sądu pokoju może być także ryzykowny. Wpływa na to 
maksymalne uproszczenie postępowania przed nimi, natomiast postępowanie 
przed Sądem Koronnym jest prowadzone o wiele bardziej skrupulatnie, co 
gwarantuje rzetelne rozpatrzenie sprawy w oparciu o pełen materiał dowo-
dowy. Zatem Sąd Koronny będzie lepszym wyborem dla oskarżonego, któ-
ry jest w stanie udowodnić swoją niewinność. Taki podział jurysdykcji jest 
rozsądnym rozwiązaniem, ponieważ niski wymiar kar orzekanych przez sądy 
pokoju zachęca oskarżonych do wyboru sądu pokoju oraz przyznania się do 
winy, co sprawia, że kara, mimo iż jest mniej surowa, to bardziej nieuchronna.  
A, jak powszechnie wiadomo, to właśnie jej nieuchronność najbardziej odstra-
sza potencjalnych przestępców.

Sądy pokoju rozpatrują także sprawy jako Sądy Nieletnich (Youth Co-
urts). Skład sędziowski w takich sprawach to maksymalnie troje sędziów po-
koju, pośród których musi znaleźć się przynajmniej jedna kobieta i jeden męż-
czyzna. Sędziowie ci jednak, by móc orzekać w takich sprawach, muszą odbyć 
odpowiednie szkolenie. Oskarżonymi są osoby, które dopuściły się popełnie-
nia czynu zabronionego przed ukończeniem 17. roku życia. Postępowanie 
w sprawach nieletnich różni się od spraw karnych osób pełnoletnich. Mia-
nowicie, posiedzenia w sprawach nieletnich są niejawne, co jest uzasadnione 
ochroną interesów młodego sprawcy. Co ciekawe, adresatem takiego wyroku 
jest nie tylko sam nieletni, ale także jego rodzice, którym może być nakazane 
przez sąd odpowiednie postępowanie względem dziecka (Michalczuk 2005,  
s. 184-185).

Rola sędziów pokoju w procesie karnym

Na rolę, jaką odgrywają sędziowie pokoju w sprawach karnych, duży 
wpływ ma zasada kontradyktoryjności. Zgodnie z nią proces karny to spór 
dwóch przeciwstawnych, równorzędnych stron procesowych, w których 
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sąd jest jedynie bezstronnym arbitrem (Dudka, Paluszkiewicz 2021, s. 173).  
Zatem to strony mają przeprowadzać dowody, przesłuchiwać świadków oraz 
zapewnić ich stawiennictwo na rozprawie (Grubalska 2021, s. 94). Sędziowie 
mają jedynie stać na straży zachowania zgodnego z prawem porządku czyn-
ności procesowych, a ich możliwość zadawania pytań świadkom ogranicza się 
wyłącznie do pytań uzupełniających w przypadkach wyjątkowych, kiedy to  
w czasie procesu nie wszystkie kwestie zostały wyjaśnione (Grubalska 2021,  
s. 94). Orzekają co do stanu faktycznego oraz prawnego. Natomiast w postę-
powaniu przygotowawczym ich rola polega na przesłuchaniu świadków oskar-
żenia, jeżeli wcześniej odmówili oni składania zeznań przed prokuratorem,  
o ile istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawa w fazie jurysdykcyjnej 
będzie rozpoznawana przez Sąd Koronny. Sędziowie pokoju wydają również 
nakazy aresztowania i doprowadzenia podejrzanego przed sąd pokoju w przy-
padku, gdy zarzucane mu przestępstwo należy do indictable offences, grozi za 
nie kara pozbawienia wolności albo nie da się ustalić adresu podejrzanego, 
przez co niemożliwe jest doręczenie mu wezwania do sądu (Grubalska 2021, 
s. 94). Większość spraw jest rozpatrywana przez składy trzyosobowe.

Aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, sędziowie pokoju  
są wspierani przez sekretarza (justice’s clerk), który ma im służyć radą zarówno 
w kwestiach proceduralnych, jak i materialnoprawnych. Sekretarz ten, w prze-
ciwieństwie do sędziów pokoju, musi posiadać wykształcenie prawnicze. Nie 
powinien mieć jednak żadnego wpływu na wydawane orzeczenie, dlatego też 
nie bierze udziału w naradzie ani głosowaniu. Wyjątkiem od tej zasady są je-
dynie sprawy skomplikowane, w których istnieje potrzeba pomocy sekretarza 
także na etapie wyrokowania.

W sprawach rozpoznawanych przez sądy pokoju nie bierze udziału ława 
przysięgłych. Jest to związane z maksymalnym uproszczeniem postępowania 
przed tymi sądami oraz tym, iż udział czynnika społecznego zapewniają już 
sami sędziowie pokoju niebędący prawnikami. Warto także zaznaczyć, iż 
osoby sprawujące urząd sędziego pokoju nie mają obowiązku pełnienia roli 
przysięgłego.

Podsumowanie

Sądy pokoju są instytucją obecną od wieków w systemie prawa Anglii  
i Walii. Od momentu ustanowienia pierwszych strażników pokoju aż do 
uchwalenia Magistrates’ Courts Act w 1980 r. przeszła ona wiele reform. Pełni 
bardzo ważną rolę w systemie common law, ponieważ zdecydowana większość 
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spraw karnych w Anglii i Walii jest rozpatrywana właśnie przez te sądy. Bar-
dzo dużą rolę odgrywa tutaj czynnik społeczny w postaci sędziów pokoju 
pochodzących z lokalnych społeczności i niebędących zazwyczaj prawnika-
mi. Sędzią pokoju może zostać każdy niezależnie od wykształcenia, płci i rasy, 
ważne jest jedynie to, by posiadał pewne przymioty osobiste. W przeciwień-
stwie do sędziów zawodowych, którymi zazwyczaj zostają biali mężczyźni, 
którzy ukończyli studia na Oxfordzie lub Cambridge (Moulin-Stożek, 2019, 
s.522). Uproszczone postępowanie przed sądami pokoju w sprawach karnych 
gwarantuje jego szybkość oraz zapobiega przewlekłości. Instytucja sędziów 
pokoju jest nierozerwalnie powiązana z systemem common law, w którym się 
wykształciła. Wszystkie przeprowadzone reformy doprowadziły do tego, że 
instytucja ta może funkcjonować w obecnym kształcie i odciążać sędziów za-
wodowych przy orzekaniu. Sprawia, że osoby, które nie ukończyły studiów 
prawniczych mogą pełnić honorową funkcję sędziego, nie rezygnując jedno-
cześnie swojej działalności zawodowej (ponieważ sędziowie pokoju sprawuję 
tę funkcję jedynie przez 26 dni w roku).
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Porównanie instytucji  
ławy przysięgłych w Anglii  

z instytucją ławników w Polsce 
w kontekście procesu karnego 

Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie brytyjskiej instytucji 
ławy przysięgłych i porównanie jej z funkcjonującą również w proce-
sie karny, Polską instytucją ławników. W Wielkiej Brytanii instytucja 
ławy przysięgłych funkcjonuje od wielu lat. Pomimo głosów krytycz-
nych wskazujących na jej liczne wady, wciąż pełnio ona istotną rolę 
w brytyjskim procesie karnym. Regulacje dotyczące ławy przysięgłych 
były w przeszłości wielokrotnie nowelizowane, redukując katalog 
czynników umożliwiających zasiadanie w ławie przysięgłych. Warto 
wskazać, iż w Polsce, w okresie międzywojennym również funkcjo-
nowała instytucja ławy przysięgłych, jednak w okresie III RP ustawo-
dawca zrezygnował z tej instytucji. Została ona zastąpiona w III RP 
instytucją ławników, która pochodzi z Niemiec i zakłada, że w skła-
dzie orzekającym zasiadać będą sędziowie zawodowi oraz niezawodowi.  
W przeciwieństwie do ławy przysięgłych, ławnicy posiadają takie same 
kompetencje w składzie orzekającym jak sędzia zawodowy, co z jednej 
strony zapewnia im realny wpływ na wyrok, jednak jednocześnie brak 
separacji mniej doświadczonych sędziów niezawodowych od sędziego 
zawodowego rodzić może pytanie o to, czy czynnik społeczny w posta-
ci ławników majakikolwiek wpływ na końcowy wyrok. 

Słowa kluczowe: czynnik społeczny, ława przysięgłych, ławnik, pra-
wo karne, proces karny, sposób wyboru, zakres kompetencji, decyzja  
o winie 
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Wstęp

Zarys problematyki

Większość współczesnych ustawodawców decyduje się na wprowadzenie 
do procesu, również karnego, czynnika społecznego, mającego realny wpływ 
na kształt werdyktu decydującego o losie konkretnego człowieka, który ma 
za zadanie umocnić społeczną akceptację dla decyzji sądu. Udział osób nie-
profesjonalnych, z ,,tłumu” ma zapewnić, iż wyrok zgodny jest nie tylko z 
normami prawnymi, których treść jest często niejasna dla większości społe-
czeństwa, ale również ze zdrowym rozsądkiem oraz społecznym rozumieniem 
pewnych kwestii [Kulesza 2016 s. 54]. Te wartości w sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości mają zapewnić właśnie zwykli obywatele, którzy mają wpływ 
na wiążącą decyzję prawną. Ponadto takie rozwiązanie pozwala zapewnić 
społeczeństwu, iż ma ono realny wpływ na to kto zostanie ukarany, a kto 
uniewinniony, a przecież to prawo ma służyć obywatelom, a nie obywatele 
prawu. Problematyką niniejszego artykułu nie stanowić będą jednak wartości 
jakimi kieruje się prawodawca wprowadzający do procesu karnego czynnik 
społeczny, lecz porównanie modeli takiego wprowadzenia w ustawodawstwie 
angielskim i polskim. Poniższa część pracy nie będzie stanowić odpowiedzi 
na pytanie, czy czynnik społeczny powinien wpływać na kształt sądowych 
decyzji, lecz jakie są aspekty techniczne, założenia, wady oraz zalety modeli 
przyjętych w sytuacji, gdy twierdzenia o konieczności nadania obywatelom 
uprawnień w sferze orzekania zostało przez ustawodawcę przyjęte. 

Problem wyboru rozwiązania modelowego 

Istnieją trzy najpopularniejsze modele zakładające udział czynnika 
społecznego w orzekaniu. Pierwszy z nich stanowi ława przysięgłych, któ-
ra opiera się na podziale uprawnień pomiędzy profesjonalnymi sędziami a 
sędziami społecznymi. Drugi to sądy obywatelskie które złożone są wyłącz-
nie z podmiotów nieprofesjonalnych, nie występuje tam nikt kogo można 
by nazwać sędzią zawodowym. Ostatni model to składy mieszane, zakłada 
on, że w ramach jednego składu kompetencje dzielą ze sobą sędziowie za-
wodowi i ławnicy. [Wieczorek 2012, s. 15-20.] Mając na uwagi poczynione 
we wstępie uwagi dotyczące użyteczności wprowadzenia czynnika społecz-
nego w procesie orzekania, należy pochylić się nad kwestią wyboru właści-
wego wariantu i określenia zakresu kompetencji działającego w ramach 
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danego modelu czynnika społecznego. Oczywistym jest, że czym istotniej-
sza jest rola obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, tym silniej 
chronione są wskazane we wstępie wartości takie jak: zgodności wyroków  
z obywatelskim poczuciem sprawiedliwości oraz poczuciem obywateli, iż mają 
oni wpływ na orzecznictwo. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że im 
większy jest udział czynnika społecznego w orzekaniu tym większe pojawia się 
ryzyko, iż wyroki będą opierać się nie na precyzyjnych ustaleniach, faktach 
czy przepisach, a jedynie na przeczuciu danego obywatela, jego nastroju czy 
osobistych preferencji. Sędzia zawodowy uczy się całe lata, jak być dobrym 
arbitrem, bezstronnym i umiejącym oddzielić osobiste preferencje od sprawy 
nad którą się pochyla. [Jasiński 2009, s. 263- 264]. Niniejsza praca ma na celu 
porównanie modeli włączenia społeczeństwa w orzekanie w procesie karnym 
w polskim oraz w angielskim prawie poprzez porównanie instytucji ławy przy-
sięgłych z instytucją ławników. 

Instytucja ławy przysięgłych w Angielskim 
procesie karnym

Uwagi ogólne

Krajem z którego wywodzi się instytucja ławy przysięgłych jest Anglia. 
Do głównych jej zalet należy zaliczyć możliwość intuicyjnego, zgodnego ze 
wspominanym ,,zdrowym rozsądkiem” działania przez ławę przysięgłych oraz 
jej niezależność, co pozwala realizować wartość obywatelskiego poczucia, iż 
ma ono bezpośredni, nieskrępowany wpływ na wyroki. [Hostettler 2009,  
s. 125- 145.]. 

Wybór i skład ławy przysięgłych 

Aktem normatywnym regulującym zasady funkcjonowania oraz sposób 
wybierania ławy przysięgłych jest Juries Act z roku 1974. Zgodnie z tym ak-
tem, członkami ławy przysięgłychmogą być osoby pomiędzy 18 rokiem życia 
a 70 rokiem życia, losowo wybrane spośród obywateli. Losowanie dokonuje 
urzędnik Sądowy działający w imieniu Attorney General. Osoby wchodzące 
w skład wylosowanej ławy przysięgłych stanowić mają pełen przekrój społe-
czeństwa[Sprack 2008, s. 294- 300]. Powyższe oznacza, iż znaleźć się w niej 
mogą osoby różnej narodowości, wyznania, statusu majątkowego czy wieku. 
W liście osób spośród których losowany jest skład ławy przysięgłych znajdują 
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się osoby posiadające obywatelstwo oraz osoby, który przebywają powyżej 5 
lat w Anglii w sposób legalny. Ta różnorodność ma zapewnić reprezentatyw-
ność całego społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości. W ławie przysięgłych 
nie mogą zasiadać osoby, które: nie są uprawnione do głosowania w wybo-
rach samorządowych lub parlamentarnych, cierpiały bądź cierpią na chorobę 
umysłową, znajdują się w areszcie w związku z toczącym się przeciwko nim 
postępowaniem karnym, otrzymały karę co najmniej pięciu lat pozbawienia 
wolności, zostały skazane na karę ograniczenia bądź pozbawienia wolności  
w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. [Dillarstone 2011, s.288]. 

Sam proces losowania ławników nie jest tak istotny, jak ustalania osta-
tecznego składu tego organu w konkretnej sprawie. Strony i ich przedstawicie-
le procesowi otrzymują dostęp do listy wylosowanych przysięgłych przydzielo-
nych do orzekania. Otwiera to drogę do wyłączenia konkretnych przysięgłych 
bądź całej ławy. Istotne terminy w tym zakresie to challenge for causa oraz 
stand by a juror. Challenge for cause oznacza procedurę usunięcia członka ławy 
przysięgłych bądź wyłączenia całej ławy, jednak musi to zostać uzasadnione 
np. faktem nieznajomości języka angielskiego przez potencjalnego ławnika. 
Uprawnienie to przysługuje stronom oraz ich pełnomocnikom. Dodatkowo 
oskarżycielowi przysługuje uprawnienia do żądania wyłączenia członka wylo-
sowanej ławy przysięgłych bez podawania wyżej wspomnianego uzasadnienia 
(stand by a juror). W takim przypadku przysięgły zostaje zastąpiony osobą ze 
składu zapasowego. Skład zapasowy to jury in waiting i w razie wyczerpania 
i tego składu oskarżyciel zobligowany jest do uzasadnienia swojego żądania 
[Spencer 2020, s.183]. Po wybraniu pełnego składu i zakończenia procedury 
związanej z challenge for cause oraz stand by a juror, ława przysięgłych jest go-
towa do pełnienia swojej roli procesowej. 

Ława przysięgłych jest instytucją realizujące model podziału kompetencji 
pomiędzy sędziów nieprofesjonalnych, wybranych ze społeczeństwa a sędziów 
zawodowych[Martin 2010, s. 112].
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Rola ławy przysięgłych

Rola sędziego zawodowego sprowadza się do dwóch istotnych funkcji: 
prowadzenia przewodu sądowego oraz podsumowania sprawy. Sędzia kieruje 
całym przewodem sądowym, wzywa świadków i dopuszcza dowody. Następ-
nie dopuszcza obie strony do wygłoszenia mowy końcowej. [Spencer 2020 
,s.191]. Pierwsze przemawia oskarżenie (counsel for prosecution sums up his),  
a następnie obrona (counsel for defence sums up his case). Po wygłoszeniu mów 
przez strony, następuje bardzo istotny moment rozprawy, kiedy to sędzia 
zwraca się do przysięgłych. W swojej mowie (judge’s summing up) sędzia po-
rusza kwestie prawne, oraz wyjaśnia członkom jury ich role. Co istotne, ława 
przysięgłych jest związana wskazówkami sędziego odnośnie materii prawnej. 
Sędzia ma za zadanie objaśnić również znamiona przestępstwa oraz jego istotę, 
jednocześnie wskazując która strona jest obciążona ciężarem dowodu. Sędzia 
może również sformułować zalecenia dla ławy przysięgłych, jednak zabronio-
ne jest polecenie skazania  

Poinstruowani przez sędziego kierującego rozprawą, przysięgli udają się 
na naradę. Obradują bez sędziego zawodowego, w odosobnieniu. Rolą ławy 
przysięgłych jest podjęcie decyzji o winie lub jej braku. Ława więc oświad-
cza ,,niewinny” lub ,,winny”. Może ona również wybrać inną opcję, poprzez 
uznanie oskarżonego winnego czynu zagrożonego łagodniejszą sankcją przy 
jednoczesnym uniewinnieniu od zarzucanego czynu. Przez wiele lat (do 1967) 
do wydania wyroku wymagana była jednomyślność przysięgłych. Takie roz-
wiązanie miało swoje uzasadnienie, gdyż pozwalało na skazanie oskarżone-
go tylko w przypadku gdy fakt popełnienia przez niego przestępstwa został 
dowiedziony ponad rozsądną wątpliwość (beyond reasonable doubt). Jedno-
cześnie wymóg jednomyślności utrudniał wydanie wyroku co nie sprzyja 
wartości szybkości rozstrzygania spraw. Z uwagi na powyższe, obecne zasady 
wydawania wyroków nie wymagają jednomyślności. Jeśli w sprawie orzeka  
11 lub więcej sędziów, z wyrokiem musi zgadzać się co najmniej 10 przysięgłych. 
Oznacza to, że w 12 osobowym składzie, aż dwóch przysięgłych może nie zga-
dzać się z decyzją [Huxley- Binns, Martinm 2014, s.220]. W przypadku skła-
du liczącego 10 osób, dopuszczalne jest, żeby tylko jeden przysięgły zachował 
zdanie odrębne. Niezależnie do wyniku głosowania moc wiążąca wyroku zależy 
od jego publikacji przez przewodniczącego jury. W przedmiotowej publikacji 
niezbędne jest wskazanie ilu jurorów była za wyrokiem, a ilu mu się sprzeciwiło. 
Po wydaniu wyroku na sędzim spoczywa obowiązek uznania go. Oznacza to,  
że głos jury nie stanowi podpowiedzi przy wydaniu wyroku. Kiedy skład 
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jurorów uzna kogoś winnym, sędzia zobligowany jest do wydania wyroku 
skazującego, kiedy nie znaleziono u oskarżonego winy sędzia nie może wy-
mierzyć oskarżonemu kary.  Od powyższego istnieją jednak wyjątki. Pierwszy 
wyjątek stanowi sytuacja gdy werdykt wydany przez ławę przysięgłych jest 
niejednoznaczny. Drugi to przypadek kiedy ława przysięgłych wydaje wy-
rok, który nie mieści się w granicach jej uprawnień. Może to wynikać np. ze 
skazania za czyn, który nie został objęty oskarżeniem [Sprack 2008, s. 282].  
W obydwu przypadkach sąd poleca ponowne przeprowadzenie narady. Pod-
kreślić należy, iż jeśli w czasie drugiej narady przysięgli nie zmienią werdyktu, 
to sąd jest zobowiązany do jego przyjęcia, nawet jeśli jest on niezgodny z jego 
przekonaniem. [Sprack 2008, s. 367]. 

Dokonując oceny instytucji ławy przysięgłych, należy zauważyć, że zasa-
dy obradowania oraz przyznawanie przysięgłym szerokiej dyskrecjonalności  
z jednej strony pozwala realizować wartości takiej jak poczucie wpływu oby-
wateli na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, ale z drugiej rodzi istotne 
wątpliwości co do merytoryczności orzeczenia. Zawodowy sędzia, będący 
osobą wykształconą oraz z bogatym doświadczeniem zawodowym daje więk-
sza gwarancję wydania wyroku, który w odczuciu stron będzie sprawiedliwy. 
Poza powyższym, istotną wadą ławy przysięgłych jest brak przymusu do uza-
sadnienia swojego orzeczenia przez członków jury. Ich rola ogranicza się jedy-
nie do zdecydowania o winie, jednak nie muszą w sposób zwięzły przedstawić 
powodów, które ich przekonały. Może to rodzić uzasadnione wątpliwości  
o to, czy przysięgli nie przypisali za dużej wagi mało znaczącemu dowodowi, 
albo pominęli istotny fakt, który powinien zmienić ich zdanie co do winy 
oskarżonego. Wyżej wskazana wada jest dodatkowo potęgowana procedurą 
apelacyjną, która jest dużo bardziej skomplikowana niż ta działająca w Polsce 
[Baldwin, McColvin 2002, s. 860- 889].
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Instytucja ławników  
w Polskim procesie karnym

Historyczny rozwój udziału czynnika społecznego

Sposób dopuszczania czynnika społecznego w polskim procesie karnym 
stanowił punkt sporny w obradach Komisji Kodyfikacyjnej odpowiadającej 
za zaproponowanie władzą II RP projektów legislacyjnych, które miały na 
celu unifikacje prawa w nowo utworzonym państwie oraz wypracowanie roz-
wiązań prawodawczych odpowiednich do realiów XX w. Z uwagi na prze-
dłużające się dyskusje, aż do roku 1928 w II RP nie udało się wprowadzić 
zaproponowanych przez Komisję projektów dotyczących procesu karnego 
w tym udziału czynnika społecznego. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Prawo o ustroju sądów powszechnych z 1928 r. (warto zaznaczyć,  
iż jest to czas po Zamachu Majowym z 1926 r.) wprowadziło instytucję ławy 
przysięgłych do polskiego procesu karnego. W składzie ławy zasiadać mieli 
mężczyźni, powyżej 30 roku życia, posługujący się w mowie i piśmie językiem 
polskim. Z tworzonych przez gminy list osób spełniających powyższe kryteria, 
prezes Sądu Okręgowego w danym okręgu układał listy główne, dbając o to 
by znaleźli się na nich osoby z wyższym wykształceniem o nieskazitelnym cha-
rakterze. Z utworzonej listy na początku każdego roku losowano przysięgłych 
, którzy mieli orzekać o winie osób oskarżonych o najcięższe przestępstwa lub 
w procesach politycznych (np. dotyczących osób sprawujących funkcje pu-
bliczne). W praktyce instytucja ławy przysięgłych nie została wprowadzona  
w życie, a przysięgli orzekali jedynie na terytorium byłego zaboru austriac-
kiego, gdzie ławy przysięgłych funkcjonowały przed 1918 r. W okresie po 
II Wojnie Światowej nie powrócono do instytucji ławy przysięgłych, gdyż 
zdecydowano się na model zbliżony do niemieckiego tj. składu mieszanego. 

Podstawy prawne instytucji ławników

Zgodnie z art. 182 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej udział oby-
wateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określi ustawa. Takie roz-
wiązanie zapewniło znaczną dyskrecjonalność ustawodawcy zwykłemu, 
który może sam zadecydować który ze wskazanych we wstępie niniejszego 
artykułu modeli dopuszczenia obywateli do sprawowania wymiaru sprawie-
dliwości wybierze. [Naleziński 2021, art. 182]. W polskim prawie karnym 
przyjęto model zakładający udział czynnika społecznego w formie składu 
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mieszanego tzn. ławników, nie powrócono więc do idei ławy przysięgłych z czasów  
II RP. [Kosonoga 2017, art. 3.]

Ogólnej regulacji tej instytucji należy szukać w ustawie z dnia 27 lipca 
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ten akt normatywny reguluje, 
kto i w jaki sposób może zostać wybrany oraz jakie uposażenie mu przysługuje. 
Należy jednak zaznaczyć, iż w zakresie podmiotowym Konstytucja Rzeczpo-
spolitej Polskiej wprowadza istotne zawężenie. Ławnikiem może zostać tylko 
obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, co wynika z redakcji art. 182 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej [LG I, t. IV, s. 3]. 

Wybór ławników

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych ławnikiem może zostać wybrany ten, kto posiada obywatelstwo 
polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego 
charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodar-
czą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekro-
czył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków 
ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.  
(art. 158 p.u.s.p.). Dodatkowo do orzekania w sprawach z zakresu prawa pra-
cy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość 
spraw pracowniczych. (art. 158 § 3 p.u.s.p..). Art. 159 § 1 p.u.s.p.. wyznacza  
z kolei, kto nie może pełnić funkcji ławnika. Są to: osoby zatrudnione w sądach 
powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład 
organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące 
stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i apli-
kanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni; żołnierze  
w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gmi-
ny, radni powiatu i radni województwa. Art. 159 § 2 p.u.s.p.. stanowi z kolei, 
iż nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.  Ławnicy wybierani 
są przez rady gmin w głosowaniu tajnym (art. 160 § 1 p.u.s.p..). Kandydaci 
na ławników, spełniający wskazane wyżej kryteria, mogą być zgłaszani przez: 
prezesów właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne  
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem 
partii politycznych, oraz przez co najmniej pięćdziesięciu obywateli mają-
cych czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy do-
konującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji  
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(162 § 1 p.u.s.p..). Wybór ławnika przez radę gminy, zostaje poprzedzony 
sporządzeniem opinii, która dotyczy spełniania ustawowych kryteriów przez 
kandydata. Opinię sporządza powołany przez radę gminy zespół(163 § 2 
p.u.s.p..). Wybrany ławnik składa ślubowanie (164 § 2 p.u.s.p..), a następnie 
prezes sądu wpisuje ławnika na listę ławników, na której znajduje się przez 
cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów 
(165 § 1 p.u.s.p..).Ławnik wpisany na listę otrzymuje legitymację, a odebraniu 
jej może być wyznaczony do orzekania (164 § 3 p.u.s.p.). 

Kompetencje ławników w polskim procesie karnym

Ławnicy mogą orzekać w sprawach karnych, w granicach określonych 
w ustawie o postępowaniu karnym (art. 3 k.p.k.). Jeżeli przepis ustawy nie 
stanowi inaczej, sąd orzeka bez udziału ławników (art. 28 § 1 k.p.k.). Ławnicy 
orzekają w procesie karnym w sprawach o zbrodnie (art. 28 § 2 k.p.k.) oraz 
kiedy sąd pierwszej instancji tak postawowi z uwagi na szczególną zawiłość 
lub wagę sprawy (art. 28 § 3 k.p.k.). W sprawach o przestępstwa, za któ-
re ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka  
w składzie dwóch sędziów i trzech ławników (art. 28 § 4 k.p.k.). Przesłanki 
do wyłączenia ławnika są takie same jak w przypadku sędziego. Ich katalog 
wyznacza art. 40 § 1 k.p.k. oraz art. 41 § 1 k.p.k. Zgodnie z ogólną regułą, 
w procesie karnym ławnikom przysługuj równe prawa z sędziami i asesorami 
sądowymi przy rozstrzyganiu spraw (art. 4 § 2 p.u.s.p..)[Prusak 1999, art. 3.]. 
Jeśli chodzi o głosowanie, to w pierwszej kolejności swój głos oddaje najmłod-
szy ławnik, w dalszej kolejności kolejni wiekiem ławnicy, a dopiero potem 
sędziowie zawodowi według starszeństwa zawodowego, z tym, że jako ostatni 
głos oddaje sędzia przewodniczący. (art. 109 § 2 k.p.k.). Ławnik ma prawo do 
zaznaczenia na orzeczeniu swojego zdania odrębnego. Jest wtedy jednocześnie 
zobligowany do podania w jakiej części oraz w jakim zakresie kwestionuje 
orzeczenie ( art. 114 § 1 k.p.k.). Uzasadnienie orzeczenia nie wymaga podpi-
sów ławników, chyba, że zgłoszono zdanie odrębne. 

W polskim procesie karnym czynnikowi społecznemu przyznano bardzo 
szerokie kompetencje, jednak jego rzeczywisty wpływ na orzekanie jest ściśle 
powiązany z cechami charakteru konkretnych ławników oraz relacji jakie mają 
oni z sędziami zawodowymi [Waltoś 2011, s. 526- 527]. Z uwagi na wykształ-
cenie, wiedzę i doświadczenie sędzia zawodowy jest w stanie zdominować ław-
ników, którzy mogą nie chcieć wziąć na siebie odpowiedzialności za werdykt  
i zagłosować wbrew sędziemu zawodowemu. W przypadku wysokiego stopnia 
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skomplikowania sprawy istnieje ponadto ryzyko, iż ławnik nie będzie zdolny 
do zrozumienia zawiłości stanu faktycznego. Powyższe może oznaczać, iż zda 
się on na osąd sędziego, co oznacza, iż jego wpływ na orzeczenie jest jedynie 
iluzoryczne. Może być też tak, że nie rozumiejący w pełni stanu faktycznego 
ławnik, sprzeciwi się osądowi sędziego zawodowego, którego doświadczenie  
i wiedza pozwoliły mu na rzetelne ustalenie faktów w konkretnej sprawie i na 
ich kanwie podjęcie właściwej decyzji. [Ślebzak 2012]

Wnioski prawno-porównawcze

Udział czynnika społecznego w Anglii i w Polsce różni się w sposób zna-
czący. W pierwszej kolejności wskazać należy, na kwestie związane z powoły-
waniem danego składu. W polskim procesie karnym czynnikiem społecznym 
są ławnicy, wybierani przez rady gminy spośród zgłoszonych kandydatów. 
Wymagania dla kandydata są dużo surowsze niż te w Anglii. Kandydat musi 
również zostać zgłoszony, co oznacza, iż musi uzyskać czyjeś poparcie (gru-
py osób albo organizacji). Członkowie ławy przysięgłych są z kolei losowani. 
Kandydaci na ławników sami zgłaszają chęć piastowania tej funkcji w prze-
ciwieństwie do członków ławy przysięgłych. Ostatnią istotną różnicą orga-
nizacyjną jest czas sprawowania danej funkcji. Przysięgli powoływani są do 
orzekania w konkretnej sprawie, z kolei ławnicy wybierani są na całą kadencję, 
w trakcie której orzekają w wielu sprawach. Rozwiązanie brytyjskie pozwala 
więc obywatelom wchodzącym w skład ławy przysięgłych na przyjrzenie się 
konkretnej sprawie z większą rozwagą niż ma to miejsce w przypadku ławni-
ków, który wchodzi w skład orzekający w kilku sprawach. 

Kolejną istotną kwestią jest sposób wyłączenia ławnika lub członka ławy 
przysięgłych. W polskim procesie karnym nie jest to sprawą łatwą w przeci-
wieństwie do procesu brytyjskiego, gdzie szerokie uprawnienia w tym zakre-
sie przyznano stronie oskarżenia. Przesłanki wyłączenia w ławnika w polskim  
i brytyjskim procesie karnym nie są zbieżne. W polskim procesie niezbędne 
jest wskazania konkretniej okoliczności uzasadniającej wyłączenia ławnika 
(art. 40 k.p.k.). Z kolei w brytyjskim procesie karnym, oskarżeniu przysługuje 
uprawnienie do usunięcia wskazanego jurora bez podania przyczyny.  
Do takiego wyłączenia może dojść np. w przypadku gdy w ocenie oskarżenia 
sposób życia, wiek czy inne cechy konkretnego jurora mogą wpływać na 
jego osąd, poprzez zbyt stronnicze podejście do sprawy. Co również istot-
ne sam proces wyłączania poszczególnych osób stanowi w prawie brytyjskim  
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oddzielny etap całego postępowania w przeciwieństwie do postępowania pol-
skiego, gdzie wyłączenie sędziego lub ławnika nie jest zjawiskiem częstym. 

Przechodząc do kompetencji obydwu porównywanych instytucji, nie-
możliwe jest wskazanie, czy rola któreś z nich w procesie karnym jest istot-
niejsza. Ustawodawca polski i brytyjski zdecydował się na inny model do-
puszczenia czynniku społecznego do orzekania, co powoduje, iż porównanie 
instytucji ławników z instytucją ławy przysięgłych pod względem przyznanych 
uprawnień jest bardzo trudne. Ława przysięgłych ma wyłączne kompetencje 
w ocenie winy oskarżonego, jednak jest ograniczona w swojej roli procesowej 
przez min. brak uprawnienia do orzekania o wysokości kary. Ławnik z kolei 
ma wpływ na stwierdzenie winy oraz na wysokość kary, jednak współtworzy 
skład orzekający w tym zakresie z sędzią lub sędziami zawodowymi, co zna-
cząco osłabia jego pozycję.

Podsumowanie

Analiza wskazanych w niniejszym artykule instytucji uwidacznia różnicę 
w udziale czynnika społecznego w orzekaniu w sprawach karnych. Obydwa 
przyjęte modele posiadają liczne zalety oraz wady.

Brytyjski model pozwala na pełną realizację wpływu obywateli na wy-
miar sprawiedliwości. Przysięgli są jedynie pouczani o swojej roli oraz kwalifi-
kacji prawnej przez sędziego zawodowego, jednak ich wyłączną kompetencją 
jest decyzja o winie. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż obrady jury 
są tajne, a sami przysięgli w czasie ich trwania są odseparowani od sędziego za-
wodowego. Sam skład ławy przysięgłych stanowi faktyczną reprezentację spo-
łeczeństwa. Kryteria, które musi spełnić przysięgły nie są wysokie, co sprawia, 
że społeczeństwo brytyjskie faktycznie czuje, że każdy obywatel niezależnie 
od wykształcenia, koloru skóry czy wieku może mieć udział w sprawowaniu 
wymiaru sprawiedliwości. 

Z kolei przyjęty w polskim procesie karnym model udziału społeczeń-
stwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości chroni wartość transparent-
ności oraz profesjonalności procesu. Skład orzekający musi uzasadnić swo-
ją decyzję poprzez sporządzenie pisemnego uzasadnienia, które doręcza się 
stronom postępowania. Ławnicy wchodzący w skład orzekający w danej spra-
wie mogą zawsze zwrócić się z wątpliwościami do zawodowego sędziego, co  
z jednej strony zwiększa przekonanie, iż wyrok jest zgodny z literą prawa,  
z drugiej sprawia, że ławnicy, zdominowani intelektualnie przez zawodowych 
sędziów, nie podejmą decyzji zgodnie ze wskazanym we wstępie ,,zdrowym 
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rozsądkiem”. Proces selekcji kandydatów na ławników przyjęty w polskim 
prawie powinien też zapewnić wyższy poziom obywateli orzekających póź-
niej w sądach, gdyż etap selekcji pozwala na odrzucenie kandydatów, którzy  
z różnych powodów nie powinni decydować o czyimś wyroku (np. z uwagi na 
za niski wiek lub brak nieskazitelnego charakteru). Z uwagi na powyższy, Pol-
ski model z pewnością w mniejszym stopniu pozwala społeczeństwu odczuć,  
iż sprawuje ono wymiar sprawiedliwości. Z drugiej strony sprzyja to przejrzy-
stości samego procesu i ogranicza przypadki kiedy wyrok jest w sposób rażąco 
sprzeczny z obowiązującymi przepisami. 
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Brytyjskie prawo karne wobec 
wykorzystania komórek, tkanek 
i narządów ludzkich w świetle 

Human Tissue Act z 2004 r. 

Abstrakt: W 1999 r. doszło do skandalu związanego z procederem 
pozyskiwania narządów ludzkich w szpitalu dziecięcym Alder Hey  
w Liverpoolu. Skandal doprowadził do powstania ustawy o tkankach 
ludzkich z 2004 r. (Human Tissue Act - HTA), która zmieniła przepi-
sy, dotyczące postępowania z tkankami ludzkimi w Wielkiej Brytanii 
i utworzyła Human Tissue Authority. Celem ustawy jest zapewnienie 
spójnych ram prawnych dla zagadnień, dotyczących dawstwa całego 
ciała oraz pobierania, przechowywania i wykorzystywania narządów  
i tkanek ludzkich. W świetle HTA zgoda stała się podstawową zasadą, 
leżącą u podstaw zgodnego z prawem przechowywania i wykorzysty-
wania zwłok ludzkich, części ciała, narządów i tkanek oraz usuwania 
materiałów z ciał osób zmarłych. Ponadto ustanowiono nadrzędny or-
gan, którego celem jest zracjonalizowanie, istniejących regulacji wobec 
czynności, takich jak przeszczepy i badania anatomiczne. Poza tym 
wprowadzono regulacje innych czynności, takich jak sekcja zwłok  
i przechowywanie materiału ludzkiego do celów edukacyjnych, szko-
leniowych i badawczych. Ustawa ma na celu osiągnięcie równowagi 
między prawami i oczekiwaniami jednostek i ich rodzin, a szerszymi 
względami, takimi jak znaczenie badań, edukacji, szkoleń i nadzoru 
zdrowia publicznego dla całej społeczności. Celem pracy jest przed-
stawienie prawnokarnych przepisów brytyjskiej ustawy HTA. Meto-
dologia jaką posłużono się w pracy opiera się na zastosowaniu analizy 
tekstu ustawy przez porównanie z wcześniejszymi regulacjami - Praca  
w swej strukturze składa się z czterech części. W pierwszej przedsta-
wiono ogólny zarys doktryny prawa brytyjskiego w przedmiocie sta-
tusu ciała ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem wywodzącej 
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się z common law koncepcji property in human body, w drugiej przed-
stawiono ogólną charakterystykę ustawy HTA, w trzeciej  przedsta-
wiono wybrane przepisy karne zawarte w ustawie HTA, ze szczegól-
nym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za wykorzystywanie 
komórek, tkanek i narządów do celów medycznych i komercyjnych 
bez wymaganej licencji na podstawie Human Tissue Authority. Pra-
cę kończą wnioski będące reasumpcją przeprowadzonych wywodów.  
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że następujące 
działania w świetle obecnie obowiązującej ustawy HTA są nielegalne  
i zagrożone sankcją karną: usuwanie, przechowywanie lub używanie 
tkanki ludzkiej bez uprzedniej zgody, „kradzież” DNA – pobieranie  
i testowanie DNA bez zgody, handel narządami, przechowywanie tka-
nek lub organów w nieokreślonym celu. Kary wahają się od grzywny 
do trzech lat pozbawienia wolności lub obu. Human Tissue Authori-
ty wydaje licencje i przeprowadza inspekcje w zakresie następujących 
praktyk: badania anatomiczne, sekcja zwłok, usunięcie materiału  
z sekcji zwłok, przechowywanie materiału z sekcji zwłok, przechowy-
wanie próbek anatomicznych, przechowywanie materiału od żywej 
osoby, publiczne pokazywanie ciała lub materiału osoby zmarłej. We 
wnioskach należy stwierdzić, że ustawa HTA jest wzorcowym przykła-
dem kompleksowej regulacji sposobu wykorzystania żywego i martwe-
go ciała człowieka, jego części do celów medycznych (transplantacyjne, 
lecznicze, terapeutyczne) i niemedycznych (cele muzealne). 

Słowa kluczowe: komórki, tkanki i narządy ludzkie, Human Tissue 
Act, handel narządami, badania anatomiczne. 

Uwagi wstępne

W systemach prawnych krajów z kręgu common law w obrębie prawa 
karnego odróżniamy przestępstwa ustawowe i pozaustawowe. Te pierwsze, 
których jest znacznie więcej w obrocie prawnym, swoje umocowanie znajdują 
w przepisach ustawowych. Przepisy ustawy określają normy sankcjonowane 
i sankcjonujące, opisując znamiona przestępstwa, przedmiot i podmiot wy-
konawczy oraz rodzaje sankcji grożących za ich popełnienie (Martin, Storey 
2013, s. 7–8).

Z kolei te drugie - znacznie rzadsze - są wynikiem pewnej tradycji 
prawodawczej charakterystycznej dla systemu common law, która w systemie 
prawa kontynentalnego praktycznie nie ma zastosowania (Ashworth, 2010, 
s. 1). Przestępstwa pozaustawowe nie mają swego źródła w przepisie ustawy, 
ale zostały najczęściej wprowadzone w drodze długoletniej praktyki sądowej 
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ukształtowanej jako precedensy orzecznicze (Keenan 1998, s. 527). Praktyka 
orzecznicza kolejnych sądów w miarę upływu czasu ukształtowała dane rozu-
mienie, stosowanie i wykładnię znamion czynu zabronionego. Innymi słowy 
przestępstwa ustawowe to takie, gdy swoją definicję znajdują w ustawie i po-
siada swoją karę maksymalną wyrażoną w przepisie rangi ustawowej. Obecnie 
w angielskim systemie prawnym jest to przeważająca większość przestępstw. 
Przestępstwa prawa precedensowego mają z kolei swoje źródło w orzeczeniach 
sędziowskich (Myrczek-Kadłubicka 2013, s. 89). Mimo, że tego rodzaju 
przestępstwa prawa precedensowego systematycznie są rugowane z systemu, 
jeszcze współcześnie istnieje co najmniej kilkanaście przestępstw prawa pre-
cedensowego. Przeglądając rodzaje przestępstw, które znajdują się w grupie 
przestępstw prawa precedensowego nie można jednoznacznie stwierdzić 
ciężaru gatunkowego czynów zabronionych opisanych przez ukształtowany  
w orzecznictwie precedens. Dlatego też nie można powiedzieć, że przestęp-
stwa większej wagi znajdują swoje umocowanie w ustawie. Przykładem jest 
chociażby zabójstwo uprzywilejowane lub nieumyślne spowodowanie śmierci, 
które są typowymi przestępstwami prawa precedensowego a praktyka orzecz-
nictwa sądów wypracowana od dziesięcioleci określiła rozumienie normy 
sankcjonowanej i sankcjonującej, określając również w tym przypadku wy-
miar kary (Martin, Storey 2013, s. 10-18). 

Przestępstwa, o których mowa jest w niniejszej pracy są typowymi 
przestępstwami ustawowymi a zatem swoje znamiona, opis normy sankcjono-
wanej i sankcjonującej znajdują swoje umocowanie w przepisie ustawy. Nie ma 
zatem w tym przypadku mowy o kształtowaniu się precedensu i konkretnych 
linii orzeczniczych. Human Tissue Act jest kompleksową ustawą, która regulu-
je wszystkie kwestie związane z medycznymi i niemedycznymi metodami wy-
korzystywania komórek, tkanek i narządów ludzkich, pobranych od dawców 
żywych i martwych. Nie jest to zatem typowa ustawa karna. Ustawa o tkan-
kach ludzkich zastąpiła starą ustawę o tkankach ludzkich z 1961 r. (Human 
Tissue Act 1961)1, ustawę o anatomii z 1984 r. (Anatomy Act 1984)2  i ustawę 
o przeszczepach narządów ludzkich z 1989 r. (Human Organ Transplants 
Act 1989)3. Podobnie jednak jak w przypadku ustaw pochodzących z krajów 
systemu prawa kontynentalnego, ustawodawca brytyjski wyodrębnił rozdział, 

1 Human Tissue Act 1961, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/30/notes/division/2 
(dostęp: 12.12.2021).
2 Anatomy Act 1984, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/14/contents (dostęp: 12. 
12.2021).
3 Human Organ Transplants Act 1989, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/31/enac 
ted (dostęp: 12.12.2021).
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dotyczący sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Jednocze-
śnie wyodrębnił osobne kategorie przestępstw przeciwko integralności ciała 
ludzkiego. Są to między innymi usuwanie, przechowywanie lub wykorzysty-
wanie tkanek ludzkich bez uprzedniej zgody, „kradzież” DNA – pobieranie  
i testowanie DNA bez zgody, handel narządami, przechowywanie tkanek lub 
narządów w nieokreślonym celu, bez uzasadnionej przyczyny. Kary wahają 
się od grzywny do trzech lat pozbawienia wolności lub obu. Human Tissue 
Authority wydaje licencje i przeprowadza inspekcje w zakresie następujących 
praktyk medycznych: badania anatomiczne, sekcja zwłok, usunięcie materiału 
z sekcji zwłok, przechowywanie materiału z sekcji zwłok, przechowywanie 
próbek anatomicznych, przechowywanie materiału od żywej osoby, publiczne 
pokazywanie ciała lub materiału osoby zmarłej. Wszelkie działania niezgodne 
z wydaną licencją lub dokonane bez posiadania licencji czy zgody osoby zain-
teresowanej są również działaniami przestępczymi zagrożonymi sankcją karną. 

No property in human body  
i status prawny ludzkiego ciała

Status prawno-rzeczowy zwłok i szczątków ludzkich w doktrynie pra-
wa cywilnego przedstawia się nieco inaczej w porównaniu do przedmiotów 
materialnych w rozumieniu kodeksowym. Praktycznie we wszystkich kra-
jach systemu kontynentalnego (Niemcy, Francja4, Hiszpania, Włochy, Au-
stria, Polska) status zwłok, szczątków ludzkich, prochów ludzkich oraz część 
odłączonych od zwłok ludzkich w postaci części ciała, narządów ludzkich jest 
ujmowany w sposób analogiczny (Barcik, Pilarz 2016, s. 91). Po pierwsze na-
leży stwierdzić, że zwłoki ludzkie nie są osobą, stanowią rzecz, ale o specyficz-
nym statusie. Ustawy najczęściej nie zezwalają na dowolne rozczłonkowanie 
zwłok, ponadto obligatoryjnie zostaje określona forma i miejsce pochówku, 
przy czym oddzielone części ciała też należy pochować. Z kolei w systemie 
common law (Anglia, Walia, Szkocja, USA, Australia, Nowa Zelandia) sta-
tus prawno- rzeczowy zwłok określa przede wszystkim prawo precedensowe 
oraz doktryna. Status zwłok i szczątków ludzkich kształtował się od XVIII 
wieku (Krekora-Zając 2014, s. 104). Obecnie doktryna prawa anglosaskiego 

4 Art. 16-1 Kodeksu cywilnego francuskiego wynikający z ustawy nr 94-653 z dnia 29 lipca 
1994 r., zgodnie z którym ,,każdy ma prawo do poszanowania swojego ciała”. Ponadto zgodnie 
z tymi przepisami ludzkie ciało jest nienaruszalne a jego elementy i produkty nie mogą być 
przedmiotem prawa własności. Zgodnie z art. 16–5 tego samego kodeksu umowy, których 
skutkiem jest nadanie wartości dziedzictwa ciału ludzkiemu, jego elementom lub jego produk-
tom, są nieważne. 
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przyjmuje ogólną zasadę no property in human body - nie ma własności na ciele 
ludzkim - jednak rozwój nauk medycznych, a co za tym idzie komercjalizacja 
wyników badań naukowych, która w krajach anglosaskich w ostatnich dziesię-
cioleciach rozwinęła się bardzo mocno, skłoniły prawodawcę do ustanowienia 
pewnych wyjątków. Pierwszym z nich jest element ciała przetworzony pracą 
ludzką (np. wypreparowany pracą ludzką narząd). Drugi wyjątek związany 
jest z uprawnieniami quasi-właścicielskimi, przysługującymi krewnym, kato-
wi, właścicielowi gruntu, na którym leżały zwłoki. Zgodnie z tą zasadą zwłoki 
lub szczątki ludzkie bądź fragmenty ciała człowieka na zasadzie uprawnień qu-
asi-właścicielskich będą przysługiwać w pierwszej kolejności krewnym, bądź 
w szczególnych przypadkach właścicielowi gruntu, na którym odkryto po-
chowane zwłoki5. Ostatni wyjątek dotyczy muzealiów, które w postaci zwłok, 
szczątków ludzkich, prochów ludzkich stanowią własność muzeum. Ten 
ostatni wyjątek w sposób szczególny jest przedmiotem zainteresowania usta-
wodawcy angielskiego na gruncie HTA. Przyjmuje się, że zasada no property in 
human body ma swoje korzenie już w XVIII wieku. Rozwijała się na zasadzie 
prawa precedensowego i tworzenia kolejnych precedensów w sądach. Przy-
kładem może być sprawa Dr Handyside’s case, Exelby v. Handyside z 1749 r. 
W stanie faktycznym tej sprawy lekarz kupił zwłoki bliźniąt syjamskich od 
osoby, która je uprzednio ukradła. Sąd uznał, że nie było możliwości oskarże-
nia nikogo o kradzież, gdyż zwłoki nie są rzeczą, a zatem takie działania mogą 
być uznane jedynie za znieważenie zwłok, bowiem ciało człowieka nie może 
być przedmiotem własności.  Inna z kolei sprawa to R v. Steward z 1840 r.,  
w której w stanie faktycznym odnaleziono zwłoki na gruncie posesji6. W spra-
wie zwłoki ludzkie uznano za część składową nieruchomości i przyznano pra-
wa przysługujące właścicielowi gruntu (Skegg 1992, s. 311). Powyższą zasadę 
należy odnieść również do aktów prawa międzynarodowego, na czele których 
stoi Europejska Konwencja Bioetyczna7. Ponadto jeszcze do niedawna przed 
Brexitem, Wielka Brytania zobowiązana była do respektowania postanowień 

5 Należy zwrócić uwagę, że taka konstrukcja obecnie obowiązujących przepisów prawa angiel-
skiego ma swoje korzenie w wielowiekowym orzecznictwie sądów angielskich i ugruntowanych 
precedensach. Nie może zatem dziwić fakt, że niektóre przepisy wydają się przestarzałe, gdyż 
ich korzenie pochodzą jeszcze z XVII i XVIII wieku a praktyka orzecznicza sądów jedynie je 
ugruntowała. 
6 Por. take inne sprawy: R v. Luff, The Times, 13 December, 1960; R v. Herbert, The Times, 
22 December 1960; R v. Kelly [1999] QB 621; Yearworth v. North Bristol NHS Trust [2009] 
EWCA Civ 37; (Quigley 2009, s. 457–66).
7 Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowa-
nia biologii i medycyny, inaczej: , https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_docu 
ments/ETS164Polish.pdf [data dostępu: 9.01.2022]
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Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej8. Prawo do integralności ciała 
człowieka wyrażone w tym dokumencie, nieodłącznie wiąże się zakazem ko-
mercjalizacji ciała ludzkiego uznawanego za jedną z form współczesnego han-
dlu niewolnikami, czy przestępstwo handlu ludźmi (Wróbel, 2020, s. 119). 
Ponadto należy wskazać komplementarność art. 21 Konwencji z art. 3 Karty 
Praw Podstawowych UE. 

Okoliczności uchwalenia Human Tissue Act (HTA)

Bezpośrednim powodem powstania ustawy Human Tissue Act były 
obawy wywołane wydarzeniami w Bristol Royal Infirmary i Royal Liverpool 
Children's Hospital (Alder Hey) w latach 1999 - 2000. Badania Kennedy'ego 
i Redfern w tych szpitalach ujawniły, że narządy i tkanki zmarłych dzieci były 
często usuwane, przechowywane i wykorzystywane bez odpowiedniej zgody. 
Kolejne raporty przeprowadzone przez Chief Medical Officer w Anglii (2000) 
oraz Isaacs Report (2003) wykazały, że przechowywanie i wykorzystywanie 
narządów, tkanek dorosłych i dzieci bez odpowiedniej zgody było do tej pory 
szeroko praktykowane. Stało się również jasne, że obowiązujące dotychczas 
prawo w dziedzinie reglamentacji wykorzystywania komórek, tkanek i na-
rządów ludzkich nie było wyczerpująco jasne i spójne. W Irlandii Północnej 
w raporcie z badania narządów ludzkich (czerwiec 2002 r.) autorzy doszli do 
podobnych wniosków. Proceder z Alder Hey dotyczył usuwania, przechowy-
wania tkanek ludzkich, w tym narządów dziecięcych, w latach 1988-1996 
bez zgody osób zainteresowanych. Skandal doprowadził do powstania ustawy  
o tkankach ludzkich z 2004 r., która zmieniła przepisy dotyczące postępowa-
nia z tkankami ludzkimi w Wielkiej Brytanii i utworzyła Human Tissue Au-
thority. Do czasu rozpoczęcia śledztwa w 1999 r. opinia publiczna nie wiedzia-
ła, że Alder Hey i inne szpitale funkcjonujące w ramach sieci National Health 
Service (NHS) zatrzymują narządy pacjentów bez wiedzy i zgody ich rodzin.

Dochodzenie zostało wywołane śmiercią 11-miesięcznej Samanty Ric-
kard, która zmarła w 1992 r. podczas operacji serca w Bristol Royal Infir-
mary (BRI). W 1996 r. jej matka dowiedziała się o zarzutach, dotyczących 
nadmiernej śmiertelności z powodu operacji serca u dzieci w BRI. Rickard 
zażądała kopii dokumentacji medycznej jej córeczki ze szpitala i znalazła list 
od patologa, który przeprowadził sekcję zwłok do jej chirurga, stwierdzają-
cy, że zachował serce Samanty do dalszych badań. Skonfrontowany z tymi 

8 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 391-407).
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dowodami szpital niezwłocznie zwrócił narząd w 1997 r. Następnie powołano 
Bristol Heart Children Action Group, która rozpoczęła rozmowy ze szpita-
lem celem ustalenia, ile ludzkiego materiału tkankowego zostało pobranego 
od dzieci, które zmarły po operacjach kardiochirurgicznych. W międzyczasie 
poważne wątpliwości co do jakości opieki kardiochirurgii dziecięcej w BRI 
doprowadziły do wszczęcia dochodzenia. W 1999 r. świadkowie w postępo-
waniu dowodowym zwróciły uwagę na dużą liczbę narządów przetrzymywa-
nych w szpitalu dziecięcym Alder Hey w Liverpoolu.

W styczniu 2001 r. opublikowano oficjalny raport Alder Hey (znany 
również jako Redfern Report)9. Publiczne oburzenie na dużą skalę przeciwko 
Narodowej Służbie Zdrowia (National Health Service – NHS) pojawiło się, 
gdy ujawniono, że holenderski patolog Dick van Velzen nakazywał nielegalne 
usuwanie narządów u każdego dziecka, u którego przeprowadzono sekcję 
zwłok podczas jego pobytu w szpitalu. Obligatoryjna sekcja zoatała wykona-
na nawet dzieciom rodziców, którzy wyraźnie oświadczyli, że nie chcą pełnej 
sekcji zwłok. Raport ujawnił również, że ponad 100 000 narządów, części 
ciała, całych ciał płodów i martwo urodzonych dzieci było przechowywanych  
w 210 placówkach NHS. Dodatkowo przechowywano 480 600 próbek tka-
nek pobranych od zmarłych pacjentów (Redfern Report )10.

W The Removal, Retention and Use of Human Organs and Tissue with post 
mortem Examination, opublikowanej w 2001 r., Chief Medical Officer w An-
glii zalecił, aby nastąpiła fundamentalna i szeroka rewizja prawa dotyczącego 
narządów ludzkich pobieranych od dorosłych i dzieci podczas operacji oraz 
po śmierci11. Dokument konsultacyjny Human Bodies, Human Choices został 
wydany w lipcu 2002 r., przedstawiając propozycje przeglądu obowiązują-
cego prawa w Anglii i Walii. Zarysowane w tym dokumencie podejście do 

9 Por. take inne sprawy: R v. Luff, The Times, 13 December, 1960; R v. Herbert, The Times, 
22 December 1960; R v. Kelly [1999] QB 621; Yearworth v. North Bristol NHS Trust [2009] 
EWCA Civ 37; (Quigley 2009, s. 457–66).
10 Ponadto okazało się, że Szpital Dziecięcy w Birmingham i Szpital Dziecięcy Alder Hey  
w Liverpoolu przekazały również grasicę, pobraną z żywych dzieci podczas operacji serca, fir-
mie farmaceutycznej w celu przeprowadzenia badań w zamian za darowizny finansowe. Alder 
Hey przechowywał również bez zgody 1500 płodów, które zostały poronione, urodzone mar-
two lub abortowane. Na początku 2003 r. rodziny ofiar wysunęły roszczenia przeciwko Alder 
Hey w sprawie pozasądowej ugody i zadośćuczynienia w wysokości pięciu milionów funtów,  
co stanowi równowartość około 5000 funtów na każde dziecko. W styczniu 2004 r. ponad 
2000 rodzin złożyło pozew przeciwko NHS do Sądu Najwyższego o usunięcie części ciał zmar-
łych pacjentów, w tym ich dzieci, bez zgody rodziców (McGuinness, McHale, 2014, s. 683).
11 W tym czasie pochowano ponad 1000 niezidentyfikowanych ciał, w większości płodów  
w wieku poniżej 28 tygodni. Dokładniejsze dane zawarte zostały w dwóch raportach: the Bri-
stol Inquiry Report’s Removal and Retention of Human Material z 2001 r; oraz The Royal 
Liverpool Children’s Inquiry Report . London: Stationery Office z 2001 r.
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zmiany prawa stało się podstawą do propozycji nowej ustawy. Ustawa miała 
również za zadanie uporządkowanie prawa dotyczącego wykorzystania szcząt-
ków ludzkich przez instytucje niemedyczne, przede wszystkim przez muzea.  
W tym celu w 2001 r. powołano Grupę Roboczą ds. Szczątków Ludzkich, która  
w listopadzie 2003 r. ogłosiła, że   należy złagodzić przepisy zapobiegające repa-
triacji szczątków ludzkich przez niektóre muzea narodowe12. Raport dotyczył 
prawa obowiązującego w Anglii i Walii w zakresie usuwania, przechowywania 
i wykorzystywania narządów i tkanek ludzkich od osób żyjących i zmarłych  
(w tym dzieci martwo urodzonych i płodów). Wynikał w szczególności z obaw, 
że narządy i tkanki ludzkie były często przechowywane i wykorzystywane bez 
zgody oso zainteresowanych. Był to szczególny problem, w którym narządy  
zostały zatrzymane do dalszych badań medycznych po sekcji zwłok bez wie-
dzy i zgody rodzin. Tymczasowe wytyczne dotyczące sekcji zwłok, wydane 
odpowiednio przez Królewskie Kolegium Patologów i Departament Zdro-
wia w 2000 r., umieściły właściwie poinformowaną i ważnie wyrażoną zgodę  
w centrum przyszłych procedur sekcji zwłok w szpitalu13 (McGuinness, 
McHale 2014, s. 683). Raport zawiera wiele zaleceń, zarówno dotyczących 
przepisów prawnych, jak i zachowania lekarzy i szpitali wobec rodziców  
i krewnych. Zaleca, aby ustawa o tkankach ludzkich została znowelizowa-
na w celu wyeliminowania wszelkich pomyłek między „brakem sprzeciwu”  
a „świadomą zgodą”, a także aby Departament Zdrowia i Królewskie Kole-
gium Patologów poinstruowały patologów, że pisemna zgoda jest konieczna 
do zatrzymania próbek narządów w przypadkach  wykraczających poza te 
niezbędne do ustalenia przyczyny śmierci a zgoda ta musi zawierać informa-
cje o tożsamości każdego narządu, który ma zostać zatrzymany do dalszych 
procedur. W każdym szpitalu powinien być dostępny doradca, który pomoże 
uzyskać zgodę. Jeśli koroner zleca sekcję zwłok, powinien również upewnić się, 
że najbliżsi znają powód i charakter badania oraz potrzebę pobrania próbek  
i ewentualnego zatrzymania narządów14 (Mchale 2013, s. 65).

12 Por. Human Tissue Act 2004, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/30/notes/divi 
sion/2 [dostęp: 12.12.2021].
13 Por. Human bodies, human choices: the law on human organs and tissue in England 
and Wales - a consultation report: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20120 
106092539/http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPo 
licyAndGuidance/DH_4109272 [dostęp: 12.12.2021].
14 W Szkocji odpowiedzialność za prowadzenie dochodzeń w sprawie niektórych zgonów spo-
czywa na Urzędzie Koronnym pod kierownictwem Lorda Advocate. Urzędnicy, którzy zwykle 
zlecają przeprowadzenie sekcji zwłok, nazywani są Procurators Fiscal. Oskarżyciel publiczny 
ma obowiązek zbadania wszystkich nagłych, podejrzanych, przypadkowych, nieoczekiwanych 
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Ogólna charakterystyka Human Tissue Act

Human Tissue Act jest ustawą kompleksową. Nie porusza zatem jedy-
nie zagadnień związanych z typowo medycznym wykorzystaniem komórek, 
tkanek i narządów ludzkich do celów leczniczych, terapeutycznych i diagno-
stycznych, ale reguluje również kwestie komercyjnego i niekomercyjnego wy-
korzystania komórek, tkanek i narządów do celów niemedycznych. Typowym 
przykładem wykorzystania niemedycznego jest wykorzystanie zwłok i szcząt-
ków ludzkich w muzealnictwie jako eksponaty (Mchale, 2013, s. 65). Parę lat 
po wejściu w życie ustawy zauważono w Anglii i Walii znaczący wzrost rosz-
czeń restytucyjnych w stosunku do muzealiów, posiadających status szcząt-
ków i prochów ludzkich. To doprowadziło do konkretnych działań muzeów 
brytyjskich celem ochrony eksponatów w związku z przepisami nowej ustawy 
Human Tissue Act. Brytyjska ustawa o tkankach ludzkich z 2004 r., mając 
na celu uregulowanie wszelkiej działalności związanej z tkankami, narządami 
i zwłokami ludzkimi została uchwalona w Izbie Gmin w grudniu 2003 r., 
uchylając starą ustawę o tkankach ludzkich z 1961 r., ustawę o anatomii z 
1984 r. i ustawę o przeszczepach narządów ludzkich z 1989 r. Ustawa jest 
zdominowana przez regulacje dotyczące sekcji zwłok i zatrzymywania do ce-
lów naukowo-badawczych i komercyjnych tkanek ludzkich, ze szczególnym 
naciskiem na potrzebę w pełni świadomej zgody dawcy lub jego bliskich. 
Zgodność z tymi wymogami jest obecnie obowiązkowa pod groźbą kary po-
zbawienia wolności do trzech lat i/lub grzywny za wszelkie odstępstwa (Dewar, 
Boddington, 2004, s. 464).

Wpływ pierwotnych propozycji projektu na badania i praktykę kli-
niczną został z późniejszymi zmianami skonsultowany celem złagodzenia 
obaw środowisk zawodów medycznych, głównie lekarzy zajmujących się 
takimi specjalizacjami jak medycyna sądowa, patomorfologia, czy transplan-
tologia. Ustawa zawiera również istotne implikacje dla praktyki medycznej 
w obszarach, w których może mieć miejsce proces pozyskiwania komórek, 
tkanek i narządów do transplantacji, jednak oświadczenia dotyczące tych 

i niewyjaśnionych zgonów. Jest również odpowiedzialny za badanie wszelkich zgonów, które 
nastąpiły w okolicznościach, które budzą poważne zaniepokojenie opinii publicznej. W przy-
padku, gdy lekarz szpitalny lub lekarz pierwszego kontaktu nie jest w stanie ustalić przyczyny 
zgonu, zgłasza zgon do oskarżyciela publicznego. Jeżeli prokurator uzna, że dla ustalenia przy-
czyny i okoliczności zgonu konieczne jest przeprowadzenie sekcji zwłok, może zlecić przepro-
wadzenie tego badania. Zgoda krewnych nie jest wymagana, co odróżnia Sekcję prokuratorską 
od sekcji zwłok w szpitalu. Te sekcje zwłok są przeprowadzane przez patologów działających 
na polecenie oskarżyciela publicznego. Podobnie jak w Anglii, większość kwestionowanych 
zatrzymań narządów dotyczyła sekcji zwłok, a wątpliwości co do tego, co należy zrobić z zatrzy-
manymi narządami, były przedmiotem odrębnych postepowań (Mchale, 2013, s. 65). 
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aspektów podczas procedowania projektu ustawy nie przyniosły wyjaśnień, 
uzasadnień ani zmian w ostatecznym prawodawstwie. W tym miejscu jedynie 
należy zasygnalizować o art. 43, który umożliwia władzom szpitali głównie 
klinicznych „podjęcie kroków w celu zachowania części komórek, tkanek  
i narządów ludzkich celem ich dalszego wykorzystania do przeszczepu”. 

Dla prawidłowego stosowania ustawy niezbędne jest poprawne rozumie-
nie pewnych pojęć, jakimi posłużył się w ustawie prawodawca. W rozumie-
niu HTA za tkankę ludzką (human tissue) lub materiał biologiczny (biological 
material) jest uważany każdy składnik ciała ludzkiego, z wyłączeniem części 
ciała, które stanowią jego wydzieliny bądź wydaliny (mocz, fekalia) lub od-
pady (włosy, paznokcie). Wiąże się to z długą listą, na której znajduje się 
krew, skóra, kości, szpik kostny, narządy, takie jak rogówka, wątroba, serce, 
nerki, amputowane kończyny, tkanki płodowe, popłód, płód, łożysko i inne 
płyny oraz błony płodowe i tkanki konieczne do rozwoju płodu, konieczne 
do utworzenia pęcherza płodowego, tkanki płodu, sperma, komórki jajowe. 
Ustawa porusza również kwestie badań genetycznych i prawa do materiału 
genetycznego człowieka (Dickenson 2004, s. 109). Zakres regulacji Human 
Tissue Authority (HTAut) został określony w HTA i reguluje następujące czyn-
ności: sekcja zwłok (post-mortem examination), badanie anatomiczne (anato-
mical examination), publiczne eksponowanie tkanek zmarłego (public display 
of tissue from the deceased) oraz usuwanie i przechowywanie tkanki ludzkiej do 
różnych celów, w tym badania, leczenie, edukacja i szkolenia (the removal and 
storage of human tissue for a range of purposes, including research, medical tre-
atment, education and training). Ustawa HTA ma zastosowanie do usuwania, 
przechowywania i wykorzystywania tkanek ludzkich do tych celów w Anglii, 
Walii i Irlandii Północnej, z wyjątkiem przepisów dotyczących wykorzystania 
DNA, które dotyczą również Szkocji. Zgodnie z art. 14 ust. 3 HTA, ustawa  
i wytyczne zawarte w Kodeksie Postępowania nie mają zastosowania do ko-
mórek, tkanek i narządów pobranych od zmarłych przed wejściem w życie 
ustawy w dniu 1 września 2006 r., a także, gdy od daty śmierci osoby upłynęło 
co najmniej 100 lat.

Ustawa o tkankach ludzkich z 2004 r. uwzględnia także osoby, które 
nie mają zdolności do wyrażenia zgody. Ponadto Human Tissue Authority jest 
kompetentnym organem w Wielkiej Brytanii odpowiedzialnym za wdraża-
nie dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie tkanek i komórek 2004/23/WE  
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(EUTCD)15. EUTCD ustanawia standardy jakości i bezpieczeństwa oddawa-
nia, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania 
i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich16.

Wyjątki od uzyskania zgody na podstawie  
Human Tissue Authority  
i wyłączenie odpowiedzialności karnej

Konieczność wyrażenia zgody osoby zainteresowanej stanowi podstawo-
wą zasadę ustawy o tkankach ludzkich. Prawodawca brytyjski dopuścił jednak 
pewne wyjątki od konieczności wyrażenia zgody na mocy ustawy. Art. 9 HTA 
wskazuje, że szpitale są zwolnione z przepisów dotyczących zgody, jeśli mate-
riał tkankowy był już w posiadaniu szpitala. Posiadany już materiał definiuje 
się jako ciało osoby zmarłej lub odpowiedni materiał z ciała ludzkiego (ży-
wego lub martwego) przechowywane przed dniem, w którym weszła w życie 
HTA (1 września 2006 r.) pod warunkiem wykorzystania w jasno określonym 
celu. Zwolnienie to nie ma zastosowania do przechowywania i wykorzysta-
nia zwłok przeznaczonych do badań anatomicznych, co zostało uregulowane 
odrębnie w sekcji 10 HTA. Oznacza to, że istniejące zbiory, dawnych oka-
zów i preparatów anatomicznych, mogą być nadal przechowywane i wyko-
rzystywane do edukacji oraz szkoleń związanych ze zdrowiem ludzkim bez 
konieczności uzyskania odpowiedniej zgody na mocy HTA. Sekcja 10 ustawy 
dotyczy istniejących preparatów anatomicznych, które zasadniczo obejmują 
ciała lub części ciała oddane do badań w ciągu trzech lat przed wejściem  
w życie ustawy, ale - jak zastrzega w przepisie sam prawodawca brytyjski -  
w przypadku których badania anatomiczne nie zostały zakończone do 1 wrze-
śnia 2006 r. Skutkiem takiego rozwiązania przyjętego przez ustawodawcę jest 
uznanie, że zgodnie z HTA konieczne okazuje się wykazanie istnienia odpo-
wiedniej zgody osób zainteresowanych na przechowywanie i wykorzystywanie 
tego materiału do badań anatomicznych, jeżeli istniała konieczność zgody na 
mocy poprzednich przepisów ustaw (głównie chodzi tutaj o Human Anato-
mical Act). Podobnie w przypadku, gdy dana jednostka badawcza lub instytu-
cja na mocy poprzednich ustaw rozszerzyła posiadanie części ciała, uznaje się, 

15 Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w spra-
wie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, 
konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich, Dziennik Urzędo-
wy L 102, 07/04/2004 P. 0048 – 0058, tekst dostępny na stronie: http://data.europa.eu/eli/
dir/2004/23/oj (dostęp: 12.02.2022).
16 Por. chociażby Human Fertilisation and Embryology Act 1990.
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że istnieje odpowiednia zgoda na przechowywanie i wykorzystywanie takich 
części do badań i celów szkoleniowych. Dalsze szczegóły zawarto w kodeksie 
postępowania, dotyczącym sposobu przeprowadzania badań anatomicznych 
(Code of Practice and Standards)17. Załącznik 1, część 2 ustawy HTA szcze-
gółowo określa, że uzyskanie   zgody jest wymagane od osób zmarłych jeszcze 
za ich życia w następujących przypadkach: audyt kliniczny, potrzeba wyko-
rzystania do celów szkoleniowych, dotyczących zdrowia ludzkiego, monitoro-
wanie zdrowia publicznego i zapewnienie jakości badań klinicznych. Nie jest 
jednak wymagana zgoda na wykorzystanie lub przechowywanie materiałów, 
pochodzących od żyjących osób w tych celach. W związku z tym a contrario 
art. 16 ust. 1 i 2 HTA zabrania następujących działań, bez uzyskania pozwole-
nia: na przeprowadzanie badania anatomicznego, pobieranie odpowiedniego 
materiału z ciała zmarłej osoby do wykorzystania do zaplanowanych celów 
innych niż przeszczep, przechowywanie próbek anatomicznych oraz przecho-
wywanie zwłok osoby zmarłej lub odpowiednich materiałów biologicznych, 
które pochodzą z ludzkiego ciała, do wykorzystania w zaplanowanych celach 
badawczych i komercyjnych (Mchale, 2013, s. 65). Zgoda musi być wyrażo-
na na piśmie i podpisana przez osobę pełnoletnią lub wyrażona w obecności 
dwóch świadków. Zgoda może zostać cofnięta na piśmie, natomiast wyrażone 
ustnie w obecności dwóch świadków oświadczenie może być wycofane na pi-
śmie podpisanym przez osobę pełnoletnią lub werbalnie przez pełnoletniego 
w obecności dwóch świadków. Jeśli pełnoletni jest niewidomy lub nie umie 
pisać, cofnięcie zezwolenia może podpisać inna osoba pełnoletnia w imieniu 
zainteresowanego (Pilarz 2021, s. 266).  

W większości przypadków posiadanie materiału z zamiarem analizy 
DNA bez kwalifikującej zgody jest przestępstwem. Znamiona przestępstwo 
nie ma jednak zastosowania, jeśli wyniki analizy mają być wykorzystane do 
celów „wyłączonych”. W przeciwieństwie do innych części ustawy HTA, któ-
re nie mają zastosowania do Szkocji, to przestępstwo dotyczy całej Wielkiej 
Brytanii. Art. 39 ustawy szczegółowo określa, że   zgoda nie jest wymagana do 
celów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Ustawa HTA określa 
wyłączenia odpowiedzialności karnej od strony przedmiotowej. Wykorzy-
stanie komórek, tkanek i narządów znajduje się poza zakresem przestępstwa, 
jeśli dotyczy to materiału tkankowego pochodzącego od osoby, która zmarła 
ponad 100 lat temu oraz embrionów poza ciałem matki (ponieważ podlegają 

17 Por. Human Tissue Authority, Code of Practice and Standards https://archive.hta.gov.uk/
sites/default/files/Code%20C.pdf (dostęp: 09.03.2022).
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one odrębnym przepisom Human Fertilisation and Embryology Act 1990 - 
Ustawy o zapłodnieniu i embriologii człowieka z 1990 r.)18. Poza zakresem 
przestępstwa znajdują się również istniejące zbiory materiałów, w przypadku 
których tożsamość osoby, od której pochodzą, nie jest znana i prawdopo-
dobnie nie zostanie nigdy poznana (Pilarz 2021, s. 228). W sekcji 30 okre-
ślono ponadto zasady posiadania okazów preparatów anatomicznych poza 
licencjonowanymi miejscami ich przechowywania (Possession of anatomical 
specimens away from licensed premises), w sekcji 32 zakaz handlu materiałem 
ludzkim do przeszczepu (Prohibition of commercial dealings in human material 
for transplantation), w sekcji 31 posiadanie dawnych okazów anatomicznych 
poza licencjonowanymi miejscami (Possession of former anatomical specimens 
away from licensed premises). 

Taka konstrukcja ustawy zakładająca za główne rozwiązania legislacyjne 
umiejscowienie zgody jako podstawowego warunku wykorzystania komórek 
i narządów ludzkich zdaje się być zgodna z formalnymi treściami zasady de-
mokratycznego państwa prawnego w szczególności z regułami przyzwoitej 
legislacji (Szudejko 2018, s. 334). Stwierdzenie zgonu pociąga za sobą konse-
kwencje prawne zarówno na gruncie prawa prywatnego jak i w obszarze prawa 
publicznego w kontekście otwarcia możliwości pozyskania komórek tkanek  
i narządów do celów transplantacji i ochrony zdrowia, które niewątpliwie 
znajdują się w obszarze działań prawa publicznego. 

Zakaz handlu komórkami, tkankami  
i narządami w HTA

Sekcja 32 określa zakaz handlu materiałem ludzkim do przeszczepu (pro-
hibition of commercial dealings in human material for transplantation). Osoba 
popełnia przestępstwo, jeśli przyznaje lub otrzymuje korzyść za dostawę lub 
ofertę dostawy jakiegokolwiek materiału kontrolowanego, czyli w rozumie-
niu ustawy zawierającego komórki, tkanki, narządy ludzkie; stara się znaleźć 
osobę chętną do dostarczenia dowolnego kontrolowanego materiału w za-
mian za wynagrodzenie lub oferty dostarczenia dowolnego kontrolowanego 
materiału w zamian za wynagrodzenie. Ponadto inicjuje lub negocjuje jakie-
kolwiek porozumienie obejmujące przyznanie nagrody za dostawę lub ofertę 
dostawy jakiegokolwiek kontrolowanego materiału; uczestniczy w zarządza-
niu lub kontroli organu osób prawnych lub nie posiadających osobowości 

18 Por. Human Fertilisation and Embryology Act 1990
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prawnej, których działalność polega na inicjowaniu lub negocjowaniu takich 
porozumień lub obejmuje inicjowanie lub negocjowanie takich porozumień. 
Bez uszczerbku dla ustępu 1b i c sekcji 32, osoba popełnia przestępstwo, jeśli 
powoduje opublikowanie lub rozpowszechnianie, lub świadomie publikuje 
lub rozpowszechnia reklamę, która zawiera zaproszenie osób do dostarczenia 
lub oferowanie dostarczenia wszelkich materiałów kontrolowanych w zamian 
za wynagrodzenie, lub wskazując, że reklamodawca jest gotów zainicjować 
lub negocjować takie porozumienie, o którym mowa w podpunkcie 1d. Oso-
ba, która angażuje się w działalność, do której ma zastosowanie podpunkt  
(1) lub (2), nie popełnia przestępstwa na podstawie tego ustępu, jeśli została 
wyznaczona przez Human Tissue Authority jako osoba, która może zgodnie 
z prawem angażować się w tę działalność. Organ nie może wyznaczyć takiej 
osoby, jeżeli byłoby to niezgodne z zasadami określonymi w art. 12 dyrekty-
wy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia 
norm jakości i bezpieczeństwa oddawania, pobierania, testowania, przetwa-
rzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludz-
kich, lub art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE  
w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych 
do przeszczepu. Innymi słowy można stwierdzić, że popełnia przestępstwo 
osoba, która świadomie dystrybuuje lub rozprowadza komórki, tkanki lub 
narządy ludzkie. Ponadto karze podlega ten, kto nakłania do dostarczenia lub 
oferowania jakiejkolwiek części ciała ludzkiego do przeszczepu w celu otrzy-
mania wynagrodzenia. Penalizacji podlega także reklama takiej działalności. 
Osoba winna popełnienia przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności 
na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, karze grzywny nieprzekraczającej 
maksymalnej wysokości ustawowej lub obu razem (Pilarz 2021, s. 265). 

Wykorzystanie niemedyczne komórek, tkanek  
i narządów w muzealnictwie a HTA

HTA okazał się być także przełomowym aktem porządkującym spor-
ne sprawy dotyczące statutu komórek, tkanek i narządów ludzkich oraz 
szczątków i zwłok ludzkich znajdujących się w posiadaniu muzeów a mają-
cych status eksponatów oraz muzealiów. Przez wiele lat przed uchwaleniem 
ustawy doktryna prawa jak i orzecznictwo zgłaszały liczne wątpliwości co do 
statusu i prawa własności wszelkiego rodzaju szczątków ludzkich, będących  
w posiadaniu muzeów. Kwestia dotyczy takich eksponatów, jakie można spo-
tkać w muzeach paleontologicznych, archeologicznych, antropologicznych, 
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anatomicznych, czy historii medycyny. Tego typu eksponaty można spotkać 
w muzeach w postaci licznych preparatów anatomicznych, szczątków ludzkich 
pozyskanych w wyniku badań archeologicznych, wydobytych z cmentarzysk, 
zbiorowych grobów czy miejsc grzebania, jak np. mumie, sarkofagi, grobow-
ce. Ponadto niejasny jest statut ich pochodzenia, gdyż część z nich została 
pozyskana w sposób nielegalny, będąc skradzioną bądź wywiezioną, nabytą 
nielegalnie w krajach znajdujących się pod jurysdykcją ówczesnych mocarstw 
kolonialnych. Typowym przykładem są zbiory British Museum pozyskane  
w drodze grabieży i po prostu wywiezione z Afryki i Bliskiego Wschodu. Taki 
stan rzeczy stał się przyczyną licznych roszczeń restytucyjnych państw, które 
odzyskały niepodległość po procesie dekolonizacji z jednej strony, zaś z drugiej 
strony ludów tubylczych, które roszczą sobie prawo do tych szczątków. Taką 
możliwość stwarzają przepisy HTA. Rosnące znaczenie ludów tubylczych 
oraz nadanie im podmiotowości prawnomiędzynarodowej spowodowały,  
że przepisy umów międzynarodowych dają możliwość działań restytucyjnych 
w tym obszarze. Podnoszona kwestia restytucji ludzkich szczątków, budzi 
kontrowersje w doktrynie szczególności w krajach anglosaskich gdyż rodzi 
obawy, że muzea opustoszeją, jeżeli nadejdzie np. żądanie zwrotu mumii egip-
skich19. W szczególności dotyczy to muzeum archeologicznych. Inną kwestią 
jest fakt, że sporo również eksponatów zostało kupionych od osób prywat-
nych, które nabyły je z kolei w krajach trzeciego świata. Obecnie taki proceder 
jest zakazany na podstawie przepisów o zakazie komercjalizacji ciała ludzkiego 
w HTA. Sprawy te częściowo regulują także przepisy ustaw British Museums 
Act 1963 i National Heritage Act 1983. W HTA wszystkie jednostki związa-
ne z muzealnictwem zostały przez prawodawcę brytyjskiego w sposób szcze-
gólny zobowiązane do pozyskania zgody na przechowywanie, eksponowanie 
i wykorzystywanie szczątków ludzkich do celów ekspozycyjnych, dydaktycz-
nych i naukowych związku przez prowadzoną działalnością muzealną. Brak 
uzyskania wymaganie zgody i tym samym działanie wbrew przepisom ustawy 
rodzi odpowiedzialność karną po stronie instytucji muzealnych20.

19 Por. International Law and Indigenous Peoples: Historical stands and contemporary  
developments, Cultural Survival Quarterly Magazine: https://www.culturalsurvival.org/publi 
cations/cultural-survival-quarterly/international-law-and-indigenous-peoples-historical-stands 
(dostęp:12.01.2022).
20 Por. Regarding the Dead: Human Remains in the British Museum, https://www.
britishmuseum.org/sites/default/files/2019-11/Regarding-the-Dead_02102015.pdf 
(dostęp:12.01.2022).
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Wnioski

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że następujące działa-
nia w świetle obecnie obowiązującej ustawy HTA są nielegalne i zagrożone 
sankcją karną: usuwanie, przechowywanie lub używanie tkanki ludzkiej bez 
uprzedniej zgody, „kradzież” DNA – pobieranie i testowanie DNA bez zgo-
dy, handel narządami, przechowywanie tkanek lub organów w nieokreślo-
nym celu. Kary wahają się od grzywny do trzech lat pozbawienia wolności. 
Wszystkie jednak te czyny zabronione wymienione przez ustawodawcę sku-
piają się wokół czynności polegających na wykorzystaniu komórek, tkanek  
i narządów wbrew wymaganiom uzyskania zgody na podstawie Human Tissue 
Authority. Human Tissue Authority wydaje licencje i przeprowadza inspekcje  
w zakresie następujących praktyk: badania anatomiczne, sekcja zwłok, usunię-
cie materiału z sekcji zwłok, przechowywanie materiału z sekcji zwłok, prze-
chowywanie próbek anatomicznych, przechowywanie materiału pochodzącej  
od żywej osoby, publiczne pokazywanie ciała osoby zmarłej. We wnioskach 
należy stwierdzić, że ustawa HTA jest wzorcowym przykładem kompleksowej 
regulacji sposobu wykorzystania żywego i martwego ciała człowieka, jego czę-
ści do celów medycznych (transplantacyjne, lecznicze, terapeutyczne) i jaki 
niemedycznych (np. cele muzealne). HTA wydaje się być wzorcową regu-
lacją kompleksowo porządkującą kwestię komercyjnego i niekomercyjnego 
wykorzystania komórek tkanek i narządów ludzkich do celów medycznych 
i pozamedycznych. Podobne regulacje powstały praktycznie we wszystkich 
państwach systemu common law kultury anglosaskiej i współcześnie obowią-
zują m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii Australii, Nowej Zelandii i Indiach. 
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Brytyjskie przestępstwo 
corporate manslaughter 

a odpowiedzialność karna 
podmiotów zbiorowych w Polsce: 

analiza prawno-porównawcza.

Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie instytucji brytyjskiego 
prawa karnego – corporate manslaughter tj. nieumyślnego spowodowa-
nia śmierci w korporacji i porównanie jej do zasad odpowiedzialności 
karnej podmiotów zbiorowych w Polsce oraz sformułowanie wniosków 
prawno-porównawczych. W Wielkiej Brytanii na problem odpowie-
dzialności organizacji za nieumyślne spowodowanie śmierci zwracano 
uwagę już od lat dwudziestych dwudziestego wieku. W orzecznictwie 
i literaturze rozwijano doktrynę identyfikacji, zakładającą odpowie-
dzialność korporacji, gdy osoba, którą można było uznać za kierującą 

„umysłem i wolą” korporacji została uznana za winną nieumyślnego 
spowodowania śmierci. W 2008 r. weszła w życie ustawa Corporate 
Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, która wprowadziła 
nowy rodzaj przestępstwa – nieumyślne spowodowanie śmierci w kor-
poracji (corporate manslaughter). Za przestępstwo to odpowiedzialność 
mogą ponosić zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne organiza-
cje. Ustawa odrzuciła koncepcję odpowiedzialności w ramach doktryny 
identyfikacji na rzecz odpowiedzialności kierownictwa wyższego szcze-
bla, rozpatrywanej w ujęciu zbiorowym, jak i indywidualnym. Miała 
ona na celu wszystkim ułatwienie pociągnięcia do odpowiedzialności 
organizacji. Nowe rozwiązanie zaproponowało odpowiedzialność 
organizacji, gdy wykazane zostanie rażące niedbalstwo (gross negligen-
ce) kierownictwa wyższego szczebla. Ustawa jednak nie uniknęła kry-
tyki ze strony przedstawicieli doktryny. Polska ustawa z 28.10.2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
358 t.j.) wprowadziła niesamoistny i wtórny model odpowiedzialności 
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karnej podmiotów zbiorowych, bowiem uzależniła możliwość ukara-
nia podmiotu zbiorowego od wydania prawomocnego wyroku (skazu-
jącego albo warunkowo umarzającego) w sprawie o przestępstwo prze-
ciwko osobie fizycznej działającej w imieniu lub interesie podmiotu 
zbiorowego. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności karnej sen-
su largo, jeżeli można mu przypisać co najmniej brak należytej staran-
ności w wyborze powiązanej z nim osoby fizycznej (wina w wyborze) 
lub w sprawowaniu nad nią nadzoru (wina w nadzorze), a także gdy or-
ganizacja działalności podmiotu zbiorowego nie zapewniała uniknięcia 
popełnienia czynu zabronionego przez osobę fizyczną (wina organiza-
cyjna). Ponadto, przestępstwo osoby fizycznej musi przynieść korzyść 
podmiotowi zbiorowemu. Polski model uznawany jest za nieskuteczny, 
z uwagi na niewielką ilość spraw przeciwko podmiotom zbiorowym 
zawisłych przed sądami i stosowanie mało dotkliwych sankcji. Podjęta 
została nieudana próba zreformowania polskiego systemu odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych. Projekt nowelizacji zakładał wpro-
wadzenie mieszanego modelu odpowiedzialności, w którym podmiot 
zbiorowy odpowiadałby za wypełnienie znamion czynu zabronionego 
jak za własny czyn, jak również za czyn zabroniony popełniony przez 
osoby fizyczne powiązane z podmiotem zbiorowym, jak za cudzy czyn.  
Polska i brytyjska regulacja zakładają istotne odmienności. Brytyjska 
ustawa zawiera szerszy zakres podmiotów publicznych podlegających 
odpowiedzialności niż polska ustawa. Brytyjska ustawa odwołuje się 
do karnistycznej koncepcji rażącego niedbalstwa (gross negligence), 
podczas gdy polska regulacja zawiera cywilnoprawne konstrukcje winy 
w wyborze, winy w nadzorze i winy w organizacji. Brytyjska ustawa 
penalizuje jedynie jedno przestępstwo – nieumyślne spowodowanie 
śmierci w korporacji. Odpowiedzialność w Polsce ogranicza się do wy-
raźnie wymienionych w ustawie czynów zabronionych. Wśród nich 
brak jest artykułu 155 kodeksu karnego, penalizującego nieumyślne 
spowodowanie śmierci. Prowadzi to do wniosku, że pomimo iż oba 
kraje wprowadzają odpowiedzialność karną podmiotów zbiorowych, 
w Polsce nie występuje odpowiednik brytyjskiego przestępstwa corpo-
rate manslaughter. Taki odpowiednik można byłoby stworzyć, gdyby 
zakładana nowelizacja weszła w życie.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, corpora-
te manslaughter, prawo karne

Wstęp

Wraz ze wzrostem znaczenia gospodarczego korporacji systemy praw-
ne współczesnych państw wprowadzają rozwiązania mające na celu pocią-
gnięcie do odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Poprzez pod-
mioty zbiorowe ustawodawcy rozumieją zazwyczaj osoby prawne oraz inne 
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jednostki organizacyjne, które prawo danego państwa wyposaża w podmioto-
wość prawną. W tym kontekście, powstaje pytanie dlaczego w ogóle nakładać 
odpowiedzialność karną na takie podmioty. Są one tworem prawnym, które 
nie mogą zostać poddane karze pozbawienia lub ograniczenia wolności, ani,  
w przeciwieństwie do osób fizycznych, nie posiadają wiedzy i woli popełnie-
nia przestępstwa. Przyjmują postać zorganizowanej formy działalności osób 
fizycznych, a poprzez przyznanie im podmiotowości prawnej uzyskują sta-
tus odrębny od tworzących je lub wchodzących w ich skład osób fizycznych 
(Gniewek 2021, art. 33, nb. 2).

Argumenty za przyjęciem odpowiedzialności karnej podmiotów zbioro-
wych akcentują społeczną potrzebę sprawiedliwości, która dotyczy nie tylko 
osób fizycznych, ale także osób prawnych czy innych jednostek organizacyj-
nych, szczególnie dużych korporacji oraz postulat wyeksponowania, że pod-
mioty te nie stoją ponad prawem (Leigh 1977, p. 287). Podstawową karą na-
kładaną na podmioty zbiorowe jest kara finansowa. Stanowi ona dolegliwość 
dla podmiotu nią obciążonego nie tylko poprzez uszczuplenie jego zasobów 
finansowych, co może skutkować koniecznością ograniczenia działalności 
czy zwolnienia niektórych pracowników lub menadżerów, ale dotyka także 
kwestii wizerunkowych. Reputacja danej organizacji stanowi bez wątpienia 
jej cenny element, który może zostać znacznie osłabiony poprzez jej ukara-
nie oraz podanie wyroku do wiadomości publicznej. Może to doprowadzić 
do spadku wartości udziałów czy akcji, utraty zaufania klientów oraz spowo-
dować społeczny ostracyzm w odniesieniu do produktów i działań danego 
podmiotu. Wobec powyższego, argumentacja opowiadająca się możliwością 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych wydaje się 
przekonująca.

Prawo karne współczesnych państw wykształciło różne modele odpo-
wiedzialności podmiotów zbiorowych. Wśród nich można wyróżnić model 
odpowiedzialności identyfikacyjnej, który polega na utożsamianiu czynów 
osób fizycznych działających w ramach podmiotu zbiorowego z czynem sa-
mego podmiotu. Osobą fizyczną, która jest utożsamiana z danym podmiotem 
zbiorowym jest zazwyczaj jego organ (Szewczyk 2004). Z kolei model od-
powiedzialności zastępczej zakłada odpowiedzialność podmiotu zbiorowego 
za działania jego pracowników, pod warunkiem, że zachowanie pracownika 
mieści się w ramach jego kompetencji nadanych mu przez podmiot zbiorowy,  
a pracownik działa z zamiarem przysporzenia podmiotowi zbiorowemu korzy-
ści majątkowych lub niemajątkowych (Tamże). Wyróżniany jest także model  
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odpowiedzialności bezpośredniej, który polega na zrównaniu odpowiedzial-
ności karnej osób fizycznych i podmiotów zbiorowych (Tamże).

Celem artykułu jest przedstawienie instytucji brytyjskiego prawa karne-
go – corporate manslaughter tj. nieumyślnego spowodowania śmierci w kor-
poracji i porównanie jej do zasad odpowiedzialności karnej podmiotów zbio-
rowych w Polsce, a także sformułowanie wniosków prawno-porównawczych.  
W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza formalno-
-dogmatyczna norm prawnych, analiza orzecznictwa sądowego i poglądów 
doktryny, metoda komparatystyczna.

Przestępstwo corporate manslaughter  
w Wielkiej Brytanii

Okres do 2008 r.

Za pierwszą próbę oskarżenia podmiotu zbiorowego (korporacji)  
o nieumyślne spowodowanie śmierci w Wielkiej Brytanii uważa się sprawę  
R v Cory Brothers and Company Limited (1 K.B. 810) z 1927 roku (Patman 
2018, p. 46). W czasie strajków górniczych dyrektorzy Cory Bros & Co Ltd po-
stanowili wybudować ogrodzenie pod napięciem elektrycznym wokół budyn-
ku należącego do firmy. Niedługo potem, jeden z górników potknął się i został 
porażony prądem ze skutkiem śmiertelnym. Ostatecznie w sprawie orzeczono, 
że w ówczesnym stanie prawnym oskarżenie nie może być wniesione przeciw-
ko korporacji, w związku z tym wobec Cory Bros & Co Ltd nie mogły zostać 
orzeczone sankcje karne. Sprawa toczyła się dalej przeciwko trzem inżynie-
rom firmy, którzy jednak ostatecznie zostali uniewinnieni (Wells 2012, p. 91). 
Przypadek ten, choć nie doprowadził do pociągnięcia podmiotu zbiorowego 
do odpowiedzialności karnej, rozpoczął jednak debatę toczącą się w Wielkiej 
Brytanii w płaszczyźnie prawnej i politycznej, dotyczącą odpowiedzialności 
korporacji za nieumyślne spowodowanie śmierci (Patman 2018, p. 4).

W późniejszym okresie popularność zyskała rozwijana w literaturze  
i orzecznictwie sądowym tzw. doktryna identyfikacji (identification doctrine), 
zgodnie z którą korporacja mogła zostać uznana za winną popełnienia prze-
stępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci tylko wtedy, gdy osoba, którą 
można było uznać za kierującą „umysłem i wolą” korporacji, została również 
została uznana za winną popełnienia tego przestępstwa. W związku z tym, 
aby korporacja mogła zostać oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci, 
dyrektor lub inna osoba uznana za kierującą „umysłem i wolą” korporacji 
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musiała być jednocześnie postawiona w stan oskarżenia za to przestępstwo 
(Tamże, p. 29).

Ten system odpowiedzialności okazał się niedoskonały, bowiem w latach 
1912-1999 zaledwie jedenaście korporacji zostało oskarżonych o nieumyśl-
ne spowodowanie śmierci (Tamże, p. 28). Zastosowanie wykładni kiero-
wania umysłem i wolą korporacji doprowadziło do skutecznego oskarżania  
o nieumyślne spowodowanie śmierci jedynie małych, często jednoosobowych 
firm, w przypadku których możliwe było udowodnienie ponad wszelką wąt-
pliwość, że konkretne osoby sprawowały kontrolę nad korporacją (kierowały 
jej „umysłem i wolą”). Natomiast było to niezwykle utrudnione w przypadku 
dużych firm, gdzie odpowiedzialność poszczególnych osób ulegała znaczne-
mu rozproszeniu (Tamże, p. 30). Dopiero uchwalenie w 2007 roku ustawy 
Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 (2007 c. 19, dalej: 
CMCHA 2007) zunifikowało zasady odpowiedzialności podmiotów zbio-
rowych, wprowadzając przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci  
w korporacji (corporate manslaughter) w wyniku rażącego niedbalstwa (gross 
negligence) jako przestępstwo zdefiniowane ustawowo i obowiązujące na tere-
nie całej Wielkiej Brytanii.

Okres po wejściu w życie Corporate Manslaughter  
and Corporate Homicide Act 2007

CMCHA 2007 weszła w życie w kwietniu 2018 r. W Anglii i Walii oraz 
w Irlandii Północnej nowo wprowadzone przestępstwo określane jest mianem 
Corporate manslaughter, a w Szkocji Corporate homicide. Podmioty zbiorowe 
zostały sklasyfikowane pod zbiorczym pojęciem „organizacji”. Ustawa ma za-
stosowanie do następujących rodzajów organizacji:

• korporacje,
• departamenty lub inne organy wymienione w załączniku do ustawy,
• siły policyjne,
• spółki, związki zawodowe lub stowarzyszenia pracodawców, jeśli 

dana organizacja jest pracodawcą.

Jak wskazano w wyjaśnieniach do ustawy, przez pojęcie korporacji rozu-
mie się wszelkie podmioty prawne, zarejestrowane w zarówno w Zjednoczo-
nym Królestwie, jak i poza jego granicami, w tym spółki utworzone na mocy 
prawa spółek, jak również inne jednostki utworzone na mocy ustawy albo 
Karty Królewskiej (Royal Charter), która stanowi formalną decyzję wydaną 
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przez monarchę brytyjskiego na mocy królewskich prerogatyw (Johnson 1963,  
p. 182). Pojęcie korporacji obejmuje także wiele poza ministerialnych or-
ganów należących do sektora publicznego, jednak wyłącza tzw. corporation 
sole, które obejmują szereg pojedynczych biur w Anglii i Walii oraz Irlandii 
Północnej. Corporation sole to rodzaj korporacji zazwyczaj religijnych lub 
rządowych występujących w systemie common law składających się z biura 
pojedynczej osoby fizycznej (Demerath i in. 1998, p. 55).

Departamenty lub inne organy wymienione w załączniku do ustawy 
obejmują głównie organy publiczne takie jak np. Biuro Prokuratora General-
nego (Attorney General’s Office) oraz organy i agencje ministerialne. Zgodnie 
z wyjaśnieniami do ustawy, lista organizacji, do których stosuje się ustawę, 
może być dalej rozszerzona na mocy prawodawstwa wtórnego, na przykład na 
kolejne rodzaje stowarzyszeń nieposiadających osobowości prawnej (Explana-
tory Notes, pt 16).

CMCHA 2007 wskazuje przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, aby 
dana organizacja mogła ponosić odpowiedzialność za przestępstwo nieumyśl-
nego spowodowania śmierci. Po pierwsze, należy udowodnić, że organizacja 
była zobowiązana do zachowania należytej staranności (relevant duty of care) 
wobec osoby, która zmarła, należnej jej na mocy prawa dotyczącego niedbal-
stwa (law od negligence). Jak wskazano w wyjaśnieniach do ustawy, w Wielkiej 
Brytanii obowiązek taki wynika najczęściej z prawa zwyczajowego, czasami 
jednak także z prawa ustawowego np. odpowiedzialność przewoźników re-
guluje Carriage of Air Act 1961 (C.27; Explanatory Notes, pt 21). Obowiązek 
zachowania należytej staranności posiada pracodawca wobec swoich pracow-
ników lub innych osób pracujących dla organizacji lub świadczących dla niej 
usługi. Obowiązek ten obejmuje konieczność zapewnienia bezpiecznego sys-
temu pracy przez pracodawcę. Z kolei organizacja, która zajmuje lokal lub 
grunt ma obowiązek zapewnienia utrzymania budynków w należytym stanie 
i odpowiadać będzie za spowodowanie śmierci, które nastąpiło na skutek na-
ruszenia tego obowiązku. Obowiązki dochowania należytej staranności mogą 
także zostać nałożone na organizację w związku z dostarczaniem przez nią to-
warów lub usług, prowadzeniem działań budowlanych lub konserwacyjnych, 
prowadzeniem działalności handlowej czy wykorzystaniem lub przechowywa-
niem urządzeń, pojazdów lub innych rzeczy. Niektóre organizacje np. ośrod-
ki policyjne czy więzienne są także odpowiedzialne za bezpieczeństwo osób, 
które zostały zatrzymane lub aresztowane. 

Kolejnym warunkiem odpowiedzialności organizacji jest naruszenie 
przez nią opisanego powyżej obowiązku dochowania należytej staranności, 
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które to naruszenie nastąpiło w wyniku sposobu, w jaki działania organizacji 
były zarządzane lub zorganizowane. Organizacja może odpowiadać za popeł-
nienie przestępstwa, jedynie wtedy, gdy istotny element naruszenia wynika 
ze sposobu, w jaki kierownictwo wyższego szczebla organizacji zarządzało jej 
działalnością lub ją zorganizowało. Przy czym poprzez kierownictwo wyższe-
go szczebla rozumie się osoby odgrywające znaczące role w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących sposobu zarządzania lub organizowania całości lub znacznej 
części działań podmiotu lub faktycznie zarządzające lub organizujące całość 
lub znaczną części tych działań. Ustawa odrzuciła więc indywidualistyczną 
koncepcję odpowiedzialności, która była domeną doktryny identyfikacji 
na rzecz odpowiedzialności kierownictwa wyższego szczebla, rozpatrywanej  
w ujęciu zbiorowym, jak i indywidualnym. Nowa koncepcja odpowiedzialno-
ści miała na celu przede wszystkim ułatwienie pociągnięcia do odpowiedzial-
ności organizacji i eliminację niedoskonałości doktryny identyfikacji.

Zgodnie z CMCHA 2007, organizacja podlega odpowiedzialności karnej, 
jeżeli sposób zarządzania lub organizowania jej działalności powoduje śmierć 
osoby. Do ustalenia tej kwestii mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące 
związku przyczynowego występujące w prawie karnym tradycji common law. 
Zagadnienie przyczynowości w anglosaskim prawie karnym jest zagadnieniem 
niezwykle złożonym, wobec czego nie ma miejsca w niniejszym artykule na 
jego szczegółowe omówienie. Zasygnalizować należy jedynie, że tradycyjnie 
przyczynowość w prawie anglosaskim była utożsamiana z ideą warunku sine 
qua non, jednak obecnie zdaje się dominować koncepcja warunku wystarcza-
jącego zaproponowana przez H.L.A. Hart’a i Tony Honoré’a, zgodnie z którą 
przyczynowość jest rozumiana jako okoliczność poprzedzająca, która w języ-
ku potocznym jest „ogólnie wystarczająca” (Materni 2014, p. 2.). Jak wskaza-
no w wyjaśnieniach do ustawy, ustalanie związku przyczynowego odbywa się  
w oparciu o przeprowadzenie łańcucha przyczynowości. Oznacza to, że błąd  
w zarządzaniu nie musi być jedyną przyczyną śmierci osoby, wystarczy że będzie 
tylko jedną z jej przyczyn, jeżeli w trakcie badania związku przyczynowego, nie 
dojdzie do przerwania łańcucha przyczynowości pomiędzy błędem w zarządza-
niu a skutkiem w postaci śmierci człowieka (Explanatory Notes, pt 15).

Ponadto, naruszenie obowiązku dochowania należytej staranności 
przez organizację musi nastąpić w wyniku rażącego niedbalstwa (gross ne-
gligence) kierownictwa wyższego szczebla. Jest to okoliczność, która stwier-
dzona zostaje przez ławę przysięgłych (Haigh 2012, p. 142). Ustawa prze-
widuje test do badania czy dane naruszenie można uznać za rażące. Zgodnie  
z nim, mówimy o rażącym naruszeniu, gdy zachowanie, które ma stanowić 
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naruszenie obowiązku należytej staranności jest znacznie odbiegające od 
zachowania, jakiego  można racjonalnie oczekiwać od organizacji w danych 
okolicznościach. Ława przysięgłych rozstrzygając, czy doszło do naruszenia  
o charakterze rażącym powinna brać pod uwagę w szczególności, jak poważne 
było dane uchybienie, jak duże ryzyko śmierci ono stwarzało, w jakim stopniu 
dowody wskazują, że w organizacji istniały postawy, polityki, systemy lub 
przyjęte praktyki, które zachęcały do takiego uchybienia, lub powodowały 
tolerancję dla niego. Ława przysięgłych powinna także uwzględnić wszelkie 
wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, które odnoszą się do domnie-
manego naruszenia oraz inne czynniki, które w danej sprawie uzna za istotne. 
Zgodnie z wyjaśnieniami do ustawy, w przypadku, gdy zarządzanie działalno-
ścią obejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa, a mimo to dochodzi do śmierci, 
organizacja nie może odpowiadać za popełnienie przestępstwa nieumyślnego 
spowodowania śmierci (Explanatory Notes, pt 15).

Przesłanka rażącego niedbalstwa (gross negligence, zwana także czasami 
criminal negligence) jest instytucją karnistyczną. Stosowana jest w brytyjskim 
prawie karnym w celu ustalenia czy doszło do przestępstwa nieumyślnego 
spowodowania śmierci przez osoby fizyczne. Sprawą, która miała istotne zna-
czenie dla rozumienia tego pojęcia jest sprawa R v Bateman (19 Cr App R 8)  
z 1925 roku. Ława przysięgłych miała rozstrzygnąć czy stopień zaniedbania le-
karza stanowił rażące zaniedbanie uzasadniające jego odpowiedzialność karną 
za śmierć pacjentki spowodowaną wewnętrznymi uszkodzeniami, usunięciem 
znacznej części macicy oraz opóźnieniem w przyjęciu jej do szpitala. W tra-
dycji common law odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa jest zazwy-
czaj uzależniona od elementu obiektywnego tj. czy ktoś popełnił przestępstwo 
(actus reus) oraz subiektywnego tj. nastawienia psychicznego sprawcy (mens 
rea). Mens rea jest elementem psychicznym zamiaru popełnienia przestępstwa 
przez daną osobę lub wiedzy, że jej działanie lub brak działania spowoduje 
popełnienie przestępstwa (Lanius 2019, p. 113). W opisywanej sprawie sąd 
uznał, że w celu ustalenia odpowiedzialności karnej za nieumyślne spowodo-
wanie śmierci przez zaniedbanie, należy udowodnić, że istniał rażący (gross) 
poziom zaniedbania spełniający element subiektywny (mens rea) przestępstwa. 
W ten sposób sąd dokonał rozróżnienia pomiędzy odpowiedzialnością cywil-
ną, która wymaga zwykłego stopnia zaniedbania, a odpowiedzialnością karną, 
która wymaga wyższego niż przeciętny stopnia zaniedbania (gross negligence). 
W świetle wyroku R v Bateman, ława przysięgłych powinna zastosować test  
w celu ustalenia, czy zaniedbanie, w konkretnym przypadku, stanowi-
ło lub nie stanowiło przestępstwa. Przestępstwo będzie miało miejsce 
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wtedy, gdy zdaniem przysięgłych zaniedbanie wykroczyło poza zwykłą kwe-
stię kompensacji między stronami, a oskarżony okazał tak znaczne lekceważe-
nie dla życia i bezpieczeństwa innych osób, że kwalifikuje się ono jako zacho-
wanie zasługujące na karę.

Jedyną przewidzianą przez CMCHA 2007 karą dla podmiotu zbioro-
wego jest kara pieniężna, która może być orzeczona bez górnego limitu wy-
sokości (Explanatory Notes, pt 19). Sąd może ponadto nałożyć na organizację 
nakaz naprawienia szkody, wydając tzw. nakaz naprawczy (remedial order) zo-
bowiązujący organizację do podjęcia określonych kroków w celu naprawienia 
naruszeń np. usunięcia wszelkich braków w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia występujących w politykach, systemach lub praktykach organizacji. 
Sąd może także nakazać upublicznienie wyroku skazującego (publicity order), 
zobowiązując organizację do podania do wiadomości publicznej w określony 
sposób faktu, że została ona skazana za popełnienie przestępstwa, określonych 
szczegółów dotyczących przestępstwa, wysokości nałożonej kary pieniężnej 
lub warunków wydanego nakazu naprawczego.

Dokonując oceny uregulowań CMCHA 2007, wskazać należy, że sta-
nowi ona z całą pewnością przełom w brytyjskim prawie karnym dotyczą-
cym odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wprowadza po raz pierwszy  
przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci w korporacji na poziomie 
ustawy obowiązującej na terenie Wielkiej Brytanii. Jednak w literaturze fa-
chowej nie brakuje krytycznych opinii o CMCHA 2007. Zwraca się uwagę, 
że ustawa ta ma ograniczony zakres, penalizując jedynie przypadki nieumyśl-
nego spowodowania śmierci (Gobert 2008, p. 421). Nie zajmuje się ogólnym 
problemem niewłaściwego postępowania w organizacjach oraz tym, jak po-
ciągnąć organizacje do odpowiedzialności za bezprawne działania, niezależnie 
od formy, jaką przybiera owe zachowanie. Przykładowo CMCHA 2007 nie 
przewiduje odpowiedzialności korporacyjnej za ciężkie uszkodzenie ciała, któ-
re występuje statystycznie częściej niż przypadki nieumyślnego spowodowania 
śmierci (Tamże, p. 421). Ponadto, wskazuje się, że ustawa powtarza niedo-
ciągnięcia doktryny identyfikacji, pozwalając na przeniesienie punktu ciężko-
ści z problemów i zaniedbań systemowych związanych z działalnością danej 
organizacji na winę menadżerów/osób zarządzających organizacją (Tamże,  
p. 428). Krytycy CMCHA 2007 akcentują, że zawężony został krąg poten-
cjalnych oskarżonych jedynie do menadżerów wyższego szczebla, co powo-
duje, że organizacje będą mogły skutecznie bronić się twierdząc, że kwestie 
bezpieczeństwa zostały powierzone pracownikom na niższych stanowiskach, 
a kierownicy wyższego szczebla nie byli znacząco zaangażowani w procesy, 
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które doprowadziły do spowodowania śmierci. Powoduje to potencjalne 
zmniejszenie efektywności rozwiązań zaproponowanych przez CMCHA 2007 
(Tamże, p. 429).

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych  
w Polsce

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 
t.j., dalej: OdpZbiorU) wprowadziła instytucję odpowiedzialności podmio-
tów zbiorowych do polskiego porządku prawnego. Jak wskazano w uzasad-
nieniu projektu, przyjęcie ustawy związane było z dostosowaniem polskiego 
prawa do prawa unijnego i implementowaniem licznym aktów prawnych na-
leżących do acquis communautaire. Zakres podmiotowy ustawy został określo-
ny w artykule 2 OdpZbiorU. Przepis ten uznaje za podmiot zbiorowy:

• osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 
prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wy-
łączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich 
związków,

• spółkę handlową z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego lub związku takich jednostek, 

• spółkę kapitałową w organizacji, 
• podmiot w stanie likwidacji,
• przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną oraz
• zagraniczną jednostkę organizacyjną.

Pewne wątpliwości interpretacyjne może budzić charakter odpowie-
dzialności podmiotu zbiorowego wynikający z OdpZbiorU. W ustawie jest 
mowa o odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod 
groźbą kary, a nie o odpowiedzialności karnej. W literaturze zwraca się uwagę,  
że pomimo braku wskazania przez ustawodawcę wprost, że chodzi o odpowie-
dzialność karną, to mamy do czynienia z odpowiedzialnością karną sensu largo 
(Szewczyk 2004). OdpZbiorU nie wprowadza jednak odpowiedzialności kar-
nej sensu stricto i nie pozwala na stosowanie przepisów części ogólnej kodeksu 
karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 t.j. z późn. zm., dalej: k.k.) z mocy 
art. 116 k.k. (Habrat 2014, art. 1, nb. 3). Potwierdza to także stanowisko 
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Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 3 listopada 2004 r. (K 18/03), 
akcentuje, że model odpowiedzialności przyjęty w OdpZbiorU nie ma cha-
rakteru pierwotnego i samoistnego, lecz wtórny i pochodny. Nie występuje 
tu wymóg naruszenia przez podmiot odpowiedzialności karnej normy sank-
cjonowanej, lecz jej materialną podstawą jest prawomocne skazanie osoby  
fizycznej za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ponadto, konstytucyjne 
pojęcie odpowiedzialności karnej ma szersze znaczenie od tego, jakie przyjmu-
je kodeks karny (wyrok TK z 8.07.2003 r., P 10/02). Z tego względu odpo-
wiedzialność określoną w OdpZbiorU uznaje się za odpowiedzialność karną  
w znaczeniu konstytucyjnym i stosuje do niej konstytucyjne standardy od-
noszone do prawa karnego (represyjnego), zwłaszcza art. 42 Konstytucji RP.

OdpZbiorU wprowadziła następujące przesłanki odpowiedzialności 
podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony:

• osoba fizyczna powiązana z podmiotem zbiorowym popełniła czyn 
zabroniony,

• czyn zabroniony popełniony przez osobę fizyczną należy do jedne-
go z czynów zabronionych, wymienionych w katalogu określonym  
w art. 16 OdpZbiorU, za które podmioty zbiorowe mogą zostać 
pociągnięte do odpowiedzialności,

• fakt popełnienia czynu zabronionego przez osobę fizyczną został 
potwierdzony prawomocnym wyrokiem skazującym tę osobę albo 
innym rodzajem wyroku niebędącego wyrokiem uniewinniającym 
(np. wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne),

• podmiot zbiorowy osiągnął lub mógł osiągnąć korzyść z popełnione-
go przestępstwa, chociażby niemajątkową,

• stwierdzono jedną z trzech postaci zawinienia podmiotu zbiorowego:
- co najmniej brak należytej staranności w wyborze osoby fizycznej,
- co najmniej brak należytego nadzoru nad tą osobą, albo
- organizacja działalności podmiotu zbiorowego, która nie zapewnia-
ła uniknięcia popełnienia czynu zabronionego przez osobę fizyczną, 
podczas gdy mogło je zapewnić zachowanie należytej staranności, 
wymaganej w danych okolicznościach, przez organ lub przedstawi-
ciela podmiotu zbiorowego.

Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego ma charakter wtórny i uzależ-
niona jest od uprzedniego popełnienia czynu zabronionego przez osobę fizycz-
ną, która jest w określony w ustawie sposób powiązana z tym podmiotem. Po-
wiązana z podmiotem zbiorowym jest osoba fizyczna, która działa w imieniu 
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lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowiązku 
do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykony-
wania kontroli wewnętrznej, a także przy przekroczeniu tego uprawnienia lub 
niedopełnieniu tego obowiązku. Takimi osobami mogą być np. członkowie 
organów, pełnomocnicy, prokurenci, pracownicy czy współpracownicy pod-
miotu zbiorowego. Dla oceny działania przestępnego podmiotu zbiorowego, 
relewantne jest także zachowanie osoby fizycznej działającej w imieniu lub  
w interesie podmiotu zbiorowego, za zgodą lub wiedzą osób opisanych powy-
żej, a także osoby fizycznej, która została dopuszczona do działania w wyniku 
przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osoby opisane 
powyżej. Przestępstwo może zostać również popełnione przez osobę fizyczną, 
która jest przedsiębiorcą i bezpośrednio współdziała z podmiotem zbiorowym 
w realizacji celu prawnie dopuszczalnego. Przepis art. 6 OdpZbiorU stanowi, 
że odpowiedzialność albo brak odpowiedzialności podmiotu zbiorowego nie 
wyłącza odpowiedzialności prawnej sprawcy czynu zabronionego.

Katalog czynów zabronionych został określony w art. 16 OdpZbiorU  
i ma charakter wyliczenia enumeratywnego, wobec czego podmiot zbiorowy 
może ponosić odpowiedzialność jedynie, gdy osoba fizyczna popełniła jedno 
z wymienionych tam czynów zabronionych (Habrat 2014, art. 16, nb. 2). 
Do obszernego katalogu stypizowanych w art. 16 przestępstw należą w szcze-
gólności niektóre przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu określone  
w k.k. oraz ustawach szczególnych, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędz-
mi i papierami wartościowymi, łapownictwo i płatna protekcja, przestępstwa 
przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, prze-
ciwko mieniu, przeciwko środowisku, przeciwko nieuczciwej konkurencji, 
przeciwko własności intelektualnej, przeciwko obrotowi dewizowemu, a także 
liczne przestępstwa skarbowe.

Co warte odnotowania, ustawodawca przy określeniu winy podmiotu 
zbiorowego nie oparł się na stricte prawnokarnym rozumieniu pojęcia winy. 
Dwie z pierwszych postaci zawinienia odwołują się do cywilistycznych insty-
tucji winy w wyborze (culpa in eligendo) oraz winy w nadzorze (culpa in custo-
diendo), które zostały uregulowane w kodeksie cywilnym (Dz. U z 2020 r. poz. 
1740 t.j.; dalej: k.c.). Jednak posiadają one pewne odmienności od instytucji 
znajdujących się w k.c., np. art. 429 k.c. opiera się na zasadzie domniemania 
winy w wyborze, podczas, gdy OdpZbiorU nie pozwala na wyprowadzenie 
takiego domniemania (Habrat 2014, art. 5, nb. 3). Trzecia z form zawinienia 
tj. stwierdzenie niewłaściwego zorganizowania działalności podmiotu zbioro-
wego, które powoduje niezapewnienie wymaganej ostrożności odwołuje się 
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do konstrukcji określanej w piśmiennictwie jako wina w organizacji (Tamże, 
art. 5, nb. 8) albo zawinienie organizacyjne (Skorupka, 2003, s. 1015). Żadna 
z tych trzech konstrukcji nie jest winą w tradycyjnym, karnomaterialnym ro-
zumieniu. W doktrynie prawa karnego można spotkać różne teorie winy. Jak 
przyjmuje prof. A. Zoll „winę sprawcy ustala się wtedy, gdy można mu zarzu-
cić, że w czasie swego bezprawnego, karalnego i karygodnego czynu nie dał 
posłuchu normie prawnej, chociaż można było od niego wymagać podpo-
rządkowania się normie prawnej” (Wróbel i Zoll 2016, art. 1, nb. 42). Z ko-
lei, zgodnie z kompleksową teorią normatywną winą jest „ujemnie oceniany,  
z punktu widzenia ustawy karnej, stosunek psychiczny sprawcy dorosłego, po-
czytalnego, działającego w normalnej sytuacji motywacyjnej do czynu” (Filar 
2016, art. 1, nb. 18). Nie wchodząc w szczegółowe rozważania na temat teorii 
winy w prawie karnym, należy wskazać, że koncepcje zawarte w OdpZbiorU 
odbiegają od pojęcia winy obecnego w doktrynie prawa karnego. Przemawia 
to za uznawaniem odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za rodzaj odpo-
wiedzialności represyjnej lub odpowiedzialności karnej w szerokim, konstytu-
cyjnym znaczeniu, a nie odpowiedzialności karnej sensu stricto.

Jedyny rodzaj kary, jaki został przewidziany w OdpZbiorU to kara pie-
niężna. Może ona zostać orzeczona w wysokości od tysiąca do pięciu milionów 
złotych, nie może jednak przekroczyć trzech procent przychodu osiągniętego 
przez podmiot zbiorowy w roku obrotowym, w którym popełniono czyn za-
broniony. OdpZbiorU oprócz kary pieniężnej przewiduje także inne sankcje 
dla podmiotu zbiorowego, takie jak przepadek przedmiotów pochodzących  
z przestępstwa oraz środki prawne w postaci m.in. zakazu promocji lub re-
klamy prowadzonej działalności, zakazu korzystania z dotacji, subwencji 
lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi, ubiegania się  
o zamówienia publiczne czy podania wyroku do publicznej wiadomości.

Podsumowując, polski model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
jest modelem, w którym podmiot zbiorowy odpowiada de facto za cudzy czyn 

– przestępne zachowanie osób fizyczne. Popełnienie przestępstwa przez osobę 
fizyczną i jej prawomocne skazanie warunkuje dopiero odpowiedzialność pod-
miotu zbiorowego, który nie odpowiada za ten czyn, jak za swój własny czyn. 
Zachowanie osoby fizycznej nie jest utożsamiane z zachowaniem podmiotu 
zbiorowego, uosobieniem podmiotu zbiorowego nie są w świetle ustawy jego 
organy, a odpowiedzialność podmiotu zbiorowego uzależniona jest przede 
wszystkim od udowodnienia powiązań osoby fizycznej z podmiotem zbioro-
wym, odniesienia korzyści przez podmiot zbiorowy oraz zawinienia podmiotu  
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zbiorowego poprzez niewłaściwy wybór osób fizycznych, niewłaściwy nadzór 
nad nimi lub niewłaściwe zorganizowanie swojej działalności.

Próba reformy systemu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Na uwagę zasługuje, że podjęta została próba reformy systemu odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych w Polsce. Rządowy projekt ustawy o od-
powiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
i zmianie niektórych ustaw z 28 maja 2018 r. ostatecznie nie został jednak 
uchwalony. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, próba reformy podykto-
wana była przede wszystkim niską efektywnością dotychczasowego modelu 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Sądy wydały dotąd niewiele wy-
roków w oparciu o przepisy OdpZbiorU, a nałożone na podmioty zbiorowe 
kary były stosunkowo mało dotkliwe. Ponadto, z przeprowadzonych przez 
projektodawcę analiz wynikało, że instytucja ta służy do tej pory głównie do 
ścigania małych podmiotów zbiorowych, co wypacza koncepcję odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych.

Nowelizacja zakładała zmianę modelu odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych poprzez objęcie nią także zachowań uznanych za zachowania 
własne podmiotów zbiorowych wyczerpujące znamiona czynu zabronionego 
oraz rezygnację z uzależnienia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego od 
uprzedniego skazania osoby fizycznej. W świetle projektu ustawy podmiot 
zbiorowy odpowiadał za czyn zabroniony w związku z prowadzoną przez ten 
podmiot działalnością, poprzez działanie lub zaniechanie organu tego pod-
miotu lub członka tego organu. Była to więc odpowiedzialność za własny czyn 
podmiotu zbiorowego. Oprócz tego, odpowiedzialność podmiotu zbiorowe-
go możliwa była także za czyn zabroniony popełniony przez osoby fizyczne 
powiązane z podmiotem zbiorowym, jeżeli podmiot zbiorowy osiągnął z czy-
nu zabronionego, choćby pośrednio korzyść, jak również za czyn zabroniony 
popełniony bezpośrednio w związku z ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu 
podmiotu zbiorowego w wyniku niezachowania reguł ostrożności, nawet je-
żeli nie ustalono sprawcy czynu. Podmiot zbiorowy mógł ponadto odpowia-
dać za zaniedbania obowiązków związanych z działaniami wobec sygnalistów. 
Projekt ustawy przewidywał zatem mieszany model odpowiedzialności pod-
miotu zbiorowego, zasadniczo utożsamiając zachowania organów lub człon-
ków organów z zachowaniami podmiotu zbiorowego, ale także przewidując 
odpowiedzialność za czyn zabroniony popełniony przez osoby fizyczne powią-
zane z podmiotem zbiorowym, jak za cudzy czyn (Gałęski 2019).
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Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy za 
czyn zabroniony bezpośrednio w związku z prowadzoną przez ten podmiot 
działalnością było, inaczej niż dotychczas, wyłącznie wyczerpanie znamion 
czynu zabronionego wskutek działania lub zaniechania organu bądź umyśl-
nego działania lub zaniechania członka organu. Projekt ustawy przewidywał 
zatem odpowiedzialność karną sensu stricto i ponoszenie odpowiedzialności 
przez podmiot zbiorowy zasadniczo jak za własny czyn. W projekcie ustawy 
zaproponowano także przy postaci zawinienia. Te postaci zawinienia dotyczy-
ły jednak tylko i wyłącznie sytuacji, gdy czyn zabroniony został popełniony 
przez osobę fizyczną powiązaną z podmiotem zbiorowym lub podmiot zbio-
rowy osiągnął korzyść z popełnienia czynu przez osobę fizyczną, a więc odpo-
wiedzialności podmiotu zbiorowego za cudzy czyn. Wina w wyborze i wina  
w nadzorze zostały uregulowane w taki sam sposób, jak dotychczas. Natomiast 
nieco inaczej skonstruowano winę w organizacji, która polegała na wyczer-
paniu znamion czynu zabronionego w następstwie takiej nieprawidłowości  
w organizacji działalności podmiotu zbiorowego, która ułatwiła lub umożli-
wiła popełnienie czynu zabronionego, chociaż inna organizacja działalności 
mogła zapobiec popełnieniu tego czynu. 

Projekt nie zawierał katalogu czynów zabronionych, tak jak obecny art. 
16 OdpZbiorU, lecz wprowadzał swoistą definicję legalną czynu zabronione-
go. Zgodnie z projektem, czynem zabronionym był czyn zabroniony przez 
ustawę pod groźbą kary jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub jako przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem niektórych czynów zabronio-
nych wskazanych w prawie prasowym. Taka definicja czynu zabronionego 
była szersza niż przewiduje to OdpZbiorU i dawała możliwość zarzucenia 
podmiotowi zbiorowemu popełnienia co do zasady każdego czynu zabronio-
nego stypizowanego w polskim prawie karnym i prawie karnym skarbowym 
(z nielicznymi wyjątkami). Projekt przewidywał, podobnie jak OdpZbiorU 
karę pieniężną, ale także wprowadzał istotne novum w postaci kary rozwiąza-
nia podmiotu zbiorowego.

Wnioski prawno-porównawcze.

System odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce różni się 
od systemu ustanowionego w Wielkiej Brytanii na mocy CMCHA 2007.  
Po pierwsze, zakres organizacji, które mogą ponosić odpowiedzialność karną 
w Wielkiej Brytanii obejmuje znaczną część podmiotów publicznych, w tym 
departamenty i inne organy rządowe, a także pozaministerialne organizacje 
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należące do sektora publicznego, z wyjątkiem tzw. corporation sole. W Polsce 
z zakresu OdpZbiorU zostały wyłączone Skarb Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego i ich związki. Odpowiedzialność mogą natomiast ponosić spół-
ki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego 
lub związku takich jednostek. 

Różny jest także charakter odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.  
W Polsce jest ona wtórna i niesamoistna, uzależniona od skazania osoby  
fizycznej za określone przestępstwa. Ponadto czyny zabronione popełnione 
przez osoby fizyczne nie są traktowane jako czyny własne podmiotu zbioro-
wego. Osoby fizyczne nie są uosobieniem podmiotu zbiorowego, a czyny osób 
fizycznych działających w ramach podmiotu zbiorowego nie są utożsamiane 
z czynem samego podmiotu. Stąd model polski z całą pewnością nie moż-
na uznać za model identyfikacyjny. Jest on raczej pewnego rodzaju warian-
tem modelu odpowiedzialności zastępczej – odpowiedzialności za działania 
osób działających w imieniu podmiotu zbiorowego i przysparzających mu 
korzyści. Odpowiedzialność ta ma charakter niesamoistny bowiem, podmiot 
zbiorowy nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku uniewinnienia 
osób fizycznych, a także wtórny, bowiem konieczne jest wcześniejsze skazanie 
osób fizycznych (ewentualnie warunkowe umorzenie postępowania). Rządo-
wy projekt ustawy nowelizującej OdpZbiorU wprowadzał model mieszany, 
przewidujący zarówno odpowiedzialność opartą na modelu identyfikacyjnym 
(odpowiedzialność za własne działania, utożsamiającym działania osób fizycz-
nych z działaniami podmiotu zbiorowego), jak i odpowiedzialność zastępczą 
(odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za cudze działania, w sytuacji gdy 
podmiot zbiorowy odniósłby korzyść w wyniku przestępnego zachowania 
osoby fizycznej).

W Wielkiej Brytanii odpowiedzialność organizacji nie jest uzależniona od 
odpowiedzialności osoby fizycznej. Mamy tu do czynienia ze swoistym mo-
delem odpowiedzialności, który opiera się o osobną instytucję przestępstwa 
nieumyślnego spowodowania śmierci w korporacji (corporate manslaughter). 
Naruszenie prawa przez organizację stanowi samoistną i pierwotną podstawę 
odpowiedzialności, brak jest konieczności skazania osób fizycznych bezpo-
średnio odpowiedzialnych za spowodowanie śmierci lub inne przestępstwa. 
CMCHA 2007 modyfikuje wcześniejszą doktrynę identyfikacji, rezygnując  
z konieczności udowodnienia, że konkretne osoby kierowały „umysłem  
i wolą” organizacji. Zamiast tego proponuje odpowiedzialność organizacji, 
gdy wykazane zostanie rażące niedbalstwo (gross negligence) kierownictwa 
wyższego szczebla.
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Zakres przedmiotowy ustaw polskiej i brytyjskiej także jest odmienny. 
W Polsce podmioty zbiorowe mogą odpowiadać tylko za określone przestęp-
stwa wymienione w zamkniętym katalogu w art. 16 OdpZbiorU. Natomiast 
CMCHA 2007 wprowadza odpowiedzialność podmiotu zbiorowego jedynie 
za jeden typ czynu zabronionego – nieumyślne spowodowanie śmierci w kor-
poracji. Ustawa ta nie pozwala na obarczanie odpowiedzialnością organizacji 
także za inne czyny zabronione, takie jak chociażby spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Dokonując analizy polskiej ustawy, wskazać należy, 
że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie można stworzyć kon-
strukcji prawnej podobnej do brytyjskiego corporate manslaughter. Katalog 
zawarty w art. 16 OdpZbiorU katalogiem wyczerpującym i nie zawiera on 
przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k.) 
ani innych przestępstw, których skutkiem jest śmierć człowieka (np. śmierć 
człowieka na skutek spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 
156 §3 k.k.). Ponadto, nie jest możliwe stosowanie części ogólnej kodeksu 
karnego z mocy art. 116 k.k., wobec czego do odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych nie mają zastosowania karnistyczne konstrukcje części ogólnej 
k.k., takie jak wina, umyślność, zamiar itp. Prowadzi to do wniosku, że pol-
skie przepisy nie zawierają odpowiednika brytyjskiej instytucji nieumyślnego 
spowodowanie śmierci w korporacji. Rządowy projekt nowelizacji dopuszcza-
jący odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za wszystkie czyny zabronione 
określone w kodeksie karnym, pozwalałby na utworzenie polskiego odpo-
wiednika corporate manslaughter. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego 
opierałaby się zasadniczo na naruszeniu art. 155 k.k., gdyby do nieumyślnego 
spowodowania śmierci doszło w związku z prowadzoną przez ten podmiot 
działalnością, poprzez działanie lub zaniechanie organu tego podmiotu lub 
członka jego organu. Instytucja ta byłaby podobna do corporate manslaughter, 
aczkolwiek charakteryzowałaby się także pewnymi różnicami. Przesłanką od-
powiedzialności za to przestępstwo nie byłoby rażące niedbalstwo, lecz jedna 
z form nieumyślności przewidzianych przez polskie prawo karne, a więc świa-
doma nieumyślność tj. „brak zamiaru popełnienia czynu zabronionego oraz 
przewidywanie możliwości popełnienia czynu zabronionego” (Wróbel i Zoll 
2016, art. 9 nb. 33) albo nieświadoma nieumyślność tj. „zdolność przewidze-
nia możliwości popełnienia czynu zabronionego” (Tamże).

Ponadto, polska ustawa zawiera karę pieniężną, której górna granica zo-
stała limitowana ustawowo, tymczasem CMCHA 2007 nie zawiera górnego 
ograniczenia możliwej do zasądzenia kary pieniężnej. O jej wysokości decydu-
je sąd indywidualnie w każdej sprawie.
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Zarówna polska, jak i brytyjska regulacja spotkały się z krytyką, chociaż 
dotyczy ona innych aspektów tych ustaw. Polskiej ustawie zarzuca się niską 
efektywność przepisów z uwagi na wtórny i niesamoistny charakter odpowie-
dzialności podmiotu zbiorowego powodujący konieczność wydania swoistego 
prejudykatu, zanim powstanie możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności 
podmiotu zbiorowego (Gałęski 2019). Na dowód nieskuteczności regulacji 
przytacza się niewielki odsetek tego typu spraw zawisłych przed sądami i mało 
dotkliwe sankcje stosowane przez sądy. Brytyjska ustawa krytykowana jest 
za ograniczenie przedmiotowe tylko do jednego rodzaju przestępstwa, nie-
dostrzeganie problemów systemowych występujących w organizacjach oraz 
trudności dowodowe w wykazaniu odpowiedzialności kierownictwa wyższego 
szczebla (Gobert 2008).

Podsumowanie

Analiza polskich i brytyjskich regulacji prawnych uwydatnia różne 
podejście ustawodawcy do problemu odpowiedzialności podmiotów zbio-
rowych. Brytyjski model, mimo iż nie pozbawiony pewnych mankamentów, 
posiada jednak duże znaczenie symboliczne, dając sygnał społeczeństwu bry-
tyjskiemu, że nadużycia korporacyjne nie będą tolerowane oraz może prowa-
dzić do tego, że kierownicy wyższego szczebla będą przykładać większą wagę 
do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w organizacji. CMCHA 2007 
stanowi z całą pewnością ciekawe podejście do problemu, wprowadzając swo-
isty model odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, oparty o odrębne prze-
stępstwo corporate manslaughter i karnistyczną instytucję rażącego niedbalstwa 
kierownictwa wyższego szczebla. Wydaje się, że model ten stanowi lepsze roz-
wiązanie od wcześniejszej doktryny identyfikacji, która wiązała się z poważny-
mi trudnościami dowodowymi i niewielką praktyczną skutecznością. Zgodzić 
należy się jednak z argumentami krytyków, że wprowadzenie odpowiedzial-
ności także za inne nadużycia korporacyjne, mogłoby przyczynić się do lepszej 
realizacji celu, jakim jest efektywne pociąganie do odpowiedzialności karnej 
organizacji za ich przestępne działania, które nie ograniczają się przecież jedy-
nie do spowodowania śmierci człowieka.

Na tym tle polski model może jawić się jako mało skuteczny i nieco 
anachroniczny, szczególnie z uwagi na uzależnienie odpowiedzialności pod-
miotu zbiorowego od uprzedniego wydania wyroku skazującego bądź wa-
runkowo umarzającego postępowanie wobec osoby fizycznej. Potwierdzają  
to dane o niewielkiej ilości spraw tego typu zawisłych przed sądami. Zgodnie 



99

BRYTYJSKIE PRZESTĘPSTWO CORPORATE MANSLAUGHTER...

z treścią uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej, w 2017 roku do pol-
skich sądów wpłynęło jedynie 14 spraw dotyczących odpowiedzialności kar-
nej podmiotów zbiorowych, w 2016 – 25 spraw, w 2015 – 14 spraw, w 2014 
roku – 31 spraw, a w 2013 – 26 spraw.

Odpowiedzialność wynikająca z OdpZbiorU ogranicza się tylko do wy-
raźnie wymienionych w niej przestępstw lub przestępstw skarbowych. Wśród 
nich brak jest artykułu 155 kodeksu karnego penalizującego nieumyślne 
spowodowanie śmierci, co prowadzi do wniosku, że pomimo iż oba kraje 
wprowadzają odpowiedzialność karną podmiotów zbiorowych, w Polsce nie 
występuje odpowiednik brytyjskiego przestępstwa corporate manslaughter.

Podjęta próba reformy miała na celu zdecydowanie unowocześnić system 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wprowadzając nowe narzędzia  
i instytucje prawne. Z uwagi na zaproponowaną zasadę utożsamiania przestęp-
nych czynów organów lub ich członków z czynami podmiotów zbiorowych 
i brak warunku uprzedniego skazania osób fizycznych do wszczęcia postę-
powania przeciw podmiotowi zbiorowemu, system przewidziany w projekcie 
nowelizacji mógłby okazać się bardziej skuteczny niż obecny. System ten po-
zwalałby także na stworzenie instytucji podobnej do brytyjskiego przestępstwa 
corporate manslaughter.
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CORPORATE MANSLAUGHTER  
W WIELKIEJ BRYTANII  

NA TLE POZOSTAŁYCH PAŃSTW 
RDZENIA ANGLOSFERY

Abstrakt: Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka 
corporate manslaughter, czyli spowodowania śmierci przez korpora-
cję. Analizie poddane zostały porządki prawne Wielkiej Brytanii oraz 
państw klasyfikowanych jako państwa rdzenia anglosfery – Australii, 
Kanady, Nowej Zelandii oraz Stanów Zjednoczonych. W piśmiennic-
twie wskazuje się na coraz większe znaczenie korporacji w życiu go-
spodarczym, politycznym, czy społecznym. Korporacje zyskują coraz 
większy wpływ na rzeczywistość, a ich działalność przyczynia się nie-
kiedy do katastrof, kryzysów, czy wypadków, toteż postuluje się zwięk-
szoną ich odpowiedzialność za czyny, które doprowadziły do śmierci 
osób fizycznych. W uwagach wprowadzających wskazano na proble-
my definicyjne związane z pojęciem korporacji oraz pojęciem mans-
laughter w anglosaskim prawie karnym. Charakterystyka i struktura 
kolejnych rozdziałów odpowiada kolejnym państwom, które stają się 
przedmiotem analizy. Pierwszym analizowanym porządkiem prawnym 
jest system prawa brytyjskiego, gdzie podstawowym aktem prawnym 
regulującym corporate manslaughter jest Corporate Manslaughter and 
Corporate Homicide Act 2007. Następny rozdział poświęcony jest 
sytuacji prawnej korporacji w przypadku spowodowania śmierci w ra-
mach australijskiego porządku normatywnego. W tym miejscu kluczo-
wy jest akt prawny Work Health and Safety Amendment (Industrial 
Manslaughter) Bill 2021, nowelizujący prawo australijskie pod tym 
względem. Kolejno przeanalizowane zostają także kwestie regulacyjne 
corporate manslaughter w Kanadzie (w odniesieniu do Bill C-45), No-
wej Zelandii (gdzie podstawę normatywną stanowi Crimes Act 1961 
oraz Health and Safety at Work Act 2015) oraz w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie nie istnieje akt prawny, który regulowałby tę problematykę, 
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lecz istnieją instytucję pozwalające na pociągnięcie do odpowiedzialno-
ści prawnokarnej korporacji. W opracowaniu przeważa metoda praw-
noporównawcza bazująca na ujęciu dogmatycznoprawnym, choć przy 
analizie porządków prawnych uwzględniony został także krótki prze-
gląd case study. Wspomagająca rozważania analiza case study jest istot-
na z uwagi na rozwojowy charakter corporate manslaughter – wybrane 
stany faktyczne pokazują rozwój instytucji, jej źródło lub przełomowe 
zastosowanie. Całość rozważań dopełnia podsumowanie. 

Słowa kluczowe: corporate manslaughter, common law, Wielka Bryta-
nia, anglosfera

UWAGI WPROWADZAJĄCE

Przedmiotem opracowania jest problematyka corporate manslaughter  
w Wielkiej Brytanii scharakteryzowana komparatystycznie w odniesieniu do 
pozostałych państw anglosaskich z tzw. „rdzenia anglosfery”. Wobec tak uję-
tego przedmiotu badań rozważania należy rozpocząć od zdefiniowania pojęcia 

„corporate manslaughter”. Owo pojęcie w państwach anglosaskich oznacza spo-
wodowanie śmierci przez osobę prawną (najczęściej przedsiębiorstwo). Tako-
wa konstrukcja normatywna ma na celu pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej korporacji za jej zawinione działanie, które doprowadziło do śmierci 
osoby lub grupy osób. Już na początku należy wzmiankowo zaznaczyć, że po-
jęcie corporate manslaughter na potrzeby niniejszego opracowania zamiennie 
określane będzie także jako „spowodowanie śmierci”. Sięgając do słowników 
angielsko-polskich zauważyć można, że o ile słowo „corporate” nie budzi więk-
szych wątpliwości translatorskich i tłumaczone jest jako „dotyczące spółki” 
(Bartnicki 2018, s. 112) (od „corporation” jako spółka, bądź korporacja), i że 
właśnie w tym znaczeniu słowo „corporate” funkcjonuje w zwrocie „corporate 
manslaughter”, o tyle pewnych trudności może nastręczać wyklarowanie po-
jęcia „manslaughter”, toteż warto posługiwać się nim precyzyjnie, tj. biorąc 
pod uwagę transnarodowe różnice pojęć normatywnych. Słownikowo „mans-
laughter” tłumaczone jest jako „nieumyślne spowodowanie śmierci” (Ibidem,  
s. 311), czy też „nieumyślne zabójstwo” (Ibidem, s. 226). Natomiast w pod-
ręczniku do angielskiego języka prawniczego „manslaughter” tłumaczone jest 
jako „spowodowanie śmierci” (Skorupa-Wulczyńska 2016, s. 219). Popraw-
nym tłumaczeniem wydaje się owo podręcznikowe tłumaczenie tego poję-
cia, gdyż abstrahuje ono od potencjalnej świadomości, bądź nieświadomo-
ści popełnienia czynu zabronionego, co jest problematyczne w przypadku 
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osób prawnych, a także nie używa słowa „zabójstwo”, które prokuruje dal-
sze problemy definicyjne (rozróżnienie między zabójstwem a morderstwem,  
a w języku angielskim rozróżnienia między murder, killing, homicide i mansl-
aughter) (choć wydaje się, że dyferencjacja pojęciowa słów murder, killing, ho-
micide oraz manslaughter jest bliska polskiej teorii prawa karnego, tj. postrze-
ganiu morderstwa jako zabójstwa kwalifikowanego (Góralski 2020, s. 37),  
a dystynkcje te zdaje się potwierdzać piśmiennictwo brytyjskie (Brookman 
2022, s. 8)). Definicyjnie chodzi zatem o przestępstwo spowodowania śmierci 
przez korporację, a więc doprowadzenie do utraty życia człowieka w sposób 
inny, niż poprzez morderstwo.

Przechodząc na pole eksplanacyjne „korporacji” trzeba powiedzieć,  
że jest ona wyrazem dążenia grupy podmiotów do realizacji określonych celów 
(Kopaczyńska-Pieczniak 2019, s. 19). Patrząc historycznie podbudowa kon-
strukcyjna korporacji została ukształtowana już w starożytnym Rzymie, gdzie 
określonym stowarzyszeniom, takim jak collegia, sodalitates, czy universitates 
przyznana została zdolność prawna, a przy tym podmioty te mogły być wy-
posażone we własne majątki (Ibidem). Traktowano je jako odrębne od swo-
ich członków, zarządców, czy reprezentantów podmioty prawa, dzięki czemu 
wykształciło się pojęcie „osoby prawnej”, długo utożsamiane z „korporacją” 
(Ibidem). Obecnie przyjmowana definicja pojęcia korporacji odnosi się do 
zróżnicowanych struktur prawnych, które odznaczają się wspólnymi cecha-
mi konstrukcyjnymi, spośród których szczególną kategorię stanowią spółki, 
również wykreowane – jako konstrukt prawny - jeszcze w czasie starożytnego 
Rzymu (jako societas) (Ibidem, s. 19-20). 

W prawie brytyjskim zaś normatywnym wspornikiem podmiotu kor-
poracyjnego stały się dwa akty prawne przyjęte przez tamtejszy parlament,  
tj. prawo o spółkach z 1884 r. (The Chartered Companies Act 1884 (47 & 48 
Vict c 56)) oraz ustawa o ograniczeniu odpowiedzialności akcjonariuszy  
z 1855 r. (The Limited Liability Act 1855 (18 & 19 Vict c 133)), gdyż jak 
zauważa się w piśmiennictwie, od tego momentu korporacja rozumiana jest 
jako odrębna osoba prawna, odgraniczona od swoich wspólników, bądź ak-
cjonariuszy, którzy - zachowując swoje prawa właścicielskie udziałów lub akcji 

- przestali działać jako podmioty niezależne, a zaczęli prowadzić sprawy spółki 
(a tym samym dążyć do realizacji wspólnego celu, najczęściej gospodarczego) 
poprzez organy korporacyjne (Kwiecińska 2020, s. 19) (choć oczywiście za-
strzec należy, że ta rewolucyjna zmiana, tj. rozdzielenie sfery właścicielskiej od 
zarządczej nie zmienia tego, że spółka powinna służyć interesom jej udziałow-
ców (Ibidem, s. 20)).
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Z czasem spółki koncentrowały coraz większy kapitał i osiągały niezwy-
kle wysokie zyski. Toteż pod względem ekonomicznym interes korporacji 
(spółki) jako łączny interes wspólników lub akcjonariuszy, który w skrócie 
można określać jako chęć osiągania zysków stopniowo zaczął przysłaniać 
interesy obywateli, a nawet strategiczne działania rządów (Księżyk 2012,  
s. 81). Dostrzeżono nawet zjawisko pozycjonowania praw i wolności korpora-
cji ponad prawami i swobodami ludzi, co D. Korten określił mianem „liber-
tarianizmu korporacyjnego” (Ibidem, s. 82). Korporacje prowadzą niekiedy 
politykę silnej ekspansji gospodarczej z pominięciem standardów społecznej 
odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, w skrócie: CSR), 
co może przyczyniać się do przypadków śmiertelnych, zaś takie kwestie jak 
problem odpowiedzialności korporacji za zanieczyszczenie środowiska, błędy 
medyczne, czy farmaceutyczne wydają się zyskiwać na znaczeniu.

Jak zostało wspomniane, w opracowaniu przeanalizowane zostaną pod 
tym kątem porządki prawne państw z tzw. „rdzenia anglosfery”, czyli Wiel-
kiej Brytanii, Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych 
(Browning 2021, s. 167;  Vucetic 2011, s. 1-2). Punktem wyjścia będzie oce-
na Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 (w skrócie: 
CMCH Act), który stanowi przełomowy akt prawny, gdyż po raz pierwszy 
spółki mogą być systemowo uznawane za winne spowodowania śmierci wsku-
tek błędów w prowadzeniu spraw, skutkujących rażącym naruszeniem prawa 
(Health and Safety Executive 2022). Potencjalnie porównywalnymi aktami 
prawnymi są: w Australii - The Work Health and Safety Legislation Amen-
dment (Industrial Manslaughter) Bill 2019; w Kanadzie - Bill C-45 2003; 
w Nowej Zelandii - Crimes Act 1961 oraz Health and Safety at Work Act 
2015 (wobec braku osobnej regulacji dotyczącej corporate manslaughter); zaś 
w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie kwestia corporate manslaughter 
nie została wyklarowana na poziomie ustawowym odnieść się należy m.in. do 
mechanizmu judicial dissolution, które pozwala sądowi na zakończenie bytu 
prawnego spółki z powodu wyrządzania znacznej szkody dla społeczeństwa.

Nadto scharakteryzowane zostaną po krótce najistotniejsze przykłady 
stanów faktycznych w zakresie corporate manslaughter we wspomnianych 
wyżej państwach. W duchu precedensu właściwego systemom anglosaskim 
(common law) doborem próby były w szczególności te sądowo rozważane 
przypadki corporate manslaughter, które stały się przełomowe i w większości 
poniżej wskazanych sytuacji prowadziły do zmian legislacyjnych, bądź szero-
kiej i ożywionej dyskusji na temat takowych zmian. I tak kolejno w przypad-
ku Wielkiej Brytanii chodzi o przypadek corporate manslaughter na gruncie 
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CMCH Act w sprawie Cotswold Geotechnical Holdings Ltd. (Morris 2022); 
w Australii – w sprawie Brisbane Auto Recycling Pty Ltd (Norton Rose Ful-
bright 2022); w Kanadzie – w sprawie Westray Mine Tragedy (stąd Bill C-45 
nazywany jest również „Westray Bill”) (Almond 2013, s. 45; Glasbeek 2013,  
s. 9-23); w Nowej Zelandii – w sprawach Pike River Mine (Gunning-
ham 2015, s. 736-758) oraz CTV Building (Blumenfeld 2018, s. 4-5); zaś  
w Stanach Zjednoczonych – przykładowo (z uwagi na stosunkowo dużą licz-
bę takich spraw cywilnych, lecz problem w ujęciu prawnokarnym; stosuje 
się jednak mechanizm o „prawnokarnej proweniencji”, tj. instytucję puniti-
ve damages) w sprawie przeciwko R. J. Reynolds Tobacco Company, gdzie 
kwota odszkodowania była jedną z rekordowych i wyniosła 23 mld dolarów 
(Lesman 2022). Elementy case study oparte na orzecznictwie mają stanowić 
dopełnienie dla rozważań dogmatycznoprawnych.

WIELKA BRYTANIA

Jak zaznacza N. Bourne, przed wejściem w życie Corporate Manslau-
ghter and Corporate Homicide Act 2007 procesy o niemyślne spowodowanie 
śmierci, w których ostatecznie dochodziło do skazania nie zdarzały się często 
(Bourne 2007, s. 319). Podstawową trudność procesową w przypadku proce-
su o niemyślne spowodowanie śmierci człowieka przez korporację sprawiała 
identyfikacja w korporacyjno-prawnej strukturze osoby faktycznie kierującej 
konkretną czynnością, która bezpośrednio doprowadziła do śmierci człowieka 
(Ibidem). W jednej ze spraw z 1999 r. sąd wskazał nawet, że należy odmówić 
zastosowania koncepcji, która zakładałaby pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej korporacji, gdyż – jak uzasadniano - korporacja może zostać skazana 
tylko wtedy, gdy „można wykazać, że przestępstwo popełniła identyfikowalna 
istota ludzka, która jest kierującym umysłem i wolą spółki” (Ibidem). Podej-
ście takie w praktyce uniemożliwiało uzyskanie wyroku skazującego spółkę  
w procesie karnym (Ibidem). Pierwszy udany proces miał miejsce w sprawie 
R. przeciwko Kite w 1996 r., gdzie dyrektor zarządzający niedużej spółki zor-
ganizował rekreacyjną wycieczkę kajakową dla nastolatków, podczas której 
doszło do wypadku i śmierć poniosło czterech nastolatków (sprawa znana jest 
w Wielkiej Brytanii jako „Lyme Bay canoeing disaster”; można dodać, że spra-
wa ta przyczyniła się nie tylko do dyskusji na temat corporate manslaughter, 
ale miała bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w obszarze regulacji ośrod-
ków i placówek dla młodzieży, zob. Activity Centres (Young Persons' Safety) 
Act 1995). Stan faktyczny przedstawiał się następująco: dyrektor zarządzający 
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spółki (Peter Kite) wysłał grupę uczniów na wzburzone morze i na skutek 
błędów kajaki wywróciły się, w wyniku czego cztery osoby utonęły, a inne 
odniosły poważne obrażenia (Law Teacher 2022). Spółce OLL Ltd przedsta-
wiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, przy czym niespodziewa-
nie doszło do przełomowego skazania w oparciu o tak skonstruowany zarzut,  
a wyrok skazujący został utrzymany (dyrektor zarządzający oraz spółka zosta-
li skazani za cztery zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci) (Ibidem). 
Wskazuje się, że początkowo zarzuty corporate manslaughter przypisywane 
były jedynie jednoosobowym przedsiębiorstwom, bądź małym strukturom 
korporacyjnym, gdzie łatwo można było zidentyfikować osobę odpowiedzial-
ną za czynność, która spowodowała śmierć człowieka („umysł kontrolujący”) 
(Ibidem). Stopniowo skazywane były również większe struktury korporacyjne. 
W sprawie R przeciwko Jackson Transport (Ossett) Ltd z 1996 r. chodziło  
o spółkę, która zatrudniała około 40 osób (Bourne 2007, s. 319). Co do stanu 
faktycznego, pracownik spółki prowadzącej działalność gospodarczą J. Hod-
gson zginął w maju 1994 r., gdy użył sprzętu parowego do wyczyszczenia 
zaworu w cysternie zatkanej toksycznymi chemikaliami (Ibidem). Jak pod-
kreślono w wyroku, przedsiębiorstwo nie zadbało o wyposażenie pracownika 
w stosownym sprzęt (zgodny z wymogami do takich prac), a także nie za-
pewniło szkoleń, czy nadzoru w tym zakresie (Ibidem). Kolejnymi przykła-
dami corporate manslaugter w Wielkiej Brytanii mogą być wyroki w sprawie 
Teglgaard Hardwood Ltd z 2000 r., gdzie spółka wraz z jednym z dyrekto-
rów zostali uznani za winnych spowodowania śmierci pracownika, którego 
przygniótł stos drewna podczas pracy w stoczni; English Bros Ltd z 2001 r., 
gdzie spółka zajmującą się budownictwem została skazana za spowodowanie 
śmierci pracownika pracującego na dachu, nie zapewniając mu odpowied-
nich zabezpieczeń do podjęcia tych czynności; czy sprawa Dennis Clothier 
& Sons z 2002 r., w której odpowiedzialność została przypisana spółce oraz 
jednemu z dyrektorów za spowodowanie śmierci pracownika przygniecionego 
dwudziestotonową naczepą (Bourne 2016, s. 36). Stopniowo zapadały zatem 
wyroki skazujące coraz większe spółki, o coraz bardziej złożonej strukturze 
korporacyjno-prawnej. Zdatność konstrukcji corporate manslaughter do przy-
pisywania odpowiedzialności karnej korporacjom zaczęła zyskiwać na znacze-
niu, jednak architektonika tejże instytucji zarysowana przez sądy odpowiadała 
bardziej charakterystyce małych przedsiębiorstw - działalności jednoosobowej 
oraz spółek liczących kilku udziałowców, gdzie granice odpowiedzialności 
w procesie decyzyjnym nie są tak dalece „rozmyte”, jak w dużych grupach 
kapitałowych, w których proces zarządzania i nadzoru dzielony jest między 
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wieloosobowe organy korporacyjne (i w tym sensie sama odpowiedzialność 
jest trudniejsza do dowiedzenia; staje się „zatarta”, „rozproszona”). Możliwość 
przypisywania odpowiedzialności dużym podmiotom („korporacyjnie rozbu-
dowanym”) stała się jednak wysoce pożądana, gdyż współcześnie problemem 
obrotu jest m.in. przestępczość prania pieniędzy, uchylanie się od opodat-
kowania, czy omawiane nieumyślne spowodowanie śmierci przez korporację 
(Law Teacher 2022). Trudność przypisania bezpośredniej odpowiedzialno-
ści za spowodowanie śmierci osobom prowadzącym działalność gospodarczą 
w formie spółek kapitałowych, gdzie decyzje podejmowane są przez orga-
ny, skłoniła ustawodawcę do wprowadzenia reżimu prawnego określonego  
w Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007. 

Na tym tle istniał jednak poważny dylemat regulatywny. W Corporate 
Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 klarownie wyłączono moż-
liwość ścigania prezesów i dyrektorów wyższego szczebla na mocy tejże usta-
wy za czyn nieumyślnego spowodowania śmierci przez korporację, mimo że  
w Komentarzu do Projektu Ustawy projektodawca twierdził, że nie znajduje 
uzasadnionego powodu, dla którego w Ustawie nie powinna zostać uwzględ-
niona odpowiedzialność osoby fizycznej za współsprawstwo w przestępstwie 
nieumyślnego spowodowania śmierci (Tombs 2018, s. 488-507). Sekcja 18 
CMCH Act stanowi, iż osobie fizycznej nie może być przypisana wina z ty-
tułu pomocnictwa, podżegania, czy ułatwiania popełnienia przestępstwa nie-
umyślnego spowodowania śmierci (no individual liability). Z Sekcji 1 CMCH 
Act wynika, że corporate manslaughter dotyczy sytuacji, w których osoba praw-
na jest winna popełnienia czynu w tym zakresie, w jaki jej działalność jest 
zarządzana lub zorganizowana i spowodowała śmierć osoby, czy też stanowi 
rażące naruszenie istotnego obowiązku nadzoru, jaki organizacja miała wobec 
tej osoby (relevant duty of care).  Pojęcie relevant duty of care rozumiane jest 
jako wykonywanie obowiązków, które spoczywają na korporacji wobec jej 
pracowników lub innych osób działających na rzecz organizacji lub świad-
czących usługi na jej rzecz i jest zakreślone szeroko – dotyczy obowiązków 
związanych z lokalem, obrotem towarami, świadczeniem usług, wykonywa-
niem jakichkolwiek czynności budowlanych lub konserwacyjnych, prowadze-
niem jakiejkolwiek działalności o charakterze handlowym, używaniem lub 
przechowywaniem przez organizację jakiegokolwiek urządzenia, pojazdu lub 
innej rzeczy. Podmiotem odpowiedzialnym może być zarówno spółka, ale 
też związek zawodowy, stowarzyszenie pracodawców, czy jednostka organiza-
cyjna policji. Korporacja jest winna popełnienia przestępstwa tylko wówczas, 
gdy sposób zarządzania lub organizacji jej działalności przez „kierownictwo 
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wyższego szczebla” stanowi istotny element naruszenia (przez owo „kierow-
nictwo” rozumie się działanie osób odgrywających znaczące role decyzyjne, 
przy czym chodzić może również o działanie faktyczne). Warto zwrócić uwagę 
także na właściwość rzeczową – otóż przestępstwo corporate manslaughter pod-
pada pod właściwość High Court of Justiciary.

Kluczowym wyrokiem dla ukonstytuowania się CMCH Act i pierwszym 
rozpatrywanym już na kanwie nowego ustawodawstwa była sprawa Cotswold 
Geotechnical Holdings z siedzibą w Gloucestershire, grupy kapitałowej, która 
została oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci geologa badającego 
warunki glebowe w wykopie na terenach przeznaczonych na cele budowla-
ne (pracownik zginął w osuwisku) (Harrington 2022). W CMCH Act prace 
budowlane ujęte zostały szeroko i rozumie się przez nie czynności związane 
z budową, instalacją, przebudową, rozbudową, ulepszeniem, naprawą, kon-
serwacją, dekoracją, czyszczeniem, rozbiórką lub demontażem dowolnego 
budynku lub konstrukcji, co dotyczy także nieruchomości gruntowej, czy ja-
kiegokolwiek urządzenia, pojazdu lub innej rzeczy.

AUSTRALIA

W Australii ustawodawca również dostrzegł konieczność uregulowania 
kwestii corporate manslaughter, jednak przestępstwo to nie zostało dodane od-
rębnym aktem ustawowym, lecz zostało uwzględnione w już istniejącej usta-
wie z 2011 r. Work Health and Safety Act 2011, nowelizacja tejże ustawy nosi 
nazwę Work Health and Safety Amendment (Industrial Manslaughter) Bill 
2021 (w skrócie: IMB). Jak widać sama nazwa australijskiej nowelizacji jest 
odmienna od nazewnictwa przyjętego w Wielkiej Brytanii – chodzi bowiem  
o industrial manslaughter (a nie corporate manslaughter). Zakres obowiązywa-
nia przepisów został zatem uściślony na poziomie terminologicznym i ukie-
runkowany na przestępczość związaną z przemysłem jako jedną ze sfer dzia-
łalności gospodarczej prowadzonej przez korporacje. Zasadniczo nowelizacja 
Work Health and Safety Act 2011 wprowadziła dwa nowe przestępstwa (zob. 
sekcja 34D IMB oraz 34E IMB). 

Norma ukonstytuowana w sekcji 34D IMB stanowi, że wina za nie-
umyślne spowodowanie śmierci przemysłowej może być przypisana osobie 
prowadzącej działalność gospodarczą (person conducting business or under-
taking). Znaczenie pojęcia „osoba prowadzącej działalność gospodarczą” 
odnaleźć można w Sekcji 5 Work Health and Safety Act 2011. Sprecyzo-
wano tamże, że dla celów ustawy nie ma znaczenia, czy osoba ta prowadzi 
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działalność gospodarczą samodzielnie, czy z innymi osobami oraz  czy działal-
ność gospodarcza lub przedsięwzięcie są prowadzone w celu osiągnięcia zysku.  
Jeśli działalność lub przedsięwzięcie jest prowadzone przez spółkę, odniesienie 
do osoby prowadzącej działalność lub przedsięwzięcie należy rozumieć jako 
odniesienie do każdego ze wspólników spółki. Z kolei osoba nie prowadzi 
działalności gospodarczej w zakresie, w jakim jest zatrudniona wyłącznie jako 
pracownik lub członek zarządu tej działalności lub przedsiębiorstwa. Przecho-
dząc do industrial manslaughter trzeba wskazać, że osoba prowadząca dzia-
łalność gospodarczą popełnia przestępstwo, jeśli pracownik lub inna osoba 
poniosła śmierć w miejscu pracy, w którym wykonywana jest działalność na 
rzecz tej spółki, niezależnie od tego, czy nastąpiło to w trakcie wykonywania 
pracy, bądź jeśli pracownik lub inna osoba ulega wypadkowi w miejscu pra-
cy, niezależnie od tego, czy w danym momencie były wykonywane obowiąz-
ki pracownicze. Korporacja odpowiada za wskazane przypadki w sytuacjach 
umyślnych i nieumyślnych (strona podmiotowa), a więc także wówczas, gdy 
niedbałe lub lekkomyślne działania spowodowały śmierć pracownika lub in-
nej osoby (ujęcie podobne jak w Wielkiej Brytanii, gdzie chodzi o relevant 
duty of care). Maksymalna kara w przypadku osoby fizycznej wynosi 25 lat 
pozbawienia wolności, zaś w przypadku prawnych 100 000 tzw. penalty units 
jako jednostek przyjętych do obliczania kar pieniężnych (inaczej niż w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie ma górnego limitu kar i zgodnie z wytycznymi kary swoją 
dotkliwością powinny być dopasowane do wielkości korporacji) (People Safe 
2022). Natomiast w sekcji 34E IMB uregulowano odpowiedzialność człon-
ka wyższej kadry kierowniczej (senior oficer), który popełnia przestępstwo in-
dustrial manslaughter, w przypadkach tożsamych, jak wskazane sekcji 34D 
IMB. Różnicę w tym zakresie stanowi środek penalny. Maksymalną karą jest 
kara 25 lat pozbawienia wolności; nie przewiduje się w tym miejscu alter-
natywności w postaci kary grzywny (gdy chodzi konkretnie o osobę wyższej 
kadry kierowniczej, a nie korporację jako strukturę korporacyjną, „w której”–  
czy też „poprzez którą” - działa osoba fizyczna).

Kluczowa sprawa w zakresie industrial manslaughter w Australii dotyczy-
ła śmierci pracownika spółki, który został przygnieciony do ciężarówki przez 
cofający wózek widłowy obsługiwany przez innego pracownika (Norton Rose 
Fulbright 2022). Pracownik zmarł wskutek doznanych obrażeń, zaś samo 
zdarzenie wypadku zostało zrejestrowane przez kamerę monitorującą teren 
zakładu pracy, więc sytuacja dowodowa jawiła się jako względnie klarowna 
(Ibidem). Sędzia wskazał, że dyrektorowie wiedzieli o zagrożeniu bezpieczeń-
stwa swoich pracowników, ale świadomie zlekceważyli to zagrożenie (Ibidem). 
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Skazani zostali dyrektorzy (kara w zawieszeniu) oraz korporacja (ostatecznie 
na karę 3 mln dolarów grzywny) (Ibidem). Jednak, co warte podkreślenia, to 
istotne orzeczenie zapadło na gruncie Sekcji 34C Work Health and Safety Act 
2011, co pokazuje, że możliwe było skuteczne przypisanie winy w procesie 
karnym korporacji jeszcze przed wejściem nowelizacji, tj. IMB 2021.

KANADA

Bill-45 jest aktem prawnym rangi federalnej, który stanowił nowelizację 
kanadyjskiego kodeksu karnego (Criminal Code) i wszedł w życie 31 marca 
2004 r. (Canadian Centre for Occupational Health and Safety 2022). Nowe-
lizacja polegała m.in. na dodaniu do kodeksu karnego sekcji 217.1 Criminal 
Code, który stanowi, że każda osoba, która podejmuje się lub jest uprawniona 
do kierowania wykonywaniem pracy lub wydawaniem poleceń innej osobie, 
ma prawny obowiązek podjęcia rozsądnych kroków, by zapobiegać obraże-
niom ciała tej osoby lub jakiejkolwiek innej osoby w wyniku tej pracy lub 
polecenia. Sama zaś możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej przez 
korporacje została przesądzona w znowelizowanych przepisach natury ogólnej 

– sekcji 22.1 and 22.2 Criminal Code. Ustawodawca kanadyjski w sekcji 22.1 
przewidział, że organizacja może być oskarżona, jeśli działała w zakresie swo-
ich uprawnień a jeden z jej przedstawiciel jest oskarżony, lub gdy dwóch lub 
więcej przedstawicieli organizacji (representatives) postępuje (poprzez działa-
nie lub zaniechanie), w taki sposób, że gdyby zachowanie tylko jednego z nich 
byłoby przestępne, to przestępny charakter działania można przypisać tak-
że pozostałym. Ponadto w Sekcji 22.1 Criminal Code przewidziano, że gdy 
dyrektor wyższego szczebla odpowiedzialny za aspekt działalności organizacji, 
który jest istotny dla popełnienia przestępstwa, odchodzi - lub dyrektorzy 
wyższego szczebla, wspólnie, odchodzą - w sposób znaczący od standardu sta-
ranności, którego w danych okolicznościach można byłoby oczekiwać, rów-
nież można przypisać odpowiedzialność samej korporacji. Natomiast z Sekcji 
22.2 Criminal Code wynika, że w odniesieniu do przestępstwa, które wymaga 
od oskarżyciela udowodnienia winy - innej niż niedbalstwo - organizacja jest 
oskarżona, jeśli działając z zamiarem przynajmniej częściowego przysporzenia 
korzyści organizacji, jeden z jej wyższych funkcjonariuszy: działał w zakresie 
swoich uprawnień i jest oskarżony; działając w zakresie swoich uprawnień, 
kieruje pracą innych przedstawicieli organizacji w taki sposób, że podejmują 
oni działania lub dopuszczają się zaniechań stanowiących znamiona przestęp-
stwa; bądź, że wiedząc, iż przedstawiciel organizacji popełnia przestępstwo, 
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nie podejmuje wszelkich rozsądnych środków w celu powstrzymania go od 
dokonania przestępstwa. Podkreśla się, że Bill-45 (warto pamiętać, że numery 
ustaw wykorzystywane są w Kanadzie ponownie, toteż pod tą nazwą obo-
wiązuje obecnie ustawodawstwo dotyczące konopi indyjskich) przewiduje 
nowe zasady przypisywania odpowiedzialności karnej organizacjom, w tym 
korporacjom, ich przedstawicielom i osobom kierującym pracą innych (Ibi-
dem). Wprowadzenie poprawki do kanadyjskiego kodeksu karnego miało na 
celu unowocześnienie prawa w zakresie ponoszenia odpowiedzialności karnej 
przez korporację (Department of Justice 2022, s. 2).

Sprawą, która stanowiła asumpt do dokonania tejże nowelizacji była 
sprawa Westray Mine. W dniu 9 maja 1992 r. 26 górników straciło życie 
w kopalni Westray w hrabstwie Pictou w Nowej Szkocji w Kanadzie, kiedy 
nagromadzony metan i pył węglowy zapaliły się i spowodowały wybuch, choć 
przed wybuchem pracownicy, działacze związkowi i inspektorzy zgłaszali sze-
reg zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa w kopali (Ibidem, s. 1). Wskazuje 
się na zaniedbania w zakresie projektu i konserwacji szybów wentylacyjnych, 
nieutrzymanie poziomu metanu i pyłu węglowego na bezpiecznym poziomie 
oraz niebezpieczny układ wydobywczy, który wymuszał pracę w ryzykownych 
tunelach, a także na wady w procedurach i brak stosownych szkoleń (O'Mal-
ley 2022).

NOWA ZELANDIA

Rozpatrując problematykę corporate manslaughter na gruncie prawa no-
wozelandzkiego wyjściowo należy zwrócić uwagę na sekcję 160 Crimes Act 
z 1961 roku, która została znowelizowana 12 marca 2019 roku (sekcja 6 
Crimes Amendment Act 2019).  Sekcja 160 (1) stanowi, że zabójstwo może 
być zawinione lub niezawinione. Natomiast zgodnie z sekcją 160 (2), zabój-
stwo jest zawinione, jeżeli polega na pozbawienia życia jakiejkolwiek osoby: 
(a) w wyniku czynu zabronionego; lub (b) w wyniku zaniechania wykonania 
lub przestrzegania obowiązku prawnego lub (c) w wyniku obu tych czynów 
łącznie; lub (d) w wyniku doprowadzenia tej osoby groźbą lub obawą użycia 
przemocy lub podstępem do wykonania czynności powodującej jej śmierć; 
lub (e) w wyniku umyślnego zastraszenia dziecka poniżej 16 roku życia lub 
osoby chorej. Według sekcji 160 (3), z wyjątkiem postanowień sekcji 178, 
zawinione zabójstwo to morderstwo lub nieumyślne spowodowanie śmierci. 
Natomiast w sekcji 160 (4) sprecyzowano, że zabójstwo, które nie jest zawi-
nione, nie jest przestępstwem. Przepisem, który precyzuje obowiązki prawne, 
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określone w sekcji 160 (2) (b) Crimes Act 1961 jest sekcja 150A (2) tego aktu 
prawnego, gdzie określono, że dla celów niniejszej części, osoba ponosi od-
powiedzialność karną za zaniechanie lub niewykonanie obowiązku prawnego 
lub dokonanie czynu bezprawnego, do którego odnosi się niniejsza sekcja, 
tylko wtedy, gdy w danych okolicznościach zaniechanie lub czyn bezprawny 
stanowi poważne odstępstwo od standardu staranności oczekiwanego od roz-
sądnej osoby, do której odnosi się ten obowiązek prawny lub która dokonuje 
tego czynu bezprawnego. Przepis 150A został dodany nowelizacją z 19 marca 
2012 r. Widać już zatem, że regulacje pozwalające przypisywać korporacjom 
odpowiedzialność karną za spowodowanie śmierci zostały dodane dzięki no-
welizacjom Crimes Act z 1961, choć nowelizacje te nie dotyczyły bezpośred-
nio odpowiedzialności korporacji, lecz raczej precyzowały („rozbudowywały”) 
definicyjną stronę przestępczości związanej z pozbawieniem życia. Należy 
jednak zauważać, że możliwość przypisywania korporacjom niektórych praw 
i obowiązków w sferze publicznoprawnej (tj. poza „czystym” prawem handlo-
wym w warunkach prywatnoprawnych) zastrzeżonych dotychczas dla osób 
fizycznych uwzględniona została w sekcji 29 New Zealand Bill of Rights Act 
1990. W przepisie tym ustawodawca przesądził, że o ile postanowienia Bill of 
Rights nie stanowią inaczej, postanowienia Bill of Rights stosuje się, tak dale-
ce jak to jest możliwe, na korzyść wszystkich osób prawnych, jak i na korzyść 
wszystkich osób fizycznych. Zatem w ostatnim przepisie Bill of Rights Act 
1990, który ze swojej natury dotyczy podstawowych praw i obowiązków osób 
fizycznych ustawodawca przesądził o możliwości odpowiedniego stosowania 
tejże ustawy do osób prawnych. W Bill of Rights Act 1990 mowa przykłado-
wo o takich prawach jak prawo do życia (sekcja 8), prawo do wolności od tor-
tur, okrutnego, poniżającego lub nieproporcjonalnie surowego traktowaniu 
czy karania (sekcja 9), prawo do wolności od tego, by nie być poddawanym 
eksperymentom medycznym lub naukowym bez zgody (sekcja 10), prawo do 
wolności od dyskryminacji bez ze względu na jej przyczyny, zgodnie z Hu-
man Rights Act 1993 (sekcja 19), czy prawo do tego, by nie być samowolnie 
aresztowanym lub zatrzymanym (sekcja 22). Sama możliwość odpowiedniego 
(w całości, z uwzględnieniem różnic, bądź wcale) stosowania przepisów Bill 
of Rights Act 1990 do osób prawnych wskazuje na dalekosiężność i komplek-
sowość przyjmowania konstrukcyjnej „fikcji osoby prawnej” jako podmiotu 
prawa zbliżonego do osoby fizycznej.

 Powracając zaś do ścisłej problematyki corporate manslaughter trze-
ba wskazać, że znowelizowane przepisy Crimes Act z 1961 nie dają jednak 
same w sobie wystarczającej podstawy do przypisania odpowiedzialności 
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karnej korporacji za spowodowanie śmierci człowieka. Dzieję się tak w dużej 
mierze dlatego, że skomplikowane jest określenie zaniechania lub niewyko-
nania obowiązku prawnego. Dla szerszego spojrzenia na obowiązki ciążące 
na przedsiębiorstwach prawo nowozelandzkie odwołuje się do Health and 
Safety in Employment Act 1992. Health and Safety in Employment Act 1992 
jest ustawą regulującą odpowiedzialność pracodawców za szkody wyrządzone 
pracownikom przy pracy, w tym sensie powiedzieć trzeba, że ustawa ta jest 
częścią tamtejszego prawa pracy (choć bezpośrednio nie jest to część prawa 
ubezpieczeń społecznych, gdyż ustawa odnosi się głównie do obowiązków 
pracodawców i pracowników w zakresie reguł bhp oraz partycypacji pracow-
ników w procesach unikania wypadków przy pracy, a także odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone osobom trzecim przez pracowników, gdyż jak stanowi 
sekcja 15, każdy pracodawca podejmie wszelkie możliwe kroki w celu zapew-
nienia, że żadne działanie lub zaniechanie działania przez pracownika pod-
czas pracy nie zaszkodzi żadnej innej osobie). W sekcji 6 tego aktu prawnego 
wskazano, że  każdy pracodawca podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podczas pracy, a w szczególności 
podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu, by: (a) zapewnić i utrzymać bez-
pieczne środowisko pracy dla pracowników; oraz (b) zapewniać i utrzymywać 
w należytym stanie urządzenia służące bezpieczeństwu i zdrowiu pracowni-
ków w czasie pracy; oraz (c) zapewniać, by instalacje używane przez pracow-
ników w pracy były tak rozmieszczone, zaprojektowane, wykonane i utrzymy-
wane, by były bezpieczne dla pracowników; oraz (d) zapewniać, aby w czasie 
pracy pracownicy nie byli narażeni na zagrożenia wynikające z rozmieszczenia, 
usuwania, organizowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, lub 
użytkowania rzeczy (i) w ich miejscu pracy; lub (ii) w pobliżu ich miejsca 
pracy i pod kontrolą pracodawcy; oraz (e) opracować procedury postępowa-
nia w nagłych wypadkach, które mogą wystąpić w czasie, gdy pracownicy są 
w pracy. Health and Safety in Employment Act 1992 jest zatem kluczowym 
aktem prawnym dla interpretacji, czym w danym stanie faktycznym było-
by zaniechanie lub niewykonanie obowiązku prawnego, które spowodowa-
ło śmierć człowieka (jako znamienia przestępstwa spowodowania śmierci).  
W odniesieniu do corporate manslaughter w Nowej Zelandii formułowane 
są postulaty de lege ferenda. J. Wong wskazuje na konieczność stosowania 
wprost reguł odpowiedzialnościowych znanych w Wielkiej Brytanii, a tym sa-
mym na konieczność odejścia utrwalonej i funkcjonującej w Nowej Zelandii 
tzw. „doktryny identyfikacji”, pozwalającej „poszukiwać” odpowiedzialności 
karnej osób prawnych w powiązaniu ze stroną podmiotową przestępstwa –  
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tj. w „poszukiwaniu” w strukturach korporacji osoby fizycznej odpowiedzial-
nej „za działania i stan psychiczny”. Spółka działa przez osoby fizyczne, jej 

„umysł”, który kieruje jej działaniami, jest „umysłem spółki” (dochodzi tu 
zatem do odejścia od tzw. „odpowiedzialności zastępczej spółki”, gdyż nie 
rozpatruje się działań spółki przez pryzmat fikcji spółki jako odrębnego pod-
miotu, ale bardziej poprzez „zasadę identyfikacji” z działaniami człowieka) 
(Wong 2006). Badanie powiązania między działaniami spółki poprzez organy 
a stanem świadomości osoby fizycznej sprawującej funkcje w organie pozwala 
na „zacieranie się” odpowiedzialności. Jak wskazał J. Wong, w praktyce zanie-
dbanie pojedynczej osoby rzadko jest jedyną przyczyną śmierci lub obrażeń 
ciała w miejscu pracy - na ogół są one raczej wynikiem niepowodzenia sys-
temów kontroli ryzyka (Ibidem). Warto także przytoczyć dwie inne refleksje 
brane pod uwagę przy rozważaniu regulacji w perspektywie de lege ferenda.  
J. Wong zwrócił bowiem ponadto uwagę na problem dostępności (stoso-
walności) katalogu kar – w tym miejscu postuluje się poszerzenia katalogu 
ujętego w kodeksie karnym, jak choćby objęcie nadzorem przedsiębiorstwa, 
jako że „dostępność” grzywny jako jedynej przewidzianej dla osób prawnych 
dolegliwości sankcyjnej, wydaje się być zbyt wąska (Ibidem) (pozostawiająca 
zbyt małe pole dla dyskrecjonalnej władzy sędziego - luz orzeczniczy skoncen-
trowany jest wyłącznie na wymiarze kary, a nie jej rodzaju). Odrębnym pro-
blemem wydaje się kwestia reżimu odpowiedzialności karnej na styku prawa 
karnego i innych reżimów prawnych, jak choćby prawa ubezpieczeń, gdyż 

- jak dostrzeżono - nadmierna regulacja, czy surowość sankcji może spowodo-
wać, że bardziej niebezpieczna działalność gospodarcza (jak na przykład prace 
rozbiórkowe) stopniowo jest coraz mniej uchwytna w zakresie ubezpieczenia, 
samo ubezpieczenie staje się zaś coraz droższe, co w konsekwencji znacznie 
zwiększa koszty prowadzenia takich działalności.

 Jedną z dwóch istotnych spraw, na podstawie których kształtowała 
się w Nowej Zelandii odpowiedzialność corporate manslaughter, była sprawa 
Pike River Mine. Stan faktyczny przedstawiał się następująco: 19 listopada 
2010 r. w kopalni doszło do wybuchu metanu, który stężony był w miej-
scach wcześniejszych prac wydobywczych w wyniku czego śmierć poniosło 
29 górników (NZ History 2022). Śledztwo wykazało systemowe problemy 
w przemyśle górniczym, a problemy w Pike River były przykładem syste-
mowo nieodpowiedniego nadzoru nad kopalnią ze strony zakładu pracy,  
a także regulatora, gdyż wskazano na niedostateczność przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie omawianego Health and Safety  
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in Employment Act 1992, którego formalne standardy podlegały stadialnej 
dezintegracji („rozprężeniu norm”) (Ibidem). 

Drugą istotną sprawą może kazus CTV Building. S. Blumenfeld zwraca 
uwagę, że wniesienie oskarżenia w sprawie śmierci 115 osób, które ponio-
sły śmierć w wyniku zawalenia się budynku CTV podczas trzęsienia ziemi  
w Christchurch w 2011 r. nie było możliwe wobec dwóch inżynierów budyn-
ku (kwestia przedawnialności), co wywołało szeroką dyskusje w przestrzeni 
publicznej na temat odpowiedzialności karnej osób prawnych, tym bardziej, 
że katastrofa ta miała miejsce niedługo po katastrofie Pike River Mine (Blum-
fenfeld 2022). Zdaniem S. Blumenfelda, w Nowej Zelandii wciąż istnie-
je potrzeba kompleksowej regulacji corporate governance, na wzór brytyjski,  
z systemową i odrębną ustawą (Ibidem).

STANY ZJEDNOCZONE

W kontekście Stanów Zjednoczonych wskazuje się, że wysiłki czynione 
w kierunku wypracowania konstruktu normatywnego, który pozwoliłby na 
ściganie korporacji za spowodowanie śmierci, wychodziły z pragmatyczne-
go myślenia o zrównoważeniu rosnącej władzy korporacji nad życiem spo-
łecznym i gospodarczym (Harlow 2011, s. 128). Podążając w tym kierunku, 
 federalny sąd apelacyjny orzekł w sprawie United States v. Van Schaick, że 
korporacja może być winna spowodowania śmierci swoim bezprawnym dzia-
łaniem (Ibidem). Orzeczenie to wydane zostało na kanwie katastrofy statku 
parowego, w której zginęły setki osób, a korporacyjny armator został oskarżo-
ny o nieumyślne spowodowanie śmierci w oparciu o federalną ustawę morską, 
która zabraniała oszukańczych i niedbałych praktyk w zakresie bezpieczeń-
stwa (Ibidem). Sąd wskazał, że właściciel parowca, który nie stosuje się do 
przepisów nakazujących zaopatrzenie go w środki ratunkowe i odpowiednie 
urządzenia przeciwpożarowe, albo nie dostarczając żadnego, albo dostarczając 
te, które są nieodpowiednie, niesprawne i bezużyteczne i nie odpowiadają 
przepisom regulującym bezpieczeństwo, jest winny naruszenia prawa i pod-
lega ściganiu, co również dotyczy odpowiedzialności za śmierć pasażerów  
i załogi (Federal Reporter 2022, s. 593). W 1909 roku, czyli pięć lat póź-
niej, Sąd Najwyższy w sprawie United States v. New York Central & Hud-
son River R. Co. podzielił rozumowanie wynikające z wyroku United States  
v. Van Schaick (Harlow 2011, s. 128-129), co do potencjału ponoszenia przez 
korporację odpowiedzialności za swoich pracowników (agentów). W tejże 
sprawie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozpatrywał stan faktyczny  
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w odniesieniu do The Elkins Act, czyli ustawy, która nakładała na spółki zakaz 
udzielania rabatów określonym kontrahentom (US Supreme Court - Justitia 
2022). Pozwana spółka dopuszczała się udzielania niedopuszczalnych raba-
tów związanych z przewozem materiałów. Skutkiem tych transakcji jest to, 
że pozwany bezprawnie i umyślnie udzielił rabatu z naruszeniem przepisów 
o regulowaniu handlu (Interstate Commerce Act of 1887), przez co mienie 
było transportowane przez wspomnianą korporację po niższej stawce aniżeli 
wymieniona w obowiązujących taryfach. Inne orzeczenia konsekwentnie po-
zwalały na pociągnięcie korporacji do odpowiedzialności, również w sprawach 
o spowodowanie śmierci, jak w przypadku sprawy State v. Lehigh Valley Ra-
ilroad, gdzie Sąd Najwyższy stanu New Jersey zezwolił na ściganie spółki ko-
lejowej za nieumyślne spowodowanie śmierci na skutek zaniedbania (Harlow 
2011, s. 129). Sąd wskazał, że należy przypisywać odpowiedzialność korpo-
racjom, chyba że w naturze przestępstwa lub charakterze kary przewidzianej 
za to przestępstwo istnieją elementy uniemożliwiające pociągnięcie korporacji 
do odpowiedzialności (Ibidem).

Takowym elementem, który rodził problemy zarówno natury dogma-
tycznoprawnej, jak i praktycznej, był „element psychiczny”, czyli stan świa-
domości podmiotu dokonującego nieumyślnego pozbawienia życia osoby 
fizycznej, gdyż koncepcyjnie poszukiwano „przejścia” stanu świadomości 
pracownika (agenta) na ogólny świadomościowy stan staranności korpora-
cji. Jak zaznacza P.J. Schott, korporacja, sama w sobie  nie posiada zdolno-
ści umysłowych, a „umysłem i stanem umysłowym korporacji” jest umysł  
i stan umysłowy osób zatrudnionych przez korporację, bądź kierujących nią 
(Schott 1998, s. 803). Oskarżenie może być wniesione przeciwko korporacji, 
aby pociągnąć do odpowiedzialności „kogoś”, gdy nie można wyodrębnić in-
dywidualnej odpowiedzialności, jak choćby w sytuacji, kiedy w spowodowa-
nie katastrofy zaangażowanych było wielu pracowników, dla których wspól-
ny pozostawał element mens rea (Ibidem). Mens rea w systemach prawnych 
państw common law, określany także mianem winnego umysłu (quilty mind), 
to „tzw. mentalny element przestępstwa”, który stanowi „odpowiednik pol-
skiej strony podmiotowej czynu zabronionego i analogicznie jak w naszym 
kraju może przyjąć formę zamiaru bezpośredniego (intention) i ewentualnego 
(oblique intent), lekkomyślności (recklessness) lub zaniedbania (negligence)”, zaś 
„przykładem ostatniej postaci mens rea, niemającym dokładnego odzwiercie-
dlenia w polskim systemie normatywnym, są wiedza (knowledge) lub wiara 
(belief)” (Jankowska-Prochot 2019, s. 56). Innymi słowy, pojęcie mens rea 
charakteryzuje „wewnętrzne nastawienie sprawcy do popełnionego przezeń 
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czynu, a więc odbicie podjętego zachowania w sferze jego przeżyć psychicz-
nych, których treść warunkuje możliwość przypisania winy” (Lewna 2018, 
s. 67). W piśmiennictwie mówi się niekiedy, że mens rea stanowi element 
winy (fault element) (Chan i Simester 2011, s. 381). Należy w tym miejscu 
podkreślić, że „rozróżnienie na treść psychiczną i wolitywną nie występuje  
w doktrynie anglosaskiego prawa karnego” (Brzostek 2018, s. 100). W za-
kresie mens rea w nawiązaniu do corporate manslaughter nie sposób odmówić 
trafności stwierdzeniu P.J. Schotta, że „zbiorowa wiedza pracowników korpo-
racji może wystarczyć do stwierdzenia świadomego naruszenia przepisów pra-
wa karnego, pomimo braku dowodu, że jakikolwiek pojedynczy pracownik 
zamierzał popełnić przestępstwo lub nawet wiedział o faktach operacyjnych, 
które doprowadziły do naruszenia” (Schott 1998, s. 803). Jak kontynuuje  
P.J. Schott: „Na przykład, korporacja może być z powodzeniem ścigana, gdy 
jeden z agentów wie o niebezpiecznym elemencie w korporacji i uważa, że 
istnieją odpowiednie środki ostrożności, a inny agent wie, że te środki ostroż-
ności nie są stosowane. Jednakże, aby oskarżyć korporację, musi istnieć „wy-
starczająco ścisły związek” (sufficiently close relationship) pomiędzy korporacją 
i agentem (ami) posiadającym wymagane mens rea a agentem (ami) popeł-
niającym(mi) czyn zabroniony” (Ibidem). Trudności interpretacyjne budzić 
może sformułowanie „wystarczająco ścisły związek”. Wydaje się, że związek 
oznacza działanie sprawcy w sferze umożliwiającej mu popełnienie konkret-
nego przestępstwa – co jest tropem zapożyczonym z sądownictwa cywilnego, 
gdzie w orzecznictwie zaczyna poszukiwać się odpowiedzialności pracodaw-
ców za czyny niedozwolone popełnione przez ich pracowników na przykład 
na tle seksualnym, gdzie da się wykazać „wystarczająco ścisły związek” między 
popełnionym czynem, osobą pokrzywdzoną a pozycją pozwanego jako pra-
cownika (Sheley 2019, s. 823) (przestrzeń pracy staje się przestrzenią, two-
rzącą punkt wspólny dla działań sprawcy, pokrzywdzenia oraz miejsca i czasu 
popełnienia czynu). 

Mimo powyższych wątpliwości sądy w Stanach Zjednoczonych dysponują 
możliwością zakończenia bytu korporacji jako osoby prawnej, która popełni-
ła czyn zabroniony (tzw. instytucja judicial dissolution). Represją prawnokarną 
staje się – przekładając rzecz na polskie warunki normatywne – rozwiązanie 
spółki i wykreślenie spółki z rejestru (czyli zakończenie jej bytu prawnego).  
W piśmiennictwie amerykańskim istnieje jednak dyskusja, co do formy zakoń-
czenia bytu korporacji w następstwie prawomocnego wyroku za czyn corporate 
manslaughter. D.I. Grossman, zbierając koncepcje teoretycznoprawne, wskazu-
je na potencjalność unieważnienia statutu korporacji (jako „opcji nuklearnej”, 
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lecz prawdopodobnie jedynie skutecznej) (Grossman 2016, s. 711). Innymi 
mechanizmami judicial dissolution (mechanizmu nazywanego także corpora-
te death penalty) mogłaby być grzywna, która doprowadziłaby ostatecznie do 
postępowania upadłościowego w korporacji (co jednak może nie doprowadzić 
do upadłości, gdyż płynność finansowa może w praktyce być zapewniana na 
kilka sposobów, np. finansowaniem dłużnym, bądź poprzez finansowanie wła-
sne zewnętrzne - jak w przypadku wpłat na kapitał podstawowy, pozyskiwania 
kapitału ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej (agio), proces dopłat 
inwestorskich, czy venture capital; a także poprzez formy finasowania własnego 
jak przykładowo poprzez podwyższenie kapitału zapasowego (Mioduchowska-

-Jaroszewicz 2011, s. 155); w efekcie czego wyrok sądowy skazujący korporację 
na corporate death penalty nie doprowadzi do jej faktycznej upadłości – wyrok 
zostanie „ubezskuteczniony” przez pomocowe formy finansowania). Jako po-
tencjalne formy corporate death penalty rozważane były także kary pozbawie-
nia wolności dla kluczowych dyrektorów lub członków zarządu, bezpośrednio 
karząc osoby odpowiedzialne za monitorowanie działalności spółki (Grossman 
2016, s. 712) (w przyjęciu założenia, że dotychczasowy, właściwy i zapewniają-
cy zyski sposób prowadzenia spraw spółki zostanie uniemożliwiony wydaje się 
mrzonką – spółka mogłaby znaleźć nowych dyrektorów, czy kandydatów na 
członków organów korporacyjnych; kara taka wydawałaby się z jednej strony 
fikcją, z drugiej zaś strony nie byłaby bezpośrednio wymierzona w osobę prawną, 
lecz w osoby fizyczne, przez co powielałaby jedynie przepisy karne dotyczące 
przestępstw popełnianych przez osoby fizyczne), bądź zakazanie spółkom dzia-
łalności w głównych obszarach lokalizowanych jako przedmiot ich działalności 
(Ibidem) (co również nie wydaje się rozwiązaniem skutecznym, choćby z uwagi 
na to, że spółki działać mogłyby w takich wypadkach jak niektóre osoby fizycz-
ne, tj. czerpać zyski z uprzednio popełnionych czynów zabronionych, dzieląc się 

„know-how” w tym zakresie, a nawet budować na tym swoją rozpoznawalność, 
kreując rozpoznawalność wymierną rynkowo; tu: ciekawa wydaje się ilustra-
tywna uwaga wygłoszona przez amerykańskiego polityka i kandydata na prezy-
denta w 2012 r. - M. Romney’a, że „korporacje są ludźmi” (Romanowski 2018,  
s. 71)).

Zgodnie z uwagami wprowadzającymi w przypadku Stanów Zjed-
noczonych należy zwrócić uwagę na wyrok przeciwko R. J. Reynolds To-
bacco Company. Koncerny tytoniowy został oskarżony o spowodowanie 
śmierci palacza (Lesman 2022). Przed sądem podniesiono, że „koncern ty-
toniowy umyślnie zataił zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia i uza-
leżniające właściwości swoich produktów” (Ibidem). Wskazuje się, że „poza 
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odszkodowaniem karnym w wysokości 23,6 mld dolarów, sędzia zasądził 
także odszkodowanie kompensacyjne w wysokości ponad 16 mln dolarów” 
(Ibidem). Instytucja odszkodowania karnego (punitive damages) to „odszko-
dowanie zasądzane w trybie procesu cywilnego obok lub ponad wysokość 
odszkodowania pełniącego cel wyłącznie restytucyjny, zwanego odszkodowa-
niem kompensacyjnym” (Adrych-Brzezińska 2018, s. 38). Wyrok przeciwko. 
J. Reynolds Tobacco Company wydaje się istotny nie tylko ze względu na 
rozmiar zasądzonego odszkodowania (jedna z najwyższych kwot w historii), 
ale przede wszystkim z uwagi na powołaną w nim instytucję odszkodowania 
karnego, która jest częścią prawa prywatnego a jednak pełni rolę „na pogra-
niczu” prawa karnego i prawa cywilnego. Instytucja ta wydaje się wpisywać 
w trend przenikania się prawa publicznego i prywatnego. Zwrócenie uwagi 
na tę instytucję w ramach tematycznych niniejszego opracowania oraz na jej 

„publiczno-prywatny” charakter jest istotne przede wszystkim w celu posta-
wienia hipotezy, że instytucja ta stanowi forpocztę dla konstytuowania się 
odpowiedzialności corporate manslaughter w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

– choć istnieje pewna tradycja takiej odpowiedzialności (co było zaprezento-
wane powyżej) – nie istnieje osobny przepis ani akt prawny (wzorem innych, 
analizowanych porządków prawnych państw rdzenia anglosfery) regulujący tę 
odpowiedzialność, choćby był uboczny, czy wtórny (dodany) do generalnej  
i pierwotnej ustawy prawnokarnej. 

PODSUMOWANIE

Wskazać należy, że – jak słusznie zwraca uwagę P. Almond - początek 
XXI wieku należy do ery kapitalizmu megakorporacyjnego, gdzie charakte-
rystyczną tendencją jest wzrost dominacji korporacji multinarodowych jako 
instytucji wywierających wpływ na gospodarkę, politykę i społeczeństwo (Al-
mond 2013, s. 34). Tendencjom tym powinny towarzyszyć postulaty de lege 
ferenda, które zakładałyby zwiększoną odpowiedzialność za działania lub za-
niechania korporacji doprowadzających do katastrof, kryzysów (tu interesu-
jącym problemem może być kwestia odpowiedzialności korporacji za kryzysy 
finansowe, na przykład za kryzys z 2008 r.) i wypadków (Ibidem). W tym 
kontekście konieczność prawnokarnej odpowiedzialności korporacji, w tym 
odpowiedzialności za spowodowanie śmierci (corporate manslaughter), wciąż 
wydaje się zyskiwać na znaczeniu.

Mimo zwiększonego zainteresowania omawianą instytucją, wciąż nie-
rozwiązane pozostają problemy normatywne. Jak wskazała A.A. Razak  
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w rozprawie doktorskiej z zakresu corporate manslaughter, „tendencja do po-
ciągania korporacji do odpowiedzialności karnej za śmierć w miejscu pracy 
śmierci w miejscu pracy rozwijała się powoli przez lata. Istniały trzy wyraźne 
przeszkody prawne sądów do uznania korporacji za winną zarzutu zabójstwa” 
(Razak 2022, s. 200). Po pierwsze, wyjściową przeszkodą była trudność zde-
finiowania korporacji jako osoby prawnej, która mogłaby ponosić odpowie-
dzialność karną (Ibidem). Po drugie, problematyczne było zagadnienie winy 
w kontekście popełnienia przestępstwa umyślnego przez korporację (Ibidem). 
Po trzecie, znaczne wątpliwości budziła kwestia rodzaju i wymiaru kary za 
corporate manslaughter (Ibidem). Analiza wybranych porządków prawnych 
z jednej strony udziela odpowiedzi na powyższe wyzwania regulacyjne, z dru-
giej zaś strony pogłębia ryzyka legislacyjne i uwypukla niedoskonałości (po-
cząwszy od poziomu koncepcyjnego „umysłu kontrolującego” po problema-
tykę rodzaju i wymiaru kary). Przy wszystkich zastrzeżeniach widać jednak, że 
brytyjski akt prawny w tym zakresie należy do nowoczesnych i przełomowych 
rozwiązań, który bez wątpienia może stanowić (i stanowi) wyznacznik dla re-
gulacji corporate manslaughter w innych państwach rdzenia anglosfery, z tym 
zastrzeżeniem, że nie jest on powielany wprost.

Ponadto – w ramach podsumowania - należy zaproponować szersze 
spojrzenie na omawianą problematykę i wskazać, że wypracowanie przeko-
nującego konstruktu normatywnego, pozwalającego na przypisywanie odpo-
wiedzialności prawnokarnej korporacjom, mogłoby być przydatne w rozważa-
niach na temat konstrukcji odpowiedzialności karnej w przypadku korporacji 
posługujących się sztuczną inteligencją. Świat nauki nie przestaje poszukiwać 
stosownych form regulacji sztucznej inteligencji, co wydaje się być motywo-
wane przede wszystkim potrzebą wypracowania ścieżki odszkodowawczej na 
drodze cywilnoprawnej. Jednak zaistniały już sytuacje, w których doszło do 
spowodowania śmierci przez urządzenia kierowane przez sztuczną inteligencję, 
co rodzi zasadne pytania także o odpowiedzialność prawnokarną. Przykładem 
może być śmiertelny wypadek, który spowodował samochód kierowany przez 
algorytm sztucznej inteligencji (Widłak 2021, s. 159-160). Odpowiedzial-
ność za corporate manslaughter może mieć swoje perspektywiczne znaczenie 
także w tym kontekście. 
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Od Kuby Rozpruwacza do 
Wayne’a Couzens’a. Prawnokarne 

i kryminologiczne aspekty 
przemocy wobec kobiet ze skutkiem 

śmiertelnym w Wielkiej Brytanii

Abstrakt: Celem artykułu jest zbadanie i porównanie regulacji dot. 
zjawiska przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym w Wielkiej 
Brytanii w świetle Gilliganowskiej teorii wstydu i przemocy z wykorzy-
staniem badań nad przemocą prof. Jane Monckton-Smith i dorobku 
kryminologii feministycznej. Podstawowym pytaniem postawionym  
w dysertacji będzie kwestia skuteczności istniejących przepisów z za-
kresu ochrony kobiet przed przemocą domową, mechanizmów prze-
ciwdziałania przemocy m.in. efektywności programów prewencji prze-
mocy o najwyższym stopniu ryzyka zagrożenia tzw. narzędzia MARAC 
(Multi-Agency Risk Assessment Conference) oraz modelu DASH (Dome-
stic Abuse, Stalking and Honour Based Violence Assessment Model). Au-
torka, uwzględniając specyfikę brytyjskiego common law w pierwszej 
kolejności przedstawi polskiemu odbiorcy historyczny rys brytyjskich 
regulacji przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym oraz za-
równo prawnokarna jak i kryminologiczna ewolucja tego przestępstwa  
w kierunku jego coraz większej typizacji i specyfikacji (zob. infanticide, 
domestic homicide, femicide). Na podstawie Monckton’owskiej krymi-
nologicznej teorii osi zabójstw (homicide timeline) wyróżniającej osiem 

* W 2021 roku pełniła funkcję koordynatorki wykonawczej pierwszego w Polsce Obserwato-
rium ds. kobietobójstw w Centrum Praw Kobiet
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etapów przemocy bezpośrednio poprzedzających zabójstwo (8 stages 
to domestic homicide) - autorka zweryfikuje obecnie funkcjonujące  
i stosowane w praktyce modele przeciwdziałania przemocy równolegle 
występujące w porządku angielskim, szkockim (trójstopniowy system 
kaledoński) i walijskim, oceniając istniejące w nich luki oraz zbierając 
głosy doktryny w zakresie ich zmian de lege ferenda. Szczególna uwaga 
zostanie poświęcona systemowi angielskiemu i porównawczej analizie 
danych policyjnych z ostatnich trzech lat dotyczących liczby przypad-
ków zabójstw kobiet na tle przemocy domowej przed i po wybuchu 
pandemii COVID-19. W artykule, zgodnie z tytułem, uwzględnio-
ne również zostaną słynne kazusy sądowo-policyjne zabójstw kobiet 
na tle przemocy (m.in. Kuby Rozpruwacza, Wayne Couzens’a i Sary 
Everard), które poruszyły brytyjskie społeczeństwo, obecna i legitymi-
zowana przemoc kulturowa wobec kobiet, jak również takie inicjatywy 
obywatelskie (m.in. Counting Dead Women) czy akademickie (Femici-
de Census) mające na celu zwiększenie transparentności danych o za-
bójstwach kobiet na tle przemocy w rodzinie lub nienawiści do kobiet.

Słowa kluczowe: kryminologia, przemoc wobec kobiet, angielskie, 
walijskie i szkockie prawo karne

„Nie brak zdolności w kobietach był przyczyną, której przypisywano 
taki (nierówny) porządek rzeczy, ale interes społeczeństwa tj. interes 
mężczyzn; tak samo jak interes państwa (raison d’etat), tj. pewne wzglę-
dy rządów w celu utrzymania istniejącej władzy zdawały się usprawiedli-
wiać najstraszniejsze zbrodnie” John Stuart Mill (1883, s. 86)

Uwagi wstępne

Zgodnie z danymi Office for National Statistics dla Anglii i Walii co roku 
w wyniku zabójstw na tle przemocy domowej życie traci średnio 150-200 
kobiet (ONS 2021). Liczby te rosną, gdy uwzględnimy również Szkocję (ok. 
10 kobiet na rok) i słabo zaludnioną Irlandię Północną (ok.7 kobiet na rok). 
Kobiety giną z rąk obecnych lub byłych partnerów, znajomych mężczyzn, 
osób, które budzą ich zaufanie. Wiek i wykształcenie nie mają znaczenia, 
choć przeważają osoby młode z klasy średniej. W latach 2009-2018 zgodnie 
z raportem Femicide Census (Brennan, Ingala-Smith 2020)1 w Anglii i Walii 

1 https://www.femicidecensus.org/wp-content/uploads/2020/02/Femicide-Census-Redefi 
ning-an-Isolated-Incident.pdf [dostęp: 22.05.2022]
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życie w wyniku zabójstwa ze strony partnera straciło ok. 278 (na 936) kobiet 
w wieku powyżej 60 lat. Brytyjski system przeciwdziałania przemocy, zgod-
nie ze zdaniem ekspertów (Monckton-Smith, 2020; Brennan, Ingala-Smith 
2020) pozostaje jednak niewydolny od lat, a korzeni jego paternalistycznych 
regulacji antyprzemocowych i obecnej sytuacji możemy szukać już za czasów 
(paradoksalnie kilkakrotnie będącej pod panowaniem królowych monarchiń, 
a jednak wciąż opresyjnej dla kobiet) Anglii średniowiecznej (Castor 2015) 
elżbietańskiej (Field 2018) czy wiktoriańskiej (Rubenhold 2021). Celem arty-
kułu, oprócz próby oceny funkcjonalności obecnie obowiązujących regulacji 
i polityk antyprzemocowych na gruncie brytyjskim jest intencja autorki do 
pokazania problemu przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym jako 
części szerszej perspektywy historycznego i kulturowego procesu wykluczania 
kobiet jako obywatelek i ograniczania ich wolności i praw do samodzielnej 
egzystencji przez wieki. Artykuł zostanie wzbogacony o pogłębioną analizę 
kryminologiczno-historyczną i porównanie tego co przez zabójstwo i przemoc 
wobec kobiet rozumie brytyjski ustawodawca w XXI wieku. 

Różne rodzaje i typy zabójstwa w prawie brytyjskim 
a przemoc wobec kobiet 

W brytyjskim systemie common law w przeciwieństwie do większości 
krajów europejskich należących do kręgu prawa kontynentalnego nie istnie-
je pojęcie kodeksu karnego, który regulowałby wyczerpująco wszystkie prze-
stępstwa lub chociażby ich przeważającą większość. Zgodnie z obowiązują-
cym w Wielkiej Brytanii porządkiem prawnym prawo karne rozproszone jest  
w różnych ustawach, a czyny zagrożone sankcjami karnymi dzieli się na prze-
stępstwa prawa precedensowego (common law offences) mające swoje źródło  
w orzecznictwie sądowym oraz przestępstwa ustawowe (statutory offences) 
(Herring 2018 s. 5). Przykładem przestępstw pierwszego typu - nieujętych 
w żadnej ustawie jest przestępstwo zabójstwa (Ashworth 2010, s. 1-5). Actus 
reus2 zabójstwa jako kategorii ogólnej wypracowanej przez precedens są ta-
kie elementy jak: bezprawne zachowanie człowieka, którego rezultatem jest 
śmierć innego człowieka. Samo homicide zaś w zależności od mens rea3 w tym 
przypadku uzależnionego od winy sprawcy i powziętego zamiaru pozbawienia 

2 Zewnętrzne elementy przestępstwa. W polskiej nauce prawa karnego bardziej znanej jako 
strona przedmiotowa przestępstwa.
3 Wewnętrzne elementy przestępstwa. W polskiej nauce prawa karnego bardziej znanej jako 
strona podmiotowa przestępstwa
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życia lub spowodowania poważnych obrażeń cielesnych (malice aforetho-
ught) dzieli się na morderstwo (murder) oraz inne przypadki pozbawienia 
życia (manslaughter). Klasyczna definicja morderstwa została stworzona już  
w 1797 roku przez prawnika, sir Edwarda Coke’a w „Institutes of the Laws 
of England”:

„Przestępstwo morderstwa jest popełnione, gdy osoba o zdrowym umy-
śle i odpowiednim wieku bezprawnie zabije inną osobę, pozostając 
pod opieką Królowej, z zamiarem bezprawnego pozbawienia jej życia 
lub spowodowania poważnych obrażeń cielesnych (Frąckowiak 2011, 
s.136; Loveless 2018, s.231-251)

Definicja ta była wielokrotnie dopracowywana przez brytyjską judykatu-
rę, która wprowadzała do niej istotne zmiany jeszcze w latach osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych XX wieku. W dalszej części artykułu w celu upo-
rządkowania będę posługiwać dwoma terminami: terminem generycznym 
zabójstwa (homicide) odnoszącym się zarówno do morderstw (murder), jak  
i innych przypadków zabójstw (manslaughter) dotyczących obu płci oraz ter-
minem femicide oznaczającym zabójstwo kobiety ze względu na jej płeć i zy-
skującym coraz większą popularność w publikacjach kryminologicznych. 
Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa będą zaś na potrzeby tej pracy ro-
zumiane szeroko, zgodnie z art. 3 Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet4 i przemocy domowej jako: „wszelkie akty fizycznej, 
seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w rodzi-
nie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi mał-
żonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miej-
sce zamieszkania, czy też nie”.5 Warto w tym miejscu również zwrócić uwagę 
na to co łączy zjawisko przemocy wobec kobiet i uprzednio zarysowane przeze 
mnie pojęcie zabójstwa. Jak dowodzą badania kryminologów i specjalistów  
z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z kręgu anglosaskiej 

4 Art. 3 pkt a Przemoc wobec kobiet to naruszenie praw człowieka oraz forma dyskryminacji 
kobiet, w tym wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które prowadzą lub mogą prowadzić 
do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet,  
w tym również groźby takich aktów, sytuacje przymusu lub arbitralnego pozbawienia wolności, 
zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu  
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia  
11 maja 2011 r. (Dz.U. 2015 poz. 961)
5 Wielka Brytania jedynie podpisała treść Konwencji stambulskiej, ale jej nie ratyfikowała,  
w związku z czym pomimo sprzeciwów i protestów społeczeństwa i ekspertów nie stanowi 
ona na jej terytorium obowiązującego prawa (stan prawny na maj 2022). Konwencja od  
1 lipca 2019 roku obowiązuje natomiast i chroni w zakresie przeciwdziałania przemocy 
domowej obywatelki Irlandii.
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kryminologii feministycznej (Emerson Dobash, Russell 2009; Monckton-
-Smith 2019) eskalująca przemoc wobec kobiet w związku, często bywa pre-
ludium do zabójstwa partnerki lub partnera. Może zatem prowadzić zarówno 
do sytuacji, w której to stosujący przemoc partner zabija partnerkę wykorzy-
stując jej zależność od siebie, swoją siłę fizyczną bądź gorsze, niekomfortowe 
położenie partnerki, jak również do przypadków zabójstw partnerów przez 
same kobiety najczęściej w wyniku długotrwale i uporczywie stosowanej wo-
bec nich przemocy. Ten ostatni typ zabójstwa często nazywany w literaturze 
zabójstwem tyrana domowego bądź zabójstwem kuchennym (domestic tyrant 
murder) pokazuje, że sytuacja, w której znajduje się dotknięta przemocą ko-
bieta jeśli chodzi o poziom napięcia i stresu przypomina ciągły atak terrory-
styczny. Zdaniem wielu psychologów takie porównanie jest w pełni uzasad-
nione, gdyż długotrwałe tkwienie w sytuacji przemocowej może stać się dla 
kobiety na tyle nie do zniesienia, że wobec nieskuteczności mechanizmów ją 
przed nią chroniących, wyuczonej bezradności i strachu (syndrom kobiety 
bitej – battered women syndrome) decyduje się ona na jedyny (według niej), 
skuteczny sposób uwolnienia się od sprawcy – zabójstwo (McPherson 2019,  
s. 381-390). Warto dodać, że w literaturze coraz częściej spotyka się głosy, że 
zamiast mówić o syndromie kobiety bitej należałoby ze względu na możliwość 
odczuwania podobnego stanu również przez dzieci bądź innych członków ro-
dziny narażonych na przemoc mówić raczej o formie zespołu stresu pourazo-
wego (PTSD - posttraumatic stress disorder). Jak podkreśla w swoich badaniach 
linii orzeczniczej szkockich sądów karnych badaczka Rachel McPherson ze 
Scottish Centre for Crime and Justice Review zespół stresu pourazowego coraz 
częściej pojawia się jako przesłanka wyłączająca lub znacząco łagodząca odpo-
wiedzialność sprawczyń zabójstw partnera w szkockim orzecznictwie, co  
w przyszłości może stać się fundamentem do wykształcenia się zupełnie nowe-
go konceptu obrony koniecznej w związku z doświadczeniem przemocy do-
mowej (domestic abuse defence)6. Wracając jednakże do różnych związków, 
jakie może mieć przemoc wobec kobiet z zabójstwem coraz bardziej powszech-
ne i widoczne zarówno w statystykach kryminalnych, jak i w nauce stają się 
również przypadki zabójstw dzieci7 kobiet doświadczających przemocy z rąk 
ich byłych lub obecnych partnerów jako forma zemsty na partnerce  

6 Zob. Galbraith v HM Advocate; Wendy Graham v HM Advocate https://www.scotcourts.
gov.uk/search-judgments/judgment?id=6c8f8aa6-8980-69d2-b500-ff0000d74aa7 [dostęp: 22. 
05.2022]
7 Obserwuje się również przypadki znęcania się bądź zabijania zwierząt partnerek.
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i stosowania tzw. przemocy zastępczej (ang. vicarious violence)8. Sprawca prze-
mocy zastępczej często wykorzystuje słabość nieletnich, krzywdzi i narusza ich 
integralność fizyczną lub psychiczną, aby zaszkodzić partnerce psychicznie. 
Budzi w niej w ten sposób cierpienie, ból i poczucie winy spowodowane nie-
możnością ich obrony (Abramczyk 2021).W brytyjskiej literaturze krymino-
logicznej w przypadku zabójstw na tle przemocy wobec kobiet najczęściej 
spotyka się takie określenia jak: morderstwo partnera/partnerki - intimate 
partner murder (Dobash 2009), zabójstwo partnera/partnerki - intimate part-
ner homicide (Office of National Statistics 2021), zabójstwo rodzinne - fami-
lial homicide offence (Morrison 2012) lub zwłaszcza w nurcie kryminologii 
feministycznej - kobietobójstwo z rąk partnera - intimate partner femicide 
(Monckton-Smith 2020; Johnson, Eriksson, Mazerolle,Wortley 2019) w sy-
tuacji, gdy pokrzywdzona pozostawała w relacji ze sprawcą. Jakkolwiek pierw-
sza ustawa dotykająca kwestii przemocy domowej w Wielkiej Brytanii została 
uchwalona w 2004 roku, to jednak nie mówiła ona wprost czym jest przemoc 
domowa, ani przemoc wobec kobiet, a punktowała jedynie, że w przypadku 
zabójstw w środowisku domowym służby policji powinny zwracać szczególną 
uwagę czy nie doszło do nich na tle przemocy domowej9. Legalna definicja 
przemocy wobec kobiet w brytyjskim ustawodawstwie została wprowadzona 
dopiero niecały rok temu 30 kwietnia 2021 roku na podstawie Domestic Abu-
se Act (dalej: DAA). Zgodnie z nią za przemoc domową (domestic abuse) uważa 
się każde przemocowe zachowanie (abusive behaviour) osób powyżej 16 roku 
życia i ze sobą osobiście związanych (personally connected)10, przy czym za oso-
by osobiście związane uznaje się małżeństwo, osoby pozostające w związku 
partnerskim, osoby zaręczone (narzeczonych), osoby mające zawrzeć związek 
partnerski, osoby utrzymujące ze sobą intymną relację, będące w relacji rodzi-
cielskiej, osoby ze sobą spokrewnione. Pod terminem abusive behaviour kryje 
się zaś przemoc fizyczna i seksualna, gwałtowne i zagrażające życiu zachowa-
nie, opresyjna kontrola (coercive control), przemoc ekonomiczna czy przemoc 
psychologiczna, emocjonalna, jak również inne formy przemocy. Jak podkre-
śla brytyjska organizacja Women’s Aid uchwalenie i wejście w życie tej ustawy 
było kamieniem milowym i uwieńczeniem wielu lat starań o formalnoprawne 

8 https://www.express.co.uk/news/uk/1537665/Jordan-Monaghan-murders-guilty-Blac  
kburn-court-news https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/father-who-murdered-two- 
 children-22499336 [dostęp: 22.05.2022]; https://www.bbc.com/news/uk-england-cambridge 
 shire-60302523 [dostęp: 22.05.2022]
9 Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/  
2004/28/section/5?timeline=false [dostęp: 22.05.2022]
10 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/17/part/1/enacted [dostęp: 22.05.2022]
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uznanie istnienia tego przestępstwa przez brytyjskie organizacje walczące o 
przestrzeganie podstawowych praw człowieka11, m.in. z tego względu, że po 
raz pierwszy rozszerzała krąg osób pokrzywdzonych przemocą domową na 
dzieci, powołała do życia urząd Komisarza ds. przemocy domowej, jak rów-
nież wprowadzała szerszy katalog przestępstw związanych z przemocą, m.in: 
poseparacyjną opresyjną kontrolę (post-separation coercive control), poddusza-
nie (suffocation) lub zagardlenie (strangling) czy groźbę rozpowszechnienia 
prywatnych zdjęć partnera lub partnerki o charakterze seksualnym (threats to 
disclose private sexual images)12. Warto dodać, że jednym z ratio legis wprowa-
dzenia specyficznej formy usiłowania zabójstwa, jaką jest duszenie był fakt, że 
jak wynikało z większości raportów organizacji i zespołów zajmujących się 
wykrywaniem i zapobieganiem przypadkom przemocy wśród czynników wy-
sokiego ryzyka (high risk factors) poprzedzających zabójstwa partnerskie w 
90% była okoliczność uprzedniego duszenia partnerki przez sprawcę13. Co 
ciekawe, badania pokazują, że wielu sprawców „nie dusi, żeby zabić, ale aby 
pokazać, że może to zrobić”. Sprawcy stosują podduszanie jako narzędzie do 
wywierania władzy i kontroli oraz do wzbudzania strachu u pokrzywdzonej, 
który ma na celu je sparaliżować, a stosującym przemoc zapewnić długotrwałe 
posłuszeństwo i bierność w podejmowaniu jakichkolwiek form obrony ze 
strony ofiary. Nowa ustawa antyprzemocowa z 2021 roku (Domestic Abuse 
Act, dalej: DAA) ujednoliciła również instytucje prewencyjne jak natychmia-
stowy policyjny nakaz ochrony Domestic Abuse Protection Notice (dalej: 
DAPN) oraz sądowy nakaz ochrony Domestic Abuse Protection Order, które 
zastąpiły szereg już istniejących i rozproszonych w różnych ustawach środków 
ochrony pokrzywdzonych przemocą domową. Dodatkowo ustawa wprowa-
dziła zakaz przesłuchiwania pokrzywdzonych przemocą domową w obecności 
sprawcy oraz ujednoliciła instruktaż dla policji jak postępować w przypadku 
wpłynięcia wniosku o ujawnienie danych sprawcy przemocy bądź powzięcia 
informacji o ewentualnej przemocowej przeszłości sprawcy (Domestic Violence 
Disclosure Scheme). Instruktaż stanowi odpowiedź na wprowadzone ustawą 

11 W 2017 roku sama królowa Elżbieta II zaapelowała do parlamentu o szybsze uchwalenie 
ustawy o przemocy domowej https://www.gov.uk/government/speeches/queens-speech-2017 
[dostęp: 22.05.2022]
12 Samo przestęptswo revenge porn zostało wprowadzone jeszcze w 2015 roku na podstawie 
Serious Crime Act.
13 https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/CWJ%20non-fatal%20strangulation.
Committee%20briefing.21.5.20.pdf [dostęp: 22.05.2022]
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Clare (Clare’s Law)14 w 2014 roku w Anglii i Walii15 regulacje określające 
sposób, w jaki funkcjonariusze policji mogą ujawnić historię nadużyć danej 
osoby osobom trzecim, które mogą być narażone na przemoc domową. Ujaw-
nienie informacji może się odbywać dwutorowo jako forma tzw. prawa do 
pytań (right to ask), gdy wniosek o ujawnienie informacji o ewentualnej prze-
szłości kryminalnej partnera składa obecna partnerka lub osoba trzecia, jak 
również prawa do wiedzy (right to know), gdy policja sama z urzędu informuje 
obecną partnerkę o potencjalnym zagrożeniu. Zgodnie z danymi brytyjskiej 
Prokuratury (Crown Prosecution Service) w roku kończącym się w marcu  
2021 r. w Anglii i Walii złożono 12 192 wniosków w ramach right to know,  
z których 6405 (ponad połowa) zakończyła się ujawnieniem informacji,  
a więc była zasadna (w przypadku braku historii przemocy policja nie przeka-
zuje informacji wnioskującemu). W tym samym okresie w Anglii i Walii zło-
żono 17 916 wniosków w ramach right to ask, z czego 7037 skutkowało 
ujawnieniem.

Podsumowując, jak pokazują różne przypadki i rodzaje zabójstw ko-
biet i członków ich rodzin, jak również przyjęte przez Wielką Brytanię nowe 
przepisy w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet kontynuacją  
i tragicznym finałem stosowania przemocy partnerskiej często jest zabójstwo. 
Dlatego tak wielką wagę należy przywiązywać do uprzedniego planowania  
i stosowania odpowiednich polityk prewencyjnych traktujących przemoc do-
mową jako high risk factor w kontekście zabójstw. W dalszej części artykułu 
(rozdział IV) mam nadzieję pokazać, jak przedstawione w części teoretycznej 
brytyjskie mechanizmy antyprzemocowe funkcjonują w praktyce.

Historyczne i kulturowe uwarunkowania 
przemocy wobec kobiet w Wielkiej Brytanii 

Określenie początków stosowania pierwszych form przemocy wobec 
kobiet jest zadaniem niezwykle trudnym (jeśli nie niemożliwym z uwagi na 
ciągły rozwój historiografii i badań nad historią kobiet) niektórzy badacze 
hiszpańscy szacują, że pierwsze udokumentowane przypadki znęcania się nad 

14 Ustawa nosi imię Clare Wood zamordowanej przez swojego byłego partnera w Manchesterze 
2 lutego 2009 roku. Funkcjonariusze policji wiedzieli, że mężczyzna ma bogatą przeszłość 
kryminalną w zakresie stosowania fizycznej przemocy wobec kobiet, ale nie pomimo to nie 
zapewnili kobiecie żadnej ochrony, posiłkując się brakiem możliwości prawnych. https://www.
bbc.com/news/uk-england-manchester-13506721 [dostęp: 22.05.2022]
15 Podobne rozwiązania wprowadzono również w 2016 roku w Szkocji, a w 2018 w Irlandii 
Północnej.
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kobietami uwarunkowanego płcią występowały już nawet 4000 lat temu. 
(Venegas, Venegas, Reverte 2019), inni przedstawiciele (Field 2018;) podno-
szą, że szukanie ewentualnej cezury jest o tyle niecelowe, że zamiast szukania 
sztucznych granic, należałoby raczej zwrócić uwagę na sam długotrwały i głę-
boko zakorzeniony w historii ludzkości proces wykluczania i dyskryminowa-
nia kobiet zarówno przez kulturę patriarchalną panującą przez wiele wieków 
w większości państw na świecie, jak i będące jej bezpośrednim wytworem nie-
przyjazne kobietom prawa tworzone przez męskocentryczne społeczeństwa. 
W tym kontekście warto przyjrzeć się niektórym historycznym instytucjom 
common law, które w sposób bezpośredni pozbawiały kobiety podmiotowo-
ści, traktowały jako własność swojego małżonka bądź też jak pokazuje histo-
ria pięciu zamordowanych przez Kubę Rozpruwacza w 1888 roku kobiet ze 
względu na niski status społeczny trywializowały ich śmierci, wymazując je ze 
zbiorowej historii, a dając pierwszeństwo ich tajemniczemu zabójcy (Ruben-
hold 2021). Wielka Brytania jakkolwiek będąca poza orbitą systemu konty-
nentalnego i słynąca ze stworzenia swoich unikalnych praw ukształtowanych 
zarówno przez tradycje normańskie, jak i celtyckie nie uniknęła jednak wpły-
wów romańskich16. Podobnie jak w prawie rzymskim, przez wieki aż do końca 
XIX wieku obowiązywała tam w praktyce podobna do figury pater familias 
zasada, że władzę w rodzinie dzierży jedynie mężczyzna, a kobieta, która nie 
ma męskiego „opiekuna” lub też odziedziczonego po nim majątku umożliwia-
jącemu jej samodzielną egzystencję pozostaje skazana na życie na marginesie 
społecznym (D’Cruze, Jackson 2009). Wiele dziewiętnastowiecznych źródeł 
z epoki zarówno literackich(Defoe 1948; Hardy 1993), jak i historycznych 
pokazywało również hipokryzję ówczesnego wymiaru sprawiedliwości (pozo-
stającego w rękach mężczyzn)17 i podwójne standardy zarówno w sferze sek-
sualnej (odmienna penalizacja zdrady małżeńskiej lub separacji w przypadku 

16 Co ciekawe do dzisiaj jednym z symboli odparcia najazdu Rzymian na ówczesne terytoria 
Brytanii w I wieku pozostaje kobieta – królowa plemienia Icenów - Boudika.
17 Tematem na osobną rozprawę naukową pozostają do dziś nierozliczone masowe 
kobietobójstwa mające historycznie miejsce na terytorium zarówno Anglii, Walii, jak i Szkocji 
w ramach tzw. „polowań na czarownice” będących w praktyce szukaniem kozła ofiarnego 
wśród kobiet, które zagrażały pozycji mężczyzn lub Kościoła. Dopiero w marcu 2022 roku 
premierka Szkocji Nicola Sturgeon przeprosiła za te zbrodnie. https://www.polishexpress.
co.uk/oficjalne-przeprosiny-wladz-szkocji-za-polowanie-na-czarownice-i-wymordowanie- 
tysiecy-kobiet-miedzy-xvi-a-xviii-wiekiem [dostęp: 22.05.2022]
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kobiet i mężczyzn)18 czy niedawanie wiary przez sądy zeznaniom kobiet z kla-
sy średniej zgłaszających, że mąż stosuje wobec nich przemoc19, o których 
wspomina angielski filozof i liberał demokratyczny, twórca słynnego dzieła 
krytykującego nierówność płci – John Stuart Mill:

„Nie można jednocześnie utrzymać władzy męża i obronić żony przed 
nadużyciem tej władzy. Wszystkie usiłowania muszą być daremne,  
a oto co je niweczy (…) dowiódłszy przed sądem, że cierpiała niespra-
wiedliwie zostaje na powrót oddaną w ręce winowajcy. Wskutek tego 
kobiety nawet najwięcej, bezwstydnie i długo krzywdzone nie mają 
odwagi uciekać się pod opiekę prawa, a gdy w nadmiarze oburzenia 
albo ulegając namowom odwołują się do niego, natychmiast usiłują, 
o ile można, ukryć swą nędzę, zmniejszyć winę swych ciemiężycieli  
i oszczędzić im zasłużonej kary” John Stuart Mill (1883, s. 23-24)

Podobnie w „Wyzwoleniu kobiet” pisała o zjawisku strukturalnej prze-
mocy wobec kobiet w XIX Anglii feministka pierwszej fali, a prywatnie part-
nerka Milla – Harriet Taylor Mill porównując pozycję kobiet do klasy wyzy-
skiwanej przez społeczeństwo:

„Jeżeli kiedy jaki system przywilejów i przymusowej niewoli zakuł  
w jarzmo kark, które się pod nim uginają to niewątpliwie system pod-
daństwa kobiecego. Mężczyźni nie zadowalają się posłuszeństwem ko-
biet. Wszystkie kobiety od małego nauczone są nie mieć woli, lecz 
ulegać i ustępować woli obcej. Uczą nas, że kobieta zobowiązana 
jest żyć dla drugich, że powinna zaprzeć się sama siebie i żyć tylko 
uczuciem, które jej pozostawia mąż albo dzieci.(…) Rzadką jest rze-
czą żeby poddany był niewolnikiem każdej godziny i każdej minuty. 
Poddany ma życie rodzinne do którego pan się nie wtrąca. Nie tak jest  
z żoną chociażby przykuta była do istoty najbrutalniejszej i tyrańskiej,  
chociażby wiedziała, że jest przedmiotem jego nienawiści, że sobie  
 

18 Separację w wiktoriańskiej Anglii uznawano wręcz za „śmierć za życia” dla kobiety, gdyż 
jakkolwiek prawo pozwalało na rozstanie małżonków, nigdy nie było równe dla obojga z nich, 
co nie tylko objawiało się w większym ciężarze dowodowym nałożonym na żonę, co również 
na bardziej dotkliwych dla niej konsekwencjach takiego rozwodu – utrata prawa do opieki 
nad dziećmi. Zgodnie z Matrimonial Causes Act z 1864 roku mężczyzna gdyby chciał rozwodu 
musiał jedynie udowodnić cudzołóstwo żony. Żona musiała udowodnić cudzołóstwo męża,  
a także to, że albo potraktował ją ze szczególnym okrucieństwem, albo ją porzucił, albo popełnił 
kazirodztwo lub bigamię.
19 Kwestia niedawania wiary świadectwu osoby zgłaszającej przemoc niestety pozostaje aktualna 
również współcześnie zarówno w krajach anglosaskich, jak i w Polsce. Ma to miejsce zarówno  
w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, co w swoim reportażu „Beze mnie jesteś nikim. Przemoc  
w polskich domach” pokazuje Jacek Hołub (Hołub 2021) a w opartych na faktach produkcjach 
brytyjsko-amerykańskich jak: „Anatomia skandalu” (Clarkson 2022) czy „Niewiarygodne” 
(Cholodenko, Dinner, Grant 2019;) przenoszą na ekran zagraniczni twórcy filmowi.
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upodobał dręczyć ją nieustannie, mąż ten wymaga od niej by poddała 
się najgorszemu poniżeniu”

Aspekt nieistnienia kobiet z punktu widzenia ich zdolności prawnej  
i sądowej w ówczesnym systemie doskonale oddaje opisana przez Williama 
Blackstone’a instytucja coverture. W „Komentarzach do praw Anglii” z 1865 
roku, w których przedstawił jak w praktyce wyglądał status prawny zamężnej 
kobiety:

„przez małżeństwo mąż i żona są jedną osobą w prawie (fem covert); 
to znaczy, że sam byt lub byt prawny kobiety zostaje zawieszony na 
czas trwania małżeństwa lub przynajmniej zostaje włączony i skonso-
lidowany z bytem męża; pod którego opieką wykonuje ona wszystkie 
czynności”.

W związku z tym brytyjskie prawo zwyczajowe nie zapewniało ko-
bietom zamężnym niezależnego statusu prawnego w sprawach cywilnych,  
a w momencie zawarcia małżeństwa żony traciły niezależną egzystencję praw-
ną. W dziełach zarówno Taylor-Mill, jak i wielu innych pisarek i aktywistek 
z epoki wiktoriańskiej m.in. Mary Wollstonecraft czy Virginii Woolf wyraź-
nie malują się realia społeczno-prawne epoki, w której kobieta mogła peł-
nić jedynie określone role społeczne ściśle wyznaczone jej przez patriarchalne 
społeczeństwo. Poza tymi rolami, niekontrolowana przez żadnego ze swoich 
męskich opiekunów nie tylko nie istniała, ale narażała się na wykluczenie  
i niebezpieczeństwa związane z próbami zapewnienia sobie utrzymania, pozo-
stając bez żadnej pomocy państwa (Gordon 2019; Strachey 2022). Podobnie 
Taylor Mill zauważa, że wiele niezamężnych kobiet płaciło w Anglii podatki,  
a mimo to nie było traktowanych na równi z mężczyznami w sądach i w insty-
tucjach publicznych20. Nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że niewidzialność 
kobiet z punktu widzenia prawa miała w dużej mierze charakter selektywny 
i ograniczała się w rzeczywistości do przypadków, gdy było to uzasadnione 
interesem będących u władzy mężczyzn. Kobiety podobnie jak mężczyźni 
mimo odebrania im zdolności prawnej i sądowej z punktu widzenia prawa 
prywatnego, w zakresie prawa publicznego ponosiły pełną odpowiedzialność 

20 „Zgodnie z aksjomatem angielskiej wolności, opodatkowanie i reprezentacja powinny 
być obszerne. Nawet zgodnie z prawem, które przekazuje majątek żony mężowi, jest wiele 
niezamężnych kobiet, które płacą podatki. Jest to jedna z fundamentalnych zasad konstytucji 
brytyjskiej, że wszyscy ludzie powinni być sądzeni przez ludzi im równych; jednak kobiety, 
ilekroć są sądzone, są sądzone przez męskich sędziów i męskie ławy przysięgłych. Cudzoziemcom 
prawo przyznaje przywilej domagania się, że   połowa ławy przysięgłych powinna składać się  
z nich samych; inaczej kobietom”. Zob. Taylor Mill H. (1851) Wyzwolenie kobiet s. 24
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za wszelkie drobne wykroczenia (petty crimes) czy zbrodnie (offences) wobec 
których głęboko mizoginiczna ówcześnie machina wymiaru sprawiedliwości 
nie znała dla nich litości. Dobrym odzwierciedleniem tego, jak w XIX-wieczni 
prawnicy z nurtu kryminologii pozytywistycznej oceniali zachowania kobiet 
podejrzanych o popełnienie przestępstwa stanowi, obecnie uznany za nieopar-
ty na żadnych podstawach naukowych, traktat włoskiego kryminologa Cesare 
Lombroso „Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka: studja antropologiczne, 
poprzedzone biologją i psychologją kobiety normalnej”. Niestety w dużej 
mierze przypadków kobiety czy to zgłaszające przemoc domową czy to, które 
zabiły swoich mężów lub partnerów w obronie koniecznej spotykały się z opi-
sanym w duchu lombrozjańskim piętnem społecznym, które rzadko można 
było wymazać, co w sposób oczywisty zniechęcało je do zgłaszania jakichkol-
wiek form znęcania się nad nimi przez ich partnera.

Zdając sobie sprawę z istniejącego poziomu przemocy wobec kobiet, za-
równo społecznego, jak i wynikającego z opresyjnego systemu, panującego  
w wiktoriańskiej Anglii, warto w tym miejscu odnieść się również do tytu-
łowej sprawy seryjnych zabójstw co najmniej pięciu kobiet w londyńskiej 
dzielnicy Whitechapel w 1888 roku (znanej powszechnie jako sprawa Kuby 
Rozpruwacza) i odpowiedzieć na pytanie: 

Dlaczego z punktu widzenia obecnych badań nad korzeniami i współcze-
snymi źródłami przemocy wobec kobiet (w tym w związkach) sprawa ta może 
stanowić ciekawy materiał badawczy i przestrogę dla wielu osób zajmujących 
się współcześnie wiktymiologią, kryminologią, kryminalistyką czy szeroko po-
jętą tematyką antyprzemocową zarówno na poziomie eksperckim, jak i czysto 
informacyjnym? 

Jak podkreśla brytyjska historyczka Hallie Rubenhold, jako społeczeń-
stwa wielokrotnie otaczamy się fałszywymi obrazami rzeczywistości (zwłaszcza 
tej dalekiej i nieopartej na dokumentach). Często poprzez media dobudowu-
jemy im drugie dno bądź dopisujemy sensacyjne scenariusze, które bywają 
krzywdzące i niesprawiedliwe dla samych pokrzywdzonych przemocą kobiet. 
Doskonałym historycznym przykładem takiego zabiegu fałszowania rzeczy-
wistości są seryjne morderstwa kobiet z Whitechapel. Uwaga całego świata 
w zasadzie do dzisiaj pozostaje skupiona wokół wizerunku samego sprawcy 
zabójstw – słynnego Kuby Rozpruwacza i teorii spiskowych dotyczących jego 
potencjalnej tożsamości, a nie zamordowanych przez niego kobiet. Niewykry-
ty sprawca zabójstwa urósł wręcz do rangi mitycznego bohatera, podczas gdy 
jego ofiary w większości przekazów prasowych (co ciekawe, zarówno tych wik-
toriańskich, jak i niestety wciąż wielu współczesnych) zostały zaklasyfikowane 
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niemal jednolicie jako prostytutki. Wykształciła się nawet nowa dyscyplina – 
ripperologia21 i prasa22 zajmująca się już nie tylko samymi faktami związanymi 
z Kubą Rozpruwaczem, ale również popkulturą i teoriami, które na przestrze-
ni lat wokół niego wyrosły. Jak udowadniają badania archiwalne Rubenhold, 
nie ma żadnych dowodów prócz spekulacji prasowych, że zamordowane ko-
biety: Mary Ann Nichols Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddo-
wes czy Mary Jane Kelly zajmowały się prostytucją, a nawet jeśli częściowo 
by tak było, nie zasłużyły sobie na bycie zapamiętanymi jedynie na podstawie 
makabrycznych, pośmiertnych wizerunków, jakich nie omieszkała opubliko-
wać prasa brukowa szczegółowo opisując modus operandi sprawcy.

„Gdy w ciemnym zaułku znajdowano zwłoki policja i prasa bezreflek-
syjnie zakładała, że to prostytutki zamordowane przez maniaka (…) 
Na to również nie ma dowodów, a wręcz przeciwnie w toku docho-
dzenia stwierdzono, że Kuba Rozpruwacz nie współżył z żadną z ofiar. 
Nie natrafiono na ślady walki, a zabójstwa odbywały się w kompletnej 
ciszy, nikt w okolicy nie słyszał żadnych krzyków. Autopsje dowiodły, 
że wszystkie ofiary zginęły w pozycji półsiedzącej. Wiadomo również, 
że co najmniej trzy z tych, które zginęły nie miały pieniędzy na opłace-
nie noclegu. Dopiero piątą ofiarę zamordowano w jej własnym łóżku, 
ale policja była tak niezbicie przekonana do swoich teorii na temat 
seksualnego motywu, że nie dostrzegła oczywistego faktu: Kuba Roz-
pruwacz obierał za cel kobiety bezdomne i pogrążone we śnie. Losy 
kanonicznej piątki odzwierciedlały życie wielu kobiet epoki wiktoriań-
skiej”. (Rubenhold 2021 s. 26-27)

Rubenhold dedykowała swoje badania archiwalne i powstałą na ich pod-
stawie książkę (Rubenhold 2021) zamordowanym przed wiekami kobietom, 
które przez ponad dwa stulecia istniały w dyskursie publicznym jedynie jako 

„zmasakrowane ciała” pozostające w cieniu swojego sprawcy. Warto dodać, 
że celem autorki nie było wybielenie ofiar Rozpruwacza, ale przywrócenie 
tego, czego ich brutalnie pozbawiono – godności – poprzez opowiedzenie 
ich historii na nowo, uwzględniając jednak tym razem realia i trudy życia 
w wiktoriańskiej Anglii, o których nie chciała pisać ani XIX-wieczna ani 
współczesna prasa23. Jak podsumowuje historyczka „są znane z tego samego 
powodu, chociaż nigdy się nie spotkały. Pochodziły z Fleet Street, Knighstbridge, 

21 https://www.lexico.com/definition/ripperology [dostęp: 22.05.2022]
22 http://www.ripperologist.co.uk/pdf/ripperologist166.pdf [dostęp: 22.05.2022]
23 O toksycznym modelu kobiecości epoki wiktoriańskiej, mierzeniu poziomu moralności 
zwykłych kobiet miarą sylwetki ówcześnie panującej, a należącej do klasy uprzywilejowanej 
królowej Wiktorii, której w sposób oczywisty nie sposób było dorównać kobietom pracującym 
pisze również Shani D’Cruze w „Women, Crime and Justice in England since 1660” s. 2-7
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Wolverhampton, Szwecji i Walii. Prowadziły kawiarnie, mieszkały w wiejskich 
posiadłościach, wdychały drukarski pył i uciekały przed handlarzami ludźmi. 
Połączyła je data śmierci. Ich morderca nigdy nie został zidentyfikowany, ale 
dzięki prasie zyskał większy rozgłos niż którakolwiek z nich”. Przywołanie hi-
storii zamordowanych przez Kubę Rozpruwacza Mary Ann, Annie, Elizabeth, 
Catherine i Mary Jane w kontekście również współczesnych dyskursów doty-
czących przemocy wobec kobiet wydaje mi się na tyle istotne, że zmusza do 
podjęcia refleksji nad obecnie funkcjonującymi modelami przeciwdziałania 
przemocy i sposobie mówienia o zabójstwach kobiet. Obserwacje i konkluzje 
Rubenhold wydają się również ogromnie cennym materiałem w kontekście 
współczesnych studiów wiktymologicznych. Wielu badaczy zwraca uwagę 
na konieczność zapewnienia większej podmiotowości kobietom, uwrażliwie-
nia ekspertów na każdy przypadek zgłaszanej przemocy. Chodzi o to, aby 
zgłaszane sprawy nie stały się jedynie częścią ponurej statystyki, a być może  
w przypadku odpowiednio wczesnej interwencji pozwoliły ocalić życie nawet 
kilku członkom tej samej rodziny. Dodatkowo, historyczka podejmując wysi-
łek tytanicznej analizy archiwalnej pokazała, że sposób mówienia o przemocy, 
również tej ze skutkiem śmiertelnym powinien zawsze mieć na uwadze dwa 
podstawowe elementy: 

• zapewniać podmiotowość w opowiadanej przez nas historii osobie, która 
doświadczyła przemocy (celowo unikam słowa ofiara) oraz

• uwzględniać systemowy charakteru przemocy i zabójstw kobiet w celu 
pokazania szerszej perspektywy tego zjawiska i metod jego przeciwdziałania. 

Podobne obserwacje jak u Rubenhold można odnaleźć również u sze-
regu innych badaczek (Monckton-Smith 2020; Ingala-Smith 2018) m.in. 
Aleny Godinovic z Uniwersytetu w Splicie, która w swojej pracy naukowej 
podejmuje temat wymazywania zamordowanych kobiet z historii na drodze 
mityzacji ich sprawcy i wykorzystania mechanizmów patriarchalnej instru-
mentalizacji zdarzenia. Ponadto Chorwatka dokonuje ciekawego porównania 
pomiędzy klimatem bezkarności i systemowego przyzwolenia na zachodzące 
współcześnie zbrodnie kobietobójstwa (femicide) panującym w meksykań-
skim Ciudad Juárez a zabójstwami mającymi miejsce w XIX-wiecznej wikto-
riańskiej Anglii w obrębie jednej z najbardziej niebezpiecznych wtedy dzielnic 
Londynu – Whitechapel. W obu przypadkach, jak podkreśla chorwacka ba-
daczka, podwójne standardy dotyczące płci narażały kobiety na ryzyko utraty 
życia w wyniku zabójstwa.
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„Bycie pracownicą maquilladoras niosło ze sobą podobne w praktyce 
konsekwencje jak bycie biedną, bezdomną kobietą w wiktoriańskiej 
Anglii, byłaś sama sobie winna” (Godinovic 2021, s. 16)

Niewidzialne sylwetki wielu kobiet zabijanych ze względu na swoją płeć 
bądź honor bliskiego jej mężczyzny możemy spotkać również w dramacie szek-
spirowskim, który odzwierciedla realia życia w XVI-wiecznej Anglii i stanowi 
swoiste dziedzictwo kulturowe nie tylko Wielkiej Brytanii, ale i całego świa-
ta. Motyw zabójstwa niewiernej żony Desdemony przez Otello („Otello”)24, 
usiłowania zabójstwa swojej ciężarnej żony Hermiony przez Leontesa („Opo-
wieść zimowa”) czy w tragikomediach honoru (tragicomedies of honour) rówie-
śnika Szekspira hiszpańskiego dramatopisarza Lope de Vegi („Owcze źródło”, 

„Kara bez zemsty”) to tylko niektóre przykłady, gdzie fikcja podążała za życiem. 
Zarówno współczesna szekspirologia, jak i kryminologia feministyczna zajmu-
jąca się socjologicznym pochodzeniem zjawiska przemocy domowej wskazują 
dziś na drugie dno w dużej mierze ukryte za arcydziełami lopeskich czy szek-
spirowskich XVI-wiecznych dramatów. Jest nim ówczesny model kulturowej 
romantyzacji zabijania kobiet przez mężczyzn w imię szeroko rozumianego 
przez siebie honoru25. Uwzględnienie perspektywy innych nauk społecznych  
i krytyka dzieł dramatycznych, literackich czy wcześniej wspomnianej rippero-
logii, w kontekście badań nad przemocą nie ma na celu zdyskredytowania czy 
odrzucenia któregokolwiek z nich, dlatego, że zawierają stereotypowe wzorce 
płciowe lub w sposób instrumentalny poruszają kwestie zabójstw kobiet, gdyż 
jako że są swoistymi produktami swojej epoki stanowiłoby to nieuzasadniony 
ahistoryzm i niecelową próba zmiany tamtejszej rzeczywistości. Moją inten-
cją jest jedynie pokazanie, jak mocno jako społeczeństwa europejskie jeste-
śmy uwikłani w społeczne postrzeganie płci i związanych z nią ról i postaw 
i jak często ulegają one, również współcześnie, bezrefleksyjnej reprodukcji. 
Na szczęście dzięki takim nowym dziedzinom jak krytyczne studia literackie 
(critical literature studies) i krytyczne studia nad prawem (critical legal studies), 
w połączeniu z dorobkiem kryminologii feministycznej na nowo możemy dziś 
odczytać dawno zapomniane bądź nierozwiązane sprawy kryminalne (przy-
kład morderstw z Whitechapel), jak również inaczej i uważniej podchodzić do 
sposobu traktowania osób doświadczających przemocy, uwzględniając przy 

24 DESDEMONA | Chyba grzechem będzie miłość ku tobie. | OTELLO I dlatego umrzesz! 
DESDEMONA | O jak okropnie ginąć dla miłości!; Szekspir „Otello” Akt V, Scena druga
25 https://www.independent.co.uk/news/long_reads/literature-women-fiction-characters- 
cleopatra-ophelia-suicide-mass-femicide-male-writers-sexism-mental-health-shakespeare- 
hamlet-a8121956.html [dostęp: 22.05.2022]
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tym specyfikę ewolucji zjawiska przemocy wobec kobiet jako efektu wielu lat 
dyskryminacji kobiet ze względu na ich płeć.

Sprawa Sary Everard 

W czasie pandemii COVID-19 jednym z najgłośniejszych przypad-
ków zabójstw kobiet przez sprawcę niebędącego jej partnerem była sprawa 
Sary Everard, 33-letniej Brytyjki porwanej, zgwałconej i zamordowanej 
przez funkcjonariusza brytyjskiej policji metropolitarnej Wayne’a Couzensa  
3 marca 2021 roku w południowym Londynie. Zgodnie z danymi organizacji 
Counting Dead Women, zabójstwa kobiet przez osoby im nieznane stanowią 
zaledwie 8%, w większości przypadków kobieta zna sprawcę. Przypadek za-
bójstwa Sary Everard był o tyle wstrząsający dla brytyjskiej opinii publicznej, 
że sprawca był czynnym funkcjonariuszem policji, który wykorzystał swoją 
funkcję w celu bezprawnego zatrzymania kobiety, co jeszcze bardziej obniży-
ło poziom zaufania do organów ścigania. Inny druzgocącym z perspektywy 
antyprzemocowej elementem była taktyka procesowa przyjęta przez obrońcę 
Couzensa, który usiłował podnieść przed sądem dobrze znany i wielokrot-
nie krytykowany przez organizacje praw człowieka (jako niedopuszczalny) 
argument wpływu stroju zamordowanej na zachowanie sprawcy. 8 czerwca  
2021 r. Couzens przyznał się do porwania i gwałtu na Everard, a 9 lipca przy-
znał się do jej morderstwa. Został skazany przez sędziego Fulforda w londyń-
skim sądzie w Old Bailey na karę dożywocia 30 września 2021 roku.

Rok po śmierci Sary Everard giną kolejne kobiety26. W czasie pande-
mii uwagę na skalę zjawiska przemocy wobec kobiet zwróciła również księżna 
Kornwalii Camilla, która wspiera organizację SaveLives, oraz Carrie Johnson, 
partnerka obecnego premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreśliła przedstawi-
cielka rodziny królewskiej, w ruch przeciwko przemocy wobec kobiet musimy 
zaangażować wszystkich mężczyzn. Potrzebujemy ich na pokładzie, aby prze-
moc nie stała się dla nas nową normą. W końcu nikt nie rodzi się gwałcicielem; 
to społeczeństwo go takim czyni. Sprawę Sary Everard skomentowała rów-
nież była prezeska Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii Lady Justice Bren-
da Hale, która przed rozpoczęciem kariery sędziowskiej praktykowała przez 
wiele lat jako adwokatka w Manchester Bar Association, gdzie miała kontakt 
z wieloma sprawami przemocy wobec kobiet ze strony policji. Lady Justice 

26 https://www.theguardian.com/society/2022/jan/22/we-cant-wait-any-longer-anger-over- 
priti-patels-inaction-on-violence-against-women [dostęp: 22.05.2022]; https://www.theguar 
dian.com/society/2021/oct/02/the-81-women-killed-in-28-weeks [dostęp: 22.05.2022]
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komentując sprawę Everard już jako sędzia w stanie spoczynku zwróciła uwa-
gę, że: „Przemoc wobec kobiet nie jest zjawiskiem nowym w Wielkiej Bryta-
nii, podobnie jak fakt, że dopuszczają się jej również funkcjonariusze policji 
wobec kobiet” (Hale 2012). Jedynym novum w tym przypadku według sędzi 
Hale jest okoliczność, że pokrzywdzoną w tym przypadku jest młoda, pięk-
na, biała Brytyjka, przynależąca do uprzywilejowanej klasy społecznej, a nie 
uboga imigrantka czy kobieta z nizin społecznych. Dzięki temu, jak twierdzi, 
sprawa zyskała ogólnoświatowy rozgłos, podczas gdy podobne sprawy wielu 
kobiet, które miały równie okropne doświadczenia, ale przynależały do mniej-
szości czy to narodowej czy religijnej przez lata pozostawały w zapomnieniu27. 
Interpretując słowa byłej prezeski Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii nie 
sposób nie wyczytać z nich pewnej dozy zawodu wobec służb i rozczarowania 
wciąż istniejącym wysokim poziomem dyskryminacji kobiet przez brytyjski 
system sprawiedliwości, w którym, w jej ocenie, pomimo licznych, korzyst-
nych z punktu widzenia praw kobiet zmian legislacyjnych i orzeczniczych28 
niewiele zmieniło się w zakresie praktyki i prewencji antyprzemocowej od 
końca lat 70 XX. Jak podkreśla:

„Zrozumienie presji, jaka ciąży na osobach doświadczających przemocy – zmu-
sza je do milczenia i niepodejmowania działań – jest kluczowa dla służb. Jako 
państwo Wielka Brytania ma obowiązek chronić wszystkie dotknięte przemo-
cą osoby, nieważne czy przemoc ta zostaje czy nie, przez nie zgłoszona. Ogrom-
nie ważna jest realizacja naszych zobowiązań (w zakresie praw człowieka)  
i tego powinniśmy nauczyć się od Strasburga (Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka). Myślimy, że mamy przecież pełen wachlarz środków cywilnych  
i karnych przeciwko przemocy domowej oraz innym formom nadużyć, ale nie 
spełnią one naszych pozytywnych zobowiązań, jeśli ich wdrożenie nie będzie 
skuteczne” (Hale 2012).

Mechanizmy przeciwdziałania przemocy  
w Wielkiej Brytanii w świetle teorii osi zabójstw 
Jane Monckton-Smith oraz teorii wstydu 
Jamesa Gilligana 

Jak skutecznie interweniować, aby zapobiec przyszłej przemocy wobec 
kobiet ze strony ich partnerów? Jak wykrywać czynniki najwyższego ryzyka  

27 https://www.standard.co.uk/news/uk/baroness-hale-cressida-dick-parliament-met-rich 
mond-b959937.html [dostęp: 22.05.2022]
28 Zob. Wyrok w sprawie Yemshaw v Hounslow London Borough Council z 2011 roku 
rozszerzający w Wielkiej Brytanii definicję przemocy domowej na inne formy niż fizyczna 
zgodnie ze standardami ETPCz https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2010-0060- 
judgment.pdf [dostęp 22.05.2022]
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w sprawach przemocowych? I wreszcie jak zapobiegać eskalacji przemocy  
i przybrania przez nią poważniejszych form, w tym zabójstwa? To pytania, 
które nadal nurtują wielu ekspertów, psychologów, funkcjonariuszy i pracow-
ników trzeciego sektora zajmujących się współcześnie tematyką przeciwdzia-
łania przemocy zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Skuteczne i szyb-
kie reakcje wymagają jednak wiedzy o tym, jak nawiązywane i utrzymywane  
są relacje oparte na przemocy, a także o charakterze interakcji między sto-
sującymi przemoc sprawcami, a kobietami, które jej doświadczają. Odkąd  
w 1971 roku powstaje pierwsze w całym Zjednoczonym Królestwie schro-
nisko dla kobiet doświadczających przemocy Refuge, wówczas znane jako 
Chiswick Women’s Aid coraz częściej zaczyna się mówić o przemocy wobec 
kobiet w przestrzeni domowej, która przestaje być wyłącznie sprawą prywatną. 
Ustawowy system antyprzemocowy końca lat 80 był bardzo podobny do tego, 
który funkcjonuje dzisiaj, ale miał kilka istotnych wad. Dostępność nakazów 
ochrony (non-molestation orders) w ramach ustawy z 1976 była znaczącym 
postępem w tej dziedzinie, ale ustawa odmawiała dostępu do systemu parom 
homoseksualnym, dzieciom i innym osobom spokrewnionym, chociaż chro-
niła konkubentów. Obecnie funkcjonujące przepisy antyprzemocowe zawarte 
są w omówionej już przeze mnie szeroko w rozdziale drugim ustawie Do-
mestic Abuse Act jednoznacznie wyeliminowały te ograniczenia. Szczególnym 
środkiem zapobiegania zabójstwom, który działa w Wielkiej Brytanii od 2003 
roku jest instrument oceny ryzyka w postaci międzyinstytucjonalnych zespo-
łów ds. przemocy, które podczas regularnych spotkań (konferencji MARAC) 
prowadzą ocenę ryzyka eskalacji przemocy – Multi-Agency Risk Assessment 
Conferences tzw. MARAC. Spotkanie zespołu w ramach MARAC odbywa się 
w celu omówienia najbardziej ryzykownych przypadków przemocy domowej 
i przemocy seksualnej. Członkowie zespołu wymieniają się w jego trakcie in-
formacjami i  opracowują indywidualny plan bezpieczeństwa dla doświadcza-
jącej przemocy pokrzywdzonej. W zebraniach zespołu udział biorą brytyjscy 
funkcjonariusze policji, pracownicy opieki społecznej, przedstawiciele służ-
by zdrowia, kuratorzy sądowi i  tak zwany niezależny doradca ds. przemocy 
domowej (Independent Domestic Violence Advisor – IDVA), odpowiedzialny 
za kontakt z pokrzywdzoną. W  stosownych przypadkach do udziału mogą 
zostać zaproszone również inne osoby lub organizacje. Obecnie w Anglii, 
Walii, Irlandii Północnej i Szkocji działa ok. 270 MARAC. Po upływie po-
nad dwudziestu lat od wprowadzenia MARAC eksperci antyprzemocowi, jak  
i same kobiety podchodzą do zespołów eksperckich ds. oceny ryzyka eskalacji 
przemocy z mniejszym entuzjazmem i zdecydowanie większym dystansem. 
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Wśród największych bolączek MARAC wymienia się najczęściej (Philips 
2018) koncentrację działań jedynie na przypadkach sklasyfikowanych jako 
najwyższego ryzyka (high risk) z całkowitym pominięciem sytuacji przemo-
cowych na poziomie medium lub low risk. Jak słusznie zauważają eksperci 
ryzyko jest kategorią niezwykle dynamiczną, dzisiejsze niskie lub średnie ryzy-
ko w zależności od rozwoju sytuacji może eskalować do wysokiego. Ponadto 
skupienie MARAC jedynie na wysokim ryzyku ryzyka zwykle przekłada się 
również na skupieniu na przemocy fizycznej, co powoduje pominięcie równie 
groźnych sytuacji przemocy psychologicznej lub ekonomicznej czy też opre-
syjnej kontroli. Innymi zarzutami wobec MARAC są również: brak ochrony 
dla pokrzywdzonych przemocą innych członków rodziny oraz nieuwzględnie-
nie programu dla sprawców.

Alternatywnym modelem na Wyspach Brytyjskich zapewniającym kom-
pleksowe podejście do przemocy domowej jest system kaledoński ze Szkocji, 
który w przeciwieństwie do swoich odpowiedników w Anglii i Walii jest silnie 
ukierunkowany na resocjalizację i pracę ze sprawcą nad zmianą swoich prze-
mocowych zachowań i przewiduje podejście trójstopniowe: pomoc dzieciom, 
kobietom doświadczającym przemocy i pomoc stosującym przemoc spraw-
com (Scottish Government 2016). Istniejący od 2004 roku system kaledoński 
wypada dużo lepiej od MARAC, głównie ze względu na holistyczne podejście 
do problemu przemocy domowej i uwzględnienie narzędzi pomocy dla dzieci 
osób doświadczających przemocy jako jej pośrednich a czasem zastępczych 
odbiorców (Children’s Service) oraz specjalnego programu dla sprawców prze-
mocy (Men’s Programme), który trwa dwa lata i składa się z kilkuetapowych 
obowiązkowych sesji, na które mężczyzn kieruje sąd. Warto jednak dodać, 
że Men’s Programme obejmuje w istocie swym zasięgiem tylko sprawców wy-
sokiego ryzyka (high risk perpetrators) już formalnie skazanych za przemoc 
domową i odbywających karę, a więc pomija mężczyzn u których ryzyko 
eskalacji przemocy zostało określone jako średnie lub niskie. Wielu ekspertów 
podnosi, że tworzy to swoistą dziurę w systemie prewencji antyprzemocowej 
i postuluje, aby na wzór programu wysokiego ryzyka stworzyć analogiczne 
programy dla medium i low risk perpetrators, do których należą jak pokazują 
dane z raportów funkcjonowania systemu kaledońskiego głównie mężczyźni 
młodzi do 30 roku życia (Scottish Government 2016). 

W przypadkach przemocy domowej, ale również molestowania seksual-
nego, czy stalkingu na terenie całej Wielkiej Brytanii stosuje się także narzę-
dzie w postaci formularza oceny ryzyka eskalacji przemocy – DASH (Dome-
stic Abuse, Stalking, Harassment and Honour based violence Assessment Tool).  
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W przeciwieństwie do MARAC ma on jednak szersze zastosowanie, obejmuje 
również wspomniane wcześniej przestępstwa często towarzyszące kobietom 
doświadczającym różnych form przemocy. DASH składa się z 27 wskaźni-
ków ryzyka i jest powszechnie stosowane zarówno przez funkcjonariuszy poli-
cji, jak i organizacje pozarządowe niosące pomoc pokrzywdzonym przemocą 
domową29.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie teorii osi zabójstw autorstwa dr Jane 
Monckton-Smith; Zob. Monckton-Smith J. (2020) Intimate Partner Femicide: Us-
ing Foucauldian Analysis to Track an Eight Stage Progression to Homicide, Violence 
against Women, s. 1267–1285

W 2021 roku zgodnie z danymi British Crime Survey miało miejsce 114 
przypadków zabójstw na tle przemocy domowej, 75 z nich dotyczyło kobiet,  
z czego w 57 przypadkach sprawcą był obecny lub były partner, a w pozo-
stałych przypadkach był nim inny mężczyzna z rodziny (rodzic, syn, wuj). 
Analizując mechanizm działania przemocy w związku większości specja-
listom z zakresu przeciwdziałania przemocy przychodzi na myśl teoria 

29 https://www.norfolk.gov.uk/safety/domestic-abuse/information-for-professionals/risk  
-assessment [dostęp: 22.05.2022]
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cykli przemocy (cycles of violence) stworzona przez amerykańską psycholożkę  
Leonorę E. Walker, która badając kobiety doznające przemocy domowej opi-
sała pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia (faza narasta-
nia napięcia, faza ostrej przemocy i faza miesiąca miodowego). Jednakże, jak 
pokazuje doświadczenie wielu ekspertów określenie, w której fazie cyklu prze-
mocy znajduje się pokrzywdzona może nie być wystarczającym narzędziem 
w przypadku gdy naszym podstawowym celem jest ocalenie jej życia i pre-
wencja tzw. zabójstwom partnerskim. Do podobnych wniosków doszła kilka 
lat temu brytyjska kryminolożka dr Jane Monckton-Smith, która wychodząc 
naprzeciw potrzebie bardziej dokładnej oceny rozwoju sytuacji od pierwszej 
przemocy do zabójstwa na podstawie badań 372 przypadków zabójstw kobiet 
w Wielkiej Brytanii stworzyła teorię czasowej osi zabójstwa (homicide timeli-
ne). Zgodnie z założeniami Monckton-Smith składa się ona z 8 etapów, które 
w przybliżony sposób pozwalają określić kiedy istnieje największe ryzyko do-
konania zabójstwa partnerki (Abramczyk 2021, s.65)

Jak można zauważyć, oś zabójstwa skoncentrowana jest wokół sprawcy. 
Autorka uzasadnia taki wybór faktem, że kluczowa we współczesnym przeciw-
działaniu przemocy jest również zmiana dyskursu, z jakim mamy do czynienia 
z dyskursu szukania winy w pokrzywdzonej (victim blaming) na rzecz dyskur-
su szukania objawów opresyjnej kontroli u sprawcy (coercive control). Bardzo 
często przemoc domowa czy zabójstwa partnerskie bywają trywializowane 
przez prasę30 i uznawane za „zbrodnie z namiętności” czy „miłość aż po grób”, 
co w efekcie powoduje swoiste symboliczne zatarcie odpowiedzialności spraw-
cy w przestrzeni publicznej (Gius, Lalli 2014; Čvorić 2021)31. Interesujący 
przewodnik dla dziennikarzy i dokumentalistów zajmujących się tematami 
związanymi z przemocą ze skutkiem śmiertelnym stworzyło Kanadyjskie Ob-
serwatorium ds. Kobietobójstw (Canadian Femicide for Justice and Accounta-
bility, dalej: CFOJA)32, w którym zachęca przedstawicieli prasy do częstszego 
korzystania ze statystyk, zasięgania opinii ekspertów ds. przemocy, unikania 
sformułowań sensacyjnych jak „szokująca zbrodnia”, czy odnoszących się do 
innych sfer życia zabójcy, w których zachowywał się on lub ona bez zarzutu. 
Zastosowanie się do tych wskazówek zdaniem CFOJA umożliwi przedstawie-
nie zabójstwa będącego w rzeczywistości ludzką tragedią w sposób rzetelny, 

30 https://www.bbc.com/news/world-europe-60648239 [dostęp: 22.05.2022]
31 Przykłady prasowe z Polski i Wielkiej Brytanii wybrane losowo: https://wroclaw.wp.pl/legnica- 
zabil-z-milosci-nie-chcial-by-kobieta-od-niego-odeszla-6664025182427904a; https://www.mir  
ror.co.uk/news/uk-news/british-mum-bombarded-love-before-26715570 [dostęp: 22.05.2022]
32 http://femicideincanada.ca/tips [dostęp: 22.05.2022]
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pozbawiony stereotypów i nie jednostkowy, lecz będący częścią szerszego pro-
blemu społecznego przemocy domowej, któremu można zapobiegać. War-
to dodać, że dyskursy publiczne, w których tzw. miłość romantyczna uspra-
wiedliwia przemoc i zabójstwo w rzeczywistości odgrywają bardzo dużą rolę  
w maskowaniu prawdziwych czynników ryzyka i w konsekwencji mogą wpły-
wać również na odmienną lub łagodniejszą ocenę czynu sprawcy przez sąd 
(Centrum Praw Kobiet 2013). Elementem kluczowym w osi zabójstwa jest 
tzw. wyzwalacz (trigger). Jest to nieprzewidziana przez sprawcę sytuacja, która 
zagraża dalszej kontroli nad ofiarą np. rozstanie, choroba, kłopoty finansowe. 
Jak podkreśla Monckton-Smith, nie jest konieczne przejście wszystkich ośmiu 
etapów linii zabójstwa. Sprawca może dotrzeć do któregoś etapu, odzyskać 
kontrolę i rozpocząć cały proces na nowo albo powtarzać go symultanicznie 
z kilkoma osobami będąc jednocześnie na różnym poziomie eskalacji ryzyka 
popełnienia zabójstwa. Niezwykle istotnym pojęciem jest wspomniana już 
przeze mnie opresyjna kontrola (coercive control), którą stosuje sprawca wo-
bec partnerki na różnych etapach przechodzenia przez czasową oś zabójstwa. 
Opresyjna kontrola ozostaje również jednym z najczęściej występujących risk 
factors przy zabójstwach. Zachowania, które najczęściej klasyfikowane są jako 
formy opresyjnej kontroli, to przede wszystkim chęć całkowitej kontroli nad 
różnymi sferami życia partnerki i takie agresywne reakcje słowne na nagłą 
niekontrolowaną zmianę sytuacji jak na przykład deklaracja rozstania przez 
partnerkę, jak: „To ja zdecyduje, czy nasze małżeństwo się skończyło”, „Nigdy 
nie pozwolę Ci odejść”, „Jeśli ja nie będę Cię miał, to nikt nie będzie”. War-
to dodać, że wzorzec opresyjnej kontroli poprzedzającej zabójstwo lub towa-
rzyszący innym formom przemocy był na tyle często występujący, że pojęcie 
to zostało wprowadzone w 2015 roku do brytyjskiego ustawodawstwa jako 
osobne przestępstwo (Serious Crime Act 2015, sekcja 76). 

Inną wartą odnotowania teorię dotyczącą motywów, którymi kieruje się 
osoba stosująca przemoc wobec partnerki proponuje amerykański psychia-
tra James Gilligan, który ściśle łączy zachowania przemocowe z uczuciem 
wstydu i (podobnie jak Monckton-Smith) utratą kontroli. Gilligan dostrze-
ga jednak szerszą perspektywę przemocy domowej, to jest wpływ wartości 
kulturowych i stereotypowych ról płciowych na podstawie których spraw-
ca postrzega, buduje i ocenia świat. Jak pisze „Nie możemy nawet myśleć  
o zapobieganiu przemocy bez radykalnej zmiany narzucanych mężczyznom  
i kobietom ról społecznych. Rola przypisywana ze względu na płeć mężczyź-
nie powoduje przemoc ponieważ naraża go na wstyd, jeśli stroni od przemocy 
i zapewnia mu poważanie, honor i szacunek, kiedy ją stosuje. Równocześnie 
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rola przypisywana kobiecie, hamując jej ewentualne skłonności do przemocy 
wywołuje jednocześnie przemoc ze strony mężczyzn (Gilligan 2001 s. 244).

Badając zjawisko przemocy domowej i zabójstw partnerskich w trakcie 
dwóch ostatnich lat trwania pandemii należy zachować umiarkowany dystans 
i ostrożność w pochopnym wysnuwaniu wniosków. Co prawda, Światowa 
Organizacja Zdrowia uznała przemoc domową za drugie w kolejności po wi-
rusie śmiertelne zagrożenie dla kobiet w trakcie trwania kryzysu sanitarne-
go, nazywając je pandemią pozostającą w cieniu wirusa „shadow pandemic”, 
ale zgodnie z danymi Femicide Census w Wielkiej Brytanii jeśli chodzi o po-
ziom zabójstw kobiet z rąk partnerów najpierw zaraz po ogłoszeniu pandemii 
wzrósł, aby później przejawiać już tylko tendencje spadkową33. Co ciekawe 
do podobnych wniosków dochodzą twórcy raportu „Domestic Homicide and 
suspected victim suicide during the COVID-19 pandemic 2020-2021”. Możliwą 
przyczyną takiego zjawiska może być fakt, że dotychczas jednym z najczę-
ściej występujących wskaźników wysokiego ryzyka była decyzja o odejściu od 
partnera. Czas pandemii w dużej mierze zredukował rozstania do minimum, 
jak również jeszcze bardziej utrudnił podjęcie decyzji o odejściu. Okres za-
wieszenia życia społeczno-gospodarczego skłonił wiele kobiet do przeczekania 
pandemii i trwania w przemocowym związku pomimo wszystko, co paradok-
salnie „chroniło” je również przed bezpośrednim zagrożeniem życia, narażając 
jednocześnie na inne, subtelniejsze formy przemocy, które z kolei wzrosły. Jak 
wynika z raportu jakkolwiek COVID-19 nie przyczynił się do wzrostu licz-
by zabójstw, to uzbroił potencjalnych sprawców przemocy w nowe narzędzia  
i formy kontroli nad partnerkami, które w obliczu przymusowej izolacji dużo 
rzadziej zgłaszały zawiadomienia w celu podjęcia interwencji. Jednocześnie 
eksperci prognozują, że policja i organizacje zajmujące się ochroną kobiet 
przed przemocą domową powinny być przygotowane na zwiększone ryzyko 
zabójstw wraz ze złagodzeniem restrykcji covidowych.

Podsumowanie

Reasumując, ocena istniejących na gruncie brytyjskim mechanizmów 
antyprzemocowych nie jest jednoznaczna. Z jednej strony należy pozytywnie 
ocenić fakt istnienia różnorodnych programów i zespołów antyprzemocowych 
jak MARAC czy narzędzi eksperckich pozwalających dokładniej szacować ry-
zyko zabójstwa (risk assessment) jak DASH. Z drugiej strony, wydaje się, że 

33 https://www.theguardian.com/society/2022/feb/27/femicide-census-theres-a-disturbing- 
reason-for-the-falling-number-of-murders [dostęp: 22.05.2022]



152

ALICJA SERAFIN

bez koordynacji między różnorodnymi podmiotami zarówno rządowymi, jak 
i pozarządowymi oraz uwzględnienia, jak w przypadku Szkocji, indywidual-
nych programów dla jak najszerszego kręgu sprawców in spe, kwestia przeciw-
działania przemocy pozostanie w martwym punkcie. Sprawa zabójstwa Sary 
Everard nie tylko znacząco obniżyła poziom zaufania do służb brytyjskiej poli-
cji, ale ujawniła również istotne braki w zakresie współpracy między służbami 
różnych szczebli, pokazując że konieczne jest lepsze przygotowanie funkcjo-
nariuszy w zakresie podejmowania działań zarówno na poziomie identyfikacji 
(risk identification), jak i później zarządzania ryzykiem (risk management) eska-
lacji przemocy. Choć od czasów Kuby Rozpruwacza i morderstw z Whitecha-
pel minęły ponad dwa wieki wciąż aktualny i bliski pozostaje temat sposobu 
przedstawiania i oceniania wizerunków i życia zamordowanych kobiet przez 
środki masowego przekazu, nie odbierając im jednocześnie godności. Współ-
czesna prasa w wielu aspektach nie jest mniej bezlitosna od tej wiktoriańskiej 
i często nieświadomie dokonuje, jak określa to zjawisko Gilligan, - pornogra-
fizacji przemocy - czyli przedstawienia historii przemocy w tani i sensacyjny 
sposób, sprowadzając ją tym samym do poziomu rozrywki przez co odbiorca 
oswaja się z nią i neutralizuje (Gilligan 2001). 

Pozytywnie z drugiej strony należy ocenić zmieniający się dyskurs rozu-
mienia i przedstawiania przemocy domowej w kampaniach organizacji spo-
łecznych jak Women’s Aid w kierunku uwrażliwienia społeczeństwa na różne 
oblicza przemocy (psychologicznej, ekonomicznej, emocjonalnej)34. Wielkie 
brawa należą się również takim inicjatywom społecznym jak Femicide Census, 
Counting Dead Women, kampaniom medialnym jak stała rubryka najwięk-
szej gazety brytyjskiej - Guardiana #EndFemicide czy projektom policyjnym 
jak Domestic Homicide Project, które starają się zmierzyć problem przemocy 
wobec kobiet i ustalić zmodyfikowane przez pandemię nowe czynniki ryzyka 
w przypadku zabójstw partnerskich. W tym roku (2022) mija 10 lat odkąd 
Wielka Brytania podpisała Konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (Konwencja stambulska). Być może zamiast 
publikować kolejny raport dotyczący stopnia zbliżenia brytyjskiego ustawo-
dawstwa do standardów ochrony praw kobiet gwarantowanych przez Radę 
Europy35 jest to dobry moment na jej konsekwentną ratyfikację? Ratyfika-
cja zapewniłaby nie tylko koordynację międzynarodową w zakresie ochrony 

34 Zob. kampania antyprzemocowa Women’s Aid z 2020 roku https://www.youtube.com/
watch?v=qKwqV0e-T-g [dostęp: 22.05.2022]
35 https://www.gov.uk/government/publications/istanbul-convention-implementation- 
progress-report-2021 [dostęp: 22.05.2022]
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kobiet przed przemocą w Wielkiej Brytanii, ale również przyczyniła się do 
symbolicznego uznania, że Brytyjki i ich bliscy, którzy doświadczają przemo-
cy zasługują na najwyższy standard europejskiej ochrony. Dzięki ratyfikacji 
Wielka Brytania posłuchałaby nie tylko głosów międzynarodowych ekspertów 
antyprzemocowych, ale i swojej krajowej judykatury i być może przybliżyłaby 
się choć o krok do realizacji hasła przyświecającego prezesce brytyjskiego Sądu 
Najwyższego w czasie jej kilkuletniej kadencji – Lady Justice Brendzie Hale - 
Omnia feminae aequissimae36 (Hale 2018).
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Penalizacja przestępstw  
przeciwko wolności 

seksualnej popełnianych 
współcześnie przeciwko 

kobietom w Wielkiej Brytanii

Abstrakt: W niniejszym rozdziale zostanie omówiona problematyka 
penalizacji przestępstw przeciwko wolności seksualnej oraz przestępstw 
z nienawiści, których ofiarami są kobiety, wobec wydarzeń mających 
miejsce w 2021 roku w Wielkiej Brytanii. Zaprezentowana zostanie 
sytuacja społeczno-polityczna w związku zabójstwem i zgwałceniem 
przez funkcjonariusza londyńskiej policji metropolitalnej, Wayna Co-
uzens, - Sarah Everard oraz innymi, podobnymi przestępstwami prze-
ciwko wolności seksualnej, a także kobietobójstwami, dokonanymi  
w Wielkiej Brytanii w omawianym okresie. Zostanie ukazany również 
kontekst związany z debatą publiczną, której tematem w stała się pro-
blematyka związana z molestowaniem seksualnym kobiet oraz brakiem 
poczucia przez nie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Scharakte-
ryzowane zostaną obowiązujący w Wielkiej Brytanii model prawa kar-
nego oraz jego specyfika oparta na dwóch fundamentalnych zasadach, 
tj. traktowania jako przestępstw tylko takich zachowań, które uzna-
ne są za przestępstwa prawa precedensowego (common law offences)  
i przestępstwa ustawowe (statutory offences) oraz konieczności uzna-
nia czynu za zabroniony w momencie jego popełnienia przez sprawcę.  
W konkluzji dokonana zostanie ocena mająca na celu przedstawienie, 
na ile ustawodawca brytyjski oraz judge - made law chroni kobiety – 
ofiary przestępstw o charakterze seksualnym i związanych z mizoginią, 
tj. stoi na straży porządku i sprawiedliwości, a na ile brak jest dosta-
tecznej ochrony prawnej w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: prawo karne, przestępstwo zgwałcenia, molestowa-
nie seksualne, prawa kobiet, mizoginia
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Wstęp

Zagadnienia związane z prawami kobiet (women’s rights) są składowymi 
praw człowieka (human rights), a powyższe, nierzadko ma zastosowanie na 
płaszczyźnie prawa karnego (criminal law). Łamanie praw kobiet skłania do 
refleksji nad prawami człowieka – w zakresie równego ich stosowania do obu 
płci. Statystyki zaprezentowane w dalszej części rozdziału pokazują, iż częściej 
dochodzi do naruszeń praw kobiet, szczególnie na polu prawnokarnym. 

Na kanwie wydarzeń mających miejsce w 2021 roku, tj. w związku za-
bójstwem i zgwałceniem przez funkcjonariusza londyńskiej policji metropo-
litalnej, Wayna Couzens, - Sarah Everard oraz innymi, podobnymi przestęp-
stwami, dokonanymi w Wielkiej Brytanii w omawianym okresie, w debacie 
publicznej wybrzmiał od dawna obecny tamże problem „kobietobójstwa”, 
przestępstw przeciwko wolności seksualnej popełnianych przeciwko kobie-
tom oraz mizoginii. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na problem przemocy, której 
doświadczają kobiety, zarówno domowej, jak i tej mającej miejsce w prze-
strzeni publicznej. Przejawem owej przemocy są nie tylko fizyczne akty agresji 
(physical violence), lecz również jej werbalne formy (verbal abuse). Przemoc, 
której doświadczają kobiety jest na całym świecie przedmiotem medialnej 
dyskusji, licznych kampanii społecznych oraz działań organizacji pozarządo-
wych, ukazujących globalną skalę tego zjawiska. Wobec powyższego, nad-
rzędnym zadaniem władz każdego państwa powinno być, przez wprowadze-
nie odpowiednich uregulowań do ustawodawstwa krajowego, zapewnienie 
obywatelom należytej ochrony ich praw i wolności, w tym w szczególności 
prawa do życia; wolności i bezpieczeństwa osobistego; poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego; niedyskryminacji z przyczyn wynikających z takich 
powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne 
i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn (za-
kaz dyskryminacji) [Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności. Rzym.1950.11.04. - Dz.U.1993.61.284 – Open LEX - Konwencja  
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1950 (dostęp 16.03.2022)].

Ochrona ta powinna być realizowana wielopłaszczyznowo, w tym m.in. 
na gruncie prawa karnego. Dlatego też ważną rolę odgrywa penalizacja czy-
nów postrzeganych przez społeczeństwo jako zasługujących na moralne potę-
pienie, bowiem prawo nie może istnieć w próżni i powinno gwarantować jed-
nostkom (obywatelom) należytą ochronę, w tym w szczególności penalizować 
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wyżej wskazane zachowania. Oznacza to, że prawo karne powinno realizować 
dwie istotne funkcje, mianowicie: prewencyjną (prevention) wskazującą na 
wpływ uregulowań prawnych wpływających na powstrzymywanie się ludzi 
przed podejmowaniem przestępczych zachowań (To influence people to abstain 
from engaging in criminal conduct) oraz odstraszającą (retribution) nakazująca 
karanie sprawców przestępstw proporcjonalnie do ich winy (To punish the 
offender proportionately because he deserves it) (Boucht 2014, s. 4). Prawo kar-
ne powinno być swoistym środkiem kontroli społecznej, za Mieczysławem 
Szererem należy mieć na względzie, że „w zapobieganiu przestępczości główną 
rolę odgrywa nie działanie znane pod nazwą prewencji ogólnej i szczególnej, 
lecz takie ukształtowanie ładu współżycia, by było w nim jak najmniej okazji 
do popełniania czynów karalnych.” Istotną jest również zapobiegawcza rola 
prawa karnego tłumacząca udział prawa w systemie kontroli społecznej, czyli 
funkcja regulująca zachowanie ludzi w społeczeństwie, zachowanie jednostki 
wobec innych oraz zachowanie jednostki wobec siebie. Ważnym zatem jest, 
by uregulowania prawne odpowiadały na zmieniającą się rzeczywistość i sta-
nowiły swoistą reakcję na karygodność ludzkich zachowań i zarazem chroniły 
pokrzywdzonych poprzez stworzenie i uzupełnianie katalogu czynów zabro-
nionych oraz należyte ich penalizowanie. 

Poniżej zostaną podjęte rozważania dotyczące przestępstw popełnianych 
przeciwko wolności seksualnej kobiet, które zostały uregulowane przez an-
gielskiego ustawodawcę w The Sexual Offences Act z 2003 roku [Sexual Of-
fences Act 2003 (legislation.gov.uk) - The Sexual Offences Act 2003 (dostęp 
16.03.2022)] oraz tych, które, zgodnie z wolą tamtejszego społeczeństwa, po-
winny zostać uregulowane i w konsekwencji penalizowane. Powyższe uzupeł-
nione zostanie o współczesne przykłady oraz statystyki obrazujące skalę zjawi-
ska przemocy, której doświadczają kobiety. 

System prawa karnego w Anglii i Walii

Celem omówienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej popełnia-
nych przeciwko kobietom, scharakteryzować należy brytyjski model prawa 
karnego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki angielskiego systemu 
karnego. 

Prawo angielskie stanowi część prawa brytyjskiego. Należy zwrócić uwa-
gę, że prawo brytyjskie, w odróżnieniu od systemu kontynentalnego nie ist-
nieje pod postacią jednolitego systemu prawnego dla całej Wielkiej Brytanii. 
Obowiązuje wiele regulacji prawnych na terenie całego Królestwa, a „prawo 
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brytyjskie” jest terminem generalnym, nadrzędnym wobec trzech zespołów 
prawa. Na prawo brytyjskie składają się trzy odrębne systemy, tj. prawo an-
gielskie (obowiązujące w Anglii i Walii), prawo Irlandii Północnej i prawo 
szkockie. Każda z tych trzech jurysdykcji posiada własny system prawa karne-
go (Banasik 2013, s. 124-125).

Zgodnie z systematyką angielskiego prawa karnego, można wyróżnić 
przestępstwa prawa precedensowego (common law offences) oraz przestępstwa 
ustawowe (statutory offences). Źródeł przestępstw prawa precedensowego nale-
ży upatrywać w orzeczeniach sędziów, którzy kierując się względami aksjolo-
gicznymi określili dane postępowanie jako mające charakter przestępczy (jud-
ge-made law). Przestępstwa te nie są ujęte w żadnej ustawie, mają charakter 
norm określonych w treści orzeczeń sądowych (prawo sędziowskie). Również 
należy zwrócić uwagę, że common law stanowiło przykład prawa precedenso-
wego, polegającego na tym, że sąd opierał wyrok na wcześniejszych rozstrzy-
gnięciach sądowych w podobnych sprawach lub niekiedy odchodził od utrwa-
lonego orzecznictwa, tworząc nowy precedens (precedent) (Dziadzio 2012, s. 
180). Podobnie okoliczności wyłączające albo ograniczające odpowiedzialność 
karną mogą mieć swoje źródło w orzeczeniach, a nie pochodzić wyłącznie z 
ustawodawstwa. Z kolei przestępstwa ustawowe to takie, które są definiowa-
ne przez ustawę lub prawodawstwo oparte na delegacji ustawowej (Martin, 
Storey 2013, s. 7–8). Obecnie większość przestępstw w angielskim prawie 
karnym ma charakter ustawowy i określoną ustawową karę maksymalną za 
ich popełnienie (Gościński 2019, s. 3).

Istotną cechą angielskiego prawa karnego był i nadal jest brak jego kody-
fikacji (Tkaczyk 2008, s. 305). Prawo karne materialne Anglii i Walii, w prze-
ciwieństwie do większości państw, nie jest uregulowane w postaci kodeksowej 
(criminal code). Obowiązujące prawo karne zawarte jest w różnych ustawach. 
Dla przykładu ustawa o kradzieży z 1968 roku (The Theft Act 1968) [Theft 
Act 1968 (legislation.gov.uk) - The Theft Act 1968 (dostęp 16.03.2022)] 
oraz ustawa o bezprawnym zniszczeniu albo uszkodzeniu cudzej własności 
z 1971 roku (The Criminal Damage Act 1971) [Criminal Damage Act 1971 
(legislation.gov.uk)The Criminal Damage Act 1971 (dostęp 16.03.2022)] 
obejmują większość przestępstw przeciwko mieniu. Z kolei ustawa o prze-
stępstwach seksualnych z 2003 r. (The Sexual Offences Act 2003) grupuje 
prawie wszystkie znane przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Jednak 
niektóre z najistotniejszych pojęć prawa karnego, jak na przykład „zamiar”, 
nigdy nie zostały zdefiniowane w ustawodawstwie i wciąż jedynym odnie-
sieniem pozostają próby definicji podjęte w sądowych orzeczeniach. Liczne 
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próby podejmowane w zakresie stworzenia jednolitej kodyfikacji od XIX w. 
nie odniosły sukcesu; także obecne działania, zmierzające do uporządkowa-
nia i unifikacji prawa, dokonywane przez Law Commission opracowującej od 
ponad trzydziestu lat projekt brytyjskiego kodeksu karnego, nie gwarantują 
powodzenia. Brak znanej na kontynencie tzw. części ogólnej kodeksu powo-
duje, iż zachowana została właściwa temu prawu kazuistyka (Tkaczyk 2008, 
s. 305). Warto w tym miejscu wskazać, że powołana przez rząd w 1965 roku 
Komisja Prawa (Law Commission), mająca dokonywać jego oceny i reformy, 
opublikowała w roku 1989 Kodeks karny dla Anglii i Walii (A Criminal Code 
for England and Wales), scalający angielskie prawo karne (comprehensive legi-
slative codification) (Tkaczyk 2008, s. 305). Nie został on jednakże uchwalony 
przez parlament, bowiem – jak zauważają Martin i Storey – „parlamentowi 
zabrakło albo czasu, albo woli”. W 2008 roku Komisja Prawa usunęła kwestię 
kodyfikacji prawa karnego ze swojego programu reformy. Postanowiono nie 
rezygnować z idei kodyfikacji, jednak zauważono potrzebę zredefiniowania 
dotychczasowego podejścia i powzięto zamiar uproszczenia różnych dziedzin 
prawa karnego, podążając w ten sposób w stronę jego kodyfikacji (Gościński 
2019, s. 4). Zgodnie z doktryną angielskiego prawa karnego na koncepcję 
czynu przestępczego (crime) składają się dwa główne elementy: popełnienie 
czynu zabronionego – łac. actus reus (the objective element or „the gulity act”) 
oraz rozpoznawalność czynu zabronionego – łac. mens rea (mental element of 
a crime or „the gulity mind”) (Gościński 2019 s. 19). 

Przestępstwo zgwałcenia oraz inne przestępstwa  
przeciwko wolności seksualnej

Nie ulega wątpliwości, iż przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 
należą – obok przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu – do najbardziej niehu-
manitarnych czynów, jakich można dopuścić się wobec człowieka. Należą one, 
przede wszystkim przestępstwo zgwałcenia, według powyżej przedstawionej 
klasyfikacji do przestępstw ustawowych (statutory offences) i są uregulowane 
w ustawie o przestępstwach seksualnych z 2003 roku (The Sexual Offences Act 
2003) (Gościński 2019 s. 19).

The Sexual Offences Act z 2003 roku jest ustawą Parlamentu Zjednoczo-
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i obowiązuje na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa. Ustawa ta wprowadziła nowe przepisy dotyczące przestępstw na 
tle seksualnym, zapobiegania im i ochrony dzieci przed krzywdą doznawaną  
w wyniku innych czynności seksualnych oraz związanych z nimi celów. 
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Ustawa ta obowiązuje od dnia 1 maja 2004 roku, z wyjątkiem kilku sekcji, 
które weszły w życie w dniu 20 listopada 2003 roku [Sexual Offences Act 
2003 (legislation.gov.uk) - The Sexual Offences Act 2003 (dostęp 16.03.2022)]. 

Akt ten częściowo zastąpił ustawę z 1956 roku (The Sexual Offence Act 
1956) poprzez wprowadzenie bardziej szczegółowych i wyraźnych definicji le-
galnych. W znowelizowanej ustawie uwzględniono nowe rodzaje przestępstw, 
takie jak: podglądanie bez zgody, napaść przez penetrację, zmuszanie dziecka 
do oglądania aktu seksualnego i penetrację jakiejkolwiek części zwłok. Ustawa 
ta kompleksowo definiuje i ustala postępowanie związane z przestępstwem 
zgwałcenia w prawie angielskim (English law). Jest to również główne pra-
wodawstwo dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci. Odpowiednie 
ustawodawstwo w Szkocji to ustawa o przestępstwach seksualnych The Sexual 
Offences (Scotland) Act 2009 [Sexual Offences (Scotland) Act 2009 (legisla-
tion.gov.uk) - The Sexual Offences Act (Scotland)2009)(dostęp 16.03.2022)], 
a w Irlandii Północnej nakaz dotyczący przestępstw seksualnych The Sexual 
Offences Northern Ireland Order (2008) [The Sexual Offences (Northern Ire-
land) Order 2008 (legislation.gov.uk) - The Sexual Offences Northern Ireland 
Order (2008) (dostęp 16.03.2022)].

Penalizuje takie przestępstwa na tle seksualnym jak: gwałt (rape), napaść 
(assault), obcowanie płciowe bez zgody (causing sexual activity without consent), 
gwałt i inne przestępstwa przeciwko dzieciom poniżej 13 roku życia (rape and 
other offences against children under 13), przestępstwa popełniane przeciwko 
dzieciom (child sex offences), nadużycie pozycji zaufania (abuse of position of 
trust), przestępstwa popełniane przeciwko członkom rodziny (familial child 
sex offences), przestępstwa popełniane przeciwko osobom z zaburzeniami psy-
chicznymi utrudniającymi świadome postrzeganie (offences against persons 
with a mental disorder impeding choice), zachęcanie osób z zaburzeniami psy-
chicznymi (inducements etc. to persons with a mental disorder), przestępstwa 
popełniane przez opiekunów przeciwko osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi (care workers for persons with a mental disorder), pornografia dziecięca 
(indecent photographs of children), wykorzystywanie seksualne dzieci (sexual 
exploitation of children), prostytucja (prostitution), handel ludźmi (trafficking), 
przestępstwa przygotowawcze, poprzedzające popełnienie przestępstwa na tle 
seksualnym (preparatory offences), obcowanie płciowe z dorosłym członkiem 
rodziny (sex with an adult relative) i inne przestępstwa (other offences) [Sexual 
Offences Act 2003 (legislation.gov.uk) - The Sexual Offences Act 2003 (dostęp 
16.03.2022)].



165

PENALIZACJA PRZESTĘPSTW PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ...

Przestępstwo zgwałcenia

W The Sexual Offences Act z 2003 roku, w sekcji 1. zdefiniowano prze-
stępstwo zgwałcenia jako „celowe penetrowanie pochwy, odbytu lub ust innej 
osoby przy pomocy członka, jeśli ta inna osoba nie wyraża zgody się na taką 
penetrację, a sprawca nie posiada racjonalnych powodów, by uznać, że taka 
zgoda została wyrażona”. [Sexual Offences Act 2003 (legislation.gov.uk) - The 
Sexual Offences Act 2003 (dostęp 16.03.2022)]. Racjonalność przekonania 
sprawcy określana ma być z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, w tym 
podjętych przez niego kroków celem upewnienia się, że takowa zgoda została 
wyrażona. W dalszej części The Sexual Offences Act 2003 ustawodawca określa 
szereg wzruszalnych domniemań dowodowych (evidential presumptions) oraz 
niewzruszalnych domniemań prawnych (conclusive presumptions), których 
wystąpienie pozwala na przypisanie sprawcy realizacji strony przedmiotowej 
i podmiotowej tegoż czyny zabronionego. Część z tych domniemań określa 
warunki, które pozwalają w istocie na doprecyzowanie definicji zgwałcenia,  
a część z nich odpowiada polskiemu ujęciu zgwałcenia przez podstęp (Michal-
ska -Warias 2014, 134-135). Kluczowym elementem przestępstwa zgwałcenia 
jest brak zgody ofiary na obcowanie płciowe. Zgodnie przy tym z sekcją 74. 
The Sexual Offences Act 2003, przyjąć należy, że dana osoba wyraziła zgodę, 
jeśli zgadza się z własnego wyboru (agrees by choice), mając pełną wolność  
i zdolność dokonania takiegoż wyboru (has the freedom and capacity to make 
that choice) [Sexual Offences Act 2003 (legislation.gov.uk) - The Sexual Of-
fences Act 2003 (dostęp 16.03.2022)]. Domniemania dowodowe odnoszące 
się do zgody pokrzywdzonego ustanowione są w sekcji 75., zgodnie z któ-
rą jeśli w toku postępowania w sprawie o zgwałcenie udowodnione zosta-
nie, że oskarżony dopuścił się danego zachowania, przy czym wystąpiła jedna  
z okoliczności określonych w podsekcji 2., a oskarżony wiedział, że okolicz-
ność ta wystąpiła, wówczas przyjmuje się, że pokrzywdzony nie wyrażał zgody 
na dane zachowanie (chyba, że zostaną przedstawione dowody podważające 
ustalenia, co do zgody pokrzywdzonego), zaś oskarżony nie miał rozsądnych 
podstaw, by wierzyć, że pokrzywdzony się zgadza (chyba, że zostaną przedsta-
wione dowody podważające ustalenia co do jego przekonania na temat zgody 
pokrzywdzonego) [Sexual Offences Act 2003 (legislation.gov.uk) - The Sexual 
Offences Act 2003 (dostęp 16.03.2022)]. Katalog okoliczności, których wystą-
pienie skutkuje wskazanymi wyżej domniemaniami dowodowymi, znajduje 
się w podsekcji 2. sekcji 75., przy czym obok zachowań polegających na stoso-
waniu przemocy lub groźby jej użycia wymieniono także następujące sytuacje: 
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gdy pokrzywdzony spał lub był nieprzytomny w czasie zdarzenia, gdy po-
krzywdzony z powodu upośledzenia fizycznego nie był w stanie w czasie zda-
rzenia zakomunikować oskarżonemu, czy wyraża zgodę oraz gdy jakakolwiek 
osoba podała lub spowodowała, że pokrzywdzony zażył, bez swojej zgody, 
substancję, która, uwzględniając to, kiedy ją podano lub zażyto, była w stanie 
spowodować lub umożliwić pokrzywdzonemu to, że był on oszołomiony lub 
obezwładniony w czasie zdarzenia [Sexual Offences Act 2003 (legislation.gov.
uk) - The Sexual Offences Act 2003 (dostęp 16.03.2022)].

W Irlandii Północnej, przestępstwo zgwałcenia uregulowane jest jako 
przestępstwo ustawowe w artykule 5.The Sexual Offences Northern Ireland 
Order (2008), a jego treść jest tożsama z uregulowaniami zawartymi w pra-
wie angielskim [The Sexual Offences (Northern Ireland) Order 2008 (legi-
slation.gov.uk) -The Sexual Offences Northern Ireland Order (2008) (dostęp 
16.03.2022)]. Natomiast prawo szkockie definiuje przestępstwo zgwałcenia 
w sekcji 18. The Sexual Offences (Scotland) Act 2009. Co ciekawe, bowiem 
odmiennie niż w Anglii i Walii oraz Irlandii Północnej, aż do 2009 roku  
w prawie szkockim gwałt był uznawany za przestępstwo, którego może do-
puścić się jedynie mężczyzna przeciwko kobiecie [Sexual Offences (Scotland) 
Act 2009 (legislation.gov.uk) - The Sexual Offences Act (Scotland)2009)(dostęp 
16.03.2022)].

Jak w większości państw europejskich, również w Anglii przestępstwo 
zgwałcenia należy do przestępstw ściganych na wniosek osoby pokrzywdzonej 
(Gruszczyńska i inni 2015,s. 31). Na tle rozwiązań obowiązujących w więk-
szości państw europejskich w zakresie minimalnego wymiaru kary za zgwał-
cenie w typie podstawowym wyróżniają się Anglia oraz Hiszpania i Słowacja.  
W państwach tych zakresy wymiaru kary przewidziane za przestępstwo zgwał-
cenia są stosunkowo wąskie, a minimalny jej wymiar jest dość wysoki, wynosi 
bowiem w granicach 4 - 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast w Anglii  
(w Wielkiej Brytanii), maksymalny wymiar kary wynosi 8 lat (Gruszczyńska 
i inni 2015,s. 33-34).

Interesujących informacji dostarcza również analiza współczynników 
skazań na liczbę 100 tys. mieszkańców w odniesieniu do zgwałceń. Wśród 
państw europejskich o najwyższych współczynnikach skazań za tego typu 
przestępstwo w 2010 roku, znajdowały się Litwa i Szwecja. Polska była w gru-
pie pięciu państw ze współczynnikami zbliżonymi do 2 (w grupie tej była rów-
nież Francja, Estonia i Chorwacja). Trzecią grupę państw z współczynnikami 
w granicach 1,6 - 1,8 stanowiły Finlandia, Szwajcaria, Dania oraz Czechy. 
Najniższe współczynniki skazań za zgwałcenia (poniżej 1) charakteryzowały 
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Słowenię, Holandię, Szkocję, Słowację oraz Portugalię. Zestawienie zamyka 
Irlandia z minimalnym współczynnikiem – zaledwie 0,2. W powyższym ze-
stawieniu w Anglii i Walii współczynnik ten wskazuje na 1, 9; w Irlandii 
Północnej 0,9; w Szkocji 0,7(Gruszczyńska i inni 2015,s. 35-36).

Interesujących wyników dostarcza również analiza struktury kar orzeka-
nych za zgwałcenie. W większości porównywanych państw za przestępstwo 
zgwałcenia stosuje się karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Tylko  
w Grecji w ponad 80% przypadków orzekano karę pozbawienia wolności  
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Najsurowsze sankcje za zgwał-
cenia stosowane były w Bułgarii (98% kar bezwzględnych) oraz w Wielkiej 
Brytanii (odpowiednio: w Irlandii Północnej orzeczono 100% kar bezwzględ-
nego pozbawienia wolności, w Anglii i Walii 93%, a w Szkocji 91%). Rów-
nie wysokie odsetki skazań na karę bezwzględnego pozbawienia wolności za 
zgwałcenie występowały w Holandii, Szwecji, na Węgrzech i we Francji (od-
setki w granicach 81-88). Polska znalazła się grupie państw (wraz z Portugalią, 
Austrią, Czechami, Niemcami i Finlandią) stosujących umiarkowaną politykę 
karną w odniesieniu do sprawców tego przestępstwa. W krajach tych odno-
towano bowiem najwyższe odsetki kar pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania (Gruszczyńska i inni 2015,s. 39-40).

Surowa polityka karania za przestępstwo zgwałcenia charakteryzuje Cypr, 
Francję, Węgry, Słowację, Anglię i Walię oraz Szkocję: dominowały tam bo-
wiem kary bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze lat 5 lub wyższe. 
Polska znalazła się w gronie państw o umiarkowanej polityce karania mierzo-
nej długością kar bezwzględnego pozbawienia wolności. Podobnie jak w Cze-
chach, Niemczech, Chorwacji, Bułgarii, Szwecji oraz Finlandii dominowały 
kary bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od roku do pięciu lat. 
Najwyższe odsetki skazań na kary krótkoterminowe (poniżej roku) charak-
teryzują Słowenię, Holandię oraz Austrię (Gruszczyńska i inni 2015, s. 42).

Inne przestępstwa  
popełniane przeciwko wolności seksualnej

Niepokój społeczny wywołany na terenie Anglii i Walii związany ze 
sprawą Sarah Everard1 stanowił swoiste apogeum rape crisis. Motywowane 

1 Sarah Everard, lat 33, porwana, zgwałcona i zamordowana przez funkcjonariusza brytyjskiej 
policji metropolitarnej Wayne’a Couzensa w dniu 3 marca 2021 roku w południowym Lon-
dynie. Sprawca wykorzystał swoją pozycję do przymusowego zatrzymania ofiary i zmusił do 
wejścia do radiowozu. 30 września 2021 r. został skazany na dożywocie. Zbrodnia wstrząsnęła 
opinią publiczną w całym Zjednoczonym Królestwie.
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jest ono również innymi rodzajami przemocy seksualnej, której doświad-
czają kobiety. Podczas protestów ulicznych angielskie społeczeństwo, w tym  
w przeważającej części kobiety, nawiązując do feralnych wydarzeń z marca 
2021 roku, hasłem „ona szła tylko do domu”, wyraziły sprzeciw przeciwko 
braku poczuciu bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni publicznej oraz molesto-
waniu, fizycznemu i werbalnemu, którego doświadczają ze strony mężczyzn. 
[Wielka Brytania. Zabójstwo Sarah Everard. Były policjant Wayne Couzens 
przyznał się do uprowadzenia i gwałtu - TVN24 - Wielka Brytania. Zabój-
stwo Sarah Everard. Były policjant Wayne Couzez przyznał się do uprowadzenia  
i gwałtu (16.03.2022)]. Zaginięcie i śmierć Sarah Everard odbiło się szerokim 
echem w całej Wielkiej Brytanii i stało się powodem do szerszej dyskusji doty-
czącej bezpieczeństwa kobiet. Agencja Reutera podała, że "zabójstwo Everard 
wywołało wybuch gniewu ze strony kobiet, które opowiadały o swoich prze-
życiach i lękach przed samotnym chodzeniem po ulicach późną porą"[Wielka 
Brytania. Zabójstwo Sarah Everard. Były policjant Wayne Couzens przyznał 
się do uprowadzenia i gwałtu - TVN24 - Wielka Brytania. Zabójstwo Sarah 
Everard. Były policjant Wayne Couzez przyznał się do uprowadzenia i gwałtu 
(16.03.2022)]. Powstała na terenie Anglii i Walii feministyczna organizacja 
Rape Crisis England & Wales2 wskazuje również na inne, niż przestępstwo 
zgwałcenia, formy przemocy seksualnej wobec kobiet, jakimi są molestowa-
nie seksualne (sexual harassment), napaść o charakterze seksulanym (sexual as-
sault), ekshibicjonizm oraz obnażanie genitaliów w cyberprzestrzeni (indecent 
exposure, flashing and cyber flashing), obrzezanie kobiet (FGM female genital 
mutilation) oraz podstępne podawanie środków odurzających celem następ-
czego wykorzystania seksualnego (spiking) [What is rape? | Rape Crisis En-
gland & Wales | Rape Crisis England & Wales - What is rape? (16.03.2022)]. 
Wyrażała potrzebę zagwarantowania kobietom pomocy w obliczu nasilonego 
zjawiska kobietobójstwa, zgwałceń, molestowania seksualnego i mizoginii,  
a także edukowania i podnoszenia świadomości angielskiego społeczeństwa  
w tym zakresie. 

Do zadań organizacji należy ulepszanie usług, promowanie potrzeb  
i praw kobiet oraz dziewcząt, które doświadczyły wykorzystywania seksual-
nego, gwałtów i wszelkich innych form przemocy seksualnej. Prowadzi ona 
również działania związane z przemocą seksualną i nadużyciami, podnosząc 
świadomość szerszej społeczności oraz rządzących. Rape Crisis Centers (Cen-
tra Kryzysowe ds. Gwałtów) zapewniają specjalistyczne, niezależne i poufne 

2 Za polski odpowiednik można uznać Fundację Centrum Praw Kobiet.
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usługi dla kobiet i dziewcząt w każdym wieku, które doświadczyły jakiej-
kolwiek formy przemocy seksualnej w dowolnym momencie swojego życia.  
W ubiegłym roku Centra te zapewniły ponad 650 000 sesji doradztwa, rzecz-
nictwa i wsparcia. Obecnie działa 39 takich placówek [Who we are | Rape 
Crisis England & Wales - Who we are? (16.03.2022)].

Warto wyjaśnić również, w jaki sposób definiowane jest molestowanie 
seksualne (sexual harassment) ze względu na wieloaspektową pojemność tego 
pojęcia. Molestowanie seksualne to każde niechciane zachowanie seksualne, 
które sprawia, że ktoś czuje się zdenerwowany, przestraszony, obrażony lub 
upokorzony, lub ma na celu sprawienie, by poczuł się w ten sposób. Molesto-
wanie seksualne to rodzaj przemocy seksualnej, którego używa się do opisa-
nia każdej aktywności seksualnej lub aktu, który miał miejsce pomimo braku 
wyrażenia zgody. Inne rodzaje przemocy seksualnej obejmują gwałt i napaść 
na tle seksualnym. W Anglii i Walii prawna definicja molestowania seksual-
nego stanowi niestosowne zachowanie się wobec innej osoby, które powoduje  
u tej osoby uczucie zdenerwowania, przestraszenia, obrażenia lub upokorze-
nia [What is sexual harassment? | Rape Crisis England & Wales | Rape Crisis 
England & Wales -What is sexual harsssment (16.03.2022)].

Ustawa o równości z 2010 roku (The Equality Act 2010) [Equality Act 
2010: guidance - GOV.UK (www.gov.uk) - The Equality Act 2010 (dostęp 
16.03.2022)] stanowi, że dopuszcza się molestowania seksualnego ten, kto: 
angażuję inną osobę się w niechciane zachowania o charakterze seksualnym  
i zachowanie to ma na celu lub skutkuje naruszeniem godności drugiej osoby 
lub stworzeniem dla niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub 
obraźliwej atmosfery. Takie niechciane zachowanie seksualne może się mieć 
miejsce osobiście, przez telefon, SMS, e-mail lub online. Zarówno sprawca, 
jak i pokrzywdzony mogą być dowolnej płci. Dla przykładu, za molestowanie 
seksualne uznaje się następujące zachowania: komentarze o zabarwieniu sek-
sualnym oraz zaczepne gwizdanie na kobiety w przestrzeni publicznej (sexual 
comments, catcalling), zniesławienie poprzez szerzenie plotek o charakterze 
seksualnym (Spreading sexual rumours), niechciane zaloty oraz flirtowanie  
o charakterze seksualnym (Unwanted sexual advances or flirting) oraz wysyła-
nie wiadomości zawierających treści o charakterze seksualnym (Sending emails 
or texts with sexual content – for example, unwanted ‘sexts’ or ‘dick pics’) [What 
is sexual harassment? | Rape Crisis England & Wales | Rape Crisis England  
& Wales -What is sexual harsssment (16.03.2022)].

Molestowanie seksualne jest formą bezprawnej dyskryminacji zgodnie  
z ustawą o równości z 2010 roku (The Equality Act 2010). Oznacza to istnienie 
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prawnej ochrony przed molestowaniem seksualnym w przestrzeni publicznej, 
jak na przykład w miejscu pracy, w transporcie publicznym oraz w placów-
kach edukacyjnych. Osoby, które doświadczyły tego rodzaju przemocy posia-
dają legitymację do pojęcia działań prawnych w przedmiocie złożenia skargi 
lub wniesienia roszczenia do sądu cywilnego [What is sexual harassment? | 
Rape Crisis England & Wales | Rape Crisis England & Wales -What is sexual 
harsssment (16.03.2022)].

Należy podkreślić, iż niektóre formy molestowania seksualnego uznane 
są w Anglii i Walii za przestępstwa. Należą do nich: stalking (stalking), obna-
żanie się w miejscu publicznym (indecent exposure), robienie zdjęć kobiecego 
krocza poprzez włożenie aparatu fotograficznego pod spódnicę (upskirting) 
oraz wszelkie przypadki molestowania seksualnego związane z kontaktem  
fizycznym (w prawie angielskim jest to równoznaczne z napaścią seksualną) 
[What is sexual harassment? | Rape Crisis England & Wales | Rape Crisis 
England & Wales -What is sexual harsssment (16.03.2022)]. Inne formy mo-
lestowania seksualnego również, w zależności od sytuacji, stanowić będą prze-
stępstwo w świetle prawa karnego. Na przykład, jeśli ktoś więcej niż jeden raz 
dopuszcza się molestowania seksualnego, które ma na celu wywołanie u innej 
osoby niepokoju, popełnia przestępstwo molestowania. Osoba, która dopusz-
cza się molestowania seksualnego może zostać aresztowana przez policję oraz 
postanowiony może jej zostać zarzut popełnienia przestępstwa i następnie sta-
nie przed sądem [What is sexual harassment? | Rape Crisis England & Wales | 
Rape Crisis England & Wales -What is sexual harsssment (16.03.2022)].

Prawa kobiet

W tym kontekście należy pochylić się również nad problematyką łama-
nia praw kobiet, koherentnej z zagadnieniami związanymi z łamaniem praw 
człowieka w ogólności.

Ogólnoświatowy problem kobietobójstwa, w 2021 roku wybrzmiał  
w szczególności w Wielkiej Brytanii. Przypadków zabójstw na tle przemocy,  
w tym szczególności przemocy na tle seksualnym, jest tak dużo, że w ramach 
akcji End femicide (Połóżmy kres przemocy) dziennik The Guardian zdecydo-
wał się utworzyć specjalny portal na swojej stronie internetowej. Wbrew po-
zorom, to jednak nie ten dziennik był inicjatorem projektu zbierania danych 
oraz dokumentowania przypadków zabójstw kobiet. Z  pomysłem wystąpiła 
pewna aktywistka z Yorkshire, Karen Ingala Smith. Ingala zaczęła gromadzić 
dane o zabójstwach kobiet już w styczniu 2012 roku w reakcji na kolejny 
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artykuł prasowy o zabójstwie młodej kobiety we wschodnim Londynie. Jak 
sama podkreśla: „Na pierwszym miejscu stawiam kobiety. Liczę kobiety za-
mordowane przez mężczyzn”. Ingala zapisuje imiona i nazwiska zamordowa-
nych kobiet, aby – jak wyjaśnia – „nie stały się tylko pustymi danymi staty-
stycznymi ani kolejnym newsem prasowym”. Ponadto podkreśla, że:

Najważniejsze jest dla mnie dobro kobiet, które padły ofiarą męskiej 
przemocy. Staram się dostrzegać kobiety, przez tak wielu lekceważo-
ne. Chciałabym przyczynić się do położenia kresu przemocy mężczyzn 
wobec kobiet i dziewcząt. Jeśli nie będę w stanie tego zrobić, zadowolę 
się zapewnieniem kobietom dostępu do specjalistycznego wsparcia ze 
strony innych kobiet, reagowaniem na potrzeby ofiar i wysłuchaniem 
ich życzeń, a także edukacją społeczeństwa na temat przemocy męż-
czyzn wobec kobiet, dziewcząt czy dzieci (Serafin 2021, s. 59).

W ten sposób powstał się projekt Counting Dead Women (Licząc mar-
twe kobiety), który autorka prowadzi w formie bloga aż do dzisiaj. Ingala 
Smith od 2009 roku prowadzi także fundację, która oferuje wsparcie i zaple-
cze prawno-psychologiczne kobietom doświadczającym przemocy seksualnej 
lub przemocy w rodzinie. Od 2015 roku, wspólnie z Clarissą O’Callaghan, 
dzięki darowiznom takich przedsiębiorstw jak Freshfields, Deloitte i funda-
cji Women’s Aid, założyła blog pod nazwą „Spis Kobietobójstw” (Femicide 
Census) pełniący również rolę antyprzemocowego think-tanku. Wobec bra-
ku wiarygodnych i transparentnych danych dotyczących kobietobójstw na 
stronach brytyjskiej policji i instytucji rządowych „Spis kobietobójstw” stał 
się głównym źródłem informacji dla badających te zabójstwa kryminologów, 
dziennikarzy, socjologów. W raporcie opublikowanym w 2020 roku orga-
nizacja wskazuje na problem związany ze stereotypowym traktowaniem ko-
bietobójstwa jako odosobnionego przypadku i zwraca uwagę na strukturalny 
charakter męskiej przemocy wymierzonej w kobiety ze względu na ich płeć 
(Serafin 2021, s. 59).

Podczas pandemii, księżna Kornwalii Camilla oraz Carrie Johnson, żona 
obecnego premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, które wspierają orga-
nizację Save Lives, również zwróciły uwagę na skalę zjawiska przemocy wobec 
kobiet. Jak podkreśliła przedstawicielka rodziny królewskiej: „w ruch przeciw-
ko przemocy wobec kobiet musimy zaangażować wszystkich mężczyzn. Po-
trzebujemy ich na pokładzie, aby się z przemocą uporać, żeby nie stała się dla 
nas nową normą. W końcu nikt nie rodzi się gwałcicielem; to społeczeństwo 
go takim czyni”. Jak pokazują raporty organizacji Save Lives Ending Domestic 
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Abuse, oprócz środków zapobiegawczych wobec potencjalnych sprawców oraz 
uwrażliwienia policji i wymiaru sprawiedliwości na los ofiar przemocy, szcze-
gólnie ważnym środkiem zapobiegania zabójstwom jest instrument oceny ry-
zyka w postaci międzyinstytucjonalnych zespołów, które podczas regularnych 
spotkań (konferencji MARAC) każdorazowo prowadzą ocenę ryzyka eskalacji 
przemocy – Multi-Agency Risk Assessment Conferences tzw. MARAC (Se-
rafin 2021, s. 60).

Z  danych „Spisu kobietobójstw” wynika, że w latach 2009-2018 w An-
glii i Walii ok. 936 kobiet zostało zabitych przez mężczyzn. Kobietobójstwo 
w Wielkiej Brytanii nie dotyczy wyłącznie młodych kobiet. Zgodnie z  rapor-
tem w  latach 2009-2018 ok. 278 kobiet w wieku powyżej 60 lat straciło życie 
w wyniku zabójstwa ze strony partnera. Narzędziem zbrodni najczęściej uży-
wanym w przypadku kobietobójstwa (w ponad 436 przypadkach) było tzw. 
narzędzie ostre. Większość kobiet znało swoich oprawców. 598 kobiet (64%) 
zamordowali mężczyźni zidentyfikowani jako ich obecni lub byli partnerzy. 
Najbardziej zagrożone kobietobójstwem są kobiety, które odeszły od partnera 
w  wyniku rozwodu lub separacji, ale nadal są narażone na kontakty z nim. 
Zagrożenie jest największe w  chwili lub wkrótce po opuszczeniu agresywne-
go partnera. 76% kobiet zamordowanych przez byłego partnera lub byłego 
współmałżonka straciło życie w  ciągu pierwszego roku po rozstaniu (Serafin 
2021, s. 60). 

Odnosząc się do wyżej przestawionych danych na podstawie raportu – 
„Spisu kobietobójstw”, należy mieć na względzie, że przestępstwa zabójstwa, 
molestowania popełniane są przez mężczyzn z pobudek motywowanych 
mizoginią.

Mizoginia

Omawiane powyżej zagadnienia związane z łamaniem praw kobiet  
w Anglii doprowadziły do powstania postulatu uznania mizoginii (misogyny) 
za przestępstwo z nienawiści (hate crime). Zgodnie ze społeczną opinią, to 
mizoginia stoi u źródeł przestępstw popełnianych przeciwko kobietom na tle 
seksualnym oraz kobietobójstwa, zatem koniecznym jest włączenie jej do ka-
talogu The Hate Crime Laws. Zjawisko to definiuje się jako nienawiść, pogar-
dę lub uprzedzenie wobec kobiet, lub dziewcząt. Przejawia się między innymi 
poprzez próbę wykluczenia społecznego kobiet, dyskryminację ze względu na 
płeć, wrogość, patriarchalizm, uprzywilejowanie mężczyzn, poniżanie kobiet, 
postulat pozbawienia kobiet praw obywatelskich, uprzywilejowanie mężczyzn, 
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stosowanie przemocy wobec kobiet i ich uprzedmiotowienie seksualne.  
Z mizoginią łączy się również nierozerwalnie pojęcie szowinizmu [Mizoginia – 
Wikipedia, wolna encyklopedia – Mizoginia (dostęp 16.03.2022)].

Mizoginia postrzegana jest również jako swoisty akt mowy nienawi-
ści. Mowa nienawiści, według definicji Komitetu Ministrów Rady Europy, 
obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub 
usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne for-
my nienawiści opartej na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez 
agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz wrogość wobec 
mniejszości, imigrantów i osób o pochodzeniu imigranckim. Inne formy dys-
kryminacji i uprzedzeń, takie jak antyromskość, chrystianofobia, islamofobia, 
mizoginia, seksizm i dyskryminacja na podstawie orientacji seksualnej czy 
identyfikacji płciowej, również są traktowane jako mowa nienawiści. Mowa 
nienawiści to atak na osoby już i tak narażone na dyskryminację. Jest ona 
zarzewiem napięć, dodatkowych nierówności, przemocy, a także zagrożeniem 
dla demokracji i praw człowieka (Liczner, Szaniawska 2015, s. 175-184).

Pomimo niewątpliwej społecznej potrzeby uznania mizogini za prze-
stępstwo z nienawiści, wśród czołowych brytyjskich polityków padają głosy 
nieaprobujące tej idei. Komisja Prawa zdecydowała o odrzuceniu projek-
tu dotyczącego uznania mizoginii za przestępstwo z nienawiści [Campaign 
to make misogyny a hate crime rebuffed by Law Commission | Women |  
The Guardian – Campaign to make misogyny a hate crime rebuffed by Law 
Commission (16.03.2022)]. 

Wskazała w The Hate Crime Laws: Final Report opublikowanym w dniu 
7 grudnia 2021 roku, że uznanie mizoginii za przestępstwo z nienawiści może 
być: „bardziej szkodliwe niż pomocne, zarówno dla ofiar przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt, jak i wysiłków na rzecz zajęcia się przestępstwami z niena-
wiści w szerszym zakresie oraz że […] wychodzi z przekonania, iż rozpozna-
wanie przestępstw z nienawiści nie będzie skutecznym rozwiązaniem proble-
mu przemocy, wykorzystywania i nękania kobiet w Anglii i Walii, a nawet  
w rzeczywistości pod pewnymi względami może przynieść efekt przeciwny od 
zamierzonego” [Police, Crime, Sentencing and Courts Bill 2021: factsheets 

– GOV.UK (www.gov.uk) – Police, Crime, Sentencing and Courts Bill 2021: 
making misogyny a hate crime factsheet (16.03.2022)].

Obecnie Hate Crime (Misogyny) Bill, czyli projekt ustawy dotyczący pe-
nalizacji motywacji sprawców przestępstw związanej z mizoginią, by ta stała 
się czynnikiem obciążającym w skazaniu karnym; wymagania od służb po-
licyjnych rejestrowania przestępstw z nienawiści motywowanych mizoginią 
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oraz do powiązanych celów jest w fazie procesu legislacyjnego, tzw. obywa się 
obecnie drugie czytanie w Izbie Gmin House of Commons) [Hate Crime (Mi-
sogyny) Bill - Parliamentary Bills - UK Parliament - The Hate Crime (Miso-
gyny) Bill (16.03.2022)]. Dzień Działania przeciwko Mizoginii i Seksizmowi 
został ustanowiony na dzień 8 marca i obchodzony jest łącznie z Międzynaro-
dowym Dniem Kobiet.3

Próba podsumowania

Przestępstwa na tle seksualnym oraz czyny popełniane przeciwko kobie-
tom z nienawiści stanowią niewątpliwie bardzo niepokojące zjawisko. Jako 
zostało wskazane powyżej, o ile The Sexual Offence Act 2003 i Equality Act 
2010 regulują prawnie kwestie związane z przestępstwem zgwałcenia oraz mo-
lestowaniem seksualnym, to zjawisko mizoginii nadal, mimo woli brytyjskie-
go społeczeństwa, nie zostało uznane za przestępstwo z nienawiści. Ponadto 
usankcjonowanie mizoginii jako przestępstwa spotyka się ze sprzeciwem ze 
strony Komisji Prawa oraz polityków. 

Wobec powyższego, należy zastanowić się czy państwo oraz ustawodaw-
ca brytyjski stoją na straży porządku i sprawiedliwości, a przede wszystkim 
czy brytyjskiemu społeczeństwu zapewniona jest należyta ochrona, w tym  
w szczególności kobietom.

Niewątpliwie istnieje potrzeba edukowania społeczeństwa w zakresie za-
grożeń, na jakie narażone są kobiety oraz większej mobilizacji służb porządko-
wych celem zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. 
Na aprobatę zasługuje fakt oddolnej, pozarządowej inicjatywy, jaką jest Rape 
Crisis, jednak to przede wszystkim państwo zobligowane jest do zapewnienia 
obywatelom odpowiedniego poziomu edukacji, bezpieczeństwa osobistego 
oraz penalizowania niepożądanych zachowań godzących w podstawowe do-
bra każdego człowieka.
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 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. 


