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naruszone lub zagrożone przez sprawcę czynu i to w sposób bezpośredni, choćby nie wynikało 

to wprost z opisu tego czynu i kwalifikacji prawnej”. 

Jak podkreślali wnioskodawcy projektu niniejszej ustawy, a stwierdzenia te znajdują 

oparcie w opiniach doktryny „istnieje całkiem spora grupa tzw. przestępstw bez ofiar, w 

wypadku których ustalany in concreto zespół ich znamion przesądza o braku pokrzywdzonego 

identyfikowanego jako osoba fizyczna, prawna lub instytucja państwowa, samorządowa lub 

społeczna, w tym nie mająca osobowości prawnej. W ich wypadku dobrem chronionym(…) są 

pewne wartości ogólne, nie znajdujące ucieleśnienia w dobrach przynależnych komukolwiek 

z tych podmiotów (…). Chodzi np. o - co do zasady- prawidłowość funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości oraz pewność obrotu dokumentami.” (T. Razowski „Podmioty uprawnione 

do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

przygotowawczego”. Prokuratura i Prawo 6, 2007).  

W piśmiennictwie wyrażono również pogląd, że „odmówienie osobie składającej 

zawiadomienie o przestępstwie uprawnienia do złożenia zażalenia w trybie art. 306 § 1 k.p.k. 

byłoby niczym nieuzasadnione, tym bardziej, że expressis verbis przyznano jej prawo do 

złożenia zażalenia na bezczynność organów ścigania na podstawie art. 306 § 3 k.p.k.” 

(P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kraków 

2006, s. 454). 

W niniejszej nowelizacji istniejący model postępowania zażaleniowego ulega 

modyfikacji polegającej na przyznaniu uprawnienia do kwestionowania decyzji o odmowie 

wszczęcia postępowania przygotowawczego (i jego umorzeniu) każdej osobie składającej 

zawiadomienie o przestępstwie. Aby jednak krąg tych osób nie był nieograniczony, ustawa 

stanowi, że uprawnione będą tylko te osoby, których prawa zostały naruszone danym 

przestępstwem. Ograniczenie to ma na celu zapobieżenie nadmiernemu wykorzystywaniu 

przepisu, który zakreślając zbyt szeroko krąg osób uprawnionych, mógłby wpływać na 

przeciążenie i zmniejszenie efektywności pracy wymiaru sprawiedliwości. 

Należy podkreślić, że nowy przepis słusznie rozróżnia „naruszenie dóbr prawnych”, z 

którym mamy do czynienia w przypadku pokrzywdzonego, od „naruszenia praw” osoby 

składającej zawiadomienie o przestępstwie - co do osób nie będących bezpośrednio 

pokrzywdzonymi, co pozwoli na uniknięcie trudności interpretacyjnych. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego została 

uchwalona przez Sejm na 33. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2013 r. 

Projekt będący przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 604), był przedmiotem prac 

sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która wprowadziła do 

niego zmiany polegające na rezygnacji z nowelizowania art. 51 k.p.k., rezygnacji 

z dodawania nowego § 1a w art. 306, na rzecz wprowadzenia odpowiednich zmian w § 1 

tegoż artykułu oraz na wydłużeniu okresu vacatio legis z 14 dni do 3 miesięcy. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm przystąpił 

niezwłocznie do trzeciego czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym 

 

Beata Mandylis  

Główny legislator 


