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    Projekt  

 

 

Ustawa 

z dnia   2012 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego 

  

 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,  

z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 197 po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Jeżeli zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez osobę inną niż 

pokrzywdzony, ściganie przestępstwa określonego w § 1 i 2 następuje na wniosek 

pokrzywdzonego, chyba że w czasie popełnienia czynu zabronionego pokrzywdzony był 

małoletni.”; 

 

2) w art. 198: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako § 1, 

b) po § 1 dodaje się § 2 w brzmieniu:  

„§ 2. Jeżeli zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez osobę inną niż 

pokrzywdzony, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek 

pokrzywdzonego, chyba że stan ofiary, o którym mowa w tym przepisie, jest wynikiem 

trwałych zaburzeń psychicznych albo pokrzywdzony w czasie popełnienia czynu 

zabronionego był małoletni.”; 

 

                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, 
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. 
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, 
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 
132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, 
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859,  Nr 192, poz. 1378, 
z 2008 r. Nr 90,  poz. 560, Nr 122,  poz. 782, nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344,  z 2009 r. 
Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 
oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 626,  Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 127, 
poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr  182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 17, poz.78, Nr 48, poz.245, Nr 72, poz.381, 
Nr 94, poz.549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 
233, poz. 1381, Nr 240, poz. 1431, z 2012 r., poz. 611. 
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3) w art. 199 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek 

pokrzywdzonego.”; 

 

4) uchyla się art. 205. 

 

 Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 

Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 12 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą 

prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego 

na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo określone w art. 197 § 1 lub 

2 Kodeksu karnego lub w art. 198 § 1 Kodeksu karnego. Ponowne złożenie wniosku jest 

niedopuszczalne.”; 

 

2) w art. 147: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 Jeżeli względy techniczne nie stoją na przeszkodzie, przesłuchanie 

świadka lub biegłego utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 

 i dźwięk, gdy:  

1) zachodzi niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby nie będzie możliwe 

w dalszym postępowaniu, 

2) przesłuchanie następuje w trybie określonym w art. 396.”, 

                                           
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, 
Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 
74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, 
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 
77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 
178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 
1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, 
poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 
27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 
214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, 
poz. 104, Nr 27, poz. 162, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 
1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190 poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 
98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 oraz Nr 197, poz. 1307. z 
2011 r. Nr 48, poz. 245, Nr 48, poz. 246, Nr 53, poz.273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678,  Nr 142, poz. 829, 
Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr. 240, poz. 1430, Nr 240, poz. 1431, Nr 240, poz. 1438, Nr 279, poz. 
1645 oraz  z 2012 r., poz. 886, poz. 1091 i poz. 1101. 
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b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a  

i 185c, oraz świadka, o którym mowa w art. 185b, utrwala się za pomocą urządzenia 

rejestrującego obraz i dźwięk.”; 

 

3) w art. 182 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. W sprawach o przestępstwa określone w art. 197 i 198 pokrzywdzony może 

odmówić składania zeznań, chyba że ściganie przestępstwa odbywa się na wniosek.”; 

 

4) art. 185a i art. 185b otrzymują brzmienie: 

„Art. 185a § 1. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub 

groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI Kodeksu karnego 

pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się  

w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla 

rozstrzygnięcia sprawy i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których 

wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który nie miał 

obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.  

§ 2. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. 

Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział  

w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 lub osoba pełnoletnia wskazana przez 

pokrzywdzonego, o którym mowa w § 1, ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, 

jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego. Jeżeli podejrzany 

zawiadomiony o tej czynności nie posiada obrońcy z wyboru, sąd wyznacza mu obrońcę  

z urzędu.  

§ 3. Na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis obrazu i dźwięku 

przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania.  

§ 4. W sprawach o przestępstwa wymienione w § 1, małoletniego pokrzywdzonego, 

który w chwili przesłuchania ukończył 15 lat, przesłuchuje się w warunkach określonych w § 

1-3 gdy zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby 

wywrzeć negatywny wpływ na jego stan psychiczny. 

 

Art. 185b § 1. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby 

bezprawnej lub określone w rozdziale XXV i XXVI Kodeksu karnego świadka, który  
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w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w warunkach określonych w art. 

185a § 1-3, jeżeli zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 

sprawy.  

§ 2. W sprawach o przestępstwa wymienione w § 1 małoletniego świadka, który  

w chwili przesłuchania ukończył 15 lat, przesłuchuje się w trybie określonym w art. 177 § 1a, 

jeżeli należy się obawiać, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby 

oddziaływać krępująco na zeznania świadka lub wywierać negatywny wpływ na jego stan 

psychiczny.  

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do świadka współdziałającego w popełnieniu 

czynu zabronionego, o który toczy się postępowanie karne lub świadka, którego czyn 

pozostaje w związku z czynem, o który toczy się postępowanie karne.”; 

 

5) po art. 185b dodaje się art. 185c w brzmieniu: 

„Art. 185c. § 1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 197 Kodeksu karnego, 

zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli składa je pokrzywdzony, powinno ograniczyć się do 

wskazania najważniejszych faktów i dowodów.  

§ 2. Po zawiadomieniu o przestępstwie, przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze 

świadka przeprowadza sąd na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział prokurator, 

obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. Na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony 

zapis obrazu i dźwięku oraz odczytuje się protokół przesłuchania.  

§ 3. Jeżeli zajdzie konieczność ponownego przesłuchania pokrzywdzonego  

w charakterze świadka, na jego wniosek przesłuchanie przeprowadza się w sposób wskazany 

w art. 177 § 1a, jeżeli należy się obawiać, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy 

przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania pokrzywdzonego lub wywierać 

negatywny wpływ na jego stan psychiczny.  

§ 4. Jeżeli przesłuchanie odbywa się z udziałem biegłego psychologa, należy 

zapewnić, na wniosek pokrzywdzonego, aby był on osobą tej samej płci co pokrzywdzony, 

chyba że będzie to utrudniać postępowanie.”; 

 

6) art. 186 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 186 § 1. Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań na podstawie art. 182 § 

1, 2 lub 3 albo zwolniona na podstawie art. 185 może oświadczyć, że chce z tego prawa 

skorzystać, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu 

sądowym.  
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§ 2. Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań wyłącznie na podstawie art. 182 § 

2a może oświadczyć, że chce z tego prawa skorzystać, nie później jednak niż przed 

zakończeniem przesłuchania, o którym mowa w art. 185c § 2.  

§ 3. Poprzednio złożone zeznanie osoby, która skorzystała z prawa określonego w § 1 

lub 2, nie może służyć za dowód ani być odtworzone. Sporządzone w postępowaniu karnym 

protokoły oględzin ciała podlegają jednak ujawnieniu na rozprawie.”; 

 

7) w art. 192 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do osób, które odmówiły zeznań lub zostały od 

nich zwolnione na podstawie art. 182 § 1, 2 i 2a lub art. 185.”. 
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UZASADNIENIE 

 

Cele projektu 

Niniejszy projekt ma na celu: 

1. unowocześnienie i racjonalizację rozwiązań prawa karnego materialnego  

i procesowego w zakresie ścigania za przestępstwo zgwałcenia poprzez wprowadzenie w 

znacznym zakresie trybu ścigania z urzędu, 

2. osiągnięcie większej niż w obowiązującym stanie prawnym ochrony ofiar 

przestępstwa przewidzianego w art. 198 k.k., poprzez wprowadzenie w stosunku do nich 

zasad analogicznych jak w wypadku czynów przewidzianych w art. 197 § 1 i 2 k.k.,  

3. dostosowanie prawa polskiego do standardów ochrony małoletniej ofiary 

przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, zawartych w aktach prawa unijnego  

i międzynarodowego. 

 

Opis stanu obecnego 

Przestępstwo zgwałcenia jest określone w art. 197 Kodeksu karnego. W art. 197 § 1 i 

2 Kodeks wprowadza dwa podstawowe typy zgwałcenia, to jest doprowadzenie innej osoby 

przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego  

(w § 1) oraz doprowadzenie do poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej. (w § 

2) Kodeks wprowadza również typy kwalifikowane zgwałcenia, stanowiące zbrodnię, tj. 

zgwałcenie zbiorowe, zgwałcenie małoletniego, zgwałcenie kazirodcze (w § 3) i zgwałcenie 

ze szczególnym okrucieństwem (w § 4). 

Zgodnie z art. 205 k.k., przestępstwo zgwałcenia w każdym typie jest ścigane na 

wniosek pokrzywdzonego. Art. 12 § 3 k.p.k. stanowi z kolei, że cofnięcie wniosku o ściganie 

w wypadku tego przestępstwa nie jest możliwe. W praktyce jednak w razie cofnięcia wniosku 

postępowanie jest umarzane z powodów formalnych np. art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.  

Prawo do decyzji odnośnie złożenia wniosku o ściganie sprawcy nie zawsze jest dla 

ofiary przywilejem. Bywa również poważnym psychicznym obciążeniem. Podjęcie decyzji o 

zawiadomieniu organów ścigania o przestępstwie zgwałcenia jest trudne, nawet jeżeli ofiara 

chce ścigania i ukarania sprawcy. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że ok. 80% ofiar gwałtu cierpi na zespół stresu 

pourazowego (post-traumatic stress disorder — PTSD). Najistotniejszą cechą tego zespołu 

jest pojawienie się charakterystycznych objawów w następstwie obciążającego psychicznie 

wydarzenia, które amerykańska klasyfikacja DSM-III-R określa jako „wykraczające poza 
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zakres zwykłych ludzkich doświadczeń”3. Bezpośrednio po przestępstwie występuje pierwsza 

ostra faza — szoku i odrętwienia. Może ona trwać od kilku godzin do dwóch tygodni. Ofiara 

gwałtu jest przerażona, nie może uwierzyć w to, co się stało, odczuwa strach przed sprawcą. 

Zazwyczaj boi się zwierzyć komuś bliskiemu, gdyż obawia się reakcji otoczenia. Zgwałcone 

ofiary boją się, że nie uzyskają wsparcia oraz że zostaną obwinione za to, co się stało. Ze 

statystyk wynika, że sprawcy większości zgwałceń to osoby znane ofierze, co powoduje, 

że mają oni swobodną możliwość jej zastraszania albo wzbudzania u niej poczucia winy. 

Wiele pokrzywdzonych ulega naciskom rodziny lub sąsiadów, którzy przekonują je, że lepiej 

nie zgłaszać zdarzenia Policji i jak najszybciej o nim zapomnieć. Zdarza się zatem, że 

odmowa złożenia wniosku o ściganie nie jest autonomiczną decyzją osoby pokrzywdzonej, 

a wynika jedynie z jej obawy, że otoczenie sprzyja sprawcy i nikt nie zechce udzielić jej 

wsparcia.  

Szczególne wątpliwości budzi sytuacja osób, które nie osiągnęły pełnoletniości. 

Małoletni nie mogą bowiem samodzielnie złożyć wniosku o ściganie. Wniosek taki mogą 

złożyć ich przedstawiciele ustawowi, którzy nie zawsze chcą to zrobić, zwłaszcza  

w sytuacjach skrajnie patologicznych, kiedy rodzic jest sprawcą czynu.  

Należy ponadto zauważyć, że opowiadanie o doznanej przemocy seksualnej wiąże się 

z ponownym przeżywaniem emocji, które towarzyszyły zdarzeniu. Dlatego ofiary zgwałceń 

są w sposób szczególny narażone na tzw. wtórną wiktymizację, czyli ponowne skrzywdzenie 

m.in. przez niewłaściwą reakcję otoczenia na to, co je spotkało. Także z tych powodów 

wymagają szczególnej ochrony. Jednym ze sposobów tej ochrony jest wyeliminowanie 

konieczności kilkukrotnego składania zeznań.  

W orzecznictwie dostrzeżono problem wielokrotnych przesłuchań pokrzywdzonych  

w postępowaniach karnych. Już w roku 1972 Sąd Najwyższy wydał uchwałę zawierającą 

wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa 

zgwałcenia, w której stwierdza, iż: „w postępowaniu karnym zawsze należy baczyć, aby 

w toku czynności procesowych nie narażać osoby pokrzywdzonej na zbędne przykrości, 

a zwłaszcza należy w miarę możliwości unikać wielokrotnego jej przesłuchiwania”. 

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości dla prokuratorów wydane w roku 2009 zalecają, by 

pokrzywdzony został przesłuchiwany tylko raz, ilekroć wiąże się to z ciężkim przeżyciem 

psychicznym. Wprowadzona w roku 2010 procedura postępowania Policji i placówki 

medycznej z ofiarą przemocy seksualnej przewiduje, że zasadą powinno być jednorazowe 

                                           
3 Sylwia Kluczyńska „Psychologiczne konsekwencje gwałtu”, Niebieska Linia, nr 1 / 2002 
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przesłuchanie  

w charakterze świadka przez przeszkoloną osobę tej samej płci co ofiara przemocy 

seksualnej. Kodeks postępowania karnego nie przewiduje jednak dla ofiary zgwałcenia 

odmiennego trybu przesłuchania.  

 

Standardy międzynarodowe oraz rozwiązania przyjęte w innych państwach 

W działaniach prawotwórczych podejmowanych w ostatnich latach przez organizacje 

międzynarodowe, zobowiązanie do ścigania przestępstwa zgwałcenia w typie 

kwalifikowanym ex officio traktowane jest obecnie jako integralny element systemu 

zwalczania przestępczości seksualnej i wspierania osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

Dzisiejszy standard międzynarodowy w zakresie ścigania przestępstwa zgwałcenia 

niezależnie od wniosku ofiary wyznaczają dwa stosunkowo niedawno opracowane 

instrumenty prawne.  

 Art. 32 podpisanej przez Polskę konwencji Rady Europy z 25 października 2007 r.  

o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach 

seksualnych przewiduje tryb ścigania z urzędu bez wniosku wszystkich przestępstw  

o charakterze seksualnym, popełnionych na szkodę dzieci, a zatem osób poniżej 18 roku życia 

. Taki sam standard wprowadza art. 15 ust. 1  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/92/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych  

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję 

ramową Rady 2004/68/WSiSW.  

 Dalej idące rozwiązanie zawiera art. 55 konwencji Rady Europy z 11 maja 2011 r. o 

zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. Przepis ten 

przewiduje ściganie z urzędu m. in. przestępstwa zgwałcenia bez względu na wiek ofiary .   

Mechanizmy ochrony ofiar przestępstw pozostające w sferze oddziaływania 

instrumentów międzynarodowych wykraczają poza sam tylko tryb ścigania. Ich istotnym 

elementem jest wzmocnienie standardu przesłuchania małoletnich ofiar i świadków 

przestępstw przeciwko wolności seksualnej oraz przestępstwa handlu ludźmi. Wymieniona 

wcześniej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE wprowadza szereg 

wymogów, jakie powinno spełniać przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego 

przestępstwem seksualnego wykorzystania. W szczególności przepis art. 20 ust. 3 lit. e i f tej 

dyrektywy nakazuje m.in. podjęcie środków niezbędnych do zapewnienia, aby  

w postępowaniu przygotowawczym i sądowym: 

— liczba przesłuchań była jak najbardziej ograniczona i by były one przeprowadzane 
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tylko w tych przypadkach, gdy jest to absolutnie niezbędne do celów postępowania 

przygotowawczego lub sądowego; 

— pokrzywdzonemu dziecku mógł towarzyszyć jego przedstawiciel prawny lub,  

w odpowiednich przypadkach, wybrana przez nie osoba dorosła, o ile nie podjęto odmiennej 

umotywowanej decyzji w odniesieniu do tej osoby. 

Dodatkowo art. 20 ust. 4 przewiduje wprowadzenie w sprawach objętych zakresem 

dyrektywy obowiązku audiowizualnego utrwalania „wszystkich przesłuchań pokrzywdzonego 

dziecka, lub w odpowiednich przypadkach, dziecka występującego w roli świadka” oraz 

możliwości wykorzystania jako dowodu w postępowaniu przed sądem utrwalonego 

audiowizualnie przesłuchania dziecka. Natomiast w art. 20 ust. 5 lit. b dyrektywy 

zobowiązano państwa członkowskie do wprowadzenia regulacji pozwalającej na to, aby 

„pokrzywdzone dziecko mogło być przesłuchane w sali sądowej nie będąc tam fizycznie 

obecne, w szczególności dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii komunikacyjnych”.    

Zgodnie z art. 2 lit. a dyrektywy, pod pojęciem „dziecka” należy rozumieć osobę 

poniżej 18 roku życia.  

Podobne środki ochrony małoletniego pokrzywdzonego wprowadza art. 15 ust.3 -5 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej 

decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW. Również  konwencja Rady Europy z 25 października 

2007 r. o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem  

w celach seksualnych zawiera uregulowania mające na celu ochronę małoletnich składających 

zeznania w toku postępowania karnego. Art. 35 rozszerza poziom ochrony zeznań składanych 

w toku postępowania karnego również na małoletnich świadków.  

W odniesieniu do trybu przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych i świadków 

wymienione dyrektywy oraz konwencja posługują się takimi sformułowaniami jak „tam, 

gdzie jest to właściwe”, „jak tylko możliwe” pozwalającymi na pewną elastyczność przy 

implementacji tych przepisów do prawa krajowego. Daje to ustawodawcom krajowym 

możliwość zróżnicowania standardu ochrony przy uwzględnieniu wieku przesłuchiwanych 

osób, ich roli procesowej oraz specyfiki istniejących już rozwiązań proceduralnych. Znalazło 

to odzwierciedlenie w projektowanych zmianach, które przewidują elastyczność zarówno  

w odniesieniu do małoletnich pokrzywdzonych jak i małoletnich świadków, przy czym 

obejmują wyższym standardem ochrony małoletnich pokrzywdzonych.    

Pośród innych państw Europy występuje zróżnicowanie co do przyjętych trybów 

ścigania przestępstwa zgwałcenia, niemniej tryb w pełni wnioskowy pozostaje rzadkością 
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(występuje np. w Turcji). Wiele państw przyjmuje tryb ścigania zgwałcenia z urzędu (np. 

Niemcy, Irlandia, Norwegia, Rosja, Estonia, Francja), jednakże istnieje grupa państw 

stosujących system zbliżony do tego, który wprowadza niniejsza ustawa: typ podstawowy 

zgwałcenia ścigany jest na wniosek, zaś typ kwalifikowany lub niektóre jego formy - z urzędu 

(np. Węgry, Rumunia, Portugalia, Hiszpania). 

 

 

Opis projektowanych rozwiązań  

W zakresie poszczególnych przepisów, projekt dokonuje zmian niezbędnych w celu 

wprowadzenia w prawie polskim trybu ścigania z urzędu bez potrzeby składania wniosku, 

oraz zmian mających na celu ochronę ofiary przestępstwa.  

 

1. Tryb ścigania. 

Podstawowym celem projektu jest takie ukształtowanie trybu ścigania w sprawach 

dotyczących zgwałcenia, aby w większy sposób uwzględniał on stan psychiczny ofiary. 

Zespół stresu pourazowego powoduje bowiem, że w krótkim okresie po zdarzeniu ofiara 

zachowuje się biernie i stara się wyprzeć zgwałcenie ze świadomości. Ten właśnie okres ma 

jednak kluczowe znaczenie dla organów ścigania ze względu na konieczność zabezpieczenia 

dowodów lub przeprowadzenia innych czynności. Wprawdzie czynności te mogą być 

podejmowane jeszcze przed złożeniem wniosku o ściganie, ale w praktyce zarówno organy 

postępowania jak i placówki medyczne często starają się na samym początku postępowania 

otrzymać ze strony pokrzywdzonego stosowny wniosek, aby nie przeprowadzać działań de 

facto bezcelowych.  

Zmiana trybu ścigania ma też znaczenie dla osiągnięcia skutków prewencyjnych 

wobec sprawcy. W wypadku przestępstw seksualnych istnieje stosunkowo duże 

prawdopodobieństwo recydywy szczególnej, czyli ponownego popełnienia przestępstwa 

podobnego. Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż około 35% sprawców 

zgwałcenia popełniło te czyn w warunkach recydywy. Sprawcy tacy bardzo rzadko 

samoistnie odstępują od negatywnych zachowań, a brak jakiejkolwiek reakcji powoduje, że 

wręcz takie zachowania eskalują. 

Z uwagi na powyższe, projekt wprowadza bezwarunkowy tryb ścigania z urzędu, 

jeżeli pokrzywdzony w czasie popełnienia przestępstwa na jego szkodę był małoletni, a także 

wtedy, gdy zgwałcenie jest zbrodnią (czyny określone w art. 197 § 3 i 4 k.k.).  

Jednocześnie jednak, z uwagi na fakt, że przestępstwo zgwałcenia dotyczy wysoce 
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intymnej sfery życia człowieka, niezbędne jest zapewnienie pokrzywdzonemu możliwości 

podjęcia decyzji w kwestii udziału w postępowaniu karnym.  

Projekt przewiduje zatem rozwiązanie polegające na tym, że ściganie zgwałcenia  

w typie podstawowym (art. 197 § 1 i 2 k.k.) nie będzie uzależnione od wniosku, jeżeli sam 

pełnoletni pokrzywdzony złoży zawiadomienie o przestępstwie. W takim wypadku należy 

bowiem uznać, że pokrzywdzony w wystarczający sposób przejawił wolę ścigania i ukarania 

sprawcy. Jednakże w innych wypadkach, na przykład gdy zawiadomienie o przestępstwie 

będzie pochodzić od osoby trzeciej, wniosek pokrzywdzonego o ściganie będzie wymagany.  

Aby wprowadzić opisane wyżej zmiany, w projekcie dodaje się nowe przepisy: art. 

197 § 5 k.k., 198 § 2 k.k. oraz 199 § 4 k.k. Jednocześnie uchyla się art. 205 k.k., który 

dotychczas — jako jedyny przepis w Kodeksie karnym — normował w sposób zbiorczy tryb 

ścigania kilku przestępstw określonych w innych przepisach. Ponieważ Kodeks karny 

generalnie przyjmuje zasadę, że wnioskowy tryb ścigania ustanawia się w odrębnym 

paragrafie tego samego artykułu, który określa znamiona konkretnego czynu zabronionego, 

taki też sposób unormowania przyjęto w niniejszej nowelizacji.  

Utrzymano dotychczasową zasadę, że jeśli pokrzywdzony zdecyduje się złożyć 

wniosek o ściganie, cofnięcie tego wniosku będzie niemożliwe. Zasadę tę rozszerzono 

również na wniosek składany w sprawie o czyn z art. 198 k.k. Ma to na celu zrównanie 

ochrony ofiary czynu z art. 198 k.k. z ochroną ofiary czynu z art. 198 k.k. , tak aby uniknąć 

presji sprawcy lub otoczenia na ofiarę przestępstwa. Projekt dokonuje zatem w tym zakresie 

zmiany w art. 12 § 3 k.p.k.  

 

2. Prawo odmowy składania zeznań  

Jak wskazano wyżej, wobec ofiary zgwałcenia należy zastosować szczególne środki 

ochrony w trakcie prowadzonego postępowania, aby uniknąć zjawiska podwójnej 

wiktymizacji. Taką podstawową gwarancją powinno być prawo odmowy składania zeznań.  

Czyny wskazane w art. 197 k.k. dotyczą szczególnie intymnej sfery życia człowieka,  

i przez to łączą się ze szczególną traumą. Pokrzywdzony nie w każdym wypadku będzie 

zdecydowany omawiać tę sferę życia z osobami trzecimi, w szczególności w sytuacjach tak 

sformalizowanych i stresogennych, jakie wiążą się z uczestnictwem w postępowaniu karnym. 

Prowadzenie postępowania karnego o tak specyficzne przestępstwo nie może zaś oznaczać 

przymuszania ofiary do złożenia zeznań, byłoby to bowiem dla niej dodatkowym, silnie 

traumatycznym doświadczeniem. Analogiczna sytuacja ma miejsce w wypadku czynów 

przewidzianych w art. 198 k.k., gdyż w tym wypadku także dochodzi do przełamania woli 
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bezbronnej ofiary albo ofiary w szczególny sposób upośledzonej i podatnej na wykorzystanie. 

W tym wypadku interes państwa, jakim jest pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy 

przestępstwa, powinien ustąpić przed prawem człowieka do ochrony swojej prywatności.  

W praktyce jeśli oprócz zeznań pokrzywdzonego organ postępowania nie będzie dysponował 

innym materiałem dowodowym jak np. wydzieliny zawierające DNA, nagrania z kamer 

monitoringu lub zeznania innych świadków, podejmie on decyzję o umorzeniu postępowania 

na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. Jednocześnie jednak konstrukcja taka: pozwalała ścigać 

sprawców zgwałcenia w tych sytuacjach, w których umożliwia to pozostały materiał 

dowodowy. 

Z powyższych względów projekt w dodawanym art. 182 § 2a k.p.k. wprowadza dla 

pokrzywdzonego prawo odmowy składania zeznań we wszystkich sprawach o przestępstwa  

z art. 197 i 198 k.k., w których postępowanie karne toczy się z urzędu.  

Prawo odmowy zeznań nie powinno być jednak wykorzystywane w sposób całkowicie 

uznaniowy. Nie powinno również stanowić narzędzia, za pomocą którego sprawca wywiera 

wpływ na decyzję pokrzywdzonego. Respektując wolę ochrony prywatności, należy zatem 

wprowadzić przepisy, które zapewniałyby maksymalną równowagę między ochroną ofiary  

a implikacjami wynikającymi z faktu wszczęcia postępowania karnego i ścigania 

przestępstwa. W tym celu projekt dokonuje zmiany art. 186 k.p.k.  

Proponowana zmiana zakreśla ramy czasowe, w obrębie których pokrzywdzony  

w sprawie o ścigany z urzędu czyn z art. 197 k.k. i 198 k.k. może podjąć decyzję, czy chce 

składać zeznania w postępowaniu karnym. Cezurę wyznacza tu moment zakończenia 

przesłuchania pokrzywdzonego przez sąd w postępowaniu przygotowawczym. 

Pokrzywdzony, który w tym inicjalnym okresie postępowania karnego podejmie decyzję, że 

chce zeznawać w postępowaniu karnym i uruchomić machinę ścigania, nie będzie już później 

mógł wycofać się z tej decyzji. Rozwiązanie takie, co należy podkreślić, służy również 

interesom ofiary. W sytuacji, gdy pokrzywdzony nie będzie już mógł skorzystać z prawa 

odmowy zeznań, sprawca nie będzie miał motywacji, by wpływać na „wycofanie się” 

pokrzywdzonego z prowadzonej sprawy. 

 

3. Tryb przesłuchania 

Zmianę trybu ścigania należy uzupełnić o dodatkowe gwarancje związane  

z ponownym przeżywaniem traumy w trakcie przesłuchań w charakterze świadka. Należy 

wprowadzić jako zasadę pojedyncze przesłuchiwanie ofiary zgwałcenia, podobnie jak ma to 

miejsce obecnie wobec małoletnich. Natomiast jeśli takie jednorazowe przesłuchanie okaże 
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się niewystarczające, ofiara powinna mieć również możliwość składania zeznań w sposób 

pozwalający zredukować stres i poczucie wstydu, wynikające z bezpośredniej konfrontacji ze 

sprawcą oraz często osobami postronnymi np. konwojującymi policjantami. 

Projekt w art. 185c k.p.k. wprowadza nowy tryb przesłuchania pokrzywdzonego  

w sprawie o czyn przewidziany w art. 197 k.k. Z uwagi na fakt, że jest to tryb ograniczający 

prawa podejrzanego w procesie karnym, projektodawca nie przewiduje stosowania tych 

rozwiązań w postępowaniu karnym o inne czyny przeciwko wolności seksualnej. Tryb ten 

będzie miał zastosowanie wyłącznie do najbardziej drastycznego z tych czynów, gdyż ma na 

celu wprowadzenie maksymalnej ochrony ofiary w wypadku przestępstwa szczególnie 

destrukcyjnego dla jej integralności psychicznej. Jak już wyżej wskazywano, ze względu na 

trudności, które wiążą się z przesłuchaniami ofiar przemocy seksualnej niezwykle istotne jest 

ograniczenie tych czynności do minimum. Wielokrotne przesłuchania powodują, że osoba 

skrzywdzona musi wielokrotnie odtwarzać przebieg zdarzenia, co wiąże się z dodatkowym 

silnym stresem.  

Zgodnie z projektowanym art. 185c k.p.k., zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli 

złoży je pokrzywdzony, będzie ograniczone do wskazania najważniejszych faktów  

i dowodów. Pokrzywdzony, co do zasady, powinien zostać przesłuchany tylko raz — w toku 

postępowania przygotowawczego, na posiedzeniu prowadzonym przez sąd. Przesłuchanie to 

będzie obligatoryjnie utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego obraz dźwięk (zmiana  

w art. 147 § 2a k.p.k.) . 

Jeżeli konieczne będzie ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego, na wniosek 

pokrzywdzonego zostanie ono przeprowadzone w drodze wideokonferencji, jeżeli zaistnieje 

obawa, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać 

krępująco na zeznania pokrzywdzonego lub wywierać negatywny wpływ na jego stan 

psychiczny (art. 185c § 3).  

Projektowana regulacja wprowadza ponadto w § 4 rozwiązanie, zgodnie z którym 

jeżeli przesłuchanie odbywa się z udziałem biegłego psychologa, powinien on być osobą tej 

samej płci co pokrzywdzony, o ile pokrzywdzony tego żąda, a nie będzie to utrudniać 

postępowania. Rozwiązanie to jest zgodne z zapisem art. 22 ust. 1 lit. d projektowanej 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie 

praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (dok. Rady UE nr 18241/11). 

 

4. Zmiany dotyczące małoletnich  

Projektowane zmiany w zakresie art. 185a i 185b k.p.k. a także powiązanych z nimi 
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propozycji dotyczących projektowanego art. 147 § 2a k.p.k. służą wdrożeniu do prawa 

polskiego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE w sprawie 

zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego 

dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (dalej: 

dyrektywa). Dyrektywa wprowadza szereg wymogów, jakie powinno spełniać przesłuchanie 

małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem seksualnego wykorzystania. Przepis art. 20 ust. 

3 i ust. 4 dyrektywy nakazuje m.in. podjęcie środków niezbędnych do zapewnienia, aby  

w postępowaniu przygotowawczym i sądowym: 

- liczba przesłuchań była jak najbardziej ograniczona i by były one przeprowadzane 

tylko w tych przypadkach, gdy jest to absolutnie niezbędne do celów postępowania 

przygotowawczego lub sądowego; 

- pokrzywdzonemu dziecku mógł towarzyszyć jego przedstawiciel prawny lub,  

w odpowiednich przypadkach, wybrana przez nie osoba dorosła, o ile nie podjęto odmiennej 

umotywowanej decyzji w odniesieniu do tej osoby; 

- wszystkie przesłuchania pokrzywdzonego dziecka lub, w odpowiednich 

przypadkach, dziecka występującego w roli świadka mogły być rejestrowane audiowizualnie  

i by te zarejestrowane przesłuchania mogły zostać wykorzystane jako dowód w postepowaniu 

sądowym.  

Zgodnie z art. 2 lit. a dyrektywy, pod pojęciem „dziecka” należy rozumieć osobę 

poniżej 18 roku życia.  

Projektowane brzmienie art. 147 § 2a k.p.k. wprowadza obligatoryjność 

rejestrowania przebiegu przesłuchania świadka na podstawie art. 185a i 185b k.p.k. za 

pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Obecnie obowiązująca regulacja pozwala 

na odstąpienie od rejestrowania przebiegu tej czynności, jeżeli względy techniczne stoją temu 

na przeszkodzie. Z badań wynika, że około 60 % przesłuchań przeprowadzanych na 

podstawie art. 185a i 185b k.p.k. nie jest utrwalanych za pomocą urządzeń rejestrujących. 

Brak zapisu obrazu i dźwięku przesłuchania małoletniego może w praktyce podważać 

jednorazowy charakter tej czynności, generując wnioski oskarżonych o ponowne 

przesłuchanie świadka. Rejestracja przesłuchania i możliwość odtworzenia jego przebiegu na 

rozprawie lepiej zabezpiecza też realizację zasady bezpośredniości i prawo do obrony, 

umożliwiając oskarżonemu, który nie ma prawa uczestniczyć osobiście w czynności 

przesłuchania, na śledzenie zachowania świadka i dokonanie oceny jego wiarygodności.  

Wymóg rejestrowania przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego został też 

wyrażony w art. 15 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 
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kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz 

ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. Urz. L 101  

z 5.4.2011 r., s. 1; zwanej dalej „dyrektywą w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi”). Po 

zaproponowanych zmianach rejestrowane będzie każde przesłuchanie pokrzywdzonego- 

dziecka przeprowadzone w trybie art. 185a k.p.k., czyli także przesłuchanie małoletnich, 

którzy w chwili przeprowadzania tej czynności ukończyli już 15 lat, jednak na podstawie art. 

185a § 4 k.p.k. uznano za konieczne zastosowanie wobec nich specjalnego trybu odebrania 

zeznań.  

Dodatkowo dokonano korekty brzmienia art. 147 § 2 k.p.k., wprowadzając względny 

obowiązek rejestrowania również obrazu, a nie tylko – jak dotychczas – dźwięku 

wymienionych tam czynności.  

Zmiany projektowane w treści art. 185a i 185b k.p.k. bazują na założeniu, że  

w wobec małoletniego pokrzywdzonego składającego zeznania w charakterze świadka oraz 

małoletniego świadka niebędącego pokrzywdzonym należy stosować inny zakres i poziom 

ochrony w procesie karnym. Małoletni pokrzywdzony powinien być chroniony przed wtórną 

wiktymizacją, utrwaleniem się w jego psychice traumatycznych przeżyć wywołanych 

popełnionym czynem zabronionym. W przypadku świadka, który nie jest pokrzywdzonym, 

celem prowadzenia przesłuchania w szczególnym trybie jest przede wszystkim ograniczenie 

negatywnych przeżyć psychicznych związanych z samą czynnością przesłuchania. Za 

objęciem wyższym standardem ochrony właśnie świadków będących pokrzywdzonymi optują 

również obie ww. dyrektywy unijne.  

Ustalenie poziomu ochrony małoletnich świadków w procesie karnym musi 

uwzględniać prawo oskarżonego do zadawania pytań „świadkom oskarżenia”, które 

gwarantuje mu art. 6 ust. 3 lit. d Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje za dopuszczalne ograniczenie tego 

prawa w celu ochrony życia prywatnego pokrzywdzonych składających zeznania  

w charakterze świadków, w szczególności w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności 

seksualnej (por. wyrok z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie W.S. przeciwko Polsce, § 57; 

wyrok z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie Demski przeciwko Polsce, § 38). Jednocześnie 

jednak podkreśla, że dopuszczalne są tylko takie środki, które są niezbędne dla realizacji tego 

celu, a ich realizacja nie powinna pozbawiać oskarżonego możliwości efektywnego 

realizowania prawa do obrony. Zarówno zasada jednorazowego przesłuchania świadka 

małoletniego, jak i sam sposób przeprowadzenia tej czynności wykluczający bezpośredni 

udział w niej oskarżonego, ograniczają jego prawo do obrony. Dlatego rozszerzenie 

 15



szczególnego trybu przesłuchania w projektowanych zmianach proponuje się tylko w takim 

zakresie, jaki jest konieczny dla należytej ochrony małoletnich świadków, a jednocześnie nie 

ogranicza w sposób nadmierny i nieusprawiedliwiony praw oskarżonego.  

Wdrożenie art. 15 ust. 3-5 dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 

wymagało poszerzenia katalogu spraw, w których dopuszczalne jest przesłuchanie 

małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. o przestępstwo handlu ludźmi, 

stypizowane obecnie w art. 189a Kodeksu karnego. Z tego powodu, utrzymując przyjętą 

konwencję, w projektowanym art. 185a k.p.k., proponuje się rozszerzenie katalogu czynów, 

do których będzie miał zastosowanie ten tryb przesłuchania o przestępstwa z rozdziału XXIII 

k.k. Jako że celem dyrektywy jest ochrona ofiar handlu ludźmi, podobne rozszerzenie 

katalogu przestępstw nie jest konieczne w art. 185b k.p.k., odnoszącym się do małoletnich 

świadków niebędących pokrzywdzonymi.  

Wymienione powyżej dyrektywy unijne wymagają rozszerzenia zastosowania 

szczególnego trybu przesłuchania pokrzywdzonych również na małoletnich powyżej 15 roku 

życia w chwili przesłuchania (projektowany art. 185a § 4 k.p.k.).   

Uznano ponadto za konieczne wprowadzenie obowiązku, a wobec małoletnich 

pokrzywdzonych powyżej 15 roku życia — możliwości stosowania szczególnego trybu 

przesłuchania w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby 

bezprawnej. Wielokrotne przesłuchiwanie ofiar czynów zabronionych popełnionych w taki 

sposób może prowadzić do wtórnej wiktymizacji i stanowić dla nich szczególnie trudne 

przeżycie psychiczne. W rezultacie, wobec świadków czynów popełnionych z użyciem 

przemocy lub groźby bezprawnej, którzy nie są pokrzywdzonymi, szczególny tryb 

przesłuchania z art. 185a k.p.k. byłby stosowany tylko w przypadku przeprowadzenia 

przesłuchania wobec małoletniego, który w chwili tej czynności nie ukończył 15 lat. 

Natomiast w przypadku małoletnich świadków – pokrzywdzonych przestępstwem 

popełnionym przy użyciu przemocy lub groźby bezprawnej, dopuszczalne będzie 

przesłuchanie w tym trybie również po ukończeniu 15 roku życia. 

Wdrożenie ww. dyrektyw unijnych wymagało również wprowadzenia możliwości 

uczestniczenia w przesłuchaniu prowadzonym na podstawie art. 185a k.p.k. „osoby 

pełnoletniej wskazanej przez pokrzywdzonego”, o ile nie ograniczy to swobody wypowiedzi 

przesłuchiwanego.  

Realizując postulaty zgłaszane w piśmiennictwie, w tym przez praktyków 

uczestniczących w czynnościach przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych, proponuje się 

następujące zmiany w treści art. 185a k.p.k.: 

 16



1. Podkreślenie, że do przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego powinno 

dochodzić tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 

sprawy (art. 185a § 1 k.p.k.). 

 2. W zdaniu trzecim projektowanego brzmienia art. 185a § 2 k.p.k. proponuje się, że 

podejrzany musi być reprezentowany przez obrońcę w czasie przesłuchania 

przeprowadzanego w tym trybie. Dlatego też, jeżeli nie posiada on obrońcy, sąd wyznaczać 

mu będzie obrońcę z urzędu. Cel proponowanej regulacji jest dwojaki: z jednej strony 

zmierza do zmniejszenia liczby ponawianych przesłuchań dzieci z uwagi na nieposiadanie 

obrońcy przez oskarżonego w czasie pierwszego przesłuchania. Z drugiej strony gwarantuje 

oskarżonemu prawo do rzetelnego procesu, zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3 lit. d 

Konwencji. Jak już wspomniano, z orzecznictwa Trybunału wynika, że w przypadku 

pokrzywdzonych dzieci dopuszczalne są pewne odstępstwa od zapewnienia oskarżonym 

prawa do zadawania im pytań bezpośrednio na rozprawie. Za akceptowalny standard uznaje 

się umożliwienie zadawania pytań pokrzywdzonemu na którymkolwiek etapie postępowania  

i za pośrednictwem obrońcy. Do naruszenia art. 6 Konwencji nie dochodzi nawet wówczas, 

gdy obrońca oskarżonego, prawidłowo zawiadomiony o tej czynności, zrezygnował z udziału 

w przesłuchaniu dziecka a następnie nagranie tej czynności odtworzono na rozprawie (wyrok 

z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie S.N. przeciwko Szwecji). Zmiany proponowane w art. 185a § 

2 k.p.k. nie wyeliminują możliwości wnioskowania o kolejne przesłuchanie małoletniego 

wówczas, gdy pierwsze odbyło się w przed przeprowadzeniem czynności przedstawienia 

zarzutów podejrzanemu. Powinny jednak ograniczyć ilość przypadków, w których do 

ponownego przesłuchania małoletniego dochodzi nie z powodu ujawnienia się nowych 

istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przeprowadzenia tej 

czynności, a jedynie z powodu nieposiadania obrońcy przez podejrzanego w czasie 

pierwszego przesłuchania małoletniego.  

3. W art. 185a § 3 k.p.k. proponuje się wprowadzenie obowiązku odtworzenia na 

rozprawie sporządzonego zapisu przebiegu przesłuchania, który byłby skorelowany z nowym 

brzmieniem art. 147 § 2a k.p.k.   

4. W paragrafie 4 art. 185a k.p.k. proponuje się rozszerzenie możliwości stosowania 

szczególnego trybu przesłuchania na małoletnich pokrzywdzonych czynami zabronionymi, 

wymienionymi w art. 185a § 1 k.p.k., którzy ukończyli 15 lat w czasie przesłuchania. 

Zastosowanie szczególnego sposobu przesłuchania nie następowałoby automatycznie. Zostało 

bowiem uzależnione od ustalenia, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby wywrzeć 

negatywny wpływ na stan psychiczny pokrzywdzonego. Oceny zaistnienia tej przesłanki 
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dokonywałby organ procesowy na tle okoliczności konkretnej sprawy, przy czym zasadą 

powinno być uzyskanie opinii biegłego psychologa na tę okoliczność. Jak już wspomniano, 

celem tej regulacji jest również wdrożenie ww. dyrektyw unijnych, które pod pojęciem 

dziecka nakazują rozumieć osobę poniżej 18 roku życia w chwili przesłuchania.  

Proponowana zmiana treści art. 185b k.p.k. ma na celu wprowadzenie obligatoryjności 

stosowania specjalnego trybu przesłuchania do świadków, którzy w czasie tej czynności nie 

ukończyli 15 lat. Jednocześnie proponuje się rozszerzenie przypadków stosowania tego 

przepisu na sprawy dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie i opiece (rozdział XXVI k.k.). 

W takich sprawach małoletni świadkowie składają zazwyczaj zeznania dotyczące osób im 

najbliższych. Z tych względów zasadne wydaje się zapewnienie im specjalnych warunków 

przesłuchania, o których mowa w art. 185a § 1-3 k.p.k.  

Dostrzegając konieczność zapewnienia przyjaznych warunków przesłuchania 

małoletnich świadków, którzy ukończyli już 15 lat w chwili przeprowadzania tej czynności, 

za zasadne uznano zaproponowanie względnej obligatoryjności przesłuchiwania takich 

świadków na odległość, w trybie przewidzianym w art. 177 § 1a k.p.k. (proponowany art. 

185b § 2 k.p.k.).  

Zgodnie z art. 177 § 1a zdani pierwsze k.p.k., „Przesłuchanie świadka może nastąpić 

przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na 

odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.” W sprawach  

o przestępstwa wymienione w art. 185b § 1 k.p.k., organ procesowy będzie uprawniony 

przesłuchać małoletniego świadka powyżej 15 roku życia przy wykorzystaniu urządzeń 

technicznych, „jeżeli należy się obawiać, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy 

przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka lub wywierać negatywny 

wpływ na jego stan psychiczny”. Pierwsza z przesłanek zastosowania tego trybu 

przesłuchania jest identyczna z przewidzianą w art. 390 § 2 k.p.k. podstawą czasowego 

wydalenia oskarżonego z sali rozpraw. Stwierdzenie zaistnienia drugiej przesłanki może mieć 

miejsce przy udziale biegłego psychologa, przewidzianym już obecnie w art. 192 § 2 k.p.k.  

W proponowanym art. 185b § 3 k.p.k. rozszerza się wyłączenie stosowania 

specjalnego trybu przesłuchania w stosunku do małoletnich świadków, których czyny 

zabronione pozostają w związku z czynem, o który toczy się postępowanie.  

W rezultacie projektowanych zmian normatywnych małoletnim świadkom 

zapewnione zostaną różne poziomy ochrony, uzależnione od ich wieku oraz tego, czy 

posiadają w postępowaniu karnym status pokrzywdzonego:  

Do pokrzywdzonych, którzy nie ukończyli lat 15 w chwili przesłuchania, 
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zastosowanie znajdzie zasada jednorazowego prowadzenia tej czynności w szczególnych 

warunkach (jak dotychczas), przy czym: 1) rozszerzeniu ulega katalog czynów, do których 

ma zastosowanie ten tryb przesłuchania o wszystkie przestępstwa popełnione z użyciem 

przemocy lub groźby bezprawnej oraz z rozdziału XXIII k.k.; 2) wprowadza się klauzulę, że 

należy sięgać po to źródło dowodowe jedynie w celu ustalenia istotnych okoliczności sprawy 

(projektowany art. 185a § 1 k.p.k.).  

Do świadków niebędących pokrzywdzonymi, którzy w chwili przesłuchania nie 

ukończyli lat 15, obligatoryjne będzie stosowanie szczególnego trybu przesłuchania z art. 

185a § 1-3 k.p.k., gdy ich zeznania mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy; 

zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 185b § 1 k.p.k. zostało ono przewidziane  

w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub  

o przestępstwa z rozdziału XXV i XXVI Kodeksu karnego (w stosunku do stanu obecnego 

katalog przestępstw został uzupełniony o te z rozdziału XXVI k.k.). 

Wobec małoletnich pokrzywdzonych, którzy ukończyli 15 lat w chwili przesłuchania 

przewidziano możliwość zastosowania zasady jednorazowego przesłuchania w szczególny 

sposób, określony w art. 185a § 1-3 k.p.k., zarezerwowaną dla spraw o przestępstwa 

wymienione w art. 185a § 1 k.p.k. i uzależnioną od zaistnienia okoliczności wskazanych  

w art. 185a § 4 k.p.k.  

Wobec małoletnich świadków, którzy ukończyli 15 lat w chwili przesłuchania  

w sprawach o przestępstwa wymienione w art. 185b § 1 k.p.k. przewidziano względnie 

obligatoryjne przesłuchanie przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających 

przeprowadzenie tej czynności na odległość, bez konieczności bezpośredniego kontaktu  

z oskarżonym (art. 185b § 2 k.p.k.).  

Dla wszystkich pozostałych świadków, bez względu na ich wiek art. 177 § 1a k.p.k. 

już obecnie przewiduje możliwość przesłuchana ich na odległość, bez konieczności 

osobistego zetknięcia się z oskarżonym. Ten sposób przesłuchania może znaleźć 

zastosowanie w szczególności w razie konieczności przesłuchania małoletnich świadków  

w sprawach o przestępstwa nieobjęte katalogiem przewidzianym w art. 185a i 185b k.p.k.  

 

Dane statystyczne dotyczące przestępstwa zgwałcenia za rok 2010 4 

Wykrywalność przestępstw zgwałcenia w roku 2010 wyniosła 82,3% (co oznacza 

utrzymanie poziomu z roku poprzedniego, kiedy wskaźnik wykrycia wynosił 82,6%).  

                                           
4 MSWiA „Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 r „ str 39-43 
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W ciągu ostatnich 10 lat wskaźnik wykrycia przestępstwa zgwałcenia utrzymywał się na 

stałym poziomie ponad 80%. 

 

Dane Prokuratury Generalnej dotyczące zgwałceń  

W roku 2010 jednostki prokuratury wszczęły 2418 postępowań przygotowawczych  

w sprawach o zgwałcenie. Umorzono 1624 sprawy, 49 postępowań zawieszono.  

Zarzuty zgwałcenia przedstawiono 1297 osobom, przy czym 635 osób tymczasowo 

aresztowano.  

Sporządzono 804 akty oskarżenia przeciwko 924 osobom.  

705 spraw o zgwałcenie zakończyło się wyrokami. Skazanych zostało 720 osób, 

uniewinniono 64 podejrzanych.  

 

 

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące osądzonych i skazanych za 

zgwałcenie  

W roku 2010 w sądach okręgowych za zgwałcenie (art. 197 § 3 k.k.) osądzono łącznie 

164 osoby, z czego 138 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 138 

osób (w tym w zawieszeniu: 23 przypadki).  

Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 1 osobę skazano na karę 8 lat 

pozbawienia wolności, 13 osób na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 13 osób na kary 5 

lat pozbawienia wolności, 43 osoby na kary od 3 do 5 lat pozbawienia wolności).  

Umorzono postępowanie w 1 sprawie.  

Uniewinniono 25 osób.  

Przed wyrokiem 74 osoby były tymczasowo aresztowane.  

W roku 2010 w sądach rejonowych za przestępstwo zgwałcenia (art. 197 § 1, 2, i 3 

k.k.) osądzono łącznie 729 osób, z czego 671 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono 

w przypadku 668 osób (w tym w zawieszeniu: 247 przypadków).  

Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 4 osoby skazano na kary 

pozbawienia wolności powyżej 8 lat, 42 osoby na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 

222 osoby na kary od 2 do 5 lat pozbawienia wolności).  

Umorzono postępowanie w 14 sprawach.  

Uniewinniono 44 osoby.  

Przed wyrokiem 226 osób było tymczasowo aresztowanych.  
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Dane Służby Więziennej dotyczące wykonywanych orzeczeń za przestępstwo 

zgwałcenia  

Według stanu na 31 grudnia 2010 roku, wykonywano 2326 orzeczeń za przestępstwo 

zgwałcenia, z czego 1795 prawomocnych, 90 nieprawomocnych i 441 tymczasowych 

aresztowań.  

W tym samym czasie notowano 122 wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem 

stawienia się do odbycia kary za przestępstwo zgwałcenia. 

 

 

Wejście projektowanej ustawy w życie nie pociągnie za sobą skutków finansowych 

dla Skarbu Państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 



 
 

Warszawa, 7 grudnia 2012 r. 
BAS-WAPEiM-3127/12 

 
 
 
Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks 
postępowania karnego (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jerzy 

Kozdroń) 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – 
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2012 r. poz. 
32) sporządza się następującą opinię: 

 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm., dalej jako: k.k.) 
oraz w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. 
U. Nr 89, poz. 555 ze zm., dalej jako: k.p.k.). 

Propozycje zmian w ustawie – Kodeks karny dotyczą art. 197, art. 198, 
art. 199 i art. 205 – a zatem przepisów znajdujących się w rozdziale XXV k.k. – 
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Proponowana 
nowelizacja ww. przepisów odnosi się do zmiany trybu ścigania w przypadku 
przestępstwa zgwałcenia: 

1) projektodawcy przewidują wprowadzenie bezwarunkowego trybu 
ścigania z urzędu, jeżeli pokrzywdzony w czasie popełnienia przestępstwa na 
jego szkodę był małoletni, a także wtedy, gdy zgwałcenie jest zbrodnią,  

2) w typie podstawowym ściganie zgwałcenia nie będzie uzależnione od 
wniosku, jeżeli sam pełnoletni pokrzywdzony złoży zawiadomienie o 
przestępstwie. W innych przypadkach wniosek pokrzywdzonego o ściganie 
będzie wymagany (nie będzie natomiast mógł zostać cofnięty zgodnie z 
proponowaną zmianą w art. 12 § 3 k.p.k.). 

 
 



Zmiany w ustawie – Kodeks postępowania karnego dotyczą: 
1) prawa odmowy składania zeznań – dodawany art. 182 § 2a k.p.k. 

wprowadza prawo odmowy składania zeznań przez pokrzywdzonego we 
wszystkich sprawach o przestępstwa z art. 197 i 198 k.k., w których 
postępowanie toczy się z urzędu (z ograniczeniem wynikającym ze zmienianego 
art. 186 § 2 k.p.k.), 

2)  trybu przesłuchania – poprzez wprowadzenie w art. 185c k.p.k. 
nowego trybu przesłuchania pokrzywdzonego w sprawie o czyn przewidziany w 
art. 197 k.k.: zasadniczo jednokrotne przesłuchanie w toku postępowania 
przygotowawczego, na posiedzeniu prowadzonym przez sąd, obligatoryjnie 
utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk (zmiana w art. 
147 § 2a k.p.k.), 

3) małoletnich – poprzez wprowadzenie obligatoryjnego wymogu 
rejestrowania przebiegu przesłuchania świadka na podstawie art. 185a i art. 
185b k.p.k. za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk (zmiany w art. 
147 § 2a k.p.k.) oraz inne zmiany - mające na celu ochronę małoletniego 
podczas całego przesłuchania. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, powyższe zmiany mają na celu 
m.in. dostosowanie prawa polskiego do standardów ochrony małoletniej ofiary 
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, zawartych w aktach prawa 
unijnego i międzynarodowego.   

Projekt ustawy nie zawiera przepisu końcowego, który określałby jego 
datę wejścia w życie. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
Kwestie będące przedmiotem projektu są uregulowane w prawie Unii 

Europejskiej w następujących aktach prawnych: 
1) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 

grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, 
zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz. Urz. L 335, 
17.12.2011, s. 1, sprost. dot. numeru dyrektywy – Dz. Urz. L 18, 21.01.2012, s. 
7);  

2) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 
kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego 
procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW, (Dz. Urz. L 101, 15.4.2011, s. 1);  

3) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 
25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, 
wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 
2001/220/WSiSW, (Dz. Urz. L 315, 14.11.2012, s. 57). 
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Dyrektywa 2011/93/UE ustanawia minimalne normy dotyczące 
określania przestępstw i kar dotyczących niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej oraz 
nagabywania dzieci dla celów seksualnych. Pod pojęciem „dziecko” dyrektywa 
rozumie każdą osobę w wieku poniżej 18 lat. W art. 15 ust. 1 dyrektywy nakłada 
się na państwa członkowskie zobowiązanie do podjęcia środków niezbędnych 
do zapewnienia, by ściganie i oskarżanie w odniesieniu do przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7 dyrektywy1, nie było uzależnione od złożenia przez 
pokrzywdzonego lub przez jego przedstawiciela skargi lub oskarżenia, oraz by 
postępowanie karne mogło być kontynuowane, nawet gdy ta osoba wycofa 
swoje zeznania. W art. 20 dyrektywy nakłada się na państwa członkowskie 
zobowiązanie do ochrony pokrzywdzonych dzieci podczas postępowania 
przygotowawczego i sądowego, m.in. poprzez zapewnienie, by liczba 
przesłuchań była jak najbardziej ograniczona i by były one przeprowadzane 
tylko w tych przypadkach, gdy jest to absolutnie niezbędne do celów 
postępowania (art. 20 ust. 3 lit. e dyrektywy) oraz by pokrzywdzonemu dziecku 
mógł towarzyszyć jego przedstawiciel prawny lub, w odpowiednich 
przypadkach, wybrana przez nie osoba dorosła, o ile nie podjęto odmiennej 
umotywowanej decyzji w odniesieniu do tej osoby (art. 20 ust. 3 lit. f 
dyrektywy). Dodatkowo, państwa członkowskie mają podjąć środki niezbędne 
do zapewnienia, by w trakcie postępowań karnych dotyczących przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7, wszystkie przesłuchania pokrzywdzonego dziecka lub, 
w odpowiednich przypadkach, dziecka występującego w roli świadka mogły być 
rejestrowane audiowizualnie i by te zarejestrowane przesłuchania mogły zostać 
wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym przed sądem karnym, 
zgodnie z regułami przewidzianymi w ich prawie krajowym (art. 20 ust. 4 
dyrektywy). Wreszcie, państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia, by w postępowaniu przed sądem karnym dotyczącym przestępstw, 
o których mowa w art. 3-7 dyrektywy, można było zarządzić, aby 
pokrzywdzone dziecko mogło być przesłuchane w sali sądowej nie będąc tam 
fizycznie obecne, w szczególności dzięki wykorzystaniu odpowiednich 
technologii komunikacyjnych (art. 20 ust. 5 dyrektywy). 

Dyrektywa 2011/36/UE z kolei określa minimalne reguły dotyczące 
określania przestępstw i kar dotyczących handlu ludźmi. Wprowadza ona 
również wspólne przepisy w celu lepszego zapobiegania takim przestępstwom i 
lepszej ochrony ich ofiar, przy uwzględnieniu kwestii związanych z płcią. W art. 
15 ust. 3 lit. e i f oraz w art. 15 ust. 4 i art. 15 ust. 5 lit. b dyrektywy nakłada się 
na państwa członkowskie analogiczne do przytoczonych wyżej zobowiązania 
dotyczące trybu przesłuchania dziecka. 

Z kolei dyrektywa 2012/29/UE ma na celu zapewnienie, by ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednie informacje, wsparcie i ochronę oraz by 
                                                           
1 Przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (art. 3), przestępstwa związane z 
wykorzystywaniem seksualnym (art. 4), przestępstwa związane z pornografią dziecięcą (art. 5), nagabywanie 
dzieci do celów seksualnych (art. 6), podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie (art. 7).  
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mogły uczestniczyć w postępowaniu karnym. Dyrektywa dotyczy ofiar 
przestępstw, zdefiniowanych w art. 2 ust 1 lit. a dyrektywy, a zatem nie tylko 
dzieci, ale zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy, państwa członkowskie mają 
obowiązek zapewnić, by w przypadkach, gdy ofiarą jest dziecko, w pierwszym 
rzędzie brano pod uwagę najlepsze zabezpieczenie jego interesu, który należy 
ocenić indywidualnie dla każdego przypadku. Pierwszeństwo ma podejście 
dostosowane do dziecka, uwzględniające wiek dziecka, poziom jego dojrzałości, 
jego opinie, potrzeby i obawy. Ponownie, dyrektywa definiuje „dziecko” jako 
każdą osobę w wieku poniżej 18 lat. Zgodnie z art. 22 ust. 4 dyrektywy, dla jej 
celów zakłada się, że dzieci będące ofiarami mają szczególne potrzeby w 
zakresie ochrony, gdyż są narażone na wtórną i ponowną wiktymizację, 
zastraszanie oraz odwet. W art. 23 ust. 2 lit. d dyrektywy przewidziano 
obowiązek państwa członkowskiego zapewnienia, by wszelkie przesłuchania 
ofiar przemocy seksualnej, przemocy na tle płciowym lub przemocy w bliskich 
związkach – jeżeli nie są prowadzone przez prokuratora ani sędziego – 
prowadziły osoby tej samej płci co ofiara, o ile takie jest życzenie ofiary i o ile 
nie stanowi to uszczerbku dla przebiegu postępowania karnego. Jeżeli ofiarą jest 
dziecko, państwa członkowskie mają ponadto obowiązek zapewnić, by w toku 
postępowania przygotowawczego wszystkie przesłuchania dziecka będącego 
ofiarą mogły być utrwalane audiowizualnie, a te utrwalone audiowizualnie 
przesłuchania mogły zostać wykorzystane jako dowód w postępowaniu karnym. 

 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
 

A. Tryb ścigania 
W obecnym stanie prawnym, przestępstwo zgwałcenia określone w art. 

197 k.k. w każdym typie (dwa typy podstawowe § 1 i § 2 oraz typy 
kwalifikowane – § 3 – zgwałcenie zbiorowe, zgwałcenie małoletniego, 
zgwałcenie kazirodcze oraz § 4 – zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem) 
ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego (art. 205 k.k.). Z kolei art. 12 § 3 
k.p.k. stanowi, że cofnięcie wniosku o ściganie w wypadku tego przestępstwa 
nie jest możliwe.  

Projektowana ustawa prowadzi do zmiany tego stanu prawnego poprzez 
wprowadzenie bezwarunkowego trybu ścigania z urzędu, jeżeli pokrzywdzony 
w czasie popełnienia przestępstwa na jego szkodę był małoletni, a także wtedy, 
gdy zgwałcenie jest zbrodnią (typy kwalifikowane). Z dodawanego art. 197 § 5 
k.k. wynika, że ściganie zgwałcenia w typie podstawowym nie będzie 
uzależnione od wniosku, jeżeli sam pełnoletni pokrzywdzony złoży 
zawiadomienie o przestępstwie. Projekt przewiduje również uchylenie ww. art. 
205 k.k. i utrzymuje zasadę wskazaną w art. 12 § 3 k.p.k., jednocześnie 
rozszerzając ją na wnioski składane w sprawie o czyn z art. 198 k.k.  
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Proponowane zmiany są zgodne z przepisami dyrektywy 2011/93/UE, w 
szczególności wykonywane są zobowiązania nałożone na państwo członkowskie  
w art. 15 ust. 1 tej dyrektywy. 

 
B. Tryb przesłuchania 
W dodawanym art. 185c § 4 k.p.k. przewiduje się, że w sytuacji, gdy 

przesłuchanie w sprawie o przestępstwo określone w art. 197 k.k. odbywa się z 
udziałem biegłego psychologa, należy zapewnić, na wniosek pokrzywdzonego, 
aby psycholog ten był osobą tej samej płci co pokrzywdzony, chyba że będzie to 
utrudniać postępowanie. Również stosowny przepisy dyrektywy 2012/29/UE 
(art. 23 ust. 2 lit. d) umożliwia uzależnienie realizacji tego prawa od życzenia 
ofiary oraz braku uszczerbku dla postępowania karnego. Przepis dyrektywy ma 
jednak szerszy zakres niż wskazany art. 185c § 4 k.k., który dotyczy wyłącznie 
przestępstwa zgwałcenia (art. 197 k.k.), a nie innych czynów wymienionych w 
rozdziale XXV k.k., podczas gdy dyrektywa stanowi o wszelkich 
przesłuchaniach ofiar przemocy seksualnej, przemocy na tle płciowym lub 
przemocy w bliskich związkach. Należy zatem stwierdzić, że nie dochodzi do 
pełnej implementacji przepisu dyrektywy, ale dyrektywa wskazuje termin na 
dostosowanie przepisów krajowych do dnia 16 listopada 2015 r. W 
przedstawionym zakresie projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii 
Europejskiej.  

Zmieniany art. 185a i 185b k.p.k. są zgodne z art. 20 ust. 3 lit. e i f 
dyrektywy 2011/93/UE oraz z art. 15 ust. 3 lit. e i f dyrektywy 2011/36/UE. W 
projektowanym art. 185a rozszerza się zakres przypadków, w których dochodzi 
do jednokrotnego przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka tylko 
raz o przestępstwa określone w rozdziale XXIII k.k., a zatem również o 
przestępstwo handlu ludźmi. Dodano ponadto, że w sprawach o przestępstwa 
wymienione w art. 185a §1 k.p.k.2, małoletniego pokrzywdzonego, który w 
chwili przesłuchania ukończył 15 lat, przesłuchuje się w warunkach określonych 
w § 1-3, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych 
warunkach mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na jego stan psychiczny. 
Należy dodać, że dyrektywa 2011/36/UE nie stanowi o bezwzględnym wymogu 
jednokrotnego przesłuchania dziecka, lecz nakazuje, by „liczba przesłuchań była 
jak najbardziej ograniczona” (art. 15 ust. 3 lit. e). Analogicznie w tej kwestii 
przedstawia się ocena zgodności z przepisami dyrektywy 2011/93/UE (art. 20 
ust. 3 lit. e). Z tego względu należy uznać, że proponowany art. 185a k.p.k. jest 
zgodny z prawem UE.  

W art. 185a k.p.k. wprowadza się również prawo do udziału w 
przesłuchaniu małoletniego osoby pełnoletniej wskazanej przez 
pokrzywdzonego, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi 

                                                           
2 Art. 185a § 1 dotyczy spraw o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub 
określone w rozdziałach XXIII – w tym handel ludźmi, XXV – przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i 
obyczajności oraz XXVI – przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.  
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przesłuchiwanego. Takie rozwiązanie jest zgodne z art. 15 ust. 3 lit. f dyrektywy 
2011/36/UE oraz z art. 20 ust. 3 lit. f dyrektywy 2011/93/UE.  

Ponadto, projektowany art. 147 § 2a k.p.k. wprowadza obligatoryjność 
rejestrowania przebiegu przesłuchania pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 
185a i 185b k.p.k., za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. 
Wprowadzenie tego wymogu realizuje obowiązki wyznaczone przepisami 
dyrektyw: art. 20 ust. 4 dyrektywy 2011/93/UE, art. 15 ust. 4 dyrektywy 
2011/36/UE oraz art. 24 ust. 1 lit. a dyrektywy 2012/29/UE. W tym ostatnim 
przypadku należy stwierdzić, że obowiązki nakładane na państwa członkowskie 
mają zakres szerszy niż przewidziany w projekcie (obowiązek dotyczy 
wszystkich przesłuchań dziecka będącego ofiarą), ale w przedstawionym 
zakresie projekt ustawy jest zgodny z dyrektywą. Pełna implementacja 
przepisów dyrektywy 2012/29/UE ma nastąpić do dnia 16 listopada 2015 r.  

 
C. Uwaga końcowa 
W niniejszej opinii nie dokonywano oceny wdrożenia wszystkich 

przepisów ww. dyrektyw, ograniczając się do zakresu przedmiotowego projektu 
ustawy. Należy zatem stwierdzić, że przedłożony poselski projekt ustawy o 
zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego 
jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

 
4. Konkluzja 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks 

postępowania karnego jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Jerzy Kozdroń) jest projektem ustawy wykonującej 

prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 
 
 
 

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm., dalej jako: k.k.) 
oraz w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 
Nr 89, poz. 555 ze zm., dalej jako: k.p.k.). 

Propozycje zmian w ustawie – Kodeks karny odnosi się do zmiany trybu 
ścigania w przypadku przestępstwa zgwałcenia: 

1) projektodawcy przewidują wprowadzenie bezwarunkowego trybu 
ścigania z urzędu, jeżeli pokrzywdzony w czasie popełnienia przestępstwa na 
jego szkodę był małoletni, a także wtedy, gdy zgwałcenie jest zbrodnią,  

2) w typie podstawowym ściganie zgwałcenia nie będzie uzależnione od 
wniosku, jeżeli sam pełnoletni pokrzywdzony złoży zawiadomienie o 
przestępstwie. W innych przypadkach wniosek pokrzywdzonego o ściganie 
będzie wymagany (nie będzie natomiast mógł zostać cofnięty zgodnie z 
proponowaną zmianą w art. 12 § 3 k.p.k.). 

Zmiany w ustawie – Kodeks postępowania karnego dotyczą: 

1) prawa odmowy składania zeznań – dodawany art. 182 § 2a k.p.k. 
wprowadza prawo odmowy składania zeznań przez pokrzywdzonego we 
wszystkich sprawach o przestępstwa z art. 197 i 198 k.k., w których 
postępowanie toczy się z urzędu (z ograniczeniem wynikającym ze zmienianego 
art. 186 § 2 k.p.k.), 
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2)  trybu przesłuchania – poprzez wprowadzenie w art. 185c k.p.k. 
nowego trybu przesłuchania pokrzywdzonego w sprawie o czyn przewidziany w 
art. 197 k.k.: zasadniczo jednokrotne przesłuchanie w toku postępowania 
przygotowawczego, na posiedzeniu prowadzonym przez sąd, obligatoryjnie 
utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk (zmiana w art. 147 
§ 2a k.p.k.), 

3) małoletnich – poprzez wprowadzenie obligatoryjnego wymogu 
rejestrowania przebiegu przesłuchania świadka na podstawie art. 185a k.p.k. i 
185b k.p.k. za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk (zmiany w art. 
147 § 2a k.p.k.) oraz inne zmiany - mające na celu ochronę małoletniego podczas 
całego przesłuchania. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, powyższe zmiany mają na celu 
m.in. dostosowanie prawa polskiego do standardów ochrony małoletniej ofiary 
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, zawartych w aktach prawa unijnego 
i międzynarodowego.   

Projekt ustawy nie zawiera przepisu końcowego, który określałby jego 
datę wejścia w życie. 

 

Projekt ustawy zawiera przepisy, które mają na celu wykonanie 
prawa Unii Europejskiej. W szczególności: 

1) dodawany art. 197 § 5 k.k. oraz zmieniany art. 12 § 3 k.p.k. wykonują 
art. 15 ust. 1 dyrektywy 2011/93/UE1, 

2) art. 147a §2a k.p.k. wykonuje art. 20 ust. 4 dyrektywy 2011/93/UE, art. 
15 ust. 4 dyrektywy 2011/36/UE2 oraz art. 24 ust. 1 lit. a dyrektywy 
2012/29/UE3,  

3) art. 185a i 185b k.p.k. wykonują art. 20 ust. 3 lit. e i f dyrektywy 
2011/93/UE oraz z art. 15 ust. 3 lit. e i f dyrektywy 2011/36/UE,  

4) art. 185c § 4 k.p.k. wykonuje art. 23 ust. 2 lit. d dyrektywy 
2012/29/UE.  

 

 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania 
niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii 
dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz. Urz. L 335, 17.12.2011, s. 1-14, sprost. dot. 
numeru dyrektywy – Dz. Urz. L 18, 21.01.2012, s. 7). 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW, Dz. Urz. L 101, 15.4.2011, s. 1-11. 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 
2001/220/WSiSW, Dz. Urz. L 315, 14.11.2012, s. 57-73. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – 
Kodeks postępowania karnego może zostać uznany za projekt ustawy 
wykonującej prawo UE w rozumieniu art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu.  

 

 
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych  
 
 
 

Zbigniew Wrona 
 
 



Jerzy Kozdroń 

Poseł na Sejm RP 

Reprezentant wnioskodawców 
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Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. 

Szanowna Pani 
EwaKopacz 
Marszałek Sejmu RP 

W nawiązaniu do p1sma z dnia 13 grudnia 2012 r. (nr GMS-WP-03-296112), jako 

reprezentant wnioskodawców składam autopoprawkę do złożonego dnia 23 listopada 2012 roku 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania 

karnego. 

Autopoprawka do złożonego dnia 23 listopada 2012 roku poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego. 

W poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy Kodeks 

postępowania karnego po art.2 dodaje się art.3 w brzmieniu: 

"Art.3 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia." 
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