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Celem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

karnego jest:  

1) dopuszczenie osób najbliższych pokrzywdzonym do wykonywania ich praw 

w postępowaniu karnym — poprzez zmianę art. 51 § 3 k.p.k.  

2) umożliwienie osobie zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, której 

prawa zostały naruszone, złożenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu 

postępowania przygotowawczego bądź odmowie jego wszczęcia — poprzez zmianę 

art. 306 k.p.k. 

Oba wyżej wskazane cele zasługują na aprobatę, jednakże sposób ich 

realizacji nasuwa wątpliwości praktyczne i prawne.  

 

Ad 1) 

Zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec zmiany art. 51 § 3 k.p.k. nie jest 

możliwe, bowiem proponowana treść normatywna nie wydaje się kompatybilna z 

uzasadnieniem projektu.  

Biorąc pod uwagę brzmienie proj. art. 51 § 3 k.p.k. można dojść do wniosku, 

że postulat, aby osoba najbliższa wykonywała prawa pokrzywdzonego dotyczy 

wyłącznie osób nieporadnych, o których mowa w tym przepisie. W takim wypadku 

projektowany przepis (po dokonaniu pewnych poprawek legislacyjnych) wydaje się 

racjonalny i nie budzi sprzeciwu.  

Tymczasem uzasadnienie projektu wskazuje, że w intencji projektodawców 

proponowana zmiana ma sięgać dużo szerzej. Jak wynika z uzasadnienia, wiele 

osób pokrzywdzonych nie może sobie pozwolić na opłacenie usług adwokata lub 

radcy prawnego. W obecnym stanie prawnym pokrzywdzony — choć nieraz 



„sparaliżowany przykrym doświadczeniem”, jakim było przestępstwo, i przez to 

niezdolny do samodzielnego działania — nie może skorzystać z pomocy osoby innej 

niż adwokat czy pełnomocnik, która mogłaby bronić jego praw w procesie karnym. 

Projekt wprowadza zatem rozwiązanie, zgodnie z którym osoba najbliższa będzie 

mogła wykonywać prawa pokrzywdzonego zamiast lub obok niego. Z uzasadnienia 

wynika, że w intencji projektodawców drugie zdanie modyfikowanego art. 51 § 3 

k.p.k. ma dotyczyć wszystkich pokrzywdzonych, nie zaś jedynie osób nieporadnych. 

Co więcej, uzasadnienie sugeruje, że rozwiązanie takie miałoby dotyczyć wszystkich 

praw pokrzywdzonego, nie zaś jedynie — jak wynikałoby z projektowanego przepisu 

— praw związanych z „udziałem w czynnościach procesowych”, przy czym warto 

dodać, że już samo to sformułowanie jest bardzo pojemne i nie do końca klarowne. 

„Dopiero jeśli obowiązujące przepisy dadzą możliwość osobom najbliższym 

pokrzywdzonego wykonywania w postępowaniu karnym jego praw, konstytucyjna 

zasada dostępu do sądu tego uczestnika postępowania, w praktyce 

marginalizowana, będzie mogła zostać zrealizowana” — twierdzą projektodawcy.  

Biorąc pod uwagę daleko idącą niezgodność uzasadnienia z treścią 

normatywną projektu, trudno ocenić, na czym rzeczywiście polega projektowane 

rozwiązanie. Można jedynie domniemywać, że odczytanie proponowanej zmiany art. 

51 § 3 k.p.k. jako odnoszącej się wyłącznie do osób nieporadnych stanowiłoby 

znaczne zawężenie w stosunku do rzeczywistych intencji projektodawców. Intencje 

te nie mogą jednak spotkać się aprobatą, wydaje się bowiem, że praktyczne skutki 

zamierzonej regulacji nie zostały w wystarczającym stopniu rozważone.  

Wprowadzenie przepisu w brzmieniu takim jak proponowane zdanie drugie 

art. 51 § 3 k.p.k., który to przepis objąłby wszystkich pokrzywdzonych w procesie 

karnym, musiałoby oznaczać, że jeden i ten sam pokrzywdzony będzie funkcjonował 

niejako w wielu osobach. Projekt nie wprowadza ograniczenia, zgodnie z którym w 

imieniu pokrzywdzonego mogłaby występować tylko jedna osoba najbliższa; 

generalnie biorąc, ilekroć prawo karne przyznaje jakieś uprawnienie „osobie 

najbliższej”, oznacza, że przysługuje ono każdej z osób wskazanych w art. 115 § 11 

k.k. Nie ma również w projekcie wymogu, aby osoba wykonująca prawa 

pokrzywdzonego została przez tego pokrzywdzonego wskazana, ani nawet wymogu, 

by pokrzywdzony wyrażał zgodę na wykonywanie przez nią jego praw. Biorąc pod 

uwagę, że pokrzywdzony może mieć rodziców, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

powinowatych oraz osobę pozostającą w stałym pożyciu, oznacza to, że każda z tych 
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osób — niezależnie od woli pokrzywdzonego — będzie mogła na jednakowych 

prawach występować w jego imieniu podczas dowolnej czynności procesowej 

przeprowadzanej w procesie karnym. Może się również zdarzyć, że w jego imieniu 

będą występować wszystkie te osoby jednocześnie, na przykład biorąc udział w 

przesłuchaniach samego pokrzywdzonego albo innych świadków. Takie rozwiązanie 

trudno uznać za racjonalne, czy to w odniesieniu do interesów pokrzywdzonego, czy 

to w zakresie prawidłowego przebiegu postępowania karnego. 

Nawet gdyby ograniczyć projektowaną regulację, przewidując udział zaledwie 

jednej, wskazanej przez pokrzywdzonego osoby, projekt w dalszym ciągu nasuwałby 

daleko idące wątpliwości.  

Przede wszystkim, sama konstrukcja wykonywania praw żyjącego 

pokrzywdzonego przez inną osobę jest nader problematyczna. Kodeks postępowania 

karnego stosuje ją w wyjątkowych wypadkach, określonych w art. 51 § 2 i 3 k.p.k., to 

jest w sytuacji, kiedy pokrzywdzony z uwagi na niepełnoletniość lub stan zdrowia nie 

jest w stanie sam w pełni wykonywać swoich praw. W takiej właśnie sytuacji jego 

prawa wykonuje inna osoba. Małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona nie są zdolni 

do samodzielnego działania w procesie karnym, toteż inna osoba robi to zamiast 

nich, natomiast osoba nieporadna, o której mowa w art. 51 § 3, może działać obok 

opiekuna, w praktyce jednak raczej nie dochodzi do takich sytuacji.  

Tymczasem projektodawcy postulują, aby wyjątkową konstrukcję chroniącą 

osoby nieporadne zastosować do każdego pokrzywdzonego, a więc również do osób 

dorosłych i zdrowych. Powołują się tutaj na fakt, że w postępowaniu cywilnym osoba 

najbliższa może być pełnomocnikiem strony. Nie jest to jednak argument trafny, gdyż 

pełnomocnik nie jest tożsamy z pokrzywdzonym. W postępowaniu cywilnym osoba 

najbliższa rzeczywiście reprezentuje stronę, jednakże według projektu miałaby stać 

się nie reprezentantem strony, ale — w szerokim sensie — samą stroną. Jak 

wskazano wyżej, oznaczałoby to w praktyce, że w każdym postępowaniu karnym 

dowolny pokrzywdzony będzie działać w dwóch lub więcej osobach.  

Spowoduje to szereg problemów praktycznych i prawnych, przy czym niektóre 

można przewidzieć już w chwili obecnej. Przede wszystkim, projekt nie rozstrzyga 

kwestii kolizyjnych. Nie wiadomo zatem, co ma uczynić organ procesowy, jeśli osoba 

najbliższa i pokrzywdzony będą różnić się w opiniach co do wykonywania praw 

pokrzywdzonego w konkretnych sytuacjach procesowych, gdy np. pokrzywdzony 

wyrazi zgodę na skazanie oskarżonego w trybie art. 387 k.p.k., podczas gdy osoba 
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wykonująca jego prawa wyrazi sprzeciw; gdy pokrzywdzony zechce być 

oskarżycielem posiłkowym, zaś osoba najbliższa oświadczy w jego imieniu, że nie 

wyraża takiej woli; gdy pokrzywdzony wyrazi zgodę na przeprowadzenie czynności 

bez udziału pełnomocnika, zaś osoba wykonująca jego prawa odmówi takiej zgody; 

gdy pokrzywdzony złoży wniosek procesowy o przeprowadzenie czynności, podczas 

gdy osoba wykonująca jego prawa uzna tę czynność za zbędną, itp. Takich sytuacji 

w praktyce może być wiele. K.p.k. tymczasem nie przewiduje możliwości, aby jeden i 

ten sam pokrzywdzony dokonywał jednocześnie wzajemnie sprzecznych działań. 

Wątpliwe będzie również, w jaki sposób liczyć upływ terminu zawitego w przypadku, 

gdy to samo pismo procesowe zostanie doręczone innego dnia pokrzywdzonemu, 

zaś innego dnia osobie wykonującej prawa tegoż pokrzywdzonego. K.p.k. nie 

przewiduje bowiem również podwójnego naliczania upływu terminów procesowych 

dla jednej i tej samej strony.  

Inną kwestią sporną między pokrzywdzonym a osobą wykonującą z urzędu 

jego prawa może stać się ocena, czy osoba ta rzeczywiście działa zgodnie z jego 

wolą i w jego interesie. W dotychczasowym stanie prawnym pokrzywdzony jest 

reprezentowany przez osoby posiadające wiedzę prawniczą i odpowiadające 

dyscyplinarnie za naruszenie etyki zawodowej. Proponowana regulacja oznacza, że 

jego prawa będą wykonywać osoby takiej wiedzy nie posiadające i przed nikim nie 

odpowiadające. Nie została w żaden sposób uregulowana ewentualna 

odpowiedzialność tych osób za niedotrzymanie terminów zawitych, udzielenie 

pokrzywdzonemu nieprawidłowych informacji o stanie prawnym oraz inne czynności, 

w wyniku których pokrzywdzony poniósł szkodę. O ile adwokat czy radca prawny są 

obowiązani działać wyłącznie na rzecz klienta i odpowiadają przed nim za działanie 

niezgodne z jego wolą, o tyle osoba najbliższa otrzyma w tym zakresie pełną 

swobodę. Do kolejnych sytuacji spornych może dojść w wypadku, gdy osoba taka 

będzie działać obok pełnomocnika, czego projekt bynajmniej nie wyklucza.  

Osoba najbliższa będzie mogła uczestniczyć w przesłuchaniu samego 

pokrzywdzonego — co z różnych względów może bardzo niekorzystnie wpłynąć na 

tę czynność procesową. Będzie również mogła brać udział w przesłuchaniach 

świadków zgodnie z art. 315-317 k.p.k. Osoba taka sama również może być 

świadkiem w sprawie, zaś uczestnictwo w przesłuchaniach innych świadków może 

wywrzeć wpływ, nawet nieuświadamiany, na treść jej własnych zeznań. 

Niestawiennictwo tej osoby będzie uniemożliwiać przeprowadzenie czynności w 
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sytuacjach określonych w art. 117 § 2 i 3 k.p.k. Osoba najbliższa otrzyma również 

prawo dostępu do akt sprawy, w tym do materiałów zawierających informacje 

niejawne. Można tu dodać, że nawet jeśli wybór osoby najbliższej zostanie 

pozostawiony pokrzywdzonemu, będzie on mógł wskazywać po kolei rozmaite osoby 

najbliższe jako uprawnione do wykonywania jego praw, to odwołując ich uprawnienia, 

to znów je nadając, bez wiedzy organów prowadzących postępowanie karne.  

Uzasadnienie projektu nie odnosi się do żadnego z powyższych problemów. 

Wszystkie one wymagałyby zatem rozwiązania w toku dalszych prac nad projektem.  

 

Ad 2) 

Druga modyfikacja k.p.k., proponowana w projekcie ustawy, zmierza do 

rozszerzenia praw osób, które nie są wprawdzie pokrzywdzonymi, ale które złożyły 

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zaś ich prawa zostały naruszone. Osoby 

takie zgodnie z projektem miałyby otrzymać prawo zaskarżania postanowień o 

odmowie wszczęcia śledztwa lub umorzeniu śledztwa. 

Również i w tym wypadku uzasadnienie projektu nie pokrywa się z 

proponowaną treścią normatywną. Jak bowiem wynika z uzasadnienia w ocenie 

projektodawców obowiązująca definicja pokrzywdzonego jest zbyt wąska, gdyż 

eliminuje z kręgu pokrzywdzonych osoby, których dobro prawne zostało naruszone 

lub zagrożone, lecz brak jest bezpośredniego związku między tym naruszeniem a 

przestępstwem. Zdaniem projektodawców jest to niesłuszne. Projektodawcy nie 

wskazali, czemu — przyjmując takie właśnie założenie — zrównują prawa osób 

„pośrednio pokrzywdzonych” z prawami pokrzywdzonego jedynie w odniesieniu do 

jednego uprawnienia procesowego, a mianowicie zaskarżania decyzji kończących 

postępowanie sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze. Występuje tu 

aksjologiczna sprzeczność bardzo szerokiej koncepcji, zawartej w uzasadnieniu, z 

bardzo wąskim proponowanym działaniem. Nasuwa to przypuszczenie, że w 

przyszłości możliwe byłoby dalsze zrównywanie praw osób „pośrednio 

pokrzywdzonych” z prawami pokrzywdzonego.  

Kwestia poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do zaskarżania decyzji 

określonych w art. 306 k.p.k. była już przedmiotem prac Sejmu VI kadencji. W 

projekcie poselskim z dnia 17 lipca 2009 r. (druk sejmowy 2425) proponowano 

przyznanie takiego prawa osobom zawiadamiającym o przestępstwie. Obecny 

projekt ogranicza to prawo do tych osób zawiadamiających o przestępstwie, których 
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prawa zostały naruszone. Być może wynika to z faktu, że podczas prac nad 

wspomnianym wyżej projektem zawartym w druku sejmowym 2425 Sąd Najwyższy 

krytycznie wypowiedział się o propozycji, zauważając m.in.: „projektodawcy 

przewidują prawo do zażalenia się na postanowienie prokuratora także w sytuacji, w 

której występuje zindywidualizowany pokrzywdzony, a sprawa nie dotyczy dóbr o 

charakterze publicznym (społecznym). Nawet w przypadku więc kradzieży na szkodę 

osoby fizycznej, która nie zamierza składać zażalenia na postanowienie prokuratora 

o umorzeniu postępowania, zażalenie takie będzie mógł złożyć np. sąsiad 

pokrzywdzonego, który ujawnił kradzież”. Wprowadzając w przedmiotowym projekcie 

warunek naruszenia praw osoby składającej zażalenie, projektodawcy uniknęli 

wprawdzie tego błędu lecz jednocześnie stworzyli nowe problemy prawne.  

Pierwszy problem ma charakter terminologiczny. Pojęcie osoby, której prawa 

zostały naruszone występuje w obecnie obowiązującym Kodeksie postępowania 

karnego. Art. 138 k.p.k. nakłada na taką osobę obowiązek wskazywania adresu do 

doręczeń. Zgodnie z art. 236 k.p.k., na postanowienie dotyczące przeszukania, 

zatrzymania rzeczy i w przedmiocie dowodów rzeczowych oraz na inne czynności 

przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone. Należy tu 

podkreślić, że w przepisie tym mowa o naruszeniu praw poprzez zaskarżoną 

czynność. Art. 589n § 3 k.p.k. stanowi, że osoba, której prawa zostały naruszone ma 

prawo zaskarżyć postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu 

dowodów lub mające na celu zabezpieczenie mienia. Również w tym wypadku 

pojęcie „osoby, której prawa zostały naruszone” oznacza osobę, której prawa 

naruszyła decyzja organu procesowego. Wprost zostało to wyrażone w art.  611fx 

 § 1, który stanowi, że w posiedzeniu dotyczącym przepadku ma prawo wziąć udział 

osoba, której prawa mogą zostać naruszone przez wykonanie orzeczenia. Są to 

jedyne cztery wypadki, kiedy k.p.k. wspomina o takiej osobie. 

Tymczasem projekt ustawy chce wprowadzić do art. 306 k.p.k. pojęcie 

używane już w Kodeksie, nadając mu jednak zupełnie inną treść. Zgodnie z 

projektowanym przepisem oraz uzasadnieniem projektu, przez „osobę, której prawa 

zostały naruszone” projektodawcy rozumieją osobę „pośrednio pokrzywdzoną” 

przestępstwem — to jest, osobę, której dowolne dobro prawne zostało naruszone lub 

zagrożone nie przez czynność organu procesowego, lecz przez popełnione 

przestępstwo. Nie jest jednak dopuszczalne, aby w obrębie jednego aktu prawnego 

to samo pojęcie funkcjonowało w dwóch odmiennych znaczeniach. Nie jest to 
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zgodne z wymogiem precyzyjnego stanowienia prawa, mającym w szczególny 

sposób zastosowanie do szeroko rozumianego prawa karnego.  

Drugi problem polega na tym, że znaczenie nadawane przez projekt jest 

dalekie od precyzyjności. Pozostaje faktem, że definicja pokrzywdzonego wymaga 

bezpośredniego związku między zaistniałym przestępstwem a naruszeniem lub 

zagrożeniem dobra prawnego. Wśród walorów tego rozwiązania należy wskazać 

jego bezsporną klarowność. Stwierdzenie bezpośredniego związku nie nasuwa 

trudności w praktyce. Natomiast związek pośredni może okazać się tak szeroki, że 

grupa osób „pośrednio pokrzywdzonych” będzie bardzo liczna albo wręcz niemożliwa 

do ustalenia; co więcej, grupa ta może rozszerzać się w miarę upływu czasu. Katalog 

dóbr osobistych człowieka, zawarty w art. 23 k.c. nie jest zamknięty, zaś w grę mogą 

wchodzić nadto dobra majątkowe. By wskazać kilka przykładów, pośrednim 

pokrzywdzonym w wypadku pobicia człowieka będzie Skarb Państwa, który wyłożył 

koszty leczenia, oraz pracodawca, na rzecz którego pobity nie świadczył pracy. W 

wypadku zarażenia wirusem HIV pośrednio pokrzywdzone mogą czuć się wszystkie 

osoby, z którymi pokrzywdzony miał kontakt po zarażeniu; w wypadku znieważenia 

grupy ludności z powodów etnicznych lub rasowych — wszyscy przedstawiciele tej 

grupy, w wypadku obrażenia uczuć religijnych — wszyscy wyznawcy danej religii lub 

nawet religii w ogóle; w wypadku zaburzenia pracy sieci telekomunikacyjnej — 

wszyscy użytkownicy tej sieci, itd.  

Można również zastanawiać się, czy osobami pośrednio pokrzywdzonymi 

przez przestępstwo nie będą również osoby, których dobra prawne zostały 

naruszone i zagrożone wskutek naruszenia lub zagrożenia dóbr innych osób, na 

przykład jeśli wskutek zaburzenia pracy sieci telekomunikacyjnej ktoś nie uzyskał 

ważnej informacji. Jeśli w danej miejscowości popełniono przestępstwo, pośrednio 

pokrzywdzeni mogą czuć się wszyscy jej mieszkańcy, gdyż naruszone zostało ich 

poczucie bezpieczeństwa. Pośrednie skutki każdego czynu zabronionego mogą 

zatem rozciągać się bardzo daleko.  

Jest oczywiście, że przyznanie prawa do zaskarżenia decyzji procesowej tak 

nieograniczonemu kręgowi osób byłoby najzupełniej nieracjonalne. Projekt ogranicza 

zatem ten krąg, łącząc „osobę, której prawa zostały naruszone” w jeden podmiot z 

„osobą zawiadamiającą o przestępstwie”.  

Pominąwszy nietrafną terminologię, oznacza to, że organ prowadzący 

postępowanie, zanim nada bieg środkowi zaskarżenia, w każdym wypadku oceni, 

 7



 8

czy osoba zawiadamiająca została pośrednio pokrzywdzona przez przestępstwo. 

Osoba taka, nie będąc stroną, uzyska prawo dostępu do akt śledztwa, w tym danych 

personalnych pokrzywdzonych, świadków i podejrzanych. Aby uzyskać to prawo, 

wystarczające będzie złożenie formalnego zawiadomienia o przestępstwie oraz 

pośredni, potencjalnie bardzo luźny związek między naruszeniem lub zagrożeniem 

dobra prawnego tej osoby a czynem zabronionym. Można tu dodać, że projekt nie 

wymaga, aby zawiadomienie o przestępstwie złożone przez tę właśnie osobę 

zainicjowało postępowania karne. Tymczasem może się zdarzyć, że postępowanie 

karne zostanie zainicjowane przez kogo innego, np. organ procesowy, instytucję lub 

pokrzywdzonego, zaś zawiadomienie o przestępstwie, złożone przez osobę nie 

będącą pokrzywdzonym, wpłynie do akt później.  

W efekcie proponowanych zmian osoby nie będące pokrzywdzonymi ani 

stronami postępowania będą mogły na dłuższy czas sparaliżować rozpoznanie 

środka odwoławczego, złożonego przez strony, co ma dla stron istotne znaczenie 

zwłaszcza w wypadku postanowienia o umorzeniu postępowania karnego. Jeżeli 

zawiadomienie o przestępstwie zostanie podpisane przez kilkanaście lub 

kilkadziesiąt osób — a takie sytuacje się zdarzają — ewentualne zażalenie 

pokrzywdzonego lub podejrzanego zostanie rozpoznane dopiero po prawidłowym 

doręczeniu każdej z tych osób postanowienia o umorzeniu i oczekiwaniu, czy złożą 

one zażalenie. Pokrzywdzony nie będzie mógł również skorzystać z prawa do 

wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, dopóki nie zostanie rozstrzygnięta 

kwestia prawomocności postanowienia. Projekt przyznaje więc osobom nie będącym 

stronami uprawnienie potencjalnie niekorzystne dla stron.  

Kwestia przyznania osobie zawiadamiającej o przestępstwie uprawnienia do 

zaskarżania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania karnego być może 

wymagałaby rozważenia, podobnie jak kwestia ewentualnych uprawnień 

procesowych osób, które nie są pokrzywdzonymi w rozumieniu art. 49 k.p.k., lecz ich 

dobro prawne zostało naruszone wskutek np. podrobienia dokumentu czy wydania 

niezgodnej z prawdą opinii. Biorąc powyższe pod uwagę, Rząd, mimo powyższych 

zastrzeżeń, postuluje skierowanie projektu do dalszych prac, w toku których możliwe 

będzie wypracowanie stosownych rozwiązań.  
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