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Wstęp

Z prowadzonych badań jak i analiz, uwzględniających
oczekiwania społeczne dotyczące sfery działania organów wymiaru sprawiedliwości, można zaobserwować pewne niepokojące wyniki. Jednym z problemów
jest utrudniony dostęp społeczeństwa do wymiaru
sprawiedliwości, a także brak skutecznej polityki informacyjno-edukacyjnej.
Skutkiem tego problemu jest niska wiedza społeczeństwa o wymiarze sprawiedliwości, w szczególności o prawach obywateli w sądach i prokuraturach,
nieumiejętne korzystanie przez poszczególne grupy
społeczne z obecnych rozwiązań prawnych, niski procent zgłaszających się osób pokrzywdzonych w celu
dochodzenia swoich praw, a przede wszystkim niepopularność alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów.

Celem opracowania jest przybliżenie młodzieży
szkół średnich zróżnicowanej problematyki wymiaru
sprawiedliwości w Polsce, związanej między innymi
z organizacją wymiaru sprawiedliwości, sądownictwem, prawami oﬁar przestępstw, ustawodawstwem
i wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich jak
również innymi obszarami, których celem jest szerzenie wiedzy z zakresu budowania świadomości prawnej.
Autor jako ogólny cel postawił sobie zwiększenie
znajomości wśród dzieci i młodzieży zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
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Organizacja wymiaru
sprawiedliwości

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, tj. najważniejszy
akt prawny obowiązujący w Polsce, przewiduje trójpodział władzy na:
1. ustawodawczą – którą sprawuje Sejm i Senat,
2. wykonawczą – którą sprawuje Prezydent RP i Rada
Ministrów,
3. sądowniczą – którą sprawują Sądy i Trybunały.
Na gruncie niniejszego opracowania zajmiemy się
wyłącznie władzą sądowniczą, a mianowicie wymiarem
sprawiedliwości.
Należy odróżnić pojęcie władzy sądowniczej od sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Jak zostało napisane
powyżej władzę sądowniczą sprawują Sądy i Trybunały.
Art. 173 Konstytucji – Sądy i Trybunały są władzą
odrębną i niezależną od innych władz.
Natomiast wymiar sprawiedliwości w Polsce, sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe, a w czasie wojny: sądy wyjątkowe lub doraźne.
Art. 175 ust. 1 Konstytucji – Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd
Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
Jaka jest więc różnica? Wymiaru sprawiedliwości nie
sprawują Trybunały, ani Konstytucyjny, ani Stanu.
Poniżej opiszemy organizację wymiaru sprawiedliwości.
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Sąd Najwyższy – sprawuje nadzór nad działalnością
sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Nie jest on sądem powszechnym i nie można go
jako takiego traktować.
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości
w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych,
sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Należy
to rozumieć w ten sposób, że jeżeli przepisy prawa nie
wskazują, na właściwość innego sądu to właściwy będzie
sąd powszechny.
Do sądów powszechnych należą:
1. Sądy Rejonowe,
2. Sądy Okręgowe,
3. Sądy Apelacyjne.
Ze struktury sądownictwa zostały wyodrębnione
sądy administracyjne, które kontrolują legalność działalności administracji publicznej i tworzą odrębny system sądownictwa. Istnieją one obok sądów powszechnych.
Artykuł 1 § 1 Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo
o ustroju sądów administracyjnych, stanowi:
Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji
publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi
kolegiami odwoławczymi i między tymi organami
a organami administracji rządowej.
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Zgodnie z powyższą ustawą do Sądów Administracyjnych należy zaliczyć:
1. Wojewódzkie Sądy Administracyjne,
2. Naczelny Sąd Administracyjny.
Konstytucja wymienia również Sądy Wojskowe.
Sprawują one wymiar sprawiedliwości w siłach
zbrojnych w RP. Główną ich funkcją jest rozpoznawanie
spraw karnych, czyli przestępstw popełnionych przez
żołnierzy. Podobnie jak Sądy Administracyjne istnieją
one obok sądów powszechnych, tworząc odrębny system sądownictwa, niezależny od sądów powszechnych.
Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych:

§ 2. W wypadkach przewidzianych w ustawach
sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości
w sprawach karnych w stosunku do osób nie należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Do Sądów Wojskowych należą:
1. Wojskowe Sądy Garnizonowe,
2. Wojskowe Sądy Okręgowe.
Wspomnieć należy, również o wymienionych wyżej sądach wyjątkowych lub doraźnych, które mogą być
ustanawiane wyłącznie w okresie wojny.

Sądy wojskowe sprawują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości
w sprawach karnych w zakresie przewidzianym
w ustawach oraz orzekają w innych sprawach, jeżeli zostały one przekazane do ich właściwości odrębnymi ustawami.
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Sądownictwo

Jak już powiedzieliśmy w poprzednim rozdziale władzę
sądowniczą w Polsce sprawują Sądy i Trybunały. W tym
rozdziale postaramy się przybliżyć strukturę Sądownictwa.
Władza Sądownicza funkcjonuje w oparciu o kilka
naczelnych zasad. Poniżej zostały wymienione niektóre
z nich:
1. Zasada instancyjności – zakłada, że postępowanie
sądowe jest przynajmniej dwuinstancyjne. Najprościej tłumacząc tę zasadę należy wskazać, że istnieje możliwość odwołania się (apelacji lub zażalenia)
od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu odwoławczego. W polskim porządku prawnym zasada ta
stanowi bardzo ważną gwarancję procesową, która
zapewnia możliwość rozpoznania sprawy przez inny
skład orzekający, czyli przez innych sędziów. Jej celem jest wyeliminowanie ewentualnych pomyłek,
które mogą się pojawić przy wydawaniu wyroków
(np. błędna ocena dowodów, czy też ich pominięcie,
zastosowanie niewłaściwych przepisów prawnych,
itp.).
2. Zasada niezawisłości – sędziowie w sprawowaniu
swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom (za wyjątkiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko Konstytucji). Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz
zakresowi ich obowiązków. Sędzia nie może należeć
do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości
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sędziów. Gwarancją niezawisłości sędziowskiej jest
między innymi immunitet sędziowski, który wyraża się w tym, że:
a. sędzia, bez uprzedniej zgody Sądu, nie może być
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności,
b. sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany,
z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne
do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
3. Zasada jawności postępowania – oznacza, że jeżeli
ustawa nie stanowi inaczej, wszystkie postępowania
sądowe są jawne – obywatele mogą w nich uczestniczyć, jako publiczność. Zasada ta oznacza również,
że każda ze stron postępowania ma dostęp do akt
sprawy, jak również ma prawo do otrzymywania odpisów orzeczeń i protokołów.
4. Zasada jednolitości – oznacza, że Sądy działają na
podstawie i w granicach tego samego, obowiązującego na całym terytorium Polski, prawa, a Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej.
Na poniższym diagramie została opisana struktura sądownictwa polskiego.
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STRUKTURA SĄDOWNICTWA
SĄD NAJWYŻSZY

SĄDY
ADMINISTRACYJNE

SĄDY
POWSZECHNE

SĄDY
WOJSKOWE

Naczelny Sąd
Administracyjny

Sądy
apelacyjne

Wojskowe Sądy
Okręgowe

Wojewódzkie Sądy
Administracyjny

Sądy
okręgowe

Sądy
garnizonowe

TRYBUNAŁY

Trybunał
Konstytucyjny

Trybunał
Stanu

Sądy
rejonowe
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Sądownictwo Powszechne

Sądy Rejonowe

Sądy Okręgowe

Powołane są do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji.
Sądy te tworzy się dla jednej lub większej liczby
gmin. W uzasadnionych przypadkach może być utworzony więcej niż jeden sąd rejonowy w obrębie tej samej
gminy.
Sąd rejonowy dzieli się na wydziały:
1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego,
2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego, w tym
do spraw o wykroczenia rozpoznawanych w drugiej
instancji,
3) rodzinny i nieletnich (sąd rodzinny) – do spraw:
a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych
nieletnich,
c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie
odrębnych ustaw,
4) pracy (sąd pracy) – do spraw z zakresu prawa pracy,
5) ksiąg wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Są przede wszystkim sądami odwoławczymi od orzeczeń Sądów Rejonowych. Pełnią również funkcję sądów pierwszej instancji, dla bardziej skomplikowanych
spraw.
Sąd Okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co
najmniej dwóch sądów rejonowych, zwanego „okręgiem
sądowym”.
Sądy te dzielą się na następujące wydziały:
1) cywilny – do rozpoznawania w pierwszej instancji
spraw cywilnych i rodzinnych oraz do rozpoznawania w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw
należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie
czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy
zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,
2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego w pierwszej i drugiej instancji, do spraw zgodności z prawdą
oświadczeń lustracyjnych w pierwszej instancji oraz
do spraw rozpoznawanych w drugiej instancji przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek
o orzeczenie środka poprawczego,
3) penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych – do spraw penitencjarnych (tj. wobec
osób już skazanych) i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
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4) pracy (sąd pracy) – do spraw z zakresu prawa pracy
oraz wydział ubezpieczeń społecznych (sąd ubezpieczeń społecznych) – do spraw z zakresu ubezpieczeń
społecznych,
5) gospodarczy (sąd gospodarczy) – do spraw ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
W Sądzie Okręgowym w Warszawie działają ponadto jako wydziały:
1) odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd ochrony
konkurencji i konsumentów),
2) odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu sądowi na podstawie odrębnych przepisów,
3) odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych
i wspólnotowych wzorów przemysłowych (sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych).

Sądy Apelacyjne
Sądy apelacyjne tworzy się dla obszaru właściwości co
najmniej dwóch okręgów sądowych, zwanego „obszarem
apelacji”.
Pełnią one wyłącznie funkcję odwoławczą od orzeczeń Sądów Okręgowych.
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały:
1) cywilny – do rozpoznawanych w drugiej instancji
spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego
oraz rodzinnego i opiekuńczego,
2) karny – do rozpoznawanych w drugiej instancji
spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności
z prawdą oświadczeń lustracyjnych,
3) pracy i ubezpieczeń społecznych – do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy nie jest sądem powszechnym, nie jest też
zwyczajnym sądem odwoławczym.
Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do:
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez:

a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych przez rozpoznawanie
kasacji oraz innych środków odwoławczych,
b) podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,
c) rozstrzyganie innych spraw określonych w ustawach;
2) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
3) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych ustaw w zakresie, w którym
uzna to za celowe;
4) wykonywania innych czynności określonych w ustawach.
Sąd Najwyższy dzieli się na Izby:
1) Cywilną,
2) Karną,
3) Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych,
4) Wojskową.
Poniżej na wykresie przybliżymy strukturę Sądownictwa powszechnego w formie wykresu.

Sąd Najwyższy
Izba Cywilna

Izba Karna Społecznych
Praw Publicznych

Izba Pracy u Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych

Izba Wojskowa

Sąd Apelacyjny
Wydział Cywilny

Wydział Karny

Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Pracy

Sąd Okręgowy
Wydział Cywilny

Wydział Karny

Wydział Penitencjarny i
Nadzoru nad wykonywaniem
orzeczeń karnych

Wydział Pracy

Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy
Wydział Cywilny

Wydział Karny

Wydział Rodzinny u Nieletnich

Wydział Pracy

Wydział Ksiąg Wieczystych
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Sądownictwo Administracyjne

1)

Orzeka on w sprawach:
zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
zgodności ustaw z ratyﬁkowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyﬁkacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyﬁkowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii
politycznych,
skargi konstytucyjnej.

Do kompetencji sądów administracyjnych należy przede
wszystkim: kontrola działalności administracji publicznej, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.
Tak jak cały system sądownictwa, również sądownictwo administracyjne jest dwuinstancyjne i możemy tu
wyróżnić:

3)

Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Są sądami pierwszej instancji, które rozpoznają sprawy
należące do właściwości sądów administracyjnych. Tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby
województw. W skład wojewódzkiego sądu administracyjnego wchodzą: prezes sądu, wiceprezes sądu lub wiceprezesi sądu oraz sędziowie.

Trybunał Stanu

Naczelny Sąd Administracyjny
Jest to Sąd drugiej instancji w stosunku do Wojewódzkich
Sądów Administracyjnych. Sprawuje również nadzór
nad ich działalnością w zakresie orzekania, a w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych
sądów i podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia
prawne oraz rozpoznaje inne sprawy należące do swojej
właściwości. Ma siedzibę w Warszawie.

Sądownictwo Wojskowe
Jak już wspominaliśmy w pierwszym rozdziale sądy wojskowe można podzielić na Sądy Garnizonowe i Wojskowe
Sądy Okręgowe. Nadzór nad działalnością sądów wojskowych w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy.
Sądy Garnizonowe – są sądami pierwszej instancji,
Wojskowe Sądy Okręgowe – to sądy odwoławcze od
orzeczeń Sądów Garnizonowych.

Trybunał Konstytucyjny
Jego podstawowym zadaniem jest orzekanie o zgodności
aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, itp.) z Konstytucją.
Trybunał Konstytucyjny to kolegialny organ, składający się z 15 sędziów wybieranych na 9 letnią kadencję.
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc
powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
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2)

4)
5)

Jest to organ władzy sądowniczej (konstytucyjny sąd szczególny orzekający o odpowiedzialności konstytucyjnej).
Jest on odrębny i niezależny od innych władz.
Jego głównym zadaniem jest pociąganie do odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych urzędników i organów Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji lub
ustaw, którego dopuścili się w związku z zajmowanym
stanowiskiem lub w zakresie pełnionego urzędu. Odpowiadają zarówno za czyny nie będące przestępstwami,
a tylko naruszeniem przepisów ustawy (inaczej: deliktu
konstytucyjnego) oraz w przypadku Prezydenta RP za
przestępstwa.
Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych
przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji.
Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy
Prezes Sądu Najwyższego.
Członkowie w sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału Stanu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji
oraz ustawom.
Za naruszenie Konstytucji lub ustaw, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów,
3. Prezes Narodowego Banku Polskiego,
4. Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
5. członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
6. osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem,
7. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
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Prokuratura
Na początku naszych rozważań dotyczących organu jakim
jest prokuratura i jej roli w Polskim prawie, odpowiedzmy
sobie na pytanie jakie powinna spełniać zadania.
Podstawowymi zadaniami prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem
przestępstw.
W tym celu m.in.:
1. wszczynane są i prowadzone postępowania przygotowawcze albo też zlecane jest wszczęcie lub prowadzenie takiego postępowania innym uprawnionym
organom, np. Policji,
2. prokuratorzy pełnią rolę oskarżyciela publicznego
przed wszystkimi sądami,
3. sprawują nadzór nad wykonywaniem decyzji o tymczasowym aresztowaniu i pozbawieniu wolności,
4. występują również w postępowaniach cywilnym,
administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz
innych określonych w odrębnych ustawach.
5. podejmują współpracę z jednostkami naukowymi
w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania
oraz kontroli;
Prokuraturę stanowią:
1. Prokurator Generalny oraz
2. podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz
3. prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Prokuratora Generalnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w ciągu trzech miesięcy przed upływem kadencji Prokuratora Generalnego
albo w ciągu trzech miesięcy od jej wygaśnięcia spośród
kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądow-

nictwa i Krajową Radę Prokuratury. Jest on naczelnym
organem prokuratury, a podlegają mu:
1. prokuratury powszechne, w których skład wchodzą:
a. Prokuratury Rejonowe – tworzy się je dla jednej
lub większej liczby gmin, kieruje nią prokurator
rejonowy, który jest prokuratorem przełożonym
prokuratorów prokuratury rejonowej.
b. Prokuratury Okręgowe – tworzy się dla obszaru
właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Prokuraturą okręgową kieruje prokurator
okręgowy, który jest prokuratorem przełożonym
prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów prokuratur niższego szczebla (prokuratur
rejonowych). W prokuraturach okręgowych funkcjonują wydziały, którymi kierują naczelnicy.
c. Prokuratury Apelacyjne – prokuraturę apelacyjną tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej
dwóch prokuratur okręgowych. Prokuraturą apelacyjną kieruje prokurator apelacyjny, który jest
prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury apelacyjnej oraz prokuratur niższego
szczebla (okręgowych i rejonowych).
2. Prokuratury Wojskowe. Kieruje nią Naczelny Prokurator Wojskowy, któremu podlegają Wojskowe
Prokuratury Okręgowe, na ich czele stoją Wojskowi
Prokuratorzy Okręgowi, którzy są prokuratorami
przełożonymi Wojskowych Prokuratorów Garnizonowych.
Można wskazać następujący podział jednostek organizacyjnych prokuratury wojskowej:
a. Naczelna Prokuratura Wojskowa,
b. Wojskowa Prokuratura Okręgowa,
c. Wojskowe Prokuratury Garnizonowe.
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Zasady funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości i jego poszczególnych
instytucji
W tym rozdziale postaramy się przybliżyć, różne modele postępowań, zarówno karnych jak i cywilnych. Opiszemy również poszczególne etapy postępowania, jak
również wskażemy, najbardziej typowe postępowanie
karne i cywilne.

Postępowanie Cywilne
Postępowanie cywilne, toczy się przed sądami powszechnymi (Sądem Rejonowym, Okręgowym i Apelacyjnym).
Jest dwuinstancyjne – od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje apelacja. Sąd w postępowaniu
cywilnym rozpatruje sprawy z zakresu m.in. prawa cywilnego (ubezwłasnowolnienie, sprawy spadkowe, z umów
zawartych pomiędzy stronami), prawa rodzinnego i opiekuńczego, (rozwód, separacja, alimenty), czy też inne.

1)

2)
3)

4)
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Przebieg procesu cywilnego:
stronami w postępowaniu cywilnym są powód (występuje z określonym żądaniem) oraz pozwany (przeciwko niemu żądanie jest kierowane),
postępowanie cywilne wszczynane jest poprzez złożenie powództwa do Sądu,
pozew w zależności od naszego żądania wnosi się do
Sądu Rejonowego bądź do Sądu Okręgowego. Ten
drugi jest właściwy w sprawach, w których wartość
przedmiotu sporu (kwota, której dochodzimy) jest
większa niż 75.000 zł, a w sprawach gospodarczych
100.000 zł,
co do zasady sąd orzeka w składzie jednoosobowym,
istnieją jeszcze przypadki, w których sąd orzeka
w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, np.
sprawy o rozwód, czy separacje,

5) najważniejszym etapem postępowania jest rozprawa,
podczas której strony (zarówno powód jak i pozwany) mogą składać wnioski o przeprowadzenie dowodu na poparcie swoich racji, np. dowód z zeznań
świadków, opinii biegłego, czy inne,
6) sąd po przeprowadzeniu rozprawy wydaje orzeczenie (wyrok, postanowienie, zarządzenie), w którym
przesądza o żądaniu powoda (np. Sąd Rejonowy
w Olsztynie nakazuje zapłacić…),
7) od wydanego orzeczenia w pierwszej instancji stronom przysługuje odwołanie – apelacja. Od orzeczenia Sądu Rejonowego przysługuje apelacja do Sądu
Okręgowego, natomiast od orzeczenia wydanego
w pierwszej instancji przez Sąd Okręgowy, stronom
służy apelacja do Sądu Apelacyjnego,
8) sąd odwoławczy obraduje w składzie trzech sędziów
zawodowych,
9) stronom od wyroku sądu odwoławczego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, niemniej
jednak jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący jedynie w ściśle określonych warunkach.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Postępowanie nieprocesowe:
jest innym trybem postępowania cywilnego,
charakter tych spraw nie ma charakteru sporu, co nie
oznacza, że między stronami nie ma konﬂiktu,
co do zasady sprawy rozpoznawane są przez jednego
sędziego,
większość spraw jest rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy,
strony, podobnie jak w postępowaniu procesowym,
mogą składać wnioski dowodowe,
orzeczenia zapadłe w pierwszej instancji mają charakter postanowień,
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Sala sądowa podczas rozprawy cywilnej

świadek

pozwany

powód

skład orzekający, sędziowie

publiczność

Postępowanie karne

Etapy postępowania karnego
Postępowanie karne można podzielić na następujące
etapy:
1) Postępowanie przygotowawcze – to etap wszczynający postępowanie karne, toczy się w formie śledztwa
lub dochodzenia, najczęściej prowadzi je prokurator,
może je również prowadzić Policja. Organy te podejmują odpowiednie działania m.in. przesłuchują
świadków, zbierają dowody. Jeżeli sprawca czynu zostanie wykryty, postępowanie przygotowawcze kończy się wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu.
2) Postępowanie główne – zasadniczą częścią tego etapu jest rozprawa główna, czyli rozprawa przed sądem pierwszej instancji, podczas której prokurator
odczytuje akt oskarżenia, po czym próbuje udowodnić winę oskarżonego za pomocą środków dowodowych takich jak: przesłuchania świadków, wyjaśnień
oskarżonego, czy też różnych dokumentów. Etap ten
kończy się wydaniem wyroku skazującego lub uniewinniającego. Sąd pierwszej instancji może również
umorzyć postępowanie.
3) Postępowanie odwoławcze – oskarżyciel lub oskarżony, jeżeli nie zgadza się z wyrokiem ma prawo
wniesienia od niego apelacji. Na rozprawie apelacyjnej sąd co do zasady orzeka w składzie trzech
sędziów. Apelację od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności rozpoznaje sąd
w składzie pięciu sędziów zawodowych.
4) Postępowanie wykonawcze – nie jest normowane
przepisami kodeksu postępowania karnego, lecz kodeksu karnego wykonawczego. Rozpoczyna się w momencie uprawomocnienia się wyroku. Uproszczając
– etap ten polega na wykonaniu kary, czyli na osadzeniu skazanego w więzieniu, spłaty kary grzywny itp.
Sala Sądowa podczas rozprawy karnej:

skład orzekający, sędziowie

świadek

oskarżony

Postępowanie karne ma przede wszystkim na celu:
1) wykrycie sprawca przestępstwa i pociągnięcie go do
odpowiedzialności karnej,
2) trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa,
3) osiągnięcie zadań postępowania karnego nie tylko
w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
4) uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego,
5) rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym terminie.
W sprawach karnych również orzekają Sądy powszechne (Rejonowe, Okręgowe i Apelacyjne).
Sąd Rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą
do właściwości innego sądu. Sąd Okręgowy orzeka, jako
Sąd pierwszej instancji w sprawach o zbrodnie oraz cięższych przestępstwach.
Skład Sądu w postępowaniu karnym:
1) na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego
sędziego,
2) w sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników,
3) ze względu na szczególną zawiłość (złożoność) sprawy sąd pierwszej instancji może postanowić o rozpoznaniu jej w składzie trzech sędziów,
4) w sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewi-

duje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd
orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.

oskarżyciel

7) od postanowień zapadłych w pierwszej instancji
stronom przysługuje apelacja,

publiczność
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Prawa oﬁar przestępstw

W jaki sposób najprościej scharakteryzować oﬁarę przestępstwa? Od razu, na myśl nasuwa się określenie: „pokrzywdzony”.
Pokrzywdzonym jest osoba ﬁzyczna lub prawna,
której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone
lub zagrożone przez przestępstwo.
Poniżej opiszemy jakie prawa i obowiązki przysługują osobie pokrzywdzonej przestępstwem.
Obowiązki osoby pokrzywdzonej
1. pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu procesowego, celem złożenia zeznań,
2. pokrzywdzony, jeżeli zmieni adres zamieszkania lub
pobytu, powinien powiadomić o tym organ prowadzący postępowanie, w przeciwnym wypadku pisma
wysłane pod poprzedni adres, uważa się za prawidłowo doręczone,
3. jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, nie może on sprzeciwić się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym.
Prawa osoby pokrzywdzonej:
1. w postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony
występuje w charakterze strony i jest uprawniony do
działania we własnym imieniu,
2. jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego
wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod
której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje,
3. jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna ze
względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może
wykonywać osoba, pod której pieczą pozostaje,
16

4. w razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu
przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe,
a w wypadku ich braku lub nieujawnienia – prokurator, działając z urzędu,
5. za pokrzywdzonego, który nie jest osobą ﬁzyczną,
czynności procesowych dokonuje organ uprawniony
do działania w jego imieniu,
6. pokrzywdzony w toku postępowania ma prawo do
ustanowienia pełnomocnika,
7. pokrzywdzony, który nie ma pełnomocnika z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono pełnomocnika
z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest
w stanie ponieść kosztów, bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny,
8. o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu
śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła
zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego
pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego
– z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach
9. w razie złożenia przez pokrzywdzonego wniosku
o ściganie niektórych sprawców, obowiązek ścigania
obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej
we wniosku. Przepis ten nie dotyczy najbliższej osoby
składającej wniosek. Wniosek może być cofnięty za
zgodą prokuratora lub sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej; nie
dotyczy to przestępstwa określonego w art. 197 kk.,
10. jeżeli istnieje uzasadniona obawa użycia wobec pokrzywdzonego, występującego w sprawie w charakterze świadka, przemocy lub groźby bezprawnej
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może on zastrzec dane swojego miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu lub prokuratora.
W takim wypadku pisma procesowe doręcza się do
instytucji, w której świadek jest zatrudniony lub na
inny wskazany przez niego adres,
11. w razie okazania osoby podejrzewanej, pokrzywdzony może domagać się, aby czynność tę przeprowadzono w sposób wyłączający możliwość jego rozpoznania przez osobę rozpoznawaną,
12. pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać
wnioski o dokonanie czynności procesowych w toku postępowania przygotowawczego oraz żądać dopuszczenia ich do udziału w tej czynności,
13. jeżeli czynności śledztwa lub dochodzenia nie będzie
można powtórzyć na rozprawie, pokrzywdzonego
należy dopuścić do tej czynności, chyba, że w razie
zwłoki, zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu. Prokurator winien także dopuścić pokrzywdzonego na jego żądanie do udziału
w innych czynnościach śledztwa lub dochodzenia.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, prokurator postanowieniem może odmówić dopuszczenia
do udziału w czynności ze względu na ważny interes
śledztwa lub wystąpienia poważnych trudności,
14. organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ma
obowiązek doręczenia pokrzywdzonemu odpisu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych
albo instytucji naukowej lub specjalistycznej oraz na
wniosek pokrzywdzonego zezwala na wzięcie udziału
w przesłuchaniu biegłego i zapoznaniu się z opinią,
15. pokrzywdzony w toku postępowania przygotowawczego może zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo,
że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie,
16. pokrzywdzony uczestniczący w czynnościach podpisując protokół może zgłosić zarzuty, co do jego treści,
17. pokrzywdzony może żądać odpisu protokołu czynności, w której uczestniczył lub miał prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od
niego lub sporządzonego z jego udziałem,
18. pokrzywdzony ma prawo otrzymać na swój koszt po
jednej kopii zapisu dźwięku lub obrazu utrwalonej
w ten sposób czynności procesowej,
19. pokrzywdzony, za zgodą prowadzącego postępowanie, może w toku postępowania przygotowawczego
przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy lub odpłatnie otrzymać kserokopie lub uwierzytelnione
odpisy, a także złożyć zażalenie na odmowę udostępnienia akt,
20. pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – śledztwa

oraz umorzenia postępowania i w związku z tym, ma
prawo przejrzenia akt,
21. pokrzywdzonemu służy prawo do złożenia zażalenia
na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia,
które naruszają jego prawa,
22. pokrzywdzony może wnieść do sądu akt oskarżenia
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia. Termin do
wniesienia aktu oskarżenia wynosi l miesiąc od doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu. Akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata. Inny pokrzywdzony
tym samym czynem, do czasu rozpoczęcia przewodu
sądowego na rozprawie głównej, może przyłączyć się
do postępowania,
23. pokrzywdzony, w razie wniesienia przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia, do czasu rozpoczęcia
przewodu sądowego może złożyć oświadczenie, że chce
występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
uzyskując w ten sposób uprawnienia strony w postępowaniu sądowym, albo wnieść przeciwko oskarżonemu
powództwo cywilne. Jeżeli wystąpił z powództwem cywilnym w toku postępowania przygotowawczego, może
żądać również jego zabezpieczenia,
24. pokrzywdzony, jako oskarżyciel posiłkowy, ma prawo składać wnioski dowodowe, być obecnym na
całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym
osobom oraz złożyć apelację od wyroku. Jeżeli wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy – apelacja
musi być sporządzona i podpisana przez adwokata
lub radcę prawnego, w przypadkach, gdy jego udział
w postępowaniu karnym jest dopuszczalny,
25. w razie umorzenia lub zawieszenia postępowania
przygotowawczego, w którym zgłoszone było powództwo cywilne, pokrzywdzony w terminie 30 dni
od daty doręczenia postanowienia, może żądać przekazania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych. W razie niedotrzymania tego
terminu, zabezpieczenie upada, a wniesiony uprzednio pozew nie wywołuje skutków prawnych.
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Obowiązki wynikające
z bycia świadkiem w sądzie

Zanim odpowiemy na pytanie jakie świadek ma prawa
i obowiązki, należy powiedzieć kim jest świadek.
Możemy wskazać dwie podstawowe deﬁnicje świadka, w ujęciu faktycznym i procesowym:
– w ujęciu faktycznym świadek to osoba, która była
obecna przy pewnym zdarzeniu, którego dotyczy postępowanie,
– w ujęciu procesowym świadek to osoba wezwana na
rozprawę w celu złożenia zeznań.
Poniżej wymienimy najważniejsze obowiązki wynikające z bycia świadkiem:
1. Świadek ma bezwzględny obowiązek stawienia się
na wezwanie sądu.
Świadka, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie
albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca
czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę
pieniężną w wysokości do 10 000 złotych. Ponadto można zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
świadka.
Świadek może zostać przesłuchany w miejscu swojego pobytu, jeżeli nie może stawić się na wezwanie z powodu kalectwa lub choroby. Możliwe jest również przesłuchanie świadka przy użyciu urządzeń technicznych,
umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (np. telefon, wideokonferencja, itp.).
2. Świadek ma obowiązek złożenia przyrzeczenia.
Świadek składa przyrzeczenie powtarzając za sędzią słowa: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialno18

ści przed prawem przyrzekam uroczyście, że będą mówił
szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest
wiadome”.
Nie odbiera się przyrzeczenia:
a) od osób, które nie ukończyły 17 lat,
b) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że świadek
z powodu zaburzeń psychicznych nie zdaje sobie należycie sprawy ze znaczenia przyrzeczenia,
c) gdy świadek jest osobą podejrzaną o popełnienie
przestępstwa będącego przedmiotem postępowania
lub pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to
przestępstwo został skazany,
d) gdy świadek był prawomocnie skazany za fałszywe
zeznanie lub oskarżenie.
3. Świadek ma obowiązek mówienia prawdy i niezatajenia prawdy.
W przypadku mówienia nieprawdy lub zatajenia prawdy, osoba będąca świadkiem popełnia przestępstwo
z art. 233 kodeksu karnego.
4. Świadek nie może sprzeciwić się jego przesłuchaniu
w obecności biegłego lekarza lub biegłego psychologa.
Jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego
świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd
lub prokurator może zarządzić przesłuchanie świadka
z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa,
a świadek nie może się temu sprzeciwić, a za jego zgodą, świadek może być dla celów dowodowych poddany
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oględzinom ciała i badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu.
Świadek ma prawo do:
1. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić
jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
2. Świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań
mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego
najbliższą.
3. Świadek może zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora
lub sądu.
Powyższe uprawnienie przysługuje, jeżeli zachodzi
uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec świadka lub osoby najbliższej w związku

z jego czynnościami. Wówczas wszelkie pisma procesowe doręcza się do instytucji, w której świadek jest zatrudniony, lub na inny wskazany przez niego adres.
4. Świadek ma prawo złożenia wniosku o utajnienie
jego danych osobowych (świadek incognito).
Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej,
sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator,
może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy
okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości
świadka, w tym danych osobowych, jeżeli nie mają one
znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie. Postępowanie
w tym zakresie toczy się bez udziału stron i objęte jest
tajemnicą państwową.
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Ustawodawstwo i wymiar
sprawiedliwości wobec nieletnich.

Nieletni podlegają odpowiedzialności za popełnione
czyny na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich, a niekiedy kodeksu karnego.
Osobą nieletnią jest osoba, która w chwili popełnienia czynu karalnego, ma ukończone 13 lat a jeszcze nieskończone lat 17.
Czyn popełniony przez taką osobę, nie nazywa się
przestępstwem, a czynem karalnym.
Podstawową różnicą między czynem popełnionym
przez osobę dorosłą, a nieletnim, jest to, że postępowanie w sprawie nieletniego toczy się przed sądem rodzinnym, a osoby dorosłej przed sądem karnym.
Po wszczęciu postępowania przeciwko nieletniemu
sędzia powinien kierować się przede wszystkim jego
dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając
w miarę potrzeby do prawidłowego spełnienia przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego,
uwzględniając przy tym interes społeczny.
Na podstawie szczegółowo zebranego materiału dowodowego Sąd decyduje, czy będzie się toczyć postępowanie wychowawcze, czy też poprawcze.
Wspomnieć należy, że polskie prawo karne deﬁniuje
również pojęcie osoby młodocianej.
Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie
orzekania w pierwszej instancji 24 lat.
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Wobec nieletnich sąd rodzinny może:
1. udzielić upomnienia,
2. zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub
pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach
o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub
szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo
do zaniechania używania alkoholu lub innego środka
w celu wprowadzania się w stan odurzenia,
3. ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub
opiekuna,
4. ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby
godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego,
5. zastosować nadzór kuratora,
6. skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się
pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym,
terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim
porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,
7. orzec zakaz prowadzenia pojazdów,
8. orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,
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9. orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
10. orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,
11. zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej
ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również
zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Sąd rodzinny może ponadto
1. zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych
nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą,
do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną,
zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym,
2. zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia
w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego,
3. sąd może zwrócić się do właściwych instytucji państwowych lub społecznych oraz jednostek samorządowych o udzielenie niezbędnej pomocy w poprawie
warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego.

Ogólną przesłanką odpowiedzialności na podstawie
kodeksu karnego jest ukończenie 17 roku życia.
Warto powiedzieć, że powyższy próg (17 lat) może
być w szczególnych przypadkach obniżony do lat 15.
Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się
ciężkiego przestępstwa, może odpowiadać na podstawie
kodeksu karnego, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień
rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za
tym przemawiają. W szczególności, jeżeli poprzednio
stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały
się bezskuteczne. W takim wypadku orzeczona kara nie
może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy
przestępstwo. Sąd może zastosować także nadzwyczajne
złagodzenie kary. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się
kary dożywotniego pozbawienia wolności.
Wymierzając karę nieletniemu lub młodocianemu,
sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować.
Sąd karny, może skazać taką osobę na jedną z kar wymienionych w kodeksie karnym:
1. grzywnę,
2. ograniczenie wolności,
3. pozbawienie wolności,
4. 25 lat pozbawienia wolności,

Należy powiedzieć, że nieletni może też w szczególnych przypadkach odpowiadać jak osoba dorosła, czyli na podstawie kodeksu karnego. Występują tu jednak
pewne ograniczenia.
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Bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży w Internecie

W tym rozdziale powiemy o pewnych niebezpieczeństwach, które mogą się wydarzyć podczas zwykłego, codziennego korzystania z Internetu.
Tworząc wpisy na portalach społecznościowych,
wypowiadając się na forach internetowych, czy też tworząc własne strony internetowe, możemy bardzo łatwo
popełnić jedno z wielu przestępstw, o których powiemy
sobie poniżej.

Naruszenie dóbr osobistych
w Internecie.
Polskie prawo cywilne do dóbr osobistych zalicza między innymi: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia,
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.
Dokonując wpisów na portalach społeczenościowych, czy też wypowiadając się na chat-ach, możemy
narazić się na odpowiedzialność, m.in. za naruszenie
dóbr osobistych.
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Dlatego zamieszczając nawet krótki wpis na stronie
www, nawet takiej, którą odwiedza parę osób w ciągu
miesiąca, powinniśmy ważyć każde słowo i starać się nie
obrażać innych, nie naruszać ich praw.
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Naruszenie praw autorskich
w Internecie.
Głównym aktem prawnym regulującym problematykę prawa autorskiego jest ustawa z dnia z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Przez pojęcie praw autorskich należy rozumieć zarówno prawa autorskie osobiste, które chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub
zbyciu więzi twórcy z utworem, a w szczególności jest to
prawo do:
1) autorstwa utworu,
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu
publiczności,
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Istnieją również prawa autorskie majątkowe, które
przewidują, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do
korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji jak również do wynagrodzenia
za korzystanie z utworu.
Powyżej wskazaliśmy jakie są rodzaje i z czym się
wiążą prawa autorskie. Teraz powiemy jakie niebezpieczeństwa czekają na nas w Internecie, w przypadku naruszenia tychże praw.
Ponownie posłużymy się przykładem.
Tworzymy stronę internetową, na której zamieszczamy treści pochodzące z innych stron www. Robimy to
metodą „kopiuj, wklej”.
Tworzymy bloga, na którym zamieszczamy wiersze,
opowiadania. Pewnego dnia, będąc zmęczeni po szkole,
kopiujemy i wklejamy opowiadanie z innej strony www
na naszego bloga.

Ściągamy z Internetu najnowszą grę komputerową,
wszyscy koledzy proszą nas, żebyśmy im wypalili jej kopie, bo sami chcą pograć, w zamian za to dadzą nam 5 zł.
Następnego dnia wszyscy w klasie grają w tę grę.
Na naszej stronie www zamieszczamy linki do najnowszego ﬁlmu, żeby nasi koledzy mogli go sobie ściągnąć.
Powyższe przypadki to niestety prawie codzienność,
w życiu młodych ludzi. Zobaczmy jednak, czy coś zrobiliśmy źle, a jeżeli tak, to co dokładnie.
Przytoczmy parę przepisów w/w ustawy.
Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo
wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 3.
Artykuł 115 opisuje przestępstwo kradzieży internetowej, inaczej plagiatu. Zauważmy, że karą grożącą za
jego popełnienie jest pozbawienie wolności do lat trzech.
Plagiat jest popełniony w momencie przypisania sobie
własności cudzego utworu np. poprzez opatrzenie swoim podpisem, czy też wskazanie nawet dorozumiane, że
dany utwór – z powyższych przykładów – wiersz opowiadanie, czy treść na naszej www – pochodzi od nas.
Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego
warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.
Powyższy artykuł opisuje przestępstwo piractwa. To
przestępstwo zostaje popełnione, w momecie gdy rozpowszechniamy nie należący do nas utwór, dzieło – jak
w przykładzie z przekopiowaniem kolegom z klasy nowej gry komputerowej, czy też zamieszczenie linków na
naszej www, z której można ściągnąć bezpośrednio najnowszy ﬁlm.

Rozpowszechnianie nielegalnych treści
Tworzenie stron internetowych jest rzeczą dość prostą.
Witrynę www można zrobić i umieścić na serwerze
w ciągu paru godzin. Warto jednak uważać, co piszemy,
o czym piszemy i w jaki sposób piszemy. Może się okazać, że nasza strona zawiera treści, które nie mogą być
rozpowszechniane.
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Podobnie, jak w powyższych podpunktach przytoczmy kilka przykładów:
Przynależymy do pewnej subkultury młodzieżowej,
tworzymy witrynę internetową, na której nawołujemy
do nienawiści rasowej, czy też wskazujemy, że jedynym
słusznym ustrojem w państwie jest ustrój totalitarny.
Na innej stronie www prezentujemy treści, w których dyskryminujemy ludzi ze względu na ich wyznanie
lub rasę.

Zarówno konstytucja jak i kodeks karny zabrania propagowania totalitarnego ustroju państwa, czy też nawoływania do nienawiści rasowej. Za stworzenie takiej witryny
www możemy odpowiadać przed sądem karnym.
Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski
lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje
do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
Podobnym przestępstwem jest znieważenie grupy
osób, którego dopuściliśmy się w kolejnym przedstawionym przypadku.

Na chat-cie podszywamy się pod młodszą osobę
i szukamy koleżanki w wieku lat 14, żeby sobie porozmawiać. Po parunastu minutach chat-owania dochodzi
do składania przez nas niemoralnych propozycji świeżo
poznanej koleżance. Jednocześnie dążymy do spotkania
z nią.

Na forum internetowym zamieszczamy linki do zdjęć
o charakterze pornograﬁcznym.
Na naszą stronę www, żeby pochwalić się przed kolegami wrzucamy nagie zdjęcia koleżanek z damskiej szatni przed lekcją WF.
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Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności
albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej
albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich
powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Kolejny przykład, dotyczący propozycji spotkania się
z koleżanką – lat 14 – w celu obcowania płciowego, również jest przestępstwem.
Art. 200a Kto w celu popełnienia przestępstwa
określonego w art. 197 § 3 pkt 2 (gwałt osoby poniżej 15 roku życia) lub art. 200 (obcowanie płciowe
z osobą poniżej lat 15), jak również produkowania
lub utrwalania treści pornograﬁcznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim
poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności
do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania
płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub
utrwalaniu treści pornograﬁcznych, i zmierza do
jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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Przykład związany z zamieszczaniem treści pornograﬁcznych na witrynach www, w sposób dostępny i narzucający swoją treść:
Art. 202. § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograﬁczne w taki sposób, że może to narzucić ich
odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Jeszcze cięższym przestępstwem, będzie utrwalanie
treści pornograﬁcznych z udziałem osoby poniżej lat 15.
Art. 202 § 4. Kto utrwala treści pornograﬁczne
z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Z powyższych przykładów, możemy zaobserwować
jak łatwo jest popełnić bardzo ciężkie przestępstwa. Dlatego też, zanim zdecydujemy się stworzyć stronę www,
bloga internetowego, zamieścić wpis na forum, czy nawet pośrednio dokuczyć koledze lub koleżance, dwukrotnie się zastanówmy, czy jednorazowy pokaz naszych
umiejętności informatycznych, jest wart narażania się
na odpowiedzialność karną.

Jak widać z powyższego przepisu, opisane powyżej
przypadki mogą stanowić przestępstwo! Jeżeli możemy
domyślać się, że kolega, który nas prosi o przysługę, mogła nabyć rzecz w sposób nielegalny, np. poprzez kradzież, oszustwo, rozbój.
Odmianą w/w przestępstwa jest jego nieumyślna forma, zanim je jednak opiszemy dokładniej, zapoznajmy
się z pewnymi przykładami.
Czekamy na pociąg, pewna osoba podchodzi do nas
i prosi nas żebyśmy kupili mu bilet do innego miasta,
gdyż jego żona właśnie zaczyna rodzić, jako zastaw oddaje nam telefon komórkowy. Zgadzamy się, wręczamy
pieniądze, otrzymujemy telefon i każdy z nas odchodzi
we własną stronę.
Na portalu aukcyjnym chcemy kupić telefon komórkowy, zawężamy aukcje do kup teraz i szukamy telefonu, który zaraz kupimy. Wybieramy oczywiście telefon
najtańszy – bo po co przepłacać. Cena aukcji, na której
kupiliśmy telefon była najkorzystniejszą ofertą a w stosunku do innych – takich samych – modeli co najmniej
o 100 złotych tańsza.

Ryzyko zakupu przedmiotów pochodzących z kradzieży
W dobie XXI wieku, zakupy przez Internet stały się codziennością. Większość z nas, sprzedaje i kupuje przedmioty za pomocą portali aukcyjnych. Nie zdajemy sobie
jednak sprawy, że kupując jakiś przedmiot okazyjnie
możemy stać się przestępcami.
Na początku naszych rozważań powiemy o przestępstwie paserstwa.
Każdemu z nas może się zdarzyć taka sytuacja, że
kolega poprosi nas o przechowanie jakiejś rzeczy albo
poprosi, żebyśmy mu coś pomogli sprzedać – w zamian
za to „odpali” nam prowizję. Może również nas poprosić
abyśmy pomogli mu ukryć pewien przedmiot, jako zwykłą koleżeńską przysługę.
Art. 291. § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia
albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.

Art. 292. § 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu
zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia
albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,
W obu powyższych przypadkach istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że popełniliśmy przestępstwo paserstwa nieumyślnego.
Jeżeli okaże się, że faktycznie przedmioty – telefon,
który kupiliśmy na dworcu od zdesperowanego ojca,
czy też telefon kupiony okazyjnie na portalu aukcyjnym
– pochodzą z kradzieży, organy ścigania namierzą nasz
sygnał na podstawie nr IMEI i najprawdopodobniej zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
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Paremie prawnicze

Poniżej zostały zamieszczone podstawowe i najbardziej
znane łacińskie paremie prawnicze. Już w czasach starożytnego Rzymu ówcześni prawnicy posługiwali się
pewnymi zdaniami, czy też sformułowaniami, niektóre z nich, nawet dzisiaj, mają praktyczne zastosowanie
w wielu krajach świata.
Accusare nemo se debet – Nikt nie musi oskarżać siebie samego; nie można nikogo przymuszać do zeznawania przeciwko sobie,
Actori incumbit probatio – na powodzie spoczywa
ciężar dowodu (jedna z naczelnych zasad polskiego prawa cywilnego),
Aequitas sequitur legem – Sprawiedliwość idzie za
prawem,
Clara non sunt interpretanda – jasne (oczywiste)
nie wymaga interpretacji,
Confessio est regina probationum – przyznanie się
jest królową dowodów,
Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo,
Fraus est fraudem celare. – oszustwem jest ukrywać
oszustwo,
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi,
Impossibilium nulla obligatio est – nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych,
In dubio pro reo – wątpliwości należy rozstrzygać na
korzyść oskarżonego (obecna zasada – domniemania
niewinności),
Ius est ars boni et aequi – prawo jest sztuką tego, co
dobre i słuszne,
Leges ab omnibus intellegi debent – ustawy powinny
być zrozumiałe dla wszystkich,
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Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz,
Ne bis in idem – nie dwa razy za to samo; (nie można
skazać jednej osoby dwa razy za to samo przestępstwo),
Neglegentia culpa est – zaniedbanie jest winą,
Nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią
we własnej sprawie,
Non omne quod licet honestum est – Nie wszystko,
co dozwolone jest uczciwe,
Nullum crimen sine lege – nie ma przestępstwa bez
ustawy,
Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać,
Res ipsa loquitur – rzecz mówi sama za siebie,
Ubi lex, ibi poena – tam gdzie prawo tam kara,
Vim vi repellere licet – siłę wolno odeprzeć siłą,
Volenti non ﬁt iniuria – chcącemu nie dzieje się
krzywda.
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Wzory pism
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

……………………, dnia …………… roku
(miejscowość i data sporządzenia pisma)

..............................................................
Zam. ....................................................
(dane osoby składającej zawiadomienie)

Do

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

(wskazać właściwą jednostkę prokuratury lub policji)

ZAWIADOMIENIE
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Działając na podstawie art. 304 § 1 kpk, składam zawiadomienie o popełnieniu przez …………
…………… przestępstwa określonego w art. ……………
(wskazać osobę, która popełniła przestępstwo)

(podstawa prawna, np. art. 278 kk – czyli kradzież)

Równocześnie, wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego.

Uzasadnienie
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(w uzasadnieniu należy przytoczyć wszystkie okoliczności zdarzenia, napisać, kiedy oraz w jakich warunkach doszło do popełnienia
przestępstwo, wskazać świadków, czy dokumenty, które będą wskazywać na okoliczność jego popełnienia)

.........................................................
(podpis)

(osoba składająca w/w wniosek musi się podpisać)
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Wniosek o ściganie

……………………, dnia …………… roku
(miejscowość i data sporządzenia pisma)

..............................................................
Zam. ....................................................
(dane osoby składającej wniosek)

Do

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

(wskazać właściwą jednostkę prokuratury lub policji)

WNIOSEK
o ściąganie

Na podstawie art. 12 § 1 k.p.k. wnoszę o wszczęcie postępowania karnego w sprawie popełnienia
przestępstwa na moją szkodę przez ………… …………… z art. ……………

Uzasadnienie
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(w uzasadnieniu należy przytoczyć wszystkie okoliczności zdarzenia, napisać, kiedy oraz w jakich warunkach doszło do popełnienia
przestępstwo, wskazać świadków, czy dokumenty, które będą wskazywać na okoliczność jego popełnienia)

.........................................................
(podpis)

(osoba składająca w/w wniosek musi się podpisać)
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Zażalenie

……………………, dnia …………… roku
(miejscowość i data sporządzenia pisma)

..............................................................
Zam. ....................................................
(dane osoby składającej zażalenie)

Do

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
(wskazać właściwą jednostkę tj. Sąd nadrzędny nad sądem,
który wydał orzeczenie lub inny)

Za pośrednictwem:

.........................................................................
.........................................................................

(wskazać jednostkę, która wydała zaskarżane orzeczenie)

Sygn. akt …………

(należy wpisać sygnaturę akt postępowania,
od którego się odwołujemy)

Zażalenie ............................

(wskazać kim jest osoba skarżąca w niniejszym postępowaniu, czy jest to: pokrzywdzonu, oskarżyciel posiłkowy,
prywatny, oskarżony, czy powód cywilny)

Na ....................... , ............................. z dnia ....................................
(postanowienie/zarządzenie)

(na czyje orzeczenie)

(oraz w jakim dniu zapadło)

Na podstawie art. 252 § 1 k.p.k., art. 425 § 1-3 k.p.k.oraz 459 § kpk zaskarżam w całości
postanowienie/zarządzenie Sądu (Rejonowego/Okręgowego), z dnia .........................................,
w przedmiocie ......................................... .
Na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.

Uzasadnienie
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(należy uzasadnić dlaczego termin został przekroczony, jak również wykazać, że jego przekroczenie zostało spowodowane z przyczyn
od nas niezależnych, na złożenie tego wniosku mamy 7 dni od ustania przeszkody, która spowodowała przekroczenie terminu)

.........................................................
(podpis)

(osoba składająca w/w wniosek musi się podpisać)

29

MICHAŁ PIETKIEWICZ

Wniosek o przywrócenie terminu

……………………, dnia …………… roku
(miejscowość i data sporządzenia pisma)

..............................................................
Zam. ....................................................
(dane osoby składającej wniosek)

Do

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
(Prezes Sądu, przed którym toczy się postępowanie)

Sygn. akt …………

(należy wpisać sygnaturę akt postępowania,
w którym wnosimy o przywrócenie terminu)

WNIOSEK
o przywrócenie terminu
do złożenia ....................................................
(np. zażalenia, wniosku o sporządzenie uzasadnienia, etc.)

Na podstawie art. 126 kpk wnoszę o przywrócenie terminu do złożenia ............................. ,
w sprawie rozpoznawanej przez Sąd ..................................... o sygn. akt ............................ .

Uzasadnienie
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(należy uzasadnić dlaczego termin został przekroczony, jak również wykazać, że jego przekroczenie zostało spowodowane z przyczyn
od nas niezależnych, na złożenie tego wniosku mamy 7 dni od ustania przeszkody, która spowodowała przekroczenie terminu)

.........................................................
(podpis)

(osoba składająca w/w wniosek musi się podpisać)

Załączniki:
1) …………………………………
2) …………………………………
(do wniosku należy załączyć pismo, które chcieliśmy wnieść, lecz upłynął nam termin, tj. załączamy, zażalenie, wniosek o sporządzenie
uzasadnienia wyroku, apelacje etc.)
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Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika pokrzywdzonemu

……………………, dnia …………… roku
(miejscowość i data sporządzenia pisma)

..............................................................
Zam. ....................................................
(dane osoby składającej wniosek)

Do

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
(Prezes Sądu, przed którym toczy się postępowanie)

Sygn. akt …………

(należy wpisać sygnaturę akt postępowania,
w którym wnosimy o ustanowienie pełnomocnika)

WNIOSEK
o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu
Na podstawie art. 78 § 1 w zw. z art. 87 § 1 i art. 88 § 1 i k.p.k. wnoszę o ustanowienie mojej
osobie, tj. pokrzywdzonemu, w niniejszej sprawie pełnomocnika z urzędu.

Uzasadnienie
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(w uzasadnieniu pokrzywdzony, musi wykazać, że nie jest w stanie ustanowić pełnomocnika z wyboru, bez poniesienia uszczerbku
koniecznego dla siebie i najbliższej rodziny, a zawiłość i charakter sprawy, przemawia za tym, że wyznaczenie pełnomocnika w tej
sprawie jest niezbędne. W uzasadnieniu należy wykazać, nasze miesięczne dochody i wydatki, uprawdopodobniają, że pokrzywdzony
znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej)

.........................................................
(podpis)

(osoba składająca w/w wniosek musi się podpisać)

Załączniki:
1) …………………………………
2) …………………………………
(do wniosku należy załączyć dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że znajdujemy się w ciężkiej sytuacji materialnej – np.
rachunki, faktury, wyciągi z konta, czy inne)
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Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

……………………, dnia …………… roku
(miejscowość i data sporządzenia pisma)

..............................................................
Zam. ....................................................
(dane osoby składającej wniosek)

Do

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
(Prezes Sądu, przed którym toczy się postępowanie)

Sygn. akt …………

(należy wpisać sygnaturę akt postępowania,
o zwolnienie od kosztów sądowych)

WNIOSEK
o zwolnienie od kosztów sądowych
Na podstawie art. 623 i 624 k.p.k. wnoszę o zwolnienie mojej osoby z obowiązku uiszczenia
należnych kosztów sądowych, ze względu na moją trudną sytuację majątkową.

Uzasadnienie
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(w uzasadnieniu wnioskodawca, musi wykazać, że nie jest w stanie uiścić należnych kosztów, bez poniesienia uszczerbku koniecznego
dla siebie i najbliższej rodziny. W uzasadnieniu należy wykazać, nasze miesięczne dochody i wydatki, uprawdopodobniają, że
pokrzywdzony znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej)

.........................................................
(podpis)

(osoba składająca w/w wniosek musi się podpisać)

Załączniki:
1) …………………………………
2) …………………………………
(do wniosku należy załączyć dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że znajdujemy się w ciężkiej sytuacji materialnej – np.
rachunki, faktury, wyciągi z konta, czy inne)
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Polska Karta Praw Oﬁary

Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykające się w swojej pracy z oﬁarami przestępstw postanowiły dla poprawienia sytuacji oﬁar
w Polsce podpisać ten dokument.
Mając na względzie:
zagwarantowaną w Konstytucji Rzeczpospolitej przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze
publiczne mają obowiązek szanować i chronić (art. 30
Konstytucji RP);
fakt, iż Rzeczpospolita Polska jest państwem prawa,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, wktórym każdy ma obowiązek przestrzegania prawa
(art. 2 i art. 83 Konstytucji RP);
zalecenia wypracowane przez międzynarodową społeczność kształtujące politykę postępowania z oﬁarami
przestępstw, a w szczególności:
– Deklarację ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla oﬁar przestępstw i nadużyć władzy z 1985 r.
– Europejską Konwencję o kompensacji dla oﬁar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 1983 r.
– Zalecenia Rady Europy Nr R(85)11 w sprawie pozycji oﬁary w prawie i procesie karnym

– Zalecenia Rady Europy Nr R(87)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla oﬁar przestępstw;
oraz
– rozumiejąc, iż posiadanie prawa oznacza rzeczywistą
możliwość korzystania z procedur gwarantujących
ich realizację, zwłaszcza gdy są one naruszane lub nie
wypełniane;
– rozumiejąc potrzebę podniesienia kultury prawnej
poprzez realną egzekucję praw obowiązujących;
– kierując się dobrem oﬁar przestępstw oraz chęcią
pomocy i naprawienia doznanej przez nie krzywdy
postanawiamy spisać i upowszechnić Polską Kartę
Praw Oﬁary.

I. Deﬁnicja i zakres uprawnień
1. Oﬁarą w rozumieniu Karty jest osoba ﬁzyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej
najbliżsi.
2. Oﬁara ma prawo do:
– pomocy;
– godności, szacunku i współczucia;
– wolności od wtórnej wiktymizacji;
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– dostępu do wymiaru sprawiedliwości;
– mediacji i pojednania ze sprawcą;
– do restytucji i kompensacji.
3. Oﬁara niezależnie od tego, czy ujawniony został
sprawca przestępstwa i czy ma miejsce postępowanie
karne (kiedy oﬁara uzyskuje status pokrzywdzonego),
bądź cywilne (kiedy oﬁara uzyskuje status poszkodowanego) oraz niezależnie od więzi rodzinnej łączącej sprawcę i oﬁarę winna uzyskać potrzebną jej pomoc prawną,
materialną, medyczną, psychologiczną i socjalną.

II. Prawo do godności, szacunku
i współczucia.
4. Oﬁara ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Do szczególnego przestrzegania tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru
sprawiedliwości, służby zdrowia i służb socjalnych.
5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na oﬁarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

III. Prawo do bezpieczeństwa i zakaz
ponownego dręczenia oﬁary.
6. Oﬁara ma prawo do bezpieczeństwa i ochrony oraz
poszanowania jej życia rodzinnego i prywatnego. Oﬁary
nie wolno ponownie dręczyć –- należy dołożyć wszelkich starań, by uniknęła ona powtórnej wiktymizacji.
Oznacza to zakaz wkraczania w prywatność oﬁary i jej
rodziny ze strony wszystkich, którzy stykają się z nią
w związku z popełnionym przestępstwem, w szczególności: przedstawicieli organów państwowych, służb medycznych i socjalnych, mediów.
7. Oﬁara ma prawo do traktowania ze szczególną
troską i powagą przez organy wymiaru sprawiedliwości
i organy ścigania. Postępowanie w sprawie powinno być
prowadzone tak, by uwzględniać interesy i stan oﬁary.
Jej przesłuchania winny być: ograniczone do minimum,
prowadzone w sposób kulturalny, wolne od opóźnień,
odwołań i zmuszania oﬁary do wielokrotnego przeżywania na nowo tragedii jakiej doświadczyła.
8. Oﬁara ma prawo do bezpieczeństwa osobistego,
a obowiązkiem Policji i prokuratury jest jej to bezpieczeństwo zapewnić.
9. Oﬁara może zażądać utajnienia swoich danych
osobowych.
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10. Oﬁara ma prawo domagać się zastrzeżenia danych dotyczących jej miejsca zamieszkania do wyłącznej
wiadomości prokuratora lub sądu.
11. Oﬁara ma prawo do zachowania anonimowości
w sprawozdaniach prasowych, telewizyjnych, w internecie i w innych mediach, dotyczących jej sprawy.
12. Właściwe organy państwowe są zobowiązane do
przyjęcia każdego zawiadomienia o przestępstwie zgłoszonego przez oﬁarę i podjęcia odpowiedniej interwencji. Dotyczy to również sytuacji gdy zagrożenie pochodzi
od osoby dla oﬁary bliskiej gdy oﬁarą jest dziecko.
13. Właściwe organy państwowe są zobowiązane do
przyjęcia każdego zawiadomienia zgłoszonego przez
osobę trzecią i podjęcia odpowiedniej interwencji.
14. Oﬁara ma prawo do uzyskania fachowej pomocy:
psychologicznej, medycznej, materialnej i prawnej od
momentu zgłoszenia naruszenia lub groźby naruszenia
dobra prawem chronionego. Oznacza to m.in. prawo
do wsparcia psychicznego, prawo do fachowej pomocy
psychologicznej i prawnej od momentu zawiadomienia
o przestępstwie.
15. Oﬁary przestępstw o podłożu seksualnym powinny być przesłuchiwane przez funkcjonariuszy Policji
samej płci, a gdy oﬁarą jest dziecko, przesłuchanie powinno odbywać się w obecności psychologa lub osoby,
którą dziecko darzy zaufaniem.
16. Oﬁara nie powinna być narażona na dodatkowe dolegliwości wynikające z konieczności kontaktu ze
sprawcą czynu niedozwolonego. W sądach powinny istnieć odrębne pomieszczenia dla oﬁar przestępstw, by nie
były one narażone przed rozprawą na kontakt z oskarżonym, jego bliskimi i znajomymi.

IV. Prawo oﬁary jako strony
postępowania karnego do wymiaru
sprawiedliwości.
17. Oﬁara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Oﬁara ma prawo w granicach przewidzianych w ustawie w sposób wolny od jakiegokolwiek
przymusu lub oporu kształtować swoje interesy prawne.
18. Prawo oﬁary do pomocy i reprezentacji prawnej
powinno być przynajmniej zrównane z prawami przysługującymi oskarżonemu. Oﬁara powinna mieć np.
prawo do bezpłatnego pełnomocnika, w tych samych
przypadkach, w których przyznaje się prawo sprawcy do
obrońcy z urzędu.
19. Oﬁara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakte-
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rze oskarżyciela posiłkowego. Od wniesienia aktu oskarżenia aż do momentu jego odczytania w sądzie oﬁara
może złożyć oświadczenie, że chce działać jako strona
w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia
o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania
pokrzywdzony może w terminie miesiąca wnieść swój
akt oskarżenia do sądu.
20. Oﬁara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla
niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej
prawach i procedurach ich dochodzenia.
21. Oﬁara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla
niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się
w sprawie postępowania.
22. Oﬁara ma prawo do wystąpienia z powództwem
cywilnym w celu dochodzenie w postępowaniu karnym
roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Oﬁara może to uczynić aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.
23. Oﬁara powinna mieć prawo do zebrania potrzebnych w jej sprawie dowodów bez narażenia na dodatkowe koszty. Dotyczy to między innymi obdukcji lekarskiej
i pomocy psychologicznej.
24. Oﬁara ma prawo brać udział w czynnościach
śledztwa lub dochodzenia toczącego się w jej sprawie.
25. Oﬁara ma prawo do składania wniosków o dokonanie czynności w toku postępowania przygotowawczego, a więc zanim sprawa traﬁ do sądu.
26. Oﬁara ma prawo wglądu do akt sprawy i sporządzania odpisów dokumentów występujących w sprawie.

V. Prawo oﬁary jako strony
postępowania karnego do mediacji
i pojednania ze sprawcą.

28. Oﬁara ma prawo w sprawach z oskarżenia prywatnego do pojednania i ugody.
29. Oﬁara ma prawo na swój i oskarżonego wniosek
do porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia
szkody lub zadośćuczynienia.

VI. Prawo Oﬁary do restytucji
poniesionych szkód.
30. Oﬁara ma prawo do restytucji poniesionych przez
nią szkód.
31. Sprawca czynu zabronionego powinien wyrównać oﬁerze poniesione szkody (czyli dokonać restytucji).
Przestępcy albo osoby trzecie odpowiedzialne za ich zachowanie powinni dokonać sprawiedliwej restytucji na
rzecz oﬁar, ich rodzin lub osób pozostających na utrzymaniu. Restytucja powinna obejmować: zwrot własności, zapłatę za doznaną krzywdę lub poniesioną stratę,
zwrot wydatków poniesionych w wyniku wiktymizacji,
zabezpieczenie usług oraz przywrócenie praw.
32. Jeżeli sprawca lub inne uprawnione instytucje
(np. ubezpieczenie) nie wyrówna szkód poniesionych
przez oﬁarę, powinno się dążyć do zapewnienia kompensacji materialnej ze strony Państwa:
• oﬁarom, które doznały ciężkiego uszkodzenia ciała
lub uszczerbku na zdrowiu ﬁzycznym lub psychicznym w wyniku poważnych przestępstw,
• rodzinie, a w szczególności osobom pozostającym
na utrzymaniu oﬁar, które poniosły śmierć lub które
dotknęło kalectwo ﬁzyczne lub psychiczne w wyniku
takiej wiktymizacji.

27. Oﬁara ma prawo do mediacji i pojednania ze sprawcą. oﬁara ma prawo wystąpić z taką inicjatywą do prokuratora lub do sądu.
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