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Słowo wstępne

W ustawodawstwie karnym środki zabezpieczające pojawiły się pod 
koniec XIX w. jako efekt poszukiwań nowych metod reakcji na czyny za-
bronione pod groźbą kary. U podstaw tych działań legło założenie, że 
o zastosowaniu określonych środków wobec sprawcy czynu zabronionego nie 
powinna decydować wina, a społeczne niebezpieczeństwo czynu (obecnie 
społeczna szkodliwość), którego głównym wskaźnikiem miał być prowadzo-
ny tryb życia bądź samo zachowanie sprawcy1, oraz potrzeba ochrony społe-
czeństwa. Środkom zabezpieczającym przypisywano także rozmaite funkcje, 
jednak przede wszystkim wiązały się one z potrzebą ochrony społeczeństwa. 
Przedstawiciele szkoły pozytywnej, skąd zasadniczo wywodzi się idea wpro-
wadzenia tej instytucji2 uznawali, że wymierzana kara winna zostać zastąpio-
na właśnie tymi środkami3. Z upływem lat przeważająca stała się koncep-
cja poszerzenia arsenału prawnokarnych następstw o środki zabezpieczające. 
Aktualnie istnieje zatem dwupłaszczyznowy system prawnokarnej reakcji4, to 
jest system kar i środków karnych przewidzianych jako następstwa popełnie-
nia przestępstw oraz system środków zabezpieczających, traktowanych jako 
konsekwencja popełnienia czynów zabronionych.

 1 K. Zgryzek, Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w pol-
skim procesie karnym, Katowice 1989, s. 14; J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1975, 
s. 317.

 2 I. Zgoliński, Środki zabezpieczające, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-
-Wrzosek, Warszawa 2016, s. 500.

 3 W. Wolter, Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna. T II, Kraków 1984, s. 4; 
I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1970, s. 277.

 4 K. Zgryzek, dz. cyt., s. 15; J. Śliwowski, dz. cyt., s. 317.



Słowo wstępne

Środki zabezpieczające pełnią obecnie istotną rolę w systemie prawa 
karnego, a ich kodeksowa egzystencja jest niezagrożona. W sytuacji, gdy 
sprawca nie może ponosić odpowiedzialności karnej ich orzeczenie wywołuje 
w społeczeństwie przekonanie, że mimo to spotyka go określona dolegliwość, 
a w efekcie istnieje skuteczne zabezpieczenie przed tego rodzaju zachowania-
mi. Można więc uznać, że środki zabezpieczające pełnią m.in. ważną funkcję 
prewencyjną, uwzględniając fakt, że są stosowane wobec szczególnej grupy 
sprawców – osób z zaburzeniami psychicznymi. Efektem zmiennego podej-
ścia do idei stosowania środków zabezpieczających było jednakże wiele mo-
dyfikacji w regulacjach prawnych dotyczących ich stosowania. Każde zmiany 
były uzasadniane potrzebą sięgnięcia po rozwiązania rzekomo skuteczniejsze. 
Jako przesłankę nowelizacji przywoływano również zachodzące zmiany cywi-
lizacyjne, nowe poglądy doktryny jak również potrzebę eliminowania stwier-
dzonych mankamentów w regulacji.

Mając zatem na uwadze dotychczasowe losy instytucji środków za-
bezpieczających oraz złożoność materii związanej z ich stosowaniem posta-
nowiliśmy dedykować tymże kwestiom niniejszą monografię. Z przyczyn 
oczywistych książka ta nie odnosi się jednakże kompleksowo do tytułowego 
zagadnienia. Wśród poruszanych tematów znalazły się natomiast te najbar-
dziej doniosłe, to jest ważne w praktyce sądowej oraz najczęściej spotykane. 
Wypada wyrazić nadzieję, że z tego względu monografia stanie się cennym 
i przydatnym instrumentem dla osób na co dzień mających styczność ze sto-
sowaniem prawa karnego, jak również dla każdego czytelnika, który jest za-
interesowany omawianą problematyką.
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Mieczysław Oliwa
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Środki zabezpieczające z perspektywy historycznej

Wprowadzenie

Omawiając problematykę stosowania środków zabezpieczających i  ich 
genezę, należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, które jest istotne od po-
czątku istnienia ludzkości. Jest ono bowiem jedną z  najważniejszych potrzeb 
człowieka i  grup społecznych. Pojęcie bezpieczeństwa jest zjawiskiem dyna-
micznym i  ściśle związanym z  istniejącym porządkiem polityczno-społecz-
nym oraz panującymi stosunkami społecznymi.

Dla zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa człowieka i zabezpieczenia 
stosunków społeczno-gospodarczych jednym ze stosowanym rozwiązań było 
i  pozostaje cały czas prawo karne. W  toku rozwoju prawa karnego pojawiły 
się oprócz kary, która jest odpłatą za popełnione przestępstwo, także inne 
formy reakcji na popełniony przez sprawcę czyn zabroniony naruszający po-
rządek prawny.

W  starożytnej Grecji była to przymusowa praca w  kopalniach, a w  sta-
rożytnym Rzymie galery. W  średniowieczu między innym przeciwko żebra-
kom i  włóczęgom stosowano środki w  postaci domów pracy przymusowej 
czy też kar cielesnych.

Środki karne stosowane w  pooświeceniowym ustawodawstwie fran-
cuskim i  angielskim, mające na celu zabezpieczenie istniejącego aktualnie 
porządku, nie były „środkami zabezpieczającymi” w  rozumieniu aktualnej 
nauki prawa. Były one wtórnym uregulowaniem instytucji prawa średniowie-
cza. Posługiwano się wówczas pewnymi instytucjami prawa feudalnego, dla 
ochrony obowiązującego stanu rzeczy, przystosowanego do obowiązujących 
tendencji oświeceniowych w  doktrynie prawa karnego. Środki te nazywane 
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będą dla potrzeb artykułu „środkami zabezpieczającymi”, stosowanymi nie-
zależnie od orzekanej kary, mimo że w  rzeczywistości były rodzajem „kary”.

Jednym ze „środków zabezpieczających” było zesłanie, które miało swój 
rodowód w  starożytności. Zesłania były jednym ze środków związanych 
z  aspektem ekonomicznym. Ich celem nie było zabezpieczenie bezpieczeń-
stwa człowieka czy grup społecznych, ale powody ekonomiczne, które prze-
ważały nad względami eliminacyjnymi.

Kiedy w 1770 roku została odkryta Australia, dla rozwiązania problemu 
jej skolonizowania i  zagospodarowania, została uchwalona przez parlament 
angielski w  1787 roku uchwała o  zesłaniu przestępców na nowo odkryte 
terytorium Australii w  celu jej skolonizowania. Po znalezieniu tam w  1851 
roku złota aspekt ekonomiczny stracił na znaczeniu z  uwagi na wzmożone 
dobrowolne osadnictwo1.

W dniu 13 października 1793 r. wydano we Francji ustawę o transportacji 
z zamiarem kolonizacji „Madagaskaru”. Na mocy tej ustawy włóczędzy, żebracy 
i dwukrotni recydywiści mieli odbywać karę 8 lat ciężkich robót w koloniach2.

Omawiając stosowanie instytucji relegacji (zesłania) należy wskazać na 
dalsze francuskie ustawy z 1885 roku, 10 grudnia 1893 r., 17 czerwca 1938 r. 
i 12 listopada 1938 r., poszerzające zakres podmiotowy i  przedmiotowy sto-
sowania relegacji. Francuski ustawodawca, ustawą z  dnia 3 lipca 1954 r., 
wprowadził w  miejsce obligatoryjnego stosowania środka zabezpieczającego 
w postaci relegacji jego fakultatywne stosowanie.

Feudalne piętno odcisnęło się na unormowaniach prawnych dotyczą-
cych zwalczania włóczęgostwa i żebractwa w okresie po rewolucji francuskiej. 
Zjawisko żebractwa i  włóczęgostwa miało inny mechanizm i  inne podłoże 
niż w  średniowieczu. Rozwijając ustawodawstwo przeciwko włóczęgostwu 
i  żebractwu decydujące znaczenie miał aspekt gospodarczy i  ekonomiczny, 
zwłaszcza ochrona ekonomicznych i  gospodarczych interesów. 

Wbrew zapisom Deklaracji Praw Człowieka i  Obywatela, będącej naj-
większym osiągnięciem Rewolucji Francuskiej, Kodeks Karny Napoleona 
z  12 lutego 1810 r. w art.  269 uznawał w  dalszym ciągu włóczęgostwo za 

 1 A. Flatau-Kowalska, Środki zabezpieczające w prawie karnym, Warszawa 1956, s.  12.
 2 Dekret z 13.10.1793 r.
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przestępstwo. Art. 269–282 tego kodeksu obejmowały włóczęgostwo i żebrac-
two, natomiast art.  270 poszerzał pojęcie włóczęgostwa o próżniactwo.

W tym miejscu nasuwa się jeszcze jedna refleksja dotycząca wprowa-
dzenia powyższych przepisów przez Napoleona: ich stosowanie związane by-
ło z  toczonymi przez Napoleona wojnami, do prowadzenia których koniecz-
ne było zwiększenie liczby rekrutów. Przepisy te obowiązywały jeszcze w  XX 
wieku.

Odnosząc się do problematyki stosowania środków zabezpieczają-
cych w  kontekście racji społecznych, należy stwierdzić, że spełniały one do 
XX wieku tę samą rolę co kary.

Odwołując się do historii prawa należy stwierdzić, że „środki zabezpie-
czające” były równoważne karze. W polityce kryminalnej środki zabezpiecza-
jące służyły piętnowaniu oszczerców i  złodziei, np. odcinanie rąk fałszerzom 
oraz dwóch palców krzywoprzysięzcom. W dalszym ciągu stosowano starote-
stamentową regułę „ząb za ząb”.

Wykorzystywanie tych instytucji było środkiem ochrony społeczeństwa 
przed sprawcą niebezpiecznym i  miało na celu uniemożliwienie powrotu do 
popełnienia przestępstwa.

Pojęcie środka zabezpieczającego w  historii prawa oraz na gruncie 
współczesnej doktryny, zarówno w  ustawodawstwie, jak i  poglądach nauki 
prawa karnego i  kryminalnego, nie miało i  cały czas nie ma jednoznacznej 
definicji.

Ewolucja poglądów w nauce prawa karnego czy też kryminologii w od-
niesieniu do roli i  definicji środków zabezpieczających służących ochronie 
porządku prawnego powoduje, że jest ono w  szczególnym zainteresowaniu 
nauki prawa karnego, co znajduje odzwierciedlenie w  obowiązującym stanie 
prawnym w  tym zakresie.

Słuszny jest pogląd Krajewskiego, że dyskusja w  zakresie pojmowania 
i  definiowania środków zabezpieczających wykracza znacznie poza problem 
zabezpieczenia społeczeństwa przed osobami nieodpowiedzialnymi, znajdują-
cymi się w  stanie odpowiedzialności ograniczonej lub uzależnionymi. Praw-
dopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa może wynikać także 
z  innych przyczyn niż wyżej wymienione. Jak słusznie zauważa Juliusz Maka-
rewicz, w dawnym prawie funkcje środków zabezpieczających spełniała kara. 
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Przechodząc do omówienia instytucji środków zabezpieczających w pol-
skim prawie karnym z perspektywy historycznej, należy podkreślić, że Polska 
należała do krajów, w  których kultura Oświecania decydowała o  podstawach 
tworzenia postępowego współczesnego im prawa. Wcześniej polskie prawo 
karne nie było skodyfikowane i  rozwijało się głównie w  drodze praktyki są-
dowej i  zwyczaju. Mimo wielu podejmowanych prób spisania polskiego pra-
wa jedyną udaną kodyfikacją do XVIII wieku były tzw. Statuty Kazimierza 
Wielkiego. Dopiero XVIII wiek przyniósł w  tej materii pewną zmianę. Było 
to związane z  nowymi prądami, jakie towarzyszyły Oświeceniu. Polskie pra-
wo ziemskie i  prawo miejskie, musiały w  drugiej połowie XVIII wieku nad-
robić wielkie zacofanie w  porównaniu z  obcym ustawodawstwem karnym. 
Pomysł kodyfikacji nabrał realnych kształtów dopiero podczas obrad sejmu 
skonfederowanego w  1776 roku, gdzie po dwóch latach prac w  1778 roku 
ogłoszono Zbiór praw sądowych, zwany też Kodeksem Zamoyskiego3. Oprócz 
Zbioru, postępowe propozycje zmian można odnaleźć także w  pracach oraz 
poglądach wybitnych teoretyków prawa polskiego Oświecenia, takich jak: Se-
bastian Czochron, Tomasz Kuźmirski, Teodor Ostrowski, Józef Szymanow-
ski czy Józef Weyssenhoff. Do walki o  postępowe i  nowoczesne prawo karne 
w Rzeczypospolitej przystąpiło wielu prawników i światłych obywateli. Dążyli 
oni do tego, aby przemiany struktury gospodarczo-ustrojowej znalazły odbi-
cie w  prawie tego okresu. Polska myśl karna schyłku XVIII wieku korzystała 
w  znacznym stopniu z  osiągnięć myśli europejskiej, przenosząc ją na grunt 
polski z uwzględnieniem panujących tu stosunków społeczno-gospodarczych. 
Szczególną uwagę zaczęto zwracać na cele i  funkcję kary, która miała być 
zapobiegawcza, odstraszająca i  wychowawcza. Karać należało tylko za popeł-
nienie przestępstw określonych ustawowo. Kara powinna być też określona 
w ustawie4.

Reformatorzy polskiego prawa karnego byli przedstawicielami nowego 
ruchu Oświecenia zapoczątkowanego we Francji i  Włoszech, który repre-

 3 M. Oliwa, Zagadnienia aksjologii polskiego prawa karnego w  dobie Oświecenia, [w:] 
Księga Pamiątkowa poświęcona życiu, działalności naukowej i  społecznej Profesora Kut-
ty, Studia z  Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea, Tom jubileuszowy VIII, 
z. 1, Bydgoszcz 2018, s.  253.

 4 Szerzej: tamże, s.  261–262.
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zentował uniwersalne postępowe wartości, jednakowe dla wszystkich ludzi. 
Przyczynili się oni do dyskusji nad nowym prawem karnym i  do podjęcia 
prób kodyfikacji i  unifikacji prawa karnego i  prawa procesowego na terenie 
Rzeczypospolitej.

Dzieło reformy prawa karnego i  prawa procesowego upadło na skutek 
rozbiorów Rzeczypospolitej dokonanych przez państwa ościenne.

Środki zabezpieczające w polskim prawie karnym 
z perspektywy historycznej w ustawodawstwie rozbiorowym

Zabór rosyjski

Na terenie Królestwa Polskiego w 1917 roku został recypowany rosyjski 
kodeks karny z  1903 roku, zwany też od jego głównego twórcy kodeksem 
Tagancewa. W  kodeksie tym nie zostały wyodrębnione środki zabezpieczają-
ce, jednakże można w jego treści wyróżnić określone rodzaje sankcji karnych 
spełniających cele zabezpieczenia społecznego przed przestępczością. Powyż-
szy akt prawny zawierał dwa rodzaje sankcji karnych w  postaci kar zasadni-
czych oraz kar dodatkowych. Ponadto obejmował on przewidziane ustawowo 
skutki skazania.

Podkreślić należy, że początkowo funkcja ochrony społeczeństwa przed 
osobami naruszającymi najważniejsze dla danej społeczności dobra realizowa-
na była przez karę śmierci i  inne kary eliminujące jednostkę ze społeczności 
lub naznaczające ją w swoisty sposób5. W rosyjskim kodeksie karnym z 1903 
roku zdecydowana większość kar, pomijając karę śmierci, wiązała się z pozba-
wieniem wolności. Jednocześnie katorga (ciężkie roboty) i kara zesłania miały 
na celu przede wszystkim społeczną izolację skazanego, a  przy ich tworze-
niu założono, że nie będą służyły celom poprawczym6. Na ziemiach polskich 
zaboru rosyjskiego, po wprowadzeniu zarządu niemieckiego w  1917 roku, 
zastąpiono karę katorgi oraz zesłania na osiedlenie się, karą ciężkiego więzie-

 5 P. Góralski, Środki zabezpieczające w polskim prawie karnym, Warszawa 2015, s. 81 i n.
 6 W. Makowski, Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w  Rzeczypospolitej Polskiej na 

ziemiach byłego zaboru rosyjskiego, t. 1: Część ogólna, Warszawa 1921, s.  93.
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nia7. Tym samym istniały dwie kary o  dominującym charakterze eliminacyj-
no-zabezpieczającym, w postaci kary śmierci i kary ciężkiego więzienia, które 
mogło być orzekane terminowo lub dożywotnio8.

Jednocześnie skazanie na karę śmierci lub ciężkiego więzienia powo-
dowało z  mocy prawa utratę praw stanu (skutek prawny skazania)9. Miało 
ono charakter represyjny, ale również spełniało cele ochronne. Wiązało się 
bowiem z  nim usunięcie skazanego z  pełnionej dotychczas posady państwo-
wej, miejskiej lub społecznej na zawsze. W  razie skazania na ciężkie więzie-
nie skutkiem prawnym tej kary był także trwający przez 20 lat od momentu 
jej zakończenia zakaz ubiegania się o stanowisko w służbie państwowej, miej-
skiej, społecznej, a  także między innymi o  posadę wychowawcy, nauczyciela, 
dyrektora w  szkołach publicznych lub prywatnych10.

Istotne znaczenie zabezpieczające miały przewidziane w  rosyjskim pra-
wie karnym kary dodatkowe. W  szczególności można tu wskazać umiesz-
czenie w  domu pracy na okres od sześciu miesięcy do lat dwóch. Sąd mógł 
zastosować tę karę wobec osoby, która została skazana na karę więzienia do 
roku i  odbyła ją, jeżeli uznano, że przestępstwo popełnione przez tę osobę 
wyniknęło z próżniaczego sposobu życia11.

Rosyjski kodeks karny przewidywał również orzekane czasowo kary za-
kazu wykonywania zawodu, a  także zakazu uprawiania handlu oraz złożenie 
z  urzędu duchownego lub urzędnika, jeżeli zawód, działalność handlowa lub 
stanowisko zostały przez niego wykorzystane do popełnienia przestępstwa12. 

Ponadto wśród kar dodatkowych znajdowały się instytucje odbiegające 
od ich charakteru, które współcześnie zalicza się do tzw. administracyjnych 
środków zabezpieczających w postaci:
 1) konfiskaty, zniszczenia lub przekazania na rzecz państwa przedmiotów, 

które:

 7 Tamże, s.  63.
 8 Zob. E. Krzymuski, System prawa karnego ze stanowiska nauki i  trzech kodeksów obo-

wiązujących w Polsce. Część ogólna, Kraków 1921, s.  237 i  239.
 9 Tamże, s.  243–244.
 10 Tamże, s.  244–246.
 11 Tamże, s.  241; W. Makowski, dz. cyt., s.  116.
 12 E. Krzymuski, System prawa karnego…, s.  242; W. Makowski, dz. cyt., s.  120.
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 — ustawa zabraniała wyrabiać, sprzedawać, rozpowszechniać, przecho-
wywać, a  nawet mieć przy sobie, a  które należały do sprawcy lub 
innych uczestników przestępstwa;

 — służyły do popełnienia przestępstwa, lub które miały być wykorzy-
stane przy jego realizacji;

 — innych przedmiotów wymienionych w ustawie.
 2) zamknięcia tego wszystkiego, co otwarto lub urządzono bez właściwego 

pozwolenia do momentu uzyskania takiego pozwolenia;
 3) zniesienia, zamknięcia, poprawienia, przeniesienia na inne miejsce lub 

doprowadzenia do stanu pierwotnego na rachunek sprawcy czynu ka-
ralnego, w  terminie określonym przez sąd, tego wszystkiego, co niepra-
widłowo zbudowano, otwarto lub urządzono, przebudowano lub odno-
wiono13.
Zarządzenia takie sąd zobowiązany był wydać względem przedmiotów 

szkodliwych dla bezpieczeństwa publicznego lub dla zdrowia publicznego lub 
w przypadku popełnienia niektórych przestępstw wskazanych w ustawie.

Co istotne, rosyjski kodeks karny z  1903 roku nie zawierał rozdziału 
poświęconego odrębnie środkom zabezpieczającym. Odpowiedniki współ-
czesnych administracyjnych środków zabezpieczających zostały umieszczone 
w  tym akcie prawnym wśród kar dodatkowych, jednak wyraźnie się od nich 
różniły.

Warto wskazać, że wobec osób niepoczytalnych, przy stwierdzeniu, że 
osoba taka nie popełniła przestępstwa, sąd mógł ją oddać pod dozór rodzi-
ców lub innych osób albo przekazać do zakładu leczniczego. Oddanie oso-
by niepoczytalnej do takiego zakładu stanowiło dla sądu obowiązek, jeżeli 
popełniła ona zabójstwo, dopuściła się ciężkiego uszkodzenia ciała, zgwał-
cenia albo usiłowała popełnić jedno z  wymienionych przestępstw14. Zatem 
uregulowanie to dotyczyło środków zabezpieczających o  charakterze tera-
peutycznym15.

 13 E. Krzymuski, System prawa karnego…, s.  243.
 14 W. Makowski, dz. cyt., s.  133.
 15 P. Góralski, dz. cyt., s.  87. 
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Zabór pruski

Podstawowym aktem prawa karnego obowiązującym na terenie zaboru 
pruskiego w  chwili odzyskania niepodległości przez Polskę był Kodeks kar-
ny Rzeszy Niemieckiej z  dnia 15 maja 1871 r. Analogicznie jak jego rosyjski 
odpowiednik, wyróżniał on kary zasadnicze, kary dodatkowe oraz prawne 
skutki skazania16.

Niemiecki kodeks karny nie zawierał uregulowań poświęconych środ-
kom zabezpieczającym. Obok kary śmierci funkcję ochronno-eliminacyjną 
miały spełniać kary osadzenia w  ciężkim więzieniu oraz twierdzy, przede 
wszystkim w  tych przypadkach, gdy kary te były orzekane dożywotnio17. 

Istotny charakter ochronny miały zawarte w  omawianym akcie praw-
nym kary dodatkowe, do których należał między innymi dozór policyjny. 
Istotę tej kary stanowił zakaz pobytu w  niektórych miejscowościach, zaś 
wobec cudzoziemca, wydalenie go poza granice kraju18. Inną karą dodatko-
wą, służącą w  istotnej mierze realizacji celów zabezpieczających, stanowiło 
oddanie skazanego do dyspozycji krajowej władzy policyjnej. Orzeczenie tej 
kary przez sąd wobec osób ukaranych np. za sutenerstwo, włóczęgostwo i że-
bractwo, upoważniało władze policyjne do umieszczenia skazanego w  domu 
pracy na czas nieprzekraczający 2 lat albo do zatrudnienia go przy robotach 
użytecznych publicznie19.

W ramach kary odsądzenia od czci obywatelskiej możliwe było po-
zbawienie na zawsze m.in. urzędu, który był piastowany przez skazanego. 
Przewidziano też określone, terminowe zakazy pełnienia funkcji publicznych, 
których czas trwania był uzależniony od rodzaju odbytej kary pozbawienia 
wolności20.

Wśród kar dodatkowych istniały sankcje o  swoistym charakterze, które 
odpowiadały istniejącym obecnie środkom zabezpieczającym o  charakterze 

 16 E. Krzymuski, System prawa karnego…, s.  235.
 17 Tamże, s.  225–226.
 18 Tamże, s.  230–231
 19 Tamże, s.  231–232.
 20 Tamże, s.  233.
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administracyjnym. Mogły być one orzekane także wówczas, gdy „sprawcy nie 
można było ścigać lub skazać”21. Wymienić tu należy:
 1) konfiskatę narzędzi służących popełnieniu przestępstw umyślnych, jak 

również konfiskatę przedmiotów pochodzących z  tych przestępstw;
 2) uczynienie nieprzydatnymi egzemplarzy pism, wizerunków i  płyt, któ-

rych treść była karalna. Dotyczyło to również form służących do ich 
wytworzenia22.
Warto podkreślić, że uregulowania niemieckiego kodeksu karnego nie 

zawierały szczególnej sankcji stosowanej wobec osób niepoczytalnych w chwi-
li popełnienia czynu karalnego. Zachowanie takiej osoby nie było traktowane 
jako przestępstwo, nie pociągało też za sobą realizacji wobec niej sankcji pra-
wa karnego o  charakterze zabezpieczających środków leczniczych23. 

W nauce niemieckiego prawa karnego wraz z  końcem XIX wieku za-
częto postulować wprowadzenie do kodeksu karnego rozbudowanego zesta-
wu środków zabezpieczających. Wyrazem tego był w  szczególności projekt 
zmian jego przepisów z  1909 roku, który przewidywał wprowadzenie trzech 
kategorii środków zabezpieczających:
 — środków służących terapii jednostek niepoczytalnych i o  poczytalności 

zmniejszonej;
 — środków stosowanych wobec przestępców określanych jako pijaków na-

łogowych;
 — domów pracy przymusowej, w  których miały być umieszczone osoby 

„źle się prowadzące lub wykazujące wstręt do pracy”.
Zgodnie z projektem osoby niepoczytalne z powodu choroby umysłowej 

lub dotknięte niedorozwojem umysłowym, które dopuściły się czynu karalne-
go, nie powinny podlegać karze. Sąd mógł natomiast zarządzić ich internację 
w  publicznym zakładzie zdrowia i  opieki, jeżeli wymagało tego bezpieczeń-
stwo publiczne. Osoby o  ograniczonej poczytalności w  czasie czynu miały 
odbyć karę, po której wykonaniu mogły zostać umieszczone w  publicznym 
zakładzie zdrowia i  opieki. W  obu wskazanych przypadkach sąd zarządzał 

 21 J. Kałużniacki, Ustawy byłej dzielnicy Pruskiej, t. 1: Ustawa karna, Poznań 1921, s. 22–23.
 22 Tamże.
 23 P. Góralski, dz. cyt., s.  89.
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umieszczenie w  zakładzie, natomiast wybór zakładu, oznaczenie czasu trwa-
nia internacji, a  także decydowanie w kwestii ostatecznego lub warunkowego 
zwolnienia z niego miało należeć do władz administracyjnych24.

Projekt niemiecki zawierał także propozycję wprowadzenia szczególnego 
rodzaju kary wobec kategorii przestępców „z narowu i rzemiosła”. Skazani na 
ten rodzaj kary mieli ją odbywać w specjalnych, przeznaczonych tylko dla tej 
kategorii sprawców, zakładach karnych, co stanowiło w istocie utajoną postać 
środka zabezpieczającego stosowanego wobec przestępców niepoprawnych25.

Zabór austriacki

Austriacka „Ustawa karna o  zbrodniach, występkach i  wykroczeniach” 
z dnia 27 maja 1852 r.26, podobnie jak pozostałe uregulowania państw zabor-
czych wyróżniała kary orzekane samoistnie i  kary dodatkowe, jak również 
ustawowe skutki skazania. Nie zawierała ona instytucji środków zabezpiecza-
jących, stosowanych w  szczególności wobec osób niepoczytalnych w  chwili 
popełnienia czynu karalnego. Jednakże niektóre z  przewidzianych w  tym ak-
cie sankcji karnych spełniały funkcję ochronno-zabezpieczającą. 

Ochronny charakter miała przede wszystkim kara śmierci. Także dwie 
pozostałe kary przewidziane za zbrodnie w postaci ciężkiego więzienia (krymi-
nał) oraz więzienia zwykłego, wykazywały eliminacyjno-ochronny charakter. 

Do kar dodatkowych, mających w  wielu przypadkach charakter zabez-
pieczający społeczeństwo przed powrotem sprawcy do działalności przestęp-
czej, ustawodawstwo austriackie zaliczało:
 — przepadek narzędzi przestępstwa, jak też przedmiotów uzyskanych 

w wyniku jego dokonania;
 — wydalenie z  obszaru danej miejscowości lub powiatu na czas określony 

bądź dożywotnio;

 24 J. Reinhold, Środki zabezpieczające przeciw przestępcom polegające na przymusowym 
pozbawieniu wolności, ze szczególnym uwzględnieniem trzech projektów nowych ustaw 
karnych. Część szczególna, Kraków 1913, s.  66–68.

 25 Tamże, s.  29–33.
 26 Ustawa karna o  zbrodniach, występkach i  przekroczeniach z  dnia 27 maja 1852 roku 

wydana przez J. Rosenblatta, wyd. 3 opracowane przez J. Reinholda, cz. I  – O  zbrod-
niach, Kraków 1914, s.  51 i  54.
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 — wydalenie na zawsze cudzoziemca poza granice kraju;
 — dozór policyjny, który mógł być orzekany wobec niektórych kategorii 

przestępców po odbyciu przez nich kary zasadniczej27;
 — przytrzymywanie w  domu pracy przymusowej, przy czym realizacja tej 

kary mogła stanowić konsekwencję niedotrzymania obowiązków zwią-
zanych z wykonywaniem dozoru policyjnego28;

 — umieszczenie w domu poprawy29.
Ustawa karna austriacka przewidywała również w  ograniczonym stop-

niu prawne skutki skazania, spełniające w  pewnym zakresie także funkcje 
ochronne, co dotyczy chociażby utraty zajmowanych stanowisk urzędowych 
i niemożność pełnienia czynności zawodowych w adwokaturze i notariacie. 

Podobnie jak w  Niemczech, również w  Austrii w  1909 roku opubli-
kowano projekt zmian ustawodawstwa karnego, wprowadzających do niego 
kompleksową regulację środków zabezpieczających. W  projekcie tym wyróż-
niono:
 — osadzenie w zakładzie dla przestępców niepoprawnych;
 — internację w  specjalnym zakładzie dla sprawców niepoczytalnych 

i o poczytalności umniejszonej;
 — umieszczenie w  specjalnym zakładzie dla nałogowych alkoholików;
 — skierowanie do domu pracy przymusowej30.

Projekt kodeksu karnego A. Mogilnickiego i E.S. Rappaporta 
z 1916 roku

Jeden z  pierwszych projektów z  zakresu prawa karnego, dla prawdo-
podobnie utworzonego w  przyszłości niepodległego państwa polskiego, zo-
stał stworzony wspólnie przez Aleksandra Mogilnickiego i  Emila Stanisława 
Rappaporta, a  następnie opublikowany na łamach kolejnych wydań Gazety 
Sądowej Warszawskiej w 1916 roku31. 

 27 W. Makowski, dz. cyt., s.  124–125.
 28 E. Krzymuski, System prawa karnego…, s.  216–217.
 29 Tamże.
 30 Szerzej: J. Reinhold, dz. cyt., s.  23–87.
 31 Zob. Gazeta Sądowa Warszawska 1916, nr 16–19, 21, 23.
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W projekcie tym obok ogółu sankcji przewidywanych w  ustawodaw-
stwie karnym wyróżniono kary i  środki ochronne (zabezpieczające). W  ak-
cie tym przewidziano możliwość orzeczenia kar w  postaci: grzywny, aresz-
tu, umieszczenia w  twierdzy oraz w  więzieniu. W  porównaniu z  ówczesnym 
ustawodawstwem państw zaborczych większą różnorodność przedstawiały 
środki ochronne, które nie zostały jednak zawarte w  wyodrębnionej części 
projektu32.

W rozdziale poświęconym recydywie zawarto instytucję umieszczenia 
w  domu dla przestępców niepoprawnych33. Przy czym zamknięcie we wska-
zanym domu miało być bezterminowe.

Kolejna część środków zabezpieczających została zamieszczona wśród 
unormowań poświęconych zasadom odpowiedzialności za czyny karalne po-
pełnione w warunkach wyłączenia poczytalności. Wobec osób popełniających 
czyny karalne w  takim stanie, w  zależności od natężenia symptomów cho-
roby psychicznej lub stopnia upośledzenia umysłowego, przewidywano trzy 
środki ochronne:
 — osoby o  najmniejszym wpływie schorzenia na zdolność społecznego 

funkcjonowania lub nieznacznym wpływie upośledzenia umysłowego 
miały być przekazywane pod opiekę osób najbliższych lub oddawane 
do odpowiedniego szpitala;

 — sprawcy czynów zabronionych, u  których postępy choroby lub stopień 
niedorozwoju umysłowego był poważniejszy, niemniej stosowane ów-
cześnie metody terapii dawały możliwość częściowego przynajmniej 
wyleczenia, powinny być umieszczane w zakładach sądowo-leczniczych;

 — wreszcie ci przestępcy o  zaburzonej psychice, których stan nie rokował 
według ówczesnej wiedzy możliwości wyleczenia, mieli być poddawani 
internacji w  instytucji o nazwie „zakład dla nieuleczalnych”34.
Pobyt w  każdym z  wymienionych zakładów zabezpieczających miał 

trwać do momentu, w  którym zarządzający nim lekarze dojdą do wniosku, 

 32 P. Góralski, dz. cyt., s.  95.
 33 Szerzej: A. Mogilnicki, E.S. Rappaport, Projekt kodeksu karnego dla ziem polskich, 

Gazeta Sądowa Warszawska 1916, nr 18, s.  208.
 34 Tamże, s.  209.
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że stan zdrowia sprawcy czynu karalnego pozwalał na jego przebywanie po-
za zakładem. Zwolnienie z zakładu dla nieuleczalnych miało być uzależnione 
od przyjęcia chorego pod opiekę przez odpowiedzialną osobę prywatną lub 
właściwą instytucję. 

W przepisach końcowych części ogólnej kodeksu karnego autorzy za-
mieścili szczególne rodzaje sankcji, do których zaliczyli:
 — dopuszczalność ogłoszenia wyroku na koszt skazanego w czasopismach;
 — możliwość konfiskaty narzędzi przestępstwa oraz przedmiotów z  niego 

pochodzących;
 — uprawnienie do wydalenia cudzoziemca poza granice państwa polskie-

go na czas od 5 do 10 lat35. 
Nie określono jednak czy ostatnie rodzaje sankcji należało traktować 

wyłącznie jako kary, czy także jako środki ochronne o  charakterze admini-
stracyjnym orzekane w  razie niemożliwości wydania wobec sprawcy wyroku 
skazującego.

Projekt kodeksu karnego Edmunda Krzymuskiego z 1918 roku

Projekt kodeksu karnego Edmunda Krzymuskiego z  1918 roku oprócz 
rozbudowanego katalogu kar zawierał także środki ochronne (zabezpieczają-
ce). Środki te miały być stosowane zamiast kar, a w  niektórych przypadkach 
obok kar, w  stosunku do osób, „których skłonność do popełniania prze-
stępstw ujawniła się w sposób szczególnie niepokojący”, a osoby te nie mogły 
być skazane w  związku z  niemożnością postawienia im zarzutu winy lub też 
mimo odbycia kary pozostawały niebezpieczne dla ogółu społeczeństwa36.

Regulacja środków ochronnych została umieszczona w  rozdziale VI 
projektu. Miały one zastosowanie do kategorii sprawców, którzy popełnili 
czyny karalne w warunkach różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. 

W przypadku osób niepoczytalnych w chwili czynu propozycje ustawo-
dawcze przewidywały możliwość:

 35 Tamże, s.  246.
 36 E. Krzymuski, Projekt kodeksu karnego polskiego. Uwagi autora. Tytuł wstępny i  część 

ogólna, Warszawa 1918, s.  37–45.
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 — oddania ich na wychowanie ochronne (dotyczyło to wyłącznie małolet-
nich, którzy nie ukończyli lat 18);

 — skierowania na kurację do szpitala powszechnego lub oddania pod do-
zór osoby bliskiej, jeżeli czyn miał charakter wypadku mniejszej wagi;

 — internacji w odpowiednim zakładzie sądowo-leczniczym;
 — oddania do zakładu dla nieuleczalnych37.

Sprawcy o  umniejszonej poczytalności w  czasie popełnienia przestęp-
stwa mieli podlegać karze odpowiednio złagodzonej, po odbyciu której mogli 
zostać poddani jednemu ze środków ochronnych przewidzianych dla osób 
niepoczytalnych38.

W odrębnym rozdziale projektu zostały zamieszczone środki ochron-
ne, które powinny mieć zastosowanie w stosunku do sprawców poczytalnych. 
Zaliczono do nich:
 — detencję w  domu pracy przymusowej orzekaną na czas od 5 do 10 lat 

wobec szczególnie niebezpiecznych przestępców nałogowych;
 — umieszczenie sprawców, których czyn przestępny pozostawał w związku 

z  uzależnieniem od alkoholu w  zakładzie dla nałogowych alkoholików 
na czas do 2 lat;

 — utratę posady, urzędu lub służby w związku z  ich nadużyciem do celów 
przestępczych na czas od 3 do 10 lat;

 — żądanie zastawu gwarancyjnego od osoby, która ujawniła zamiar popeł-
nienia przestępstwa;

 — wydalenie sprawcy z  obszaru danej miejscowości lub też zakaz pobytu 
w niektórych większych miastach obowiązująca w okresie od 3 do 10 lat;

 — wydalenie cudzoziemca poza granice państwa polskiego na zawsze lub 
na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata;

 — opublikowanie wyroku w gazetach39.
Podkreślić należy, że według autora projektu, główna różnica pomiędzy 

karami a  środkami ochronnymi nie leżała w  zakresie kwestii czasu trwania 
sankcji oraz przesłanek, na podstawie których możliwe było przerwane ich 

 37 Tamże, s.  58.
 38 Tamże, s.  59.
 39 Tamże, s.  46–49.
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wykonywania, ale w  natężeniu czynnika celowościowo-prewencyjnego. Jeże-
li w  znaczącej mierze przeważał on nad elementem represyjno-odwetowym, 
wówczas czynił z  danej sankcji karnej środek ochronny, który jednocześnie 
nie musiał być pozbawiony elementu odwetowego i  represyjnego. 

Środki zabezpieczające w kodeksie karnym z 1932 roku

Odnosząc się do ogólnej charakterystyki środków zabezpieczających na 
tle całokształtu sankcji karnych zawartych w  kodeksie karnym z  1932 roku, 
należy zauważyć istnienie pewnej równowagi w  układzie kar zasadniczych 
i  dodatkowych oraz środków zabezpieczających. System kar zasadniczych 
i  dodatkowych wyraźnie odznaczał się mniejszą represyjnością, ale też ogra-
niczeniem funkcji ochronnych tych sankcji na tle obowiązujących poprzed-
nio na ziemiach polskich kodeksów zaborczych. W  porównaniu z  techniką 
kodyfikacyjną tych ustawodawstw, przedwojenny polski kodeks karny miał 
nowocześniejszy charakter, czego wyrazem było wyodrębnienie środków za-
bezpieczających w osobnym rozdziale tego aktu prawnego.

Kodeks karny z  1932 roku przewidywał rozbudowany system środków 
zabezpieczających, obejmujący środki izolacyjno-resocjalizacyjne (np. umiesz-
czenie w zakładzie dla przestępców niepoprawnych), środki izolacyjno-leczni-
cze oraz stosowane w  charakterze środków zabezpieczających kary dodatko-
we, tzw. administracyjne środki zabezpieczające. Podział omawianych sankcji 
został dokonany z  uwagi na cel, który miał zostać osiągnięty z  pomocą ich 
stosowania. Celem zasadniczym przy środkach izolacyjno-resocjalizacyj-
nych była ochrona społeczeństwa połączona z  działalnością resocjalizacyjną. 
W  środkach izolacyjno-terapeutycznych obok celów ochronnych, były one 
poprzez leczenie sprawców ukierunkowane na przeciwdziałanie popełnianiu 
przez nich czynów karalnych po opuszczeniu zakładu zabezpieczającego. Za-
sadniczą przesłanką stosowania większości środków zabezpieczających było 
stwarzanie przez sprawcę czynu karalnego niebezpieczeństwa dla porządku 
prawnego, która oznaczała wysokie prawdopodobieństwo ponownego popeł-
nienia w przyszłości przez sprawcę kolejnych czynów karalnych. 

Przyjęcie przez twórców kodeksu karnego z  1932 roku eklektycznej 
koncepcji środków zabezpieczających skutkowało traktowaniem ich jako for-
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my sankcji administracyjnych stosowanych w procesie karnym. Wskazywano 
jednocześnie, że środki zabezpieczające nie mają charakteru kary, a  ich celem 
jest wyłącznie zabezpieczenie społeczeństwa przed przestępczością40. 

W sytuacji, kiedy sprawca czynu zabronionego nie mógł ponieść ka-
ry z  uwagi na uznanie go za nieodpowiedzialnego lub nieulegającego ka-
rze, bądź w  sytuacji, gdy postępowanie zostało umorzone, zgodnie z  treścią 
art.  85 kodeksu karnego z  1932 roku sąd mógł zastosować w  charakterze 
środków zabezpieczających:
 — utratę prawa wykonywania zawodu w  przypadku stwierdzenia naduży-

cia zawodu w związku z popełnieniem czynu karalnego albo ujawnienia 
przez sprawcę groźnej dla społeczeństwa niezdolności do wykonywania 
zawodu (art.  48 k.k.);

 — utratę praw rodzicielskich lub opiekuńczych w  razie popełnienia czy-
nu karalnego przeciwko nieletniemu, który nie ukończył lat 17 lub we 
współdziałaniu z  takim nieletnim (art.  49 k.k.);

 — przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio 
z przestępstwa, jak również narzędzi, które służyły lub były przeznaczo-
ne do jego popełnienia (art.  50 k.k.).
Pozakodeksowym środkiem zabezpieczającym, wprowadzonym w  roz-

porządzeniu Prezydenta RP z  dnia 24 października 1934 r. o  niektórych 
przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa41, był dozór policyjny, sto-
sowany wobec osoby skazanej po odbyciu przez nią kary więzienia. 

Omawiany kodeks karny przewidywał dwa rodzaje środków izolacyj-
no-resocjalizacyjnych, w postaci internacji w domu pracy przymusowej prze-
stępcy, którego czyn pozostawał w  związku ze wstrętem do pracy (art.  83 
k.k.), oraz w  postaci detencji w  zakładach dla przestępców niepoprawnych42, 
przeznaczonych dla recydywistów, przestępców zawodowych i z nawyknienia 
(art.  84 k.k.).

 40 Por. J. Makarewicz, Kodeks karny z  komentarzem, Lwów 1938, s.  60; wyrok SN z  dnia 
17 marca 1935 r., III K 300/36, OSN(K) 1936, nr 10, poz. 374.

 41 Rozporządzenie Prezydenta RP z  dnia 24 października 1934 r. o  niektórych przestęp-
stwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa (Dz.U. Nr 94, poz. 851).

 42 Por. odnośnie sprawców niepoprawnych czy raczej „niepoprawionych”, M. Sztokman, Za-
kłady dla przestępców niepoprawnych, Przegląd Więziennictwa Polskiego 1943, nr 9, s. 10.
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Z kolei środki ochronne o charakterze leczniczym dotyczyły w kodeksie 
karnym z 1932 roku trzech typów sprawców:
 — osób niepoczytalnych;
 — jednostek o poczytalności ograniczonej;
 — osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. 

Jak wykazano powyżej, w  okresie międzywojennym istniała znaczna 
różnorodność środków zabezpieczających. Funkcjonowały bowiem środki 
ochronne lecznicze i  nielecznicze, realizowane zamiast kary lub też niezależ-
nie – obok niej, jak też o  charakterze nieizolacyjnym. Wśród tych ostatnich 
część miała postać kar dodatkowych realizowanych tytułem środka zabezpie-
czającego, inna zaś ich forma, w szczególności dozór policji, realizowana była 
po wykonaniu kary. 

Środki zabezpieczające w latach 1944–1950

Po zakończeniu wojny i  przywróceniu obowiązywania polskiego usta-
wodawstwa karnego układ środków zabezpieczających przewidzianych w ko-
deksie karnym z  1932 roku nie uległ zmianie. Wprowadzono natomiast, na 
podstawie dekretów, ustaw i  aktów wykonawczych, nowe instytucje, dotąd 
niemieszczące się w  pojęciu środków zabezpieczających. W  tym czasie po-
wstał w  ustawodawstwie wprowadzanym na ziemiach polskich nowy typ 
przestępczy, „zdrajca Narodu”43, w stosunku do którego miały być stosowane 
środki zabezpieczające. W ramach tej grupy ówczesne ustawodawstwo i dok-
tryna wyodrębniały dwie formy sprawcze, tj. kolaborację czynną i  kolabora-
cję bierną44.

W stosunku do kolaborantów czynnych miał zastosowanie dekret 
PKWN z  dnia 31 sierpnia 1944 r. o  wymiarze kary dla faszystowsko-hitle-
rowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną 

 43 R. Stępak, Typologia przestępców w  doktrynie i w  komunistycznym prawie Polski Lu-
dowej, [w:] Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, red. A. Grześkowiak, Lublin 
2007, s.  352.

 44 J. Sawicki, T. Cyprian, Prawo polskie w  walce z  hitleryzmem i  kollaboracjonalizmem, 
Demokratyczny Przegląd Prawniczy 1946, nr 11–12, s. 15.
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i  jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego45, który zakładał stosowanie 
dla tej kategorii przestępców kar surowych, nie wyłączając kary śmierci.

Kolejnym aktem prawnym był dekret PKWN z dnia 4 listopada 1944 r. 
o  środkach zabezpieczających w  stosunku do zdrajców Narodu46, który prze-
widywał szereg sankcji wykazujących cechy środków zabezpieczających, cho-
ciażby w  postaci konfiskaty majątku, utraty praw publicznych i  obywatel-
skich, praw rodzicielskich i opiekuńczych.

Podobne regulacje w  przedmiocie stosowania środków zabezpieczają-
cych zakładała ustawa z  dnia 6 maja 1945 r. o  wyłączeniu ze społeczeństwa 
polskiego wrogich elementów47, gdzie przewidziano możliwość umieszczenia 
w miejscu odosobnienia (obozie) na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Dekret z  dnia 28 czerwca 1946 r. o  odpowiedzialności karnej za od-
stępstwo od narodowości w  czasie wojny48, od 11 września 1946 r. zaczął 
obowiązywać na terenie ówczesnego województwa śląsko-dąbrowskiego, 
a następnie – od 21 października 1946 r. – obowiązywał już na terenie ca-
łego kraju49. Tym samym, zaczęła funkcjonować jednolita regulacja prawna 
w  tym zakresie50.

Stosowane do tej pory środki zabezpieczające zastąpiono ich odpowied-
nikami w  postaci kar dodatkowych: utraty praw publicznych oraz obywatel-

 45 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z  dnia 31 sierpnia 1944 r. o  wy-
miarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się 
nad ludnością cywilną i  jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. z  1946 r. 
Nr 69, poz. 376).

 46 Art. 1 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. 
o  środkach zabezpieczających w  stosunku do zdrajców Narodu (Dz.U. z  1944 r., 
Nr 11, poz. 54).

 47 Zob. art. 16 i art. 20 ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa pol-
skiego wrogich elementów (Dz.U. z 1945 r., Nr 17, poz. 97).

 48 Dekret z  dnia 28 czerwca 1946 r. o  odpowiedzialności karnej za odstępstwo od naro-
dowości w  czasie wojny 1939–1945 (Dz.U. z 1946 r., Nr 1, poz. 237).

 49 Zob. §  1 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 19 września 1946 r. o  rozciągnięciu 
przepisów dekretu z  dnia 28 czerwca 1946 r. o  odpowiedzialności karnej za odstęp-
stwo od narodowości w  czasie wojny do czynów popełnionych poza obszarem woj. 
Śląsko-Dąbrowskiego (Dz.U. z 1946 r., Nr 53, poz. 300).

 50 Formalnie przepisy dekretu z dnia 4 listopada 1944 r. oraz ustawy z dnia 6 maja 1945 r. 
zostały uchylone dekretem z dnia 17 października 1946 r. o  zniesieniu specjalnych są-
dów karnych (Dz.U. z 1946 r., Nr 59, poz. 323).
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skich praw honorowych, przepadku części lub całości majątku. Kontynuowa-
no również przymusowe internowanie ochronne żebraków i włóczęgów51.

Okres pierwszej dekady lat powojennych obejmował ustawodawstwo 
okresu komunizmu, kiedy powstały nowe rodzaje sankcji karnych o  wyraź-
nym charakterze represyjnym, z uwagi na reprezentowaną postawę polityczną.

Podsumowanie

Omawiając problematykę środków zabezpieczających z perspektywy hi-
storycznej należy zauważyć, że począwszy od prawa starożytnego podział po-
między ponoszeniem odpowiedzialności cywilnej i  karnej nie był w  sposób 
istotny rozgraniczony i  nie było to działanie zamierzone52. Podobną uwagę 
należy odnieść do relacji między karą a środkami zabezpieczającymi, których 
pojęciowe zbliżenie wynikało z  ówczesnego stanu nauk kryminologicznych 
i  społecznych oraz pojmowania sprawiedliwości. 

W XVIII i  XIX wieku należy doszukiwać się początków nowoczesnego 
myślenia o  relacji środków zabezpieczających do kary. Wcześniej środki za-
bezpieczające i kary nie były różnicowane53.

Środki zabezpieczające zostały uznane jako samodzielny element poli-
tyki kryminalnej w  wyniku 150-letniej dyskusji przedstawicieli nauki prawa. 
Początku nowej koncepcji środków zabezpieczających należy doszukiwać się 
w poglądach Cesare’a Lambrosso54.

Przeprowadzona analiza historyczna kładzie nacisk na prawne aspek-
ty regulacji stosowania środków zabezpieczających na terytorium związanym 
z  polską państwowością, z  uwagi na ciekawą implementację obcych rozwią-
zań na gruncie polskiego ustawodawstwa w relacji do polskiej rzeczywistości. 
Kształt obecnie obowiązujących przepisów dotyczących stosowania w polskim 

 51 Por. rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1950 r. w spra-
wie przymusowego umieszczania żebraków i włóczęgów w domach pracy przymusowej 
(Dz.U. z 1950 r., Nr 26, poz. 238).

 52 Z. Gostyński, Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody, Katowice 1984, s. 12–13.
 53 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s.  42.
 54 A. Kwieciński, Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich 

wykonywania, Kolonia Limited 2009.
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prawie jest wynikiem procesów mających początek w  próbach reformy pol-
skiego prawa pod wpływem postępowych poglądów europejskiego Oświecenia. 
Zachodnie idee aplikowane były na grunt polski z  uwzględnieniem polskiej 
tradycji prawniczej oraz panujących stosunków społeczno-gospodarczych.

Dokonując oceny przyjmowanych rozwiązań dotyczących środków za-
bezpieczających należy uwzględniać kontekst historyczny wyrażanych poglą-
dów. Rozwijająca się nauka prawa poszerza instrumenty polityki kryminalnej 
państwa, czyniąc środki zabezpieczające jednym z  ich istotnych elementów. 
Powyższe pozwala na osiągnięcie sprawiedliwości naprawczej i  zapewnia naj-
bardziej pożądany sposób rozwiązania konfliktu.
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Środki zabezpieczające. 
Przesłanki stosowania 
w ujęciu historycznym

Środki zabezpieczające, unormowane w  przepisach prawa karnego ma-
terialnego, służą ochronie członków społeczeństwa przed sprawcami czynów 
zabronionych, którzy są dlań szczególnie niebezpieczni. Dlatego też wprost 
tyczą się jedynie osób, których zachowania wyczerpały znamiona poważnych 
czynów zabronionych, a  które nie mogą podnieść odpowiedzialności karnej 
ze względu stan psychiczny w chwili ich dokonania.

Warunkowanie ponoszenia odpowiedzialności karnej sprawcy od moż-
liwości przypisania mu winy w  trakcie dokonywania czynu bezprawnego 
stanowi deklarację aksjologiczną, która w  zasadzie nie realizuje celów prak-
seologicznych. Wszak równie skutecznie można zwalczać przestępczość, 
a przez to zaspokajać poczucie społecznej sprawiedliwości i umacniać poczu-
cie obowiązywania normy sankcjonującej w  społeczeństwie poprzez wymie-
rzanie kar kryminalnych osobom, które są wolne od zawinienia (np. nielet-
nim czy osobom niepoczytalnym). Ustawodawcy na pewnym etapie rozwoju 
społecznego, kulturalnego oraz prawnego danych społeczności doszli jednak 
do wniosku, iż niesprawiedliwe i  niehumanitarne jest wymierzanie sankcji 
kryminalnej sprawcom, którzy bądź to przez brak wystarczającej dojrzałości, 
bądź przez zaburzenia czynności psychicznych, poznawczych, albo specy-
ficzną sytuację motywacyjną nie są w  stanie w  należyty sposób kontrolować 
własnego postępowania, a  poprzez to ich zachowaniu nie można przypisać 
cech zawinienia.
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Normatywnym odzwierciedleniem zasady winy w  Kodeksie karnym1 
jest art.  1 §  3 k.k., w  myśl którego nie popełnia przestępstwa sprawca czynu 
zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w  czasie czynu2. Nadto, 
zgodnie z art. 53 § 1 k.k., sąd wymierza karę według swojego uznania, w gra-
nicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekra-
czała stopnia winy. Z powyższego wynika, że w pierwszej kolejności wina jest 
ogólnym warunkiem odpowiedzialności karnej, czyli jej brak wyklucza taką 
odpowiedzialność, po wtóre zaś stopień winy limituje wymiar sankcji krymi-
nalnej za przypisany sprawcy czyn.

W dalszej kolejności należy rozróżnić pojęcie winy w  znaczeniu ma-
terialnoprawnym od pojęcia winy w  sensie procesualistycznym. W  procesie 
karnym zasadą jest, iż oskarżonego należy uważać na niewinnego, dopóki 
jego wina nie zostanie bezspornie udowodniona. Oznacza to, że pod poję-
ciem winy rozumie się sam fakt popełnienia czynu realizującego znamiona 
określonego typu czynu zabronionego i  co do tego faktu obowiązuje zasada 
domniemania niewinności – póki nie udowodnimy sprawcy, że ten czyn po-
pełnił, musimy go uważać za niewinnego czynu. 

W prawie karnym materialnym zasada winy oderwana jest natomiast 
od faktu popełnienia czynu zabronionego i opisuje jedynie cechę tego czynu. 
W tym sensie warunkiem przypisania winy jest rozpoznawalność przez spraw-
cę faktycznego i prawnego znaczenia czynu, nadto jego zdolność do ponosze-
nia winy, co równa się osiągnięciu odpowiedniego wieku, oraz poczytalność. 
Trzecim warunkiem przypisania winy jest normalna sytuacja motywacyjna. 

Wszystkie wymienione uprzednio warunki muszą się względem spraw-
cy danego czynu bezprawnego równocześnie ziścić, aby można było mu 
przypisać winę. A contrario, gdyby któryś z nich nie zaistniał w danym stanie 
faktycznym, to zachowanie sprawcy nie będzie podlegać penalizacji. W  pra-
wie karnym materialnym, w  opozycji do procedury karnej, istnieje domnie-
manie winy. Oznacza to in genere, że w  procesie nie udowadnia się winy, 
tzn. nie przeprowadza się dowodu na okoliczność tego, że sprawca mógł roz-
poznać znaczenie podejmowanego zachowania, że był poczytalny, ponieważ 

 1 Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm. 
 2 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2005, s.  128.
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istnienie tych okoliczności stanowi założenie wyjściowe ustanowienia norm 
prawnokarnych. Udowodnić natomiast trzeba zaistnienie okoliczności wyłą-
czających winę.

Kwestia dopuszczalności pociągnięcia do odpowiedzialności karnej 
osób niepoczytalnych, a w  szczególności chorych psychicznie, pojawiła się 
w  prawie karnym już u  jego zarania. W  prawie rzymskim okresu późnej 
republiki i  cesarstwa nie odpowiadali karnie furiosi (szaleni) i  fatui (umy-
słowo upośledzeni) ponieważ, jako osoby pozbawione wolnej woli, nie mo-
gli podjąć zamiaru przestępnego. Także w  kodyfikacji justyniańskiej utrzy-
mano zasadę, iż sprawcy przestępstw „dotknięci szaleństwem, otępieniem, 
obłąkaniem, niedołęstwem umysłu i  bezmyślni” nie podlegali karze. Przez 
cały okres średniowiecza oraz czasy wczesnego renesansu prawo karne nie 
różnicowało pozycji osób niepoczytalnych w  zakresie penalizacji ich za-
chowań3. Teoretyczne założenia w  tym zakresie powstawać zaczęły dopiero 
na przełomie XVII i  XVIII wieku we włoskiej (C. Beccaria4), francuskiej 
(W. Wolter, J.J. Rousseau5), brytyjskiej (W. Battie6) i niemieckiej (Thomasius7) 
doktrynie prawa karnego8. Pomysł wyodrębnienia w  prawie karnym mate-
rialnym środków zabezpieczających jako instrumentów polityki kryminalnej 
stosowanych według kryterium stanu niebezpieczeństwa sprawcy narodził się 
natomiast w drugiej połowie XIX wieku na gruncie szkoły pozytywnej prawa 
karnego (kierunek antropologiczny i  socjologiczny)9. 

Cesare Lombroso, twórca szkoły antropologicznej, traktował przestęp-
stwo jako przejaw atawizmu i  niedorozwoju moralnego jednostki. Na pod-
stawie długoletnich obserwacji anatomii typów przestępców, stwierdził, że 

 3 A. Dziadzio, D. Malec, Historia prawa. Prawo karne w  świetle źródeł, Kraków 1997, 
s.  36 i  n.; R. Taubenschlag, Prawo karne polskiego średniowiecza, Studja nad Historją 
Prawa Polskiego, im. Oswalda Balzera, T. XIV, Lwów 1934, s.  10 i n.

 4 C. Beccaria, O przestępstwach i  karach, Warszawa 1959, s.  17 i n. 
 5 W. Szumski, Historia medycyny, Warszaw 1961, s.  366.
 6 M. Hasam, Psychiatria, Poznań 1997, s.  546.
 7 Thomasius, De Crimine magiae, 1701.
 8 Z. Zdrójkowski, Praktyka kryminalna Jakuba Czechowicza: jej źródła i  system rozwoju 

na tle współczesnego prawa karnego zachodniej Europy, Toruń 1949, s.  61.
 9 M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w  procesie karnym, Warszawa 1968, 

s.  11 i n. 
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istnieje tzw. typ „przestępcy z urodzenia” (l’uomo delinquente)10, który możli-
wy był do rozpoznania na podstawie cech antropologicznych, fizjologicznych 
i morfologicznych. Kolejny przedstawiciel tej szkoły Enrico Ferri dokonał po-
działu przestępców na pięć typów i  dla każdej z  grup zaproponował odpo-
wiednie środki oddziaływania11:
 1) przestępcy obłąkani – środki lecznicze;
 2) przestępcy z urodzenia – kara śmierci lub dożywotniego więzienia;
 3) przestępcy nałogowi – długoterminowe kary;
 4) przestępcy przypadkowi – krótkie kary, warunkowe zwolnienia;
 5) przestępcy z  namiętności, jako odmiana przestępców przypadkowych, 

jedyna grupa, która według Enrico Ferriego mogła ulec poprawie. 
Założyciel szkoły socjologicznej Franciszek von Liszt twierdził, że nie 

czyn, lecz sprawca ponosi karę, dlatego też to osoba sprawcy wymaga należy-
tego zainteresowania ze strony wymiaru sprawiedliwości. Jego zdaniem kara 
nie powinna być pojmowana w  kategoriach sprawiedliwiej odpłaty za czyn. 
W zakresie jej celów nie powinien mieścić się odwet, lecz poprawa przestęp-
cy, jego odstraszenie lub unieszkodliwienie12.

W nawiązaniu do powyższego, teoretycy związani ze szkołą socjologicz-
ną dążyli do wprowadzenia środków zabezpieczających, których stosowanie, 
w  przeciwieństwie do kar kryminalnych, miało nie być uzależnione od winy 
sprawcy i wagi popełnionego przez niego czynu zabronionego. Podstawą ich sto-
sowania miała być ochrona społeczeństwa przed ludźmi, wobec których stwier-
dzono wysokie prawdopodobieństwo, że mogą zagrażać porządkowi prawnemu. 
Środki zabezpieczające miały być zatem ukierunkowane nie na wymiar sprawie-
dliwości za popełniony czyn przestępny, ale na zabezpieczenie społeczeństwa.

Środki zabezpieczające mogły mieć trojaki charakter, tzn.:
 — deliktualny – względem sprawców czynów zabronionych;
 — postpenalny – względem skazanych, w  sytuacji, gdy samo odbycie kary 

kryminalnej za przestępstwo nie uzasadniało stwierdzenia braku nie-

 10 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1994, s.  36.
 11 A. Marek, dz. cyt., s.  30.
 12 E. Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i  prawa austryackiego, Kra-

ków 1911, s.  307.
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bezpieczeństwa płynącego z  ich strony i należało podjąć względem nich 
dalsze środki w celu jego zniwelowania, oraz 

 — predeliktualny – odnośnie do osób, które co prawda jeszcze nie popeł-
niły czynu zabronionego, ale których zachowanie rodziło wysokie praw-
dopodobieństwo, że nie będą przestrzegać porządku prawnego w  przy-
szłości13.
Spośród wymienionych środków zabezpieczających do ustaw karnych 

szeregu państw14 wprost recypowane zostały zasady stosowania środków 
o  charakterze postdeliktualnym i  postpenalnym, które w  ten sposób wyty-
czyły standard względem niepoczytalnych sprawców czynów bezprawnych15.

Od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w  1918 roku na 
jej terytorium obowiązywały trzy ustawy karne. Były to tzw. kodeksy „dwu-
torowe”16, tzn. że zawierały unormowania w  zakresie stosowania kar krymi-
nalnych względem sprawców przestępstw, jak i  środków zabezpieczających 
względem osób dopuszczających się czynów zabronionych. W  ten sposób 
jednoznacznie rozdzielono dwa dopuszczalne sposoby reakcji wymiaru spra-
wiedliwości na bezprawne karnie zachowania ludzi. Przy czym warunkiem 
zastosowania każdej z  ich nie była ocena czynu, ale właściwości psychiczne 
jego sprawcy i  powiązane z  nimi niebezpieczeństwo, jakie mógł on sprowa-
dzać dla osób prawnie chronionych przebywając na wolności17. Przy czym 
intensywność owego „niebezpieczeństwa” limitowały czasowe granice stoso-
wania środków zabezpieczających o  charakterze izolacyjnym18.

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z  dnia 11.07.1932 r. 
wszedł w  życie pierwszy nowożytny polski Kodeks karny19. Ustawa ta prze-
widywała dwa środki zabezpieczające o  charakterze leczniczym:

 13 A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2018.
 14 Pierwszym kodeksem karnym przewidującym środki zabezpieczające była norweska 

ustawa karna z 1902 r.
 15 A. Flatau-Kowalska, Środki zabezpieczające w procesie karnym, Warszawa 1953, s.  50.
 16 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935, s.  201.
 17 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995, s.  420.
 18 W. Daszkiewicz, Procesowe zagadnienia środków zabezpieczających, RPiE 1959, s.  35.
 19 Dz.U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571 ze zm.
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 — zgodnie z art.  79 k.k., jeżeli sprawcę czynu zabronionego pod groźbą 
kary uznano za nieodpowiedzialnego20, a  jego pozostawanie na wolno-
ści groziło niebezpieczeństwem porządkowi prawnemu, sąd zarządzał 
jego umieszczenie w zamkniętym zakładzie dla psychicznie chorych al-
bo w  innym zakładzie leczniczym;

 — w myśl art.  80 §  1 k.k., jeżeli przestępcę uznano za mającego zmniej-
szoną zdolność rozpoznawania lub kierowania postępowaniem (art.  18 
§  1 k.k.), a  jego pozostawanie na wolności groziło niebezpieczeństwem 
porządkowi prawnemu, sąd mógł zarządzić jego umieszczenie w  za-
mkniętym zakładzie dla psychicznie chorych albo w  innym zakładzie 
leczniczym; jeżeli takiego przestępcę sąd skazał na karę pozbawienia 
wolności, to o  tym, czy orzeczoną karę wykonać, sąd rozstrzyga po 
zwolnieniu przestępcy z  zakładu leczniczego (§ 2).
Zgodnie z  dyspozycją przepisu art.  79 k.k. sąd mający orzec o  zastoso-

waniu środka zabezpieczającego nie tylko powinien ustalić, że osoba, wobec 
której miał być zastosowany środek zabezpieczający, była nieodpowiedzialna 
i  że pozostawienie jej na wolności zagrażało porządkowi prawnemu, godząc 
w  takie dobra jak życie i  zdrowie21, lecz także, że osoba ta była sprawcą czy-
nu zabronionego pod groźbą kary22 o  wysokim stopniu niebezpieczeństwa 
społecznego23. 

W myśl art. 81 k.k. czasu pobytu w zakładach, wymienionych w art. 79 k.k. 
i art.  80 k.k., nie oznaczano z  góry. Sąd nie mógł jednak zarządzić zwolnie-
nia z  zakładu internowanego wcześniej niż po upływie roku.

Kodeks karny z  1932 r. przewidywał także trzy izolacyjne środki za-
bezpieczające o  charakterze postpenalnym (dwa fakultatywne i  jeden obliga-
toryjny). I  tak, zgodnie z art.  82 §  1 k.k., jeżeli czyn pozostawał w  związku 
z  nadużywaniem napojów wyskokowych lub innych środków odurzających, 

 20 Zgodnie z art.  17 §  1 k.k.  nie podlega karze, kto w  chwili czynu, z  powodu niedoroz-
woju psychicznego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej, 
nie mógł rozpoznać znaczenia czynu lub pokierować swem postępowaniem.

 21 M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1958, s. 128.
 22 Postanowienie SN z dnia 09.02.1957 r., I KZ 5/57, OSNCK 1957, nr 3, poz. 28.
 23 Wyrok SN z  dnia 11.03.1963 r., IV K 517/62, OSNPG 1963, nr  9, poz. 123; W. Dasz-

kiewicz, dz. cyt., s.  35.
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sąd mógł zarządzić, by sprawcę, po ewentualnym odbyciu wymierzonej kary, 
umieszczono w odpowiednim zakładzie leczniczym na przeciąg 2 lat; o wcze-
śniejszym zwolnieniu z  zakładu rozstrzygał sąd (§ 2). Uzasadnieniem dla eg-
zystencji tego przepisu był związek o charakterze psychologicznym pomiędzy 
upojeniem alkoholowym a  przestępstwem24. W  myśl art.  83 §  1 k.k.,  jeżeli 
czyn pozostawał w  związku ze wstrętem do pracy, sąd mógł zarządzić, by 
po odbyciu kary umieszczono przestępcę w  domu pracy przymusowej na 
przeciąg lat 5; po upływie roku sąd mógł zarządzić zwolnienie (§  2). We-
dle art.  84 §  1 k.k.  sąd zarządzał umieszczenie w  zakładzie dla niepopraw-
nych, po odbyciu kary, przestępcę, u  którego stwierdzono trzykrotny powrót 
do przestępstwa (art.  60 §  1 k.k.), tudzież przestępcy zawodowego lub z  na-
wyknienia, jeżeli pozostawanie ich na wolności grozi niebezpieczeństwem 
porządkowi prawnemu; zamknięcie w  zakładzie trwało w  miarę potrzeby, 
w każdym razie najmniej 5 lat; po upływie każdego pięcioletniego okresu sąd 
rozstrzygał czy pozostawienie przestępcy w  zakładzie na dalszy okres pięcio-
letni było konieczne (§ 2).

Kodeks karny z  1969 r. przewidywał trzy izolacyjne środki zabezpie-
czające. Zgodnie z art.  99 k.k.,  jeżeli uznano, że sprawca dopuścił się czy-
nu zabronionego w  stanie niepoczytalności określonej w art.  25 §  1 k.k.25, 
a  jego pozostawanie na wolności groziło poważnym niebezpieczeństwem dla 
porządku prawnego, sąd orzekał umieszczenie sprawcy w  szpitalu psychia-
trycznym albo w  innym odpowiednim zakładzie. Przytoczone unormowa-
nie różniło się zatem w  sposób istotny od art.  79 k.k. z  1932 r. na skutek 
wprowadzenia dodatkowego – ograniczającego stosowanie środka zabezpie-
czającego – określenia niebezpieczeństwa, poprzez sprecyzowanie, że musi 
być ono „poważne”26. „[…] O »poważnym« niebezpieczeństwie dla porządku 
prawnego można mówić jedynie wtedy, gdy in concreto całkiem realna jest 
groźba popełnienia przez daną osobę [w przyszłości] czynów przeciwko ży-

 24 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1939, przedruk Lublin 2012, s. 263.
 25 Zgodnie z art. 25 § 1 k.k. z 1969 r. nie popełnia przestępstwa, kto z powodu niedorozwo-

ju umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie 
mógł w chwili czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swym postępowaniem.

 26 Wyrok SN z dnia 08.07.1998 r., IV KKN 257/98, Prokuratura i Prawo 1999, nr 2, poz. 1; 
wyrok SN z dnia 07.10.2001 r., III KKN 33/00, LEX nr 52030.
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ciu i  zdrowiu (sensu largo, zatem m.in. gwałtów lub rozbojów)”27, co jawiło 
się być tym bardziej prawdopodobne w sytuacji, gdy oskarżonemu zarzucono 
popełnienie jednego z  takich przestępstw28. Przyjęto nadto, że ustalenie co 
do groźby poważnego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego winno być 
uczynione nie tylko na podstawie opinii biegłych psychiatrów, ale także na 
podstawie innych okoliczności (m.in. dotychczasowego życia sprawcy, jego 
zachowania się przed popełnieniem przypisanego mu czynu, warunki życia 
na wolności itp.)29.

W myśl art. 100 powyższej ustawy, jeżeli nastąpiło skazanie za przestępstwo 
popełnione w stanie ograniczonej poczytalności określonej w art. 25 § 2 k.k.30, 
a  pozostawanie sprawcy na wolności groziło poważnym niebezpieczeństwem 
dla porządku prawnego31, sąd mógł orzec jego umieszczenie w  szpitalu psy-
chiatrycznym albo w  innym odpowiednim zakładzie (§  2). W  razie skazania 
na karę pozbawienia wolności albo na karę ograniczenia wolności wykonanie 
kary następowało po zwolnieniu sprawcy z  zakładu; skazanego na karę po-
zbawienia wolności sąd mógł warunkowo zwolnić na zasadach określonych 
w art.  90–98 k.k., przy czym zwolnienie mogło nastąpić w  każdym czasie 
bez ograniczeń wynikających z art. 91 § 1 k.k., natomiast oddanie pod dozór 
było obowiązkowe (§  2). Sąd rozstrzygał przed zwolnieniem z  zakładu czy 
orzeczoną karę pozbawienia wolności należało wykonać.

 27 Z. Doda, Dowód z  opinii biegłych psychiatrów w  postępowaniu karnym, Prokuratura 
i Prawo 1995, nr 6, s.  24.

 28 Postanowienie SN z  dnia 27 października 1970 r., V KRN 403/70, OSNKW 1971, 
nr  2, poz. 28; W.  Sieradzki, Środki zabezpieczające według nowego kodeksu karnego, 
Państwo i Prawo 1969, nr  12, poz. 1040; J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks 
karny. Komentarz, Warszawa 1987, s. 333; odmiennie uchwała SN z dnia 12.10.1972 r., 
VI KZP 51/72, OSNKW 1972, nr 12, poz. 183.

 29 Postanowienie SA w  Rzeszowie z  dnia 14.04.1992 r., II AKz 19/92, OSA 1993, nr  10, 
poz. 53.

 30 Zgodnie z art. 25 § 1 k.k., jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa zdolność rozpozna-
nia znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w  znacznym stopniu ograni-
czona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

 31 „Porządek prawny” stanowi zespół norm prawnych istniejących w  danym czasie i  na 
danym terytorium, który wyznacza zakres praw i  obowiązków podmiotów im podle-
głych, umożliwiając im w  ten sposób bezpieczną egzystencję (W. Świda, I. Andrejew, 
W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s.  157).
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Powołany przepis pozostawiał sądowi możliwość wyboru środka jakim 
miał zabezpieczyć porządek prawny przed zagrożeniem ze strony sprawcy 
dotkniętego częściową anormalnością psychiczną, a więc czy wymierzona mu 
kara mogła dać dostateczne wyniki wychowawcze i  powstrzymać go od po-
nownego popełnienia przestępstw, czy też należało wybrać w  tym celu inny 
środek, a  mianowicie leczenie w  zakładach wskazanych w  przepisie art.  100 
§  1 k.k. lub obydwa te środki. Oznaczało to, że sprawca, którego poczytal-
ność w  chwili czynu była ograniczona, mógł potrzebować leczenia w  odpo-
wiednim zakładzie, co byłoby utrudnione lub wręcz niemożliwe w czasie od-
bywania kary pozbawienia wolności32.

W wypadkach przewidzianych w art.  99 k.k. i art.  100 k.k. czas poby-
tu w  zakładzie zamkniętym nie był określany z  góry; sąd orzekał bowiem 
o  zwolnieniu sprawcy, jeżeli jego dalsze pozostawanie w  zakładzie nie było 
konieczne (art.  101 k.k.).

Wskazać trzeba ponadto, że zgodnie z art.  102 §  1 k.k., jeżeli nastą-
piło skazanie za przestępstwo popełnione w  związku z  nałogowym używa-
niem alkoholu lub innego środka odurzającego, sąd mógł orzec umieszczenie 
sprawcy przed odbyciem kary w  zakładzie leczenia odwykowego. Czasu po-
bytu w  zakładzie nie określano z  góry, nie mógł on jednak być krótszy niż 
6 miesięcy i  dłuższy niż 2 lata; o  zwolnieniu z  zakładu rozstrzygał sąd na 
podstawie wyników leczenia (§ 2).

W kodeksie karnym z 1969 r. całkowicie zrezygnowano natomiast z izo-
lacyjnych środków zabezpieczających o  charakterze postpenalnym stosowa-
nych względem sprawców czynów pozostających w związku „ze wstrętem do 
pracy”, recydywistów i przestępców zawodowych. Decydujące znaczenie w tym 
przedmiocie odegrały względy ideologiczne. Umieszczenie takich przestępców 
w  zakładzie dla niepoprawnych było bowiem zasadniczo sprzeczne z  podsta-
wami socjalistycznego prawa karnego. Podnoszono, że instytucja ta wywodzi-
ła się z  tzw. pozytywistycznej szkoły prawa karnego, szkoły, która wyrażała 
interesy imperialistyczne, i która tezami swymi o  środkach zabezpieczających 
służyła do uzasadnienia faszystowskiego terroru w  postaci chociażby obozów 
koncentracyjnych. Instytucja ta w Polsce Ludowej w żadnym razie nie powin-

 32 Wyrok SN z dnia 14.11.1978 r., III KR 208/78, LEX nr 63797.
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na być stosowana, będąc w zasadniczej sprzeczności z podstawami praworząd-
ności socjalistycznej i z naczelną tezą, iż w warunkach państwa ludowego nie 
może być mowy o przestępcach niepoprawnych, gdyż państwo ludowe w peł-
ni umożliwia włączenie każdego przestępcy – po od byciu przez niego kary – 
do twórczego wysiłku narodu, przyczyniając się do wychowania przestępcy33.

W świetle dyspozycji uprzednio obowiązującego przepisu art.  93 k.k. 
sąd mógł orzec przewidziany w  rozdziale X środek zabezpieczający związany 
z  umieszczeniem w  zakładzie zamkniętym tylko wtedy, gdy było to niezbęd-
ne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego 
związanego z  jego chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub uza-
leżnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego; przed orzeczeniem 
tego środka sąd wysłuchuje lekarzy psychiatrów oraz psychologa.

Przepis art. 93 k.k. miał charakter ogólnej normy gwarancyjnej34. Odno-
sił się do wszystkich środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem 
sprawcy w zakładzie zamkniętym lub skierowaniem na leczenie ambulatoryj-
ne i  nie mógł stanowić samodzielnej podstawy ich stosowania, w  oderwaniu 
od poszczególnych sytuacji procesowych, określonych w  innych przepisach 
rozdziału X Kodeksu karnego35. Nadto zgodnie z art.  116 k.k. stosowało się 
go także do środków zabezpieczających określonych w innych ustawach prze-
widujących odpowiedzialność karną36 (np. w  razie skazania osoby uzależnio-
nej za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środka odurzającego 
lub substancji psychotropowej na karę pozbawienia wolności bez warunko-
wego zawieszenia jej wykonania, sąd może orzec umieszczenie sprawcy przed 
wykonaniem kary w  odpowiednim zakładzie opieki zdrowotnej – art.  71 
ust.  3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii37). 

Unormowanie z art.  93 k.k. odpowiadało analogicznej zasadzie do-
tyczącej stosowania bezwzględnego kary pozbawienia wolności, wyrażonej 
w art. 58 § 1 k.k., co wynikało jednoznacznie ze sformułowania „tylko wtedy” 
zawartego w  tym przepisie. Każdorazowe zastosowanie środka zabezpieczają-

 33 Wyrok SN z dnia 08.04.1952 r., IV K 19/51, OSN(K) 1952, nr 5, poz. 67.
 34 Wyrok SN z dnia 20.11.2013 r., III KK 409/13, LEX nr 1394092.
 35 Wyrok SN z dnia 12.12.2012 r., II KK 326/12, Prokuratura i Prawo 2013, nr 3, poz. 5.
 36 Postanowienie SN z dnia 03.07.2003 r., II KK 138/03, OSNwSK 2003, nr 1, poz. 1460. 
 37 Dz.U. z 2012 r., Nr 124.
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cego polegającego na umieszczeniu sprawcy czynu zabronionego w  zakładzie 
zamkniętym lub skierowaniu go na leczenie ambulatoryjne poprzedzone być 
musiało jednoznacznym wykazaniem przez sąd orzekający przesłanek, które 
w  konkretnej sprawie decydują o  potrzebie sięgania po ten ostateczny śro-
dek38. Nakładało to na sąd obowiązek rzetelnego i  wyczerpującego przytocze-
nia w  uzasadnieniu takiego orzeczenia, dlaczego w  danym stanie faktycznym 
konieczne i  niezbędne było zastosowanie danego środka zabezpieczającego39. 
W  szczególności wskazana powyżej „konieczność” zachodzi w  sytuacji, gdy 
np. chory psychicznie sprawca, który dopuścił się czynu zabronionego popeł-
nionego z  użyciem przemocy przejawia bezkrytyczny stosunek do własnych 
doznań psychotycznych, nie dostrzega potrzeby leczenia i nie zamierza się do-
browolnie poddać terapii w  warunkach ambulatoryjnych. W  takim wypadku 
istnieje realnie wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przezeń czynu po-
dobnego do tego, który stanowił podstawę wniosku o  internację. Tak opisane 
zachowanie sprawcy świadczy bowiem o  wysokim prawdopodobieństwie, że 
przebywając na wolności będzie on źródłem kolejnych zachowań agresywnych, 
które skutkować będą złamaniem przepisów prawa karnego materialnego40.

Przesłanki ogólne w  przedmiocie zastosowania środków zabezpieczają-
cych podzielić można było na materialne i formalne. Do materialnych przesła-
nek zaliczano popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego związanego z jego 
chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoho-
lu lub innego środka odurzającego i istnienie realnej obawy przed możliwością 
popełnienia przez niego w takich samych warunkach kolejnego takiego czynu.

Zgodnie z art. 115 § 1 k.k. czynem zabronionym jest zachowanie o zna-
mionach określonych w  ustawie karnej. W  świetle prawa karnego „czynem” 
jest empirycznie dostrzegalne, świadome i  społecznie doniosłe zachowanie 
człowieka przybierające formę działania bądź zaniechania41. Czyn zabronio-
ny to ustalony przez ustawodawcę wzorzec karalnego zachowania, którego 

 38 Postanowienie SA w Białymstoku z dnia 28.10.1999 r., II AKz 169/99, OSA 2000, nr 6, s. 46. 
 39 Tamże. 
 40 Postanowienie SA w Krakowie z dnia 06.12.2000 r., II AKz 460/00, KZS 2000, nr 2000, 

nr 12, poz. 26.
 41 Wyrok SA w  Warszawie z  dnia 23.06.1999 r., II AKa 154/99, OSP 2002, nr  1, poz. 7; 

I. Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1988, s.  71 i n.



Igor Zgoliński, Krzysztof Kurowski

40

realizacja skutkuje złamaniem normy sankcjonującej i rodzi określone ustawą 
konsekwencje prawnokarne42. In concreto natomiast czyn zabroniony to zin-
dywidualizowane zachowanie człowieka, którego treść zawiera w  sobie cechy 
umożliwiające typizację w nim określonego rodzaju przestępstwa43. 

Czynu zabronionego nie można utożsamiać z  przestępstwem. Czyn za-
broniony stanowi bowiem jedynie ustawowy opis bezprawnego zachowania, 
poprzez enumeratywne wyliczenie znamion przedmiotowych i  podmioto-
wych. Zachowanie takie natomiast, aby zostać przestępstwem musi dodatko-
wo być zawinione i  karygodne. Aktualnie nie budzi większych wątpliwości, 
że przyczyną niepoczytalności (jak również ograniczonej poczytalności) może 
być każdy rodzaj zakłócenia czynności psychicznych44.

Przez chorobę psychiczną należy rozumieć wywołane czynnikami or-
ganicznymi bądź czynnościowymi zaburzenia dotyczące intelektu, woli lub 
innych aspektów życia psychicznego człowieka (np. schizofrenia, cyklofrenia, 
padaczka, otępienie miażdżycowe)45. 

„Upośledzenie umysłowe” stanowi bądź wrodzony niedorozwój umysło-
wy albo obniżenie sprawności umysłowej wywołane urazami zewnętrznymi, 
które przejawia się niską sprawnością umysłową. „Zaburzenie preferencji sek-
sualnych” stanowi dysfunkcję w  zakresie seksualnych zachowań człowieka46, 
która przejawia się tym, iż zaspokojenie popędu uzależnione jest od wystą-
pienia ekstraordynaryjnych bodźców środowiskowych w  postaci specyficz-
nych rytuałów, podmiotów (np. dzieci) czy okoliczności (np. ekshibicjonizm). 
„Uzależnienie” od alkoholu lub innego środka odurzającego to zaburzenie 
o charakterze psychicznym, które przejawia się somatyczną koniecznością za-
żywania przez uzależnionego wskazanych wyżej środków celem osiągnięcia 

 42 M. Rodzynkiewicz, Modelowanie pojęć w prawie karnym, Kraków 1998, s.  11. 
 43 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Kraków 2004, s.  620 i n. 
 44 L.K. Paprzycki, Środek zabezpieczający umieszczenia w  zakładzie karnym, w  którym 

stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne (art.  95 k.k.) – sens czy bez-
sens instytucji, [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Pro-
fesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, 
H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s.  138.

 45 S. Płużyński (red.), Leksykon psychiatrii, Warszawa 1993, s.  526.
 46 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i  Problemów Zdrowotnych ICD-10 wymienia 

w  tym zakresie m.in. pedofilię, sadomasochizm, fetyszyzm, zoofilię. 
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określonego stanu oszołomienia, ale także w  dalszej perspektywie eliminacji 
negatywnych skutków tzw. zespołu odstawienia47. Charakterystycznym sta-
nem dla „uzależnionych” jest tzw. głód alkoholowy albo narkotyczny, który 
można opisać jako stan, w  którym uzależniony kierowany chęcią zaspoko-
jenia nie jest w  stanie pokierować swoim zachowaniem. Chęć zdobycia al-
koholu albo innego środka odurzającego bądź środków majątkowych na ich 
nabycie determinuje w  tym zakresie jego zachowanie, które niejednokrotnie 
realizować może znamiona przestępstwa48.

Przesłanką materialną niezbędną do orzeczenia izolacyjnego środka 
zapobiegawczego albo środka w  formie leczenia ambulatoryjnego stanowiło 
w  ówcześnie obowiązującym stanie prawnym obiektywnie uzasadnione i  du-
że prawdopodobieństwo, iż sprawca popełni „ponownie” czyn zabroniony 
związany z  jego chorobą psychiczną, zaburzeniami preferencji seksualnych, 
upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środ-
ka odurzającego. Duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego 
będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy zebrane przez sąd w  toku postępo-
wania o  zastosowanie środka zabezpieczającego dowody po ich swobodnej 
i  kompleksowej analizie będą wskazywały na taki stopień prawdopodobień-
stwa, który graniczyć będzie z  pewnością, że względem danego sprawcy ist-
nieje opisana powyżej przesłanka49.

Niezależnie od powyższego, przedmiotowego niebezpieczeństwa efek-
tywnie nie da się wszelako wyeliminować przy zastosowaniu innych form 
oddziaływania leczniczego50, znajdujących się poza Kodeksem karnym51. 

 47 Alkoholizm i  narkomania oficjalnie ujęte zostały jako zaburzenia psychiczne m.in. 
w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

 48 A. Zoll (red.), G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szew-
czyk, W. Wróbel, Komentarz do art.  93 k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komen-
tarz, t. 1: Komentarz do art.  1–116 k.k., wyd. 2, LEX 2004.

 49 M. Pacyna, Duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa jako przesłanka stoso-
wania środków zabezpieczających, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, 
nr 2, s.  133 i n.

 50 Np. art.  23 ustawy z  dnia 19.08.1994 r. o  ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 
z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 ze zm.); art. 26 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu 
w  trzeźwości (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356).

 51 Postanowienie SN z dnia 04.11.2002 r., III KKN, LEX nr 56868.
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Zasada ta stanowić miała ramę stosowania zamkniętego zakładu, gdy chodzi 
o  sprawcę drobnych lub nawet średnich przestępstw, chociażby uciążliwych 
dla otoczenia52. Przed podjęciem decyzji o  zastosowaniu środka zabezpie-
czającego w  postaci umieszczenia w  zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, 
sąd powinien zatem (także i obecnie) przeprowadzić swego rodzaju test przez 
rozważenie jaką karę, gdyby nie stan niepoczytalności sprawcy czynu zabro-
nionego, należałoby sprawcy wymierzyć. Tylko w  przypadku, gdy nie ma 
wątpliwości, że właściwą karą dla takiego sprawcy za popełnienie zarzuca-
nego mu czynu (gdyby mógł ponosić odpowiedzialność karną) byłaby bez-
względna kara pozbawienia wolności, sąd powinien podjąć decyzję o umiesz-
czeniu takiej osoby w  zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. W  sytuacji, 
gdyby sąd uznał, że karą adekwatną do wagi popełnionego czynu byłaby kara 
o  charakterze wolnościowym, stosowanie tego środka zabezpieczającego mo-
gą uzasadniać wyłącznie szczególne okoliczności tego czynu53. Istotne znacze-
nie ma więc ustalenie stopnia szkodliwości społecznej czynu. W tym zakresie 
należy zwrócić uwagę na to, że nie można w  żadnym razie przyjąć, że na 
ocenę tego czynnika ma wpływ zagrożenie ustawowe przewidziane w sankcji 
danego przepisu karnoprawnego. Ocena taka winna być dokonana zgodnie 
z  wymogami art.  115 §  2 k.k., tj. powinna odnosić się ściśle do okoliczno-
ści związanych z  samym czynem, jego stroną przedmiotową i  podmiotową.

Ogólną formalnoprawną przesłanką zastosowania środków zabezpie-
czających wskazanych w art.  93 k.k. było wsłuchanie przez sąd orzekający 
lekarzy psychiatrów i  psychologa54. Samo „wysłuchanie” utożsamiać trzeba 
z  czynnością procesową55, polegającą na zapoznaniu się składu orzekającego 
z ustnymi depozycjami biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa wezwanych 
na rozprawę albo posiedzenie w  przedmiocie zastosowania środka zabezpie-
czającego, które tyczą się bezpośrednio istnienia odnośnie danego sprawcy 
ustawowych przesłanek z art.  93 k.k.56 W  szczególności wypowiedź lekarzy 

 52 Postanowienie SN z dnia 04.11.2002 r., III KKN 269/01, LEX nr 56869.
 53 Wyrok SN z dnia 05.02.2009 r., II KK 252/08, LEX nr 491593.
 54 Postanowienie SN z dnia 15.03.2000 r., V KKN 3/00, LEX nr 50996.
 55 Tamże.
 56 Według L. K. Paprzyckiego w trakcie „wysłuchania” biegli składają sądowi ustną opinię 

sądowo-psychiatryczną i  sądowo psychologiczną (L. K. Paprzycki, Problematyka psy-
chiatryczna w nowej kodyfikacji karnej, Prokuratura i Prawo 1997, nr 11, s.  127).
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psychiatrów powinna dotyczyć zdiagnozowanych u  sprawcy – na podstawie 
jednorazowego badania ambulatoryjnego lub czasowej obserwacji w zakładzie 
zamkniętym – schorzeń i  dysfunkcji psychiatrycznych oraz sposobów ich le-
czenia. Psycholog zaś powinien skupić się przede wszystkim na postawieniu 
prognozy społeczno-kryminologicznej sprawcy57. Podkreślić trzeba w  tym 
miejscu, że dla prawidłowej oceny stopnia prawdopodobieństwa popełnienia 
przez sprawcę ponownie czynu zabronionego o  znacznym stopniu społecz-
nej szkodliwości, niezbędne jest, poza specjalistyczną opinią biegłych lekarzy 
psychiatrów wypowiadających się w  tej kwestii, także dokonanie analizy tego 
prawdopodobieństwa z  uwzględnieniem dotychczasowej linii życia sprawcy, 
jego uprzedniej karalności oraz obecnej sytuacji życiowej, połączonej z  pro-
gnozowaniem możliwości zaistnienia okoliczności i  warunków sprzyjających 
zaprzestaniu leczenia i  ewentualnością popełnienia przestępstwa. Zawężenie 
oceny wyłącznie do oceny dokonanej przez lekarzy psychiatrów nie jest peł-
ną oceną istniejącej prognozy, na którą – poza stanem zdrowia sprawcy – 
nakładają się także inne czynniki życiowe i  społeczne58.

Biorąc pod uwagę kategoryczne brzmienie przepisu art.  93 k.k. in fine 
wskazać należy, że dla zastosowania izolacyjnego środka zabezpieczającego 
nie było wystarczające zapoznanie się przez sąd ze złożoną do sprawy przez 
biegłych opinią pisemną. Organ orzekający musiał bowiem bezpośrednio 
zetknąć się z  biegłymi59 i  wysłuchać ich opinii60. Z  powyższego obowiąz-
ku sądu nie zwalniało to, że powołani przez niego biegli psychiatrzy, któ-
rzy wydali opinię psychiatryczną o  stanie zdrowia psychicznego sprawcy, nie 
wnioskowali o  udział biegłego psychologa w  wydaniu opinii końcowej. Nie 
czyniło zadość „wysłuchaniu” lekarzy psychiatrów także wysłuchanie tylko 
jednego z  nich, nawet wówczas, gdy oświadczył, iż składa opinię uzupełnia-
jącą w  imieniu obu biegłych tej specjalności, a  drugi z  biegłych psychiatrów 

 57 J. K. Gierowski, Psychiatria sądowa w  Polsce – aktualny stan i  perspektywy, Palestra 
2003, nr 7–8, s.  104.

 58 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 18.04.2001 r., II AKz 180/01, OSA 2001, z. 10, 
poz. 64. 

 59 Zgodnie z art.  177 §  1a  k.p.k. możliwe jest także przesłuchanie biegłych w  drodze wi-
deokonferencji. 

 60 Wyrok SN z dnia 27.02.2008 r., IV KK 20/08, LEX nr 354825.
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uczestniczących w  wydaniu opinii pisemnej, obecny na rozprawie głównej, 
nie ustosunkował się do opinii uzupełniającej w zakresie niezbędnym dla są-
du do wydania prawidłowego orzeczenia o zastosowaniu środka zabezpiecza-
jącego61. Zaniechanie przez sąd w  jakiejkolwiek formie wysłuchania biegłych 
psychiatrów i  psychologa, a  następnie orzeczenie o  zastosowaniu środka za-
bezpieczającego stanowiło rażące naruszenie prawa, które zawsze miało istot-
ny wpływ na treść orzeczenia, bowiem brak przeprowadzenia tych dowodów 
na rozprawie albo posiedzeniu nie pozwala wszakże na jednoznaczne stwier-
dzenie czy umieszczenie sprawcy w zakładzie zamkniętym jest niezbędne, by 
zapobiec ponownemu popełnieniu przez niego czynu zabronionego62.

Jak wskazywano w  judykaturze decyzję o  zasadności orzeczenia wzglę-
dem danego sprawcy środka zabezpieczającego podejmuje sąd, a  nie biegli. 
Ci ostatni ustalają tylko stan zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabro-
nionego i  formułują medyczną prognozę prawdopodobieństwa popełnienia 
przez taką osobę czynu zabronionego określonej kategorii w przyszłości. Bez-
spornie natomiast rzeczą sądu jest imperatywne rozstrzygnięcie czy ustalone 
przez biegłych prawdopodobieństwo popełnienia przez sprawcę w przyszłości 
określonego rodzaju czynu zabronionego powoduje, że uznać trzeba, iż po-
zostawienie tej osoby na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem z  jej 
strony dla porządku prawnego. Uwzględnić wówczas trzeba to, jaki czyn po-
dejrzany popełnił, jaki jest stan jego zdrowia psychicznego i  jak znaczne jest 
prawdopodobieństwo popełnienia przez tę osobę czynu zabronionego i  jakie-
go rodzaju czynu to prawdopodobieństwo dotyczy63.

Z kolei, w  myśl art.  94 k.k. jeżeli sprawca, w  stanie niepoczytalności 
określonej w art. 31 § 1 k.k., popełnił czyn zabroniony o znacznej społecznej 
szkodliwości i  zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełni taki czyn 
ponownie, sąd orzeka umieszczenie sprawcy w  odpowiednim zakładzie psy-
chiatrycznym (§ 1). Czasu pobytu w  zakładzie nie określa się z  góry; sąd 
orzeka zwolnienie sprawcy jeżeli jego dalsze pozostawanie w  zakładzie nie 

 61 Wyrok SA w Katowicach z dnia 19.01.2000 r., II AKo 4/00, Prokuratura i Prawo 1997, 
nr 2, poz. 4.

 62 Wyrok SN z dnia 07.11.2007 r., V KK 318/07, LEX nr 332939.
 63 Wyrok SN z dnia 16.06.1996 r., V KKN 35/96, Prokuratura i Prawo 2000, nr 7–8, poz. 29.
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jest konieczne (§ 2). Sąd może jednak zarządzić ponowne umieszczenie wy-
żej określonego sprawcy w  odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, jeżeli 
przemawiają za tym okoliczności wymienione w §  1 art.  93 k.k.; zarządzenie 
to nie może być wydane po upływie 5 lat od zwolnienia z  zakładu (§ 3).

Użycie przez ustawodawcę w  dyspozycji powyższego unormowania 
zwrotu „sprawca” nie było przypadkowe i  przesądzało o  tym, iż wskaza-
ny przepis miał zastosowanie tylko względem podmiotów expresiss verbis 
wymienionych w  treści art.  18 §  1 k.k. (sprawca pojedynczy, współspraw-
ca, sprawca kierowniczy oraz sprawca polecający). Nie dotyczył osób, które 
dopuściły się niesprawczych zjawiskowych form popełnienia przestępstwa 
w  postaci podżegania i  pomocnictwa64. Sprawcę czynu zabronionego należa-
ło umieścić w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, jeżeli:
 — stwierdzono u niego stan niepoczytalności określonej w art. 31 § 1 k.k.;
 — ustalono, że popełniony przezeń czyn zabroniony zawiera znaczny ła-

dunek społecznej szkodliwości;
 — zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż popełni on taki czyn po-

nownie65.
Poczytalność łączy się z  winą sprawcy i  albo winę wyłącza (gdy poczy-

talność jest zniesiona), albo umniejsza (gdy poczytalność jest ograniczona)66. 
Ustawodawca zdefiniował pojęcie niepoczytalności w sposób rekonstrukcyjny. 
Posłużył się bowiem wektorami: biologiczno-psychiatrycznym oraz psycho-
logicznym67. Pierwszy z  nich sygnalizuje na źródło stanu niepoczytalności 
sprawcy, tj. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub inne zakłócenie 
czynności psychicznych. Drugi określa postać braku możliwości rozpoznania 
znaczenia lub pokierowania swoim postępowaniem w czasie czynu68.

Ustawa o  ochronie zdrowia psychicznego definiuje osobę z  zaburzenia-
mi psychicznymi jako osobę chorą psychicznie (wykazującą zaburzenia psy-
chotyczne), upośledzoną umysłowo lub wykazującą inne zakłócenia czynno-

 64 J. Postulski, Środki zabezpieczające jako forma reakcji karnej, GSP 2008, nr 1, s.  313.
 65 Postanowienie SN z  dnia 11.12.1998 r., III KKN 219/97, Prokuratura i  Prawo 1999, 

nr 5, poz. 1.
 66 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 05.03.2013 r., II AKa 24/13, LEX nr 1294725. 
 67 A. Marek, Komentarz do art.  31 k.k., LEX 2010.
 68 Tamże.
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ści psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do 
zaburzeń psychicznych. Zaburzenia psychiczne są zatem generalną kategorią 
schorzeń psychicznych i ustawodawca dzieli je na choroby psychiczne oraz na 
inne zakłócenia czynności psychicznych69. W  międzynarodowej statystycznej 
klasyfikacji chorób i  problemów zdrowotnych (ICD) występuje pojęcie „za-
burzenie psychiczne” odnoszące się do konkretnych jednostek chorobowych, 
natomiast nie ma pojęcia „choroba psychiczna”. Oznacza to, że „choroba psy-
chiczna” jest terminem języka prawnego, którego zakresem znaczeniowym 
objęte zostały zdefiniowane w  medycynie schorzenia o  charakterze organicz-
nym bądź czynnościowym, których natężenie skutkuje obniżeniem sprawno-
ści psychicznej człowieka, m.in. w aspekcie spostrzegania i analizy czynników 
środowiskowych70. Przyczyną niepoczytalności w praktyce orzeczniczej sądów 
karnych są najczęściej choroby psychiczne w  postaci schizofrenii, cyklofrenii 
(psychozy maniakalno-depresyjnej) oraz paranoi71. Upośledzenie umysłowe 
jest także terminem zbiorczym, w  którego zakresie mieszczą się wszelkiego 
rodzaju stałe dysfunkcje o  charakterze intelektualnym mające charakter wro-
dzony, jak i  nabyty, których skutkiem jest obniżenie sprawności umysłowej 
człowieka do poziomu poniżej przeciętnej normy dla ogółu populacji. Przez 
„inne zakłócenia funkcji psychicznych” wpływające na ocenę poczytalności 
sprawcy przestępstwa rozumieć należy zakłócenia patologiczne (np. zapa-
lenie opon mózgowych), stany fizjologiczne (np. związane z  patologicznym 
upojeniem), a  także stan silnego wzburzenia (afekt)72, które mogą znacznie 
ograniczać zarówno możliwość rozpoznania znaczenia czynu, jak i  pokiero-
wania postępowaniem73. Konstytutywnym elementem stanu niepoczytalności 
jest skutek istniejących obiektywnie u  sprawcy zakłóceń w  zakresie psychiki 
sprawcy w postaci braku możliwości rozpoznania znaczenia czynu lub pokie-

 69 Wyrok SN z dnia 05.04.2013 r., III CSK 228/12, LEX nr 1353197.
 70 L. K. Paprzycki (red.), System prawa karnego, t. 7: Środki zabezpieczające, Warszawa 

2012, s.  156.
 71 M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1977, s.  31.
 72 J. Leszczyński, Niepoczytalność sprawców przestępstw oraz czynów zabronionych i  jej 

kryminologiczne konsekwencje, Przegląd Policyjny 1995, nr 1–2, s.  47. 
 73 Wyrok SA w Krakowie z dnia 07.09.2005 r., II AKa 117/05, Prokuratura i Prawo 2006, 

nr 4, poz. 15.
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rowania swoim postępowaniem. Brak możliwości rozpoznania znaczenia czy-
nu oznacza, że na skutek którejś z  przesłanek wskazanych w art.  31 §  1 k.k. 
sprawca nie pojmuje w  należytym stopniu aksjologicznym sensu swojego 
czynu, to jest tego, że zachowanie to stanowi naruszenie porządku etycznego 
i  prawnego. Zakłócenie to dotyczy zatem procesów psychicznych, nie mu-
si więc wykluczać świadomości sprawcy w  zakresie zachodzących związków 
przyczynowych74. Przez niemożliwość kierowania swoim postępowaniem ro-
zumieć trzeba z  kolei brak możliwości podporządkowania się przez sprawcę 
regułom prawnym i  etycznym usankcjonowanym w  danym społeczeństwie, 
pomimo aksjologiczno-ontologicznej świadomości konieczności ich prze-
strzegania75.

Organ orzekający po ustaleniu czy sprawca dotknięty jest chorobą psy-
chiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psy-
chicznych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność rozpoznawania 
przezeń rzeczywistości bądź kierowania swoim postępowaniem, winien był 
w  dalszej kolejności stwierdzić, czy w  trakcie realizacji znamion czynu za-
bronionego sprawca ten był niepoczytalny. Przesądza o  tym sformułowanie 
użyte w art.  31 §  1 k.k. – „w czasie czynu”, oraz w art.  414 §  1 k.p.k. – 
„w chwili czynu”, które jednoznacznie wskazują, iż winna zachodzić zbież-
ność w  czasie dwóch zaszłości, tj. czynu zabronionego oraz niepoczytalności 
jego sprawcy76. 

Wysoka społeczna szkodliwość czynu, którego dokonanie zostało przy-
pisane niepoczytalnemu sprawcy, była kolejnym warunkiem orzeczenia wo-
bec niego środka zabezpieczającego o  charakterze izolacyjnym. Wobec faktu, 
że umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczniczym było możliwe wyłącznie 
w razie stwierdzenia, że sprawca popełnił czyn zabroniony o znacznej, tj. wy-
sokiej społecznej szkodliwości – poważnych występków i zbrodni77. Ustalenie 

 74 Wyrok SA w Krakowie z dnia 31.03.2005 r., II AKa 52/05, KZS 2005, nr 65, poz. 34.
 75 M. Filar, Wyłączenie odpowiedzialności karnej, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks 

karny. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, s.  54.
 76 Postanowienie SN z dnia 18.02.2009 r., IV KK 306/08, OSNwSK 2009, nr 1, poz. 453.
 77 Przesłanką orzeczenia o umieszczeniu niepoczytalnego w odpowiednim zakładzie psy-

chiatrycznym było popełnienie przez niego czynu zabronionego o  znacznej szkodli-
wości społecznej oraz wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia takiego 
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tego wymogu (stopnia szkodliwości) ma zatem na celu eliminowanie od in-
ternowania sprawców czynów o  mniejszej społecznej szkodliwości78, choćby 
rokowali powrót do takich czynów w przyszłości79.

Oczywiste jest, że o stopniu społecznej szkodliwości danego czynu powi-
nien wypowiedzieć się każdorazowo sąd orzekający, który zobligowany jest do-
konać w tym zakresie wyczerpującej analizy okoliczności podmiotowo-przed-
miotowych zdarzenia pod kątem przesłanek zawartych w art.  115 §  2 k.k., 
tj. rodzaju i  charakteru naruszonego dobra, rozmiarów wyrządzonej lub gro-
żącej szkody, sposobu i  okoliczności popełnienia czynu, wagi naruszonych 
przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację spraw-
cy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i  stopień ich naruszenia80. Norma 

czynu. Wprowadzono tu zasadę proporcjonalności pozbawienia wolności związanego 
z  tym środkiem do wagi popełnionego czynu oraz warunek konieczny, tj. poważną 
groźbę ponownego popełnienia takiego czynu. A zatem ani „drobne” czy też „średnie” 
przestępstwo, ani też prawdopodobieństwo popełnienia nawet poważnego czynu zabro-
nionego, które „nie jest wysokie”, nie uzasadniały umieszczenia sprawcy w zamkniętym 
zakładzie (zob. Uzasadnienie do projektu kodeksu karnego, Komisja do spraw Reformy 
Prawa Karnego, PiP 1994, z. 3, s. 168–169); wyrok SA w Krakowie z dnia 12.11.2002 r., 
II AKz 448/02, KZS 2002, nr 11, poz. 9.

 78 Z  uwagi na zasadę proporcjonalności pozbawienia wolności do wagi czynu sąd, 
przed podjęciem decyzji o  zastosowaniu środka zabezpieczającego w  postaci umiesz-
czenia w  zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, powinien przeprowadzić swego 
rodzaju test przez rozważenie, jaką, gdyby nie stan niepoczytalności sprawcy czynu 
zabronionego, karę należałoby sprawcy, za popełnienie takiego czynu zabronione-
go, wymierzyć. Tylko w  przypadku, gdy nie ma wątpliwości, że właściwą karą dla 
takiego sprawcy za popełnienie zarzucanego mu czynu (gdyby mógł ponosić od-
powiedzialność karną) byłaby bezwzględna kara pozbawienia wolności, sąd powi-
nien podjąć decyzję o  umieszczeniu takiej osoby w  zamkniętym zakładzie psychia-
trycznym. W  sytuacji, gdyby sąd uznał, że karą adekwatną do wagi popełnionego 
czynu byłaby kara o  charakterze wolnościowym, stosowanie tego środka zabezpie-
czającego mogą uzasadniać wyłącznie szczególne okoliczności tego czynu. Na traf-
ność tego stanowiska wskazują przesłanki określone w  ustawie z  dnia 19.08.1994 r. 
o  ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z  późn. zm.), warunku-
jące przyjęcie osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody 
(gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z  powodu swej choroby za-
graża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób) (wyrok 
SN z  dnia 05.02.2009 r., II KK 252/08, Prokuratura i  Prawo 2009, nr  9, poz. 9).

 79 Wyrok SA w Krakowie 27.09.2001 r., II AKa 212/01, KZS 2001, nr 10, poz. 21.
 80 Postanowienie SN z dnia 04.11.2002 r., III KKN 269/01, LEX nr 56868.
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gwarancyjna z art.  94 §  1 k.k. nakładała zatem na sąd stosujący izolacyjny 
środek zabezpieczający oblig wyczerpującego uzasadnienia, dlaczego uznał, że 
będący przedmiotem jego osądu czyn charakteryzował się znacznym stop-
niem społecznej szkodliwości. Zaniechanie tego przez organ orzekający albo 
upozorowanie powtórzeniem słów ustawy nie można było uznać za wystar-
czające. Po pierwsze, sąd nie powinien uchylać się od takiej oceny, szcze-
gólnie że czynnik ten skutkował pozbawieniem człowieka wolności poprzez 
przymusowe i  bezterminowe umieszczenie go w  zakładzie psychiatrycznym. 
Po wtóre, zapadłe orzeczenie powinno w należyty sposób poddawać się kon-
troli, zarówno ze strony uczestników postępowania, jak i sądu odwoławczego. 
Podmioty te winny mieć możliwość oceny przesłanek, jakie legły u  podstaw 
wydanej decyzji procesowej oraz przebiegu stosowanego przy tym przez sąd 
a  quo rozumowania. Brak należytego uzasadnienia postanowienia o  interno-
waniu może być uznany za przejaw dyskrecjonalności sędziowskiej81.

Zaznaczyć trzeba w  tym miejscu, że na ocenę stopnia społecznej szko-
dliwości czynu zabronionego nie mają wpływu kwestie związane z zagadnie-
niami zdrowia psychicznego sprawcy, a co za tym idzie możliwe perspektywy 
jego wyleczenia82. Dlatego też na zmniejszenie tego stopnia nie ma wpływu or-
dynowany przez biegłych psychiatrów wolnościowy sposób leczenia sprawcy83.

Ostatnią, szczególną przesłanką zastosowania środka zabezpieczającego 
o  charakterze izolacyjnym było wysokie prawdopodobieństwo, że sprawca 
ponownie popełni czyn o  znacznej społecznej szkodliwości. Posłużenie się 
przez ustawodawcę określeniem „wysokie” wprost wskazuje, że przedmiotowe 
prawdopodobieństwo ma niemal graniczyć z  pewnością. Samo przypuszcze-
nie, a  zatem taka sytuacja, w  której możliwość ową uznaje się tylko za nie-
wykluczoną, nie jest tu wystarczające84.

Prognoza sądu orzekającego co do zaistnienia względem danego nie-
poczytalnego sprawcy przedmiotowego prawdopodobieństwa winna opierać 

 81 Wyrok SA w Krakowie z dnia 12.11.2002 r., II AKz 448/02, KZS 2002, nr 11, poz. 9.
 82 Postanowienie SA w  Krakowie z  dnia 12.11.2002 r., II AKz 448/02, KZS 2002, nr  11, 

poz. 9.
 83 Postanowienie SN z dnia 17.12.2010 r., V KK 383/10, Prokuratura i Prawo 2011, nr 4, 

poz. 3.
 84 Postanowienie SA w Lublinie z dnia 07.07.2010 r., II AKzw 535/10, LEX nr 628247.
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się na danych pochodzących z  dwóch źródeł, to jest opinii sądowo-psychia-
trycznej oraz danych osobopoznawczych (np. wcześniejsza karalność, sytuacja 
majątkowa i  rodzinna, ewentualne wcześniejsze leczenie)85. 

Mając powyższe na względzie, dla prawidłowej oceny stopnia prawdo-
podobieństwa popełnienia ponownie czynu zabronionego o  znacznym stop-
niu społecznej szkodliwości, niezbędne było, poza specjalistyczną opinią bie-
głych lekarzy psychiatrów i  psychologa, wypowiadających się w  tej kwestii, 
dokonanie analizy uwzględniającej linię życia sprawcy, karalność oraz sytu-
ację życiową w  chwili orzekania, połączonej z  prognozowaniem możliwo-
ści zaistnienia okoliczności i  warunków sprzyjających zaprzestaniu leczenia 
i  ewentualnością popełnienia przestępstwa. 

Na zakończenie warto odnotować, że przedstawione powyżej przesłanki 
stosowania izolacyjnego środka zabezpieczającego, mimo zmiany przepisów, 
w  dużej mierze pozostają aktualne także i w  obecnie obowiązującym stanie 
prawnym. Stawia to poniekąd pod znakiem zapytania konieczność przepro-
wadzenia tak rozleglej nowelizacji, jakiej dokonano w 2015 roku.

 85 B. Kolasiński, Glosa do postanowienia SN z  dnia 11 grudnia 1998 r., III KKN 219/97, 
Prokuratura i Prawo 2000, nr 11, s.  100.
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Zasady stosowania środków zabezpieczających

Wstęp

Tytułem wstępu podkreślić należy, że środki zabezpieczające, w  odróż-
nieniu od kar i  środków karnych, stosuje się niezależnie od winy sprawcy, 
lecz z  uwzględnieniem stopnia niebezpieczeństwa czynu jakiego się dopuścił 
sprawca. Poszczególne środki zabezpieczające nie są bowiem karami, lecz in-
stytucją prawa karnego materialnego o charakterze prewencyjnym1. Ukierun-
kowane są one na zabezpieczenie społeczeństwa przed osobami, u  których 
stwierdzono wysokie prawdopodobieństwo, że mogą zagrozić porządkowi 
prawnemu.

Zmiany dokonane ustawą z  dnia 20 lutego 2015 r.2, obowiązujące od 
1 lipca 2015 r., polegają na odmiennym niż dotychczas sposobie unormo-
wania zasad stosowania i  wykonywania środków zabezpieczających, jak i  na 
modyfikacji ich katalogu. Wprowadzono nowy środek wolnościowy w postaci 
elektronicznej kontroli miejsca pobytu, a  także wyłączono przepadek z grupy 
środków zabezpieczających o  charakterze administracyjnym, przenosząc go 
do art.  45a k.k. Wprowadzono środek zabezpieczający w  postaci terapii, pod 
którym to pojęciem należy rozumieć zarówno psychoedukację poznawczo- 
-behawioralną, realizowaną głównie w  zakładach karnych, różne formy psy-
choterapii prowadzone w  warunkach wolnościowych, czy w  końcu farma-
koterapię oraz terapię uzależnień, która może być realizowana w  warunkach 

 1 Tak: I. Zduński, Środki zabezpieczające w projekcie nowelizacji kodeksu karnego, Proku-
ratura i Prawo 2015, nr 3, s.  51.

 2 Dz.U. 2015, poz. 396.
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wolnościowych. Kolejnym, najdalej idącym środkiem zabezpieczającym, jest 
pobyt w  zakładzie psychiatrycznym. Projekt przewiduje również możliwość 
orzeczenia tytułem środków zabezpieczających nakazu i  zakazów, określo-
nych w art.  39 pkt 2–3 k.k., które obejmują:
 — zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 

zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
 — zakaz prowadzenia działalności związanej z  wychowaniem, leczeniem, 

edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
 — zakaz przebywania w  określonych środowiskach lub miejscach, kontak-

towania się z  określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób 
lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

 — zakaz wstępu na imprezę masową;
 — zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;
 — nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z  po-

krzywdzonym;
 — zakaz prowadzenia pojazdów.

W nowym kształcie rozdziału X k.k. przewidziano rozwiązanie syste-
mowe polegające na określeniu:
 — katalogu środków zabezpieczających, na który składają się środki: 

wolnościowe, terapeutyczno-wolnościowe i  terapeutyczno-izolacyjne 
(art.  93a);

 — zasad stosowania środków (art.  93b);
 — kategorii sprawców, wobec których można zastosować środki zabezpie-

czające (art.  93c);
 — czasu stosowania środków zabezpieczających (art.  93d);
 — obowiązków związanych ze stosowaniem poszczególnych środków za-

bezpieczających (art.  93e–93g);
 — podstawy stosowania środków karnych tytułem środka zabezpieczające-

go (art.  99).
Z racji przyjęcia powyższego systemowego opisu normatywnego uchy-

lono dotychczas obowiązujące art.  93–98 k.k. W  aktualnym ujęciu przepi-
sy art.  93a–93c są ściśle ze sobą powiązane, zaś ich zakresy się krzyżują. 
Oznacza to, że co do zasady, każdy ze środków określonych w art.  93a k.k., 
przy zastosowaniu zasad określonych w art.  93b k.k., można stosować 
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do każdego sprawcy określonego w art.  93c k.k., na czas określony 
w art.  93d k.k. Wyjątek wprowadzono jedynie w  odniesieniu do najsurow-
szego ze środków zabezpieczających, czyli orzeczenia pobytu w  zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym, który będzie można orzec jedynie wtedy, gdy 
ustawa tak stanowi3.

Dodatkowo warto zauważyć, że obowiązująca obecnie regulacja wpraw-
dzie w  pewnym stopniu rozszerza możliwość stosowania środków zabezpie-
czających, zwłaszcza z  uwagi na rozszerzenie katalogu tych środków oraz 
stworzenie możliwości orzekania ich wobec szerszej grupy sprawców, to jed-
nocześnie zaostrza przesłanki ich stosowania. Środki zabezpieczające można 
obecnie orzec wobec sprawcy:
 a) co do którego umorzono postępowanie o  czyn zabroniony popełniony 

w  stanie niepoczytalności;
 b) w razie skazania za przestępstwo o  czyn zabroniony popełniony w  sta-

nie poczytalności ograniczonej w znacznym stopniu;
 c) w razie skazania za przestępstwo określone w art. 148, art. 156, art. 197, 

art. 198, art. 199 § 2 lub art. 200 § 1, popełnione w związku z zaburze-
niem preferencji seksualnych;

 d) w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego za-
wieszenia za umyślne przestępstwo określone w  rozdziałach: XIX, 
XXIII, XXV lub XXVI, popełnione w  związku z  zaburzeniem osobo-
wości o  takim charakterze lub nasileniu, że zachodzi co najmniej wy-
sokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z  użyciem 
przemocy lub groźbą jej użycia;

 e) w razie skazania za przestępstwo popełnione w  związku z  uzależnie-
niem od alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działają-
cego środka.
Warto zauważyć, że użycie przez ustawodawcę w  przytoczonym powy-

żej unormowaniu określenia „sprawca”, przesądza w  mojej ocenie, iż ma on 

 3 Por. T. Kalisz, A. Kwieciński, Projektowane zmiany w  zakresie stosowania i  wykonywa-
nia leczniczych środków zabezpieczających (uwagi do projektu ustawy – kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw w  wersji z  17 kwietnia 2014 r.), Przegląd Więziennictwa 
Polskiego 2014, nr 83, s.  27.
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zastosowanie jedynie do grupy podmiotów umieszczonych w art.  18 §  1 k.k. 
(sprawca pojedynczy, współsprawca, sprawca polecający). 

W związku z  powyższym, nie można stosować go względem niespraw-
czych form popełnienia przestępstwa w  postaci podżegania i  pomocnictwa4. 
W  tym miejscu przypomnieć trzeba, że podżegacz i  pomocnik popełniają 
„własne” przestępstwa i  jako postacie zjawiskowe przestępstwa są one zreali-
zowane, w  odróżnieniu od postaci sprawczych w  momencie realizacji zna-
mion tych postaci zjawiskowych, w  momencie zakończenia nakłaniania lub 
udzielania pomocy5. Jednakże wskazuje się także, że obecnie nie ma podstaw 
do ograniczenia środków zabezpieczających tyko do sprawców w rozumieniu 
art.  18 § 1 k.k.6

Zasady stosowania środków zabezpieczających

Uwagi ogólne

Środki zabezpieczające, zwłaszcza te o  charakterze leczniczo-izolacyj-
nym, są tak dolegliwymi sposobami oddziaływania na sprawcę czynu za-
bronionego, że ich stosowanie musi odbywać się według szczególnych zasad, 
które powinny mieć charakter rygorystyczny, prowadząc do wyjątkowości 
ich stosowania. Analiza przepisów Kodeksu karnego prowadzi do wniosku, 
że ustawodawca określił orzekanie środków zabezpieczających według czte-
rech zasad: niezbędności (konieczności), proporcjonalności, obligatoryjności 
i  wysłuchania biegłych7. Można stwierdzić, że zgodnie z  wolą ustawodaw-
cy, lecznicze środki zabezpieczające zarówno izolacyjne, jak i  nieizolacyjne, 
mogą być orzeczone tylko wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne, a  inny 

 4 J. Postulski, Środki zabezpieczające jako forma reakcji karnej, GSP 2008, nr 1, s.  313.
 5 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2002 r., sygn. II AKa 112/02, KZS 2002, 

nr 12, poz. 51.
 6 Por. A. Grześkowiak (red.), K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz do art.  93b k.k., War-

szawa 2018, teza 2, Legalis; A. Barczak-Oplustil, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. 
Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s.  688.

 7 Por. K. Gierowski, L. K. Paprzycki, Niepoczytalność i  psychiatryczne środki zabezpiecza-
jące. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i  psychologiczne, War-
szawa 2013, s.  10, Legalis.
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sposób postępowania wobec sprawcy czynu zabronionego nie może zapobiec 
ponownemu popełnieniu przez podejrzanego (oskarżonego) czynu zabronio-
nego, społeczna szkodliwość czynu popełnionego i  tego grożącego jest wy-
soka, co nakazuje obligatoryjne orzeczenie takiego środka, jednak zawsze po 
zapoznaniu się przez sąd na rozprawie, a  wyjątkowo także na posiedzeniu 
(art.  354 k.p.k.), również z  ustną opinią biegłych: psychiatrów, psychologa, 
a  także w  określonych przypadkach z  opinią lekarza seksuologa8, psycho-
loga seksuologa9 lub biegłego w  przedmiocie uzależnienia. Opisane zasady 
obowiązywały również w  kodeksach karnych z  lat 1932 i  196910, i  dotyczą 
wszystkich leczniczych środków zabezpieczających.

Jak wskazano wcześniej, nowe przepisy doprowadziły do zaostrzenia 
przesłanek orzekania środków zabezpieczających, czego konsekwencją jest 
zwiększenie kryteriów gwarancyjności stosowania środków zabezpieczają-
cych. Ich orzeczenie możliwe jest bowiem tylko wówczas, gdy jest to: 
 — konieczne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu 

zabronionego, zaś w przypadku orzeczenia środka izolacyjnego w posta-
ci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, czynu zabronionego o znacznej 
społecznej szkodliwości, a  inne środki karne nie są wystarczające; 

 — proporcjonalne do stopnia społecznej szkodliwości czynu, który spraw-
ca może popełnić oraz prawdopodobieństwa jego popełnienia;

 — uwzględniające potrzeby i postępy terapii i  terapii uzależnień;
 — wykonalne, zaś w  przypadku pobytu w  zakładzie psychiatrycznym, 

określone w ustawie.
Ustawa dopuszcza przy tym orzeczenie wielu środków wobec tego sa-

mego sprawcy, przy spełnieniu wskazanych wymogów wobec wszystkich 
orzekanych środków.

 8 Por. M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s.  195–
–196; R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s.  187–188; 
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2009, s.  369–370.

 9 Szerzej co do opinii seksuologicznej i  opinii psychologicznej: E. Eichstaedt, P. Gałecki, 
A. Depko, Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w  sprawach 
karnych, nieletnich oraz wykroczeń, Warszawa 2014, s.  251 i n.

 10 Tak: L. K. Paprzycki, Umieszczenie w  szpitalu psychiatrycznym (art.  99 i  100 §  1 k.k.) 
w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego, Problemy Praworządno-
ści 1988, nr  2, s.  41–52; tenże, Opiniowanie psychiatryczne i  psychologiczne w  procesie 
karnym, Kraków 2009, s.  135–146.
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Dodatkowo konieczne jest spełnienie przesłanki formalnej w  postaci 
obowiązku wysłuchania przez sąd biegłych określonych specjalności przed 
orzeczeniem w  przedmiocie środków zabezpieczających, zgodnie z  treścią 
art.  354a § 1 k.p.k.

Zasada konieczności

W myśl art.  93b §  1 k.k. sąd może orzec środek zabezpieczający jedy-
nie wówczas, gdy jest to konieczne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu 
przez sprawcę czynu zabronionego. Do materialnych przesłanek zastosowania 
środka zabezpieczającego zalicza się popełnienie przez sprawcę czynu zabro-
nionego związanego z  jego chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym 
lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego i  istnienie 
realnej obawy przed możliwością popełnienia przez niego w  takich samych 
warunkach kolejnego takiego czynu. Z  przesłanki tej wynika, że stan spraw-
cy w  chwili orzekania musi przedstawiać realne, w  jakiejś czytelnej postaci 
zaktualizowane, zagrożenie dla porządku prawnego, a  zastosowanie środka 
zabezpieczającego musi stanowić niezbędny sposób zapobiegnięcia ponow-
nemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego, zaś przy orzeczeniu 
pobytu w  zakładzie psychiatrycznym, czynu zabronionego o  znacznej spo-
łecznej szkodliwości11. Chodzi o  jednoznaczne ustalenie, że prawdopodobień-
stwo popełnienia czynu nie może być zredukowane bez stosowania środka 
zabezpieczającego12.

Zgodnie z  treścią art.  115 §  1 k.k. czynem zabronionym jest zachowa-
nie o  znamionach określonych w  ustawie karnej. Na gruncie przedmioto-
wego unormowania czynu zabronionego nie można utożsamiać z  przestęp-
stwem, ponieważ zawiera on w  sobie jedynie jego znamiona zaliczane do 
strony przedmiotowej, brak mu natomiast elementu winy13. Przez chorobę 
psychiczną należy rozumieć choroby wywołane czynnikami organicznymi 
bądź czynnościowymi zaburzeniami dotyczącymi intelektu, woli lub innych 
aspektów życia psychicznego człowieka (np. schizofrenia, cyklofrenia, padacz-

 11 Por. A. Grześkowiak (red.), K. Wiak, dz. cyt., teza 3.
 12 Por. K. Postulski, Glosa do wyroku SN z dnia 6 listopada 2014 r., IV KK 145/14, Legalis.
 13 R. Góral, dz. cyt., s.  216.
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ka, otępienie miażdżycowe). Za upośledzenie umysłowe uważa się wrodzo-
ny niedorozwój umysłowy bądź obniżenie sprawności umysłowej wywołane 
urazami zewnętrznymi, które przejawia się niską sprawnością umysłową14. 
„Uzależnienie” od alkoholu lub innego środka odurzającego to stan o charak-
terze ciągłym i  powtarzalnym, którego przejawem jest konieczność zażywa-
nia w  określonych odstępach czasu przez daną osobę jednego z  powyższych 
środków dla zachowania sprawności funkcji organizmu.

Orzeczenie środka zabezpieczającego powinno mieć charakter koniecz-
ny i uzasadniony tym, że „inne środki prawne określone w tym kodeksie lub 
orzeczone na podstawie innych ustaw nie są wystarczające”. Wyrażona zasada 
subsydiarności wskazuje, iż sąd powinien rozważyć w  należyty sposób, czy 
prawdopodobieństwo popełnienia przez sprawcę nowego czynu zabronione-
go może być zredukowane w  drodze leczenia bez orzeczenia środka zabez-
pieczającego. Istnieje bowiem możliwość zastosowania środków o  charakte-
rze izolacyjnym przewidzianych w  ustawie o  przeciwdziałaniu narkomanii, 
ustawie o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi czy 
ustawie o  ochronie zdrowia psychicznego. Wymagają one, w  przeciwieństwie 
do środków zabezpieczających, zgody pacjenta lub zastępczej zgody sądu ro-
dzinnego. Rozważyć należy także wdrożenie innych, nieizolacyjnych metod 
leczenia chorób psychicznych czy uzależnień (psychoterapia, działalność wy-
chowawcza, edukacyjna, grupy wsparcia itd.). Sąd każdorazowo winien za-
tem ocenić ewentualną skuteczność alternatywnych środków oddziaływania15. 
W  razie orzeczenia środków zabezpieczających niezbędne jest wykazanie 
w  uzasadnieniu orzeczenia okoliczności wskazujących na to, że in concreto 
sięgnięcie po te środki było niezbędne, gdyż zastosowanie innych form od-
działywania byłoby niewystarczające. Dookreślenie zasady konieczności na-
stępuje przez dodatkową gwarancję, że pobyt w  zakładzie psychiatrycznym 
może nastąpić tylko przy szczególnym uzasadnieniu prewencyjnym. W  myśl 
art.  93b §  1 k.k. środek zabezpieczający w  postaci pobytu w  zakładzie psy-
chiatrycznym można orzec, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez 

 14 A. Grześkowiak (red.), M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak, F. Ciepły, S. Hypś, D. Szelesz-
czuk, Prawo karne, Warszawa 2007, s.  117.

 15 Por. I. Zduński, dz. cyt., s.  54.
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sprawcę czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości. Oznacza to, 
że ocena społecznej szkodliwości zarówno popełnionego czynu, jak i  czynu 
objętego prognozą, jest elementem sine qua non orzeczenia wymienionych 
środków zabezpieczających16. Przy czym zasadny wydaje się pogląd, że pod-
stawą zastosowania izolacji sprawcy w  zamkniętym zakładzie nie jest pro-
gnoza naruszenia porządku prawnego, lecz retrospektywna ocena naruszenia 
tego porządku w  ściśle określony sposób, tj. czynem o  znacznej społecznej 
szkodliwości17.

Zatem przy orzekaniu środków zabezpieczających niewątpliwie należy 
uwzględnić stopień społecznej szkodliwości i wziąć go pod uwagę przy wybo-
rze odpowiedniego do tego stopnia środka. Ocena taka winna być dokonana 
zgodnie z wymogami art. 115 § 2 k.k., tj. powinna odnosić się ściśle do oko-
liczności związanych z  samym czynem – z  jego stroną przedmiotową i  pod-
miotową. W żadnym wypadku nie można stwierdzić, że konkretna kategoria 
przestępstw (np. przeciwko życiu i  zdrowiu) może być z  góry uznana za ka-
tegorię społecznie szkodliwą. Ocena taka winna być dokonana zawsze indy-
widualnie w  stosunku do konkretnego popełnionego czynu zabronionego18. 
Sąd, stosując jakikolwiek środek zabezpieczający, a  tym bardziej w  postaci 
pobytu w  szpitalu psychiatrycznym, zobligowany jest każdorazowo wykazać, 
dlaczego uznaje w  konkretnej sprawie, że prognozowany stopień społecznej 
szkodliwości czynu zabronionego jest wyższy niż w  przypadku „zwykłego” 
przestępstwa, gdzie wystarczające jest, aby stopień społecznej szkodliwości 
był wyższy niż znikomy. W  orzecznictwie wskazuje się, że celem wprowa-
dzenia wymogu znacznego stopnia społecznej szkodliwości czynu jest wyeli-
minowanie sytuacji, w  których dochodziłoby do stosowania środka izolacyj-
nego wobec sprawców o  mniejszej szkodliwości społecznej, choćby rokowali 
oni powrót do takich czynów w  przyszłości. Nie ma natomiast przeszkód, 

 16 Por. J. Misztal-Konecka, J. Konecki, Orzekanie w  postępowaniu karnym ośrodku zabez-
pieczającym umieszczenia w  zakładzie psychiatrycznym, PS 2007, nr  11–12, s.  118 i  n.; 
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, red. M. Królikowski, R. Zawłoc-
ki, Warszawa 2017, teza 6, Legalis.

 17 Tak: R. Zawłocki, Pojęcie i  funkcje społecznej szkodliwości czynu w  prawie karnym, 
Warszawa 2007, s.  386 i n.

 18 Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2004 r., sygn. II KK 210/04, LEX nr 155024.
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by wobec sprawców takich czynów stosować inne środki zabezpieczające, 
wymienione w art.  93a k.k. Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu 
zabronionego nie mają wpływu kwestie związane z  zagadnieniami zdrowia 
psychicznego sprawcy, a  co za tym idzie możliwe perspektywy jego wylecze-
nia19. Poza wpływem na stopień społecznej szkodliwości, która to przesłanka 
decyduje w  głównej mierze o  wyborze adekwatnego środka zabezpieczające-
go, pozostaną często rozważania z  opinii biegłych dla przykładu dotyczące 
pewnej propozycji związanej z  pozytywną prognozą leczenia ambulatoryjne-
go podejrzanego20. Wskazany przepis wyklucza możliwość orzekania pobytu 
w zakładzie psychiatrycznym sprawcy, który popełnił kilka drobnych czynów 
zabronionych, nawet jeśli wzięte razem mogłyby przesądzać o  uznaniu go za 
niebezpiecznego.

Do istoty zasady konieczności należy również obowiązek zaprzestania 
dalszego stosowania środka zabezpieczającego i  jego uchylenia, gdy upada 
przesłanka jego stosowania, tj. gdy dalsze jego stosowanie nie jest już ko-
nieczne, zgodne z  treścią art.  93b §  2 k.k. W  przypadku podstawy do uchy-
lenia środka zabezpieczającego nie zachodzi już prawdopodobieństwo po-
nownego popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego, zaś w  przypadku 
uchylenia środka polegającego na pobycie w  zakładzie psychiatrycznym brak 
konieczności jego dalszego stosowania wynikać musi z wyeliminowania prze-
słanki prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przez sprawcę czynu za-
bronionego o znacznej społecznej szkodliwości. Zwalniając z pobytu w zakła-
dzie psychiatrycznym, można orzec wobec sprawcy co najmniej jeden z wol-
nościowych środków zabezpieczających, przy czym orzeczenie tego środka 
wolnościowego musi nastąpić w  orzeczeniu o  uchyleniu pobytu w  zakładzie 
psychiatrycznym21. Należy przy tym podkreślić, że wyleczenie sprawcy nie 
jest warunkiem koniecznym zwolnienia, o  ile same postępy leczenia pozwa-
lają przyjąć, że nie istnieje już wysokie prawdopodobieństwo ponownego 

 19 Postanowienie SA w  Krakowie z  dnia 12 listopada 2002 r., sygn. II AKz 448/02, 
KZS 2002, nr 11, poz. 9.

 20 Postanowienie SN z dnia 17 grudnia 2010 r., sygn. V KK 383/10, Prokuratura i Prawo 
2011, dodatek Orzecznictwo, nr 4, poz. 3.

 21 Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art.  93c, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, 
Warszawa 2017, teza 10, Legalis.
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popełnienia przez niego czynu zabronionego o  znacznej społecznej szkodli-
wości22. Środek zabezpieczający może zostać uchylony jeszcze przed rozpo-
częciem jego wykonywania, jeśli ujawnią się okoliczności, wskazujące na to, 
że stan zdrowia skazanego uległ poprawie, i  nie zachodzi już niebezpieczeń-
stwo popełnienia przez niego czynu zabronionego bądź czynu zabronionego 
o  znacznej społecznej szkodliwości23.

Podnieść należy, że wobec sprawcy, wobec którego był już wcześniej 
stosowany i  uchylony środek zabezpieczający, możliwe jest ponowne zasto-
sowanie środka zabezpieczającego. Jako przesłankę ponownego orzeczenia 
tegoż środka ustawodawca określa zachowanie sprawcy po uchyleniu środka, 
które wskazuje, że zachodzi konieczność stosowania środków zabezpieczają-
cych. Ustalając ową konieczność, sąd powinien oprzeć się na zasadach ko-
nieczności, subsydiarności i  proporcjonalności. Ustawodawca określa jednak 
granice czasowe możliwości ponownego orzeczenia środka zabezpieczającego, 
które może zostać wydane nie później niż w  ciągu 3 lat od uchylenia środ-
ka zastosowanego poprzednio. Uchylenie środka zabezpieczającego ma zatem 
charakter warunkowy, a  trzyletni termin po uchyleniu jest swoistym okre-
sem próby24. W  trybie art.  93d §  6 k.k. sąd może ponownie orzec „ten sam 
lub inny środek, o  którym mowa w art.  93a §  1 pkt  1–3”. Środki, o  których 
mowa w art.  93a §  1 pkt  1–3 k.k. to środki zabezpieczające o  charakterze 
wolnościowym w  postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu, terapii, te-
rapii uzależnień. Autorzy uzasadnienia projektu nowelizacji Kodeksu karne-
go wskazali, że przepis ten umożliwia ponowne orzeczenie wyłącznie środka 
wolnościowego25. Wskazuje się także, że przepis wydaje się sformułowany 
niejednoznacznie, co może w  zależności od przyjętej interpretacji prowadzić 
do wniosku o możliwości orzeczenia tylko środka wolnościowego lub o moż-
liwości orzeczenia także pobytu w  zakładzie psychiatrycznym, w  przypadku 

 22 Por. A. Muszyńska, Środki zabezpieczające o  charakterze leczniczym według kodeksu 
karnego z  1997 r., [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 5, red. L. Bogunia, Wro-
cław 1999, s.  116 i n.

 23 Por. post. SN z dnia 25 lutego 2009 r., I KZP 34/08, OSNKW 2009, nr 5, poz. 35.
 24 Tak: A. Grześkowiak (red.), K. Wiak, dz. cyt., teza 5.
 25 Tak samo: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art.  93c…; A. Wilkowska- 

-Płóciennik, [w:] R. Stefański, Kodeks Komentarz do art.  93d, pkt B3, Legalis.
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uchylenia tego samego środka zabezpieczającego26. Pojawiło się również sta-
nowisko postulujące dopuszczenie możliwości ponownego orzeczenia także 
środka o charakterze izolacyjnym27, przy czym podkreśla się, że nie ma moż-
liwości ponownego zastosowania środka, o którym mowa w art. 93a § 2 k.k.28

Zasada proporcjonalności

Na wstępie należy podkreślić, że zasadzie proporcjonalności odpowiada 
przede wszystkim katalog wymienionych środków zabezpieczających, których 
kolejność uwzględnia stopień dolegliwości. 

Zasada proporcjonalności określona w art. 93b § 3 k.k. stanowi, że śro-
dek zabezpieczający sposób jego wykonania powinien:
 1) być odpowiedni do stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronione-

go, który sprawca może popełnić;
 2) być odpowiedni do prawdopodobieństwa popełnienia tego czynu;
 3) uwzględniać potrzeby i postępy w  terapii lub terapii uzależnień;
 4) być możliwy do wykonania.

Doprecyzowaniem zasady proporcjonalności jest wskazanie, że w  przy-
padku, gdy orzeczony środek lub sposób jego wykonania stał się nieodpo-
wiedni lub wykonywanie środka nie jest możliwe, sąd może zmienić ten śro-
dek na inny, bądź też zmienić sposób wykonywania orzeczonego środka.

Należy przyjąć, że zasada proporcjonalności ma stanowić przeszkodę 
zwłaszcza dla stosowania środka zabezpieczające polegającego na pobycie w za-
kładzie psychiatrycznym wobec sprawców drobnych, czy nawet średnich czy-
nów zabronionych, bądź też w wypadku, gdy prawdopodobieństwo ponowne-
go popełnienia czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości nie jest 
wysokie lub może być zredukowane w inny sposób niż poprzez zastosowanie 
izolacyjnego środka zabezpieczającego (ultima ratio pozbawienia wolności)29. 

 26 Por. A. Grześkowiak (red.), K. Wiak, dz. cyt., teza 5.
 27 I. Zgoliński [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016, 

s.  520; M. Pyrcak-Górowska [w:] Kodeks karny, red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX/el.2016, 
komentarz do art.  93d, Nb 21.

 28 A. Barczak-Oplustil, dz. cyt., s.  772.
 29 Por. postanowienie SN z  4 listopada 2002 r., III KKN 269/01, Legalis; A. Wilkowska-

-Płóciennik, Stosowanie leczniczych środków zabezpieczających, Prokuratura i  Prawo 
2008, nr 12, s.  73 i n.
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Realizacja zasady proporcjonalności przejawia się zatem w  tym, że za-
stosowanie środka o  charakterze nieizolacyjnym stanowi jedyny skuteczny 
sposób zapobiegnięcia ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu za-
bronionego związanego z  jego chorobą psychiczną, upośledzeniem umysło-
wym, innym zakłóceniem czynności psychicznych, zaburzeniem preferencji 
seksualnych, zaburzeniem osobowości o  takim charakterze lub nasileniu, że 
sprzyja ono popełnieniu czynów łączących się z przemocą lub groźbą jej uży-
cia, bądź też z  uzależnieniem od alkoholu, środka odurzającego lub innego 
podobnie działającego środka. Natomiast w  przypadku zastosowania środka 
o  charakterze izolacyjnym jego skuteczność musi prowadzić do zapobiegnię-
cia ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego o  znacznej 
społecznej szkodliwości związanego z  jego chorobą psychiczną, upośledze-
niem umysłowym lub zaburzeniem preferencji seksualnych30. Zarówno czyn 
popełniony, jak i czyn objęty prognozowaniem muszą pozostawać w związku 
z  co najmniej jedną ze wskazanych wyżej dysfunkcji psychicznych spraw-
cy. Poza zakresem regulacji pozostają te sytuacje, w  których sprawca, mimo 
wymaganej niezdolności psychicznej, popełnił czyn zabroniony, jednak bez 
związku z  tą niezdolnością. 

Sąd, podejmując decyzję o zastosowaniu środka zabezpieczającego, mu-
si rozważyć, czy prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez tego 
sprawcę czynu zabronionego, związanego z  jego niesprawnością psychiczną, 
jest na tyle wysokie, że tylko zastosowanie środka zabezpieczającego może te-
mu zapobiec. Warto przy tym wskazać, że prawdopodobieństwo definiowane 
jest jako: „możliwość, szansa wydarzenia się czegoś”31. Wykładnia językowa 
tego pojęcia zdaje się nie budzić wątpliwości. Na marginesie trzeba nadmie-
nić, że w projekcie zmian kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. proponowano 
zmianę pojęcia „prawdopodobieństwo” na termin „ryzyko”32. Jednak z  uwagi 
na tożsamość znaczeniową tych pojęć, a w  rezultacie brak rzeczywistej mo-

 30 Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art.  1–116, red. M. Królikowski, 
R. Zawłocki, Warszawa 2017, teza 11, Legalis.

 31 Por. E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s.  646; tenże, 
Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, Warszawa 1997, s.  985; tenże, Wielki słownik 
wyrazów obcych. PWN, Warszawa 2003, s.  114.

 32 Szerzej: I. Zduński, dz. cyt., s.  56–57.
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dyfikacji zakresu znaczeniowego analizowanej normy, prawodawca pozostał 
przy dotychczasowym sformułowaniu33. 

Podkreślenia wymaga, że ocena „wysokiego prawdopodobieństwa” musi 
wynikać z całokształtu okoliczności towarzyszących popełnieniu czynu zabro-
nionego. Samo tylko przypuszczenie, dopuszczalność możliwości popełnienia 
czynu zabronionego, zatem taka sytuacja, w której możliwość tę uznaje się je-
dynie za niewykluczoną, nie jest wystarczające34. Dlatego też dla prawidłowej 
oceny „stopnia prawdopodobieństwa” popełnienia przez sprawcę ponownie 
czynu zabronionego niezbędne jest, poza specjalistyczną opinią biegłych leka-
rzy psychiatrów i psychologa wypowiadających się w danej kwestii, także do-
konanie analizy tego prawdopodobieństwa z uwzględnieniem dotychczasowej 
linii życia sprawcy, jego uprzedniej karalności oraz obecnej sytuacji życiowej 
połączonej z  prognozowaniem możliwości zaistnienia okoliczności i  warun-
ków sprzyjających zaprzestaniu leczenia i  ewentualnością popełnienia prze-
stępstwa. Zawężenie zaś oceny wyłącznie do oceny dokonanej przez lekarzy 
psychiatrów i  psychologa nie jest pełną oceną istniejącej prognozy ryzyka, 
na którą, poza stanem zdrowia sprawcy, nakładają się także inne czynniki 
życiowe i  społeczne35. W  tym miejscu należy podkreślić, że decyzję o  zasad-
ności stosowania środka zabezpieczającego podejmuje sąd, a nie biegli. Biegli 
ustalają natomiast, jaki jest stan zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabro-
nionego i  formułują medyczną prognozę prawdopodobieństwa popełnienia 
przez taką osobę czynu zabronionego określonej kategorii w przyszłości. Rze-
czą sądu natomiast jest zdecydowanie czy takie ryzyko, jakie ustalą biegli, 
popełnienia takiego rodzaju czynu powoduje, że uznać trzeba, iż pozostawie-
nie tej osoby na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku 
prawnego36. Niebezpieczeństwo ma charakter poważny, jeżeli pozostawanie 

 33 Por. L. K. Paprzycki, Psychiatryczne środki zabezpieczające w  projekcie nowelizacji 
Kodeksu karnego z  1997 r., [w:] Między nauką a  praktyką prawa karnego. Księga 
jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, red. S. Żółtek, Warszawa 2014, s.  268.

 34 Postanowienie SA w Lublinie z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. II AKzw 535/10, LEX nr 628247.
 35 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2001 r., sygn. II AKz 180/01, Pro-

kuratura i Prawo 2002, dodatek Orzecznictwo, nr 3, poz. 22.
 36 K. Zgryzek, Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w pol-

skim procesie karnym, Katowice 1989, s.  126–127.
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sprawcy na wolności grozi realnie popełnieniem przez niego czynu zabronio-
nego o  znacznej społecznej szkodliwości37.

Przesłanka wysokiego prawdopodobieństwa ma więc charakter stricte 
oceny, jest trudno weryfikowalna i  rodzi niebezpieczeństwo daleko idącej ar-
bitralności w  zakresie orzekania środków zabezpieczających. Trudno jedno-
znacznie wskazać, na jakich ustaleniach faktycznych sąd dokonujący predyk-
cji kryminalnej miałby oprzeć ocenę stopnia prawdopodobieństwa popełnie-
nia w  przyszłości czynu zabronionego, zwłaszcza w  przypadku, gdy sprawca 
nie ujawnił woli popełnienia takiego czynu, nie zrealizował znamion przy-
gotowania lub usiłowania czynu zabronionego, groźby itd. Nawet biorąc pod 
uwagę takie klasyczne ogólne czynniki prognostyczne, jak: okoliczności spra-
wy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, sposób ży-
cia przed popełnieniem czynu zabronionego i zachowanie się po popełnieniu 
czynu, może się okazać, że podstawą orzeczenia środka zabezpieczającego 
finalnie będzie jedynie intuicja, ewentualnie rachunek prawdopodobieństwa 
oparty na bazie dość swobodnie dobieranych parametrów, z których i  tak nie 
da się wywieść realnego związku kauzalnego sięgającego aż do prognozowa-
nego zachowania sprawcy. Ustawodawca zobowiązuje organ stosujący prawo 
nie tylko do prognostycznego ustalenia rodzaju przestępstwa, które sprawca 
może popełnić, a więc określenia dobra chronionego, które jest zagrożone, ale 
wymaga określenia stopnia społecznej szkodliwości czynu, który sprawca być 
może popełni. Przepis art. 115 § 2 k.k. daje podstawę wyłącznie do oceny ro-
dzaju i  charakteru naruszonego już dobra, rozmiaru wyrządzonej już szkody, 
okoliczności popełnienia dokonanego już czynu, wagi naruszonych tym czy-
nem obowiązków i  reguł ostrożności oraz ich stopnia, i  towarzyszących już 
popełnionemu czynowi postaci zamiaru i  motywacji sprawcy. Ustawodawca 
zobowiązuje organy orzekające o zastosowaniu środków zabezpieczających do 
prognozowania zdarzeń przyszłych, które być może nigdy nie nastąpią, a ma-
ją stać się punktem odniesienia dla poszanowania zasad konieczności, sub-
sydiarności i proporcjonalności38. Warto podnieść, że Rzecznik Praw Obywa-

 37 Uchwała SN z  dnia 12 października 1972 r., sygn. VI KZP 51/72, OSNKW 1972, 
nr 12, poz. 183.

 38 Por. A. Grześkowiak (red.), K. Wiak, dz. cyt., teza 6.
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telskich pismem z  dnia 23 grudnia 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego 
(566.2.2015. KLS/MK) wniósł o  stwierdzenie niezgodności art.  93b §  3 k.k. 
w  zakresie, w  jakim nakłada na sąd obowiązek określenia stopnia społecznej 
szkodliwości czynu zabronionego, który sprawca może popełnić, oraz praw-
dopodobieństwa jego popełnienia w  przyszłości – z art.  42 ust.  1, z art.  47, 
z art.  2 w  zw. z art.  31 ust.  3 Konstytucji RP oraz z art.  30 Konstytucji39. 

Orzeczenie sądu w  przedmiocie zastosowania środka zabezpieczającego 
musi zapaść w  rezultacie przyjęcia wysokiego prawdopodobieństwa ponow-
nego popełnienia czynu zabronionego, co można określić za Z. Ćwiąkalskim 
jako „praktyczną pewność”40. Podobnie przesłankę tę na gruncie poprzedniej 
regulacji interpretował B. Kolasiński, przyjmując, że ocena stopnia prawdo-
podobieństwa jest w  istocie prognozą dotyczącą zachowania sprawcy czynu 
zabronionego w  przyszłości, opierając się zarówno na ustaleniach dotyczą-
cych postawionego mu zarzutu, jak i  dotyczących stanu zdrowia psychiczne-
go, a więc na wyczerpująco zebranym materiale osobopoznawczym41.

Prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez sprawcę czynu za-
bronionego musi być realne, tzn. musi wynikać ze znacznego stopnia możliwo-
ści jego urzeczywistnienia. Jako przykład można podać bezkrytyczny stosunek 
sprawcy do własnych wcześniejszych doznań psychotycznych, niedostrzeganie 
z  jego strony potrzeby leczenia się i brak zamiaru leczenia się po zwolnieniu 
ze szpitala. W takiej sytuacji wielce prawdopodobny jest bowiem nawrót jego 
choroby i płynących z niej zachowań agresywnych, które mogą wywołać sku-
tek w  postaci popełnienia czynu zabronionego w  stanie niepoczytalności42.

Orzeczenie izolacyjnego środka zabezpieczającego wymaga szczególnej 
rozwagi oraz wyważenia, że w  określonym przypadku nie istnieją żadne in-
ne środki prawne, które mogłyby skutecznie zapobiec ponownemu popełnie-
niu przez sprawcę czynu zabronionego o  znacznej społecznej szkodliwości. 

 39 Cyt za: tamże.
 40 Zob. Z. Ćwiąkalski, [w:] Kodeks karny, Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, Warsza-

wa 2014, s.  1212.
 41 Zob. B. Kolasiński, Glosa do postanowienia SN z dnia 11 grudnia 1989 r., III KKN 219/97, 

Prokuratura i Prawo 2000, nr 11, s.  100 i n.
 42 Postanowienie SA w  Krakowie z  dnia 6 grudnia 2000 r., sygn. II AKz 460/00, 

KZS 2000, nr 12, poz. 26.
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Zgodnie z  przywołaną zasadą proporcjonalności w  jednym z  orzeczeń Sądu 
Najwyższego podkreślono, iż przed podjęciem decyzji o  zastosowaniu najda-
lej idącego środka zabezpieczającego w  postaci umieszczenia w  zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym, sąd powinien przeprowadzić swego rodzaju test 
przez rozważenie, jaką karę, gdyby nie stan niepoczytalności sprawcy czynu 
zabronionego, należałoby sprawcy, za popełnienie takiego czynu zabronione-
go, wymierzyć. Tylko w przypadku, gdy nie ma wątpliwości, że właściwą karą 
dla takiego sprawcy za popełnienie zarzucanego mu czynu (gdyby mógł po-
nosić odpowiedzialność karną) byłaby bezwzględna kara pozbawienia wolno-
ści, sąd powinien podjąć decyzję o umieszczeniu takiej osoby w zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym. W  sytuacji, gdyby sąd uznał, że karą adekwatną 
do wagi popełnionego czynu byłaby kara o  charakterze wolnościowym, sto-
sowanie tego środka zabezpieczającego mogą uzasadniać wyłącznie szczegól-
ne okoliczności tego czynu43. W obecnym stanie prawnym postulat ten, poza 
orzekaniem pobytu w  zakładzie psychiatrycznym sprawcy niepoczytalnego, 
traci na swej istotności, ponieważ obecna konstrukcja środków zabezpiecza-
jących nakazuje wymierzać je obok kary za popełnione przestępstwo, a  nie, 
jak to miało miejsce pod rządami poprzednich przepisów, zamiast kary44.

W dalszej części przepisu art.  93b §  3 k.k. ustawodawca wskazuje, iż 
orzeczenie rodzaju oraz sposobu wykonywania środka zabezpieczającego 
powinno uwzględniać potrzeby i  postępy w  terapii lub terapii uzależnień. 
Wskazany przepis podkreśla przede wszystkim leczniczy charakter niektó-
rych środków zabezpieczających oraz konieczność kierowania się przy ich 
stosowaniu wskazaniami wiedzy i  praktyki z  określonej dziedziny medycyny, 
psychiatrii, seksuologii oraz psychologii. 

Dodatkowo podnieść należy, że treść art.  93b §  4 k.k. zawiera klauzulę 
dopuszczalności orzeczenia więcej niż jednego środka zabezpieczającego wo-
bec tego samego sprawcy. Przy czym sąd ma wówczas obowiązek przepro-
wadzenia tzw. testu konieczności i  testu proporcjonalności w  odniesieniu do 
całości reakcji zabezpieczającej, czyli biorąc pod uwagę wszystkie orzekane 
środki zabezpieczające.

 43 Wyrok SN z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. II KK 252/08, LEX nr 491593.
 44 Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art.  1–116…, teza 12.
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Trzeba także wskazać na zasadę gwarancyjną dotyczącą najsurowszego 
środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychia-
trycznym, który stosuje się wyłącznie w  wypadkach określonych w  ustawie, 
czyli w art. 93g k.k. Przepis ten dotyczy obligatoryjnego orzeczenia internacji 
w  zakładzie psychiatrycznym, przy spełnieniu wskazanych przesłanek. Zgod-
nie z  treścią art.  93g §  1 k.k., sąd orzeka pobyt w  odpowiednim zakładzie 
psychiatrycznym wobec sprawcy, co do którego umorzono postępowanie 
o czyn zabroniony popełniony w stanie niepoczytalności określonej w art. 31 
§  1 k.k., jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że popełni on ponow-
nie czyn zabroniony o  znacznej społecznej szkodliwości w  związku z  choro-
bą psychiczną lub upośledzeniem umysłowym. Przy czym w obecnym stanie 
prawnym brak możliwości orzekania izolacyjnego środka zabezpieczającego 
wobec sprawców, których niepoczytalność w  chwili popełnienia czynu wyni-
kała z  innego zakłócenia czynności psychicznych. Art. 93g §  2 k.k. przewi-
duje obligatoryjne orzeczenie internacji w  zakładzie psychiatrycznym, jeżeli 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że popełni on ponownie czyn zabro-
niony o  znacznej społecznej szkodliwości w  związku z  chorobą psychiczną 
lub upośledzeniem umysłowym, przy skazaniu sprawcy za przestępstwo po-
pełnione w  stanie ograniczonej poczytalności określonej w art.  31 §  2 k.k. 
na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, 
karę 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wol-
ności. W  końcu treść art.  93g §  3 k.k. obliguje sąd do orzeczenia pobytu 
w  odpowiednim zakładzie psychiatrycznym wobec sprawcy skazanego za 
przestępstwo określone w art.  148, 156, 197, 198, 199 §  2 lub 200 §  1 k.k., 
popełnione w  związku z  zaburzeniem preferencji seksualnych, na karę po-
zbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, karę 25 lat 
pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności, jeżeli 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że popełni on przestępstwo przeciwko 
życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej w  związku z  zaburzeniem preferencji 
seksualnych.

Obowiązek wysłuchania biegłych

Obowiązek wysłuchania biegłych przed wydaniem orzeczenia w  przed-
miocie środka zabezpieczającego został umieszczony w art.  354a k.p.k. 
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Generalnie w  przypadku orzekania wszystkich środków zabezpieczających 
sąd obowiązkowo wysłuchuje biegłego psychologa. W  sprawach osób nie-
poczytalnych, o  ograniczonej poczytalności lub z  zaburzeniami osobowości, 
albo gdy sąd uzna to za wskazane, oprócz psychologa sąd wysłuchuje co 
najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. W  sprawach osób z  zaburze-
niami preferencji seksualnych, poza biegłymi wskazanymi powyżej, sąd ma 
obowiązek wysłuchać również lekarza seksuologa lub psychologa seksuologa. 
W  sprawach osób uzależnionych, gdy sąd uzna to za wskazane, można rów-
nież wysłuchać biegłego w  przedmiocie uzależnienia. Jeżeli sprawca, wobec 
którego istnieją podstawy do orzeczenia terapii lub terapii uzależnień, wyraża 
zgodę na taką terapię lub terapię uzależnień przepisu o  konieczności wysłu-
chania biegłych nie stosuje się. Sąd może jednak, jeżeli uzna to za wskazane, 
wysłuchać jednego lub więcej wskazanych biegłych.

Na etapie wykonawczym wprowadza się obowiązek wysłuchania psy-
chologa i  jednego lekarza psychiatry, co wynika z  faktu, że w większości wy-
padków będzie to już kolejna opinia psychiatryczna w  sprawie. Ponadto, na 
tym etapie nie jest już możliwe orzeczenie izolacyjnych środków zabezpie-
czających. Pod pojęciem „wysłuchania” należy rozumieć czynność procesową, 
w  trakcie której obecni na posiedzeniu biegły psychiatra i  biegły psycholog 
wydadzą ustne opinie w przedmiocie istnienia in casu ustawowych przesłanek 
dotyczących stosowania środków zabezpieczających45. W szczególności wypo-
wiedź psychiatry powinna dotyczyć zdiagnozowanych u  sprawcy schorzeń 
psychiatrycznych i  sposobów ich leczenia, natomiast psychologa – prognozy 
społeczno-kryminologicznej jego dotyczącej46. Nie jest wystarczające złożenie 
opinii przez biegłych wyłącznie na piśmie, albowiem przepis kategorycznie 
formułuje wymóg złożenia przez biegłych opinii ustnej przed sądem47. Za-
niechanie przez sąd w  jakiejkolwiek formie wysłuchania biegłych psychiatry 

 45 Por. J. K. Gierowski, Psychiatria sądowa w  Polsce – aktualny stan i  perspektywy, Pa-
lestra 2003, nr  7–8, s.  104; M. Tarnawski, Izolacyjno-lecznicze środki zabezpieczające 
w  ujęciu kodeksu karnego z  1997 r., [w:] Rozważania o  prawie karnym. Księga pamiąt-
kowa z  okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora A. Ratajczaka, red. A. Szwarc, 
Poznań 1999, s.  296 i n.

 46 J. K. Gierowski, Psychiatria sądowa w Polsce…, s.  104.
 47 Wyrok SN z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. IV KK 20/08, LEX nr 354825.
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i  psychologa, a  następnie orzeczenie o  zastosowaniu środka zabezpieczające-
go stanowi rażące naruszenie prawa, które zawsze ma istotny wpływ na treść 
orzeczenia. Nieprzeprowadzenie tych dowodów na rozprawie nie pozwa-
la między innymi na jednoznaczne stwierdzenie czy umieszczenie sprawcy 
w zakładzie psychiatrycznym jest konieczne, by zapobiec ponownemu popeł-
nieniu przez niego czynu zabronionego związanego np. z  zaburzeniem oso-
bowości. Przesłuchanie w  trybie art.  354a k.p.k. ma na celu doprecyzowanie 
opinii wydanej uprzednio w sprawie lub wydanie ustnej opinii. Jest to podyk-
towane wolą zapewnienia szybkości i  sprawności postępowania48. Jednocze-
śnie gwarantuje bezpośredniość i  kontradyktoryjność przeprowadzanej czyn-
ności, umożliwia rozstrzygnięcie wątpliwości co do okoliczności danej sprawy 
i  doboru środków zabezpieczających49. Ustawowy wymóg przesłuchania bie-
głych w celu wydania opinii ustnej w przypadkach wymienionych w art. 354a 
§  1 k.p.k. należy uznać za słuszny – regulacja ta ma charakter uściślający50.

Jak wskazano wcześniej, zgodnie z  treścią art.  8 §  1 k.p.k., decy-
zję o  orzeczeniu środka zabezpieczającego podejmuje zawsze samodzielnie 
sąd, na podstawie ustalonych okoliczności popełnienia czynu zabronionego, 
przede wszystkim dotyczących stanu zdrowia psychicznego w  czasie czynu 
i w  chwili orzekania. Te ustalenia wymagają jednak wiadomości specjal-
nych i  to biegłych szczególnych specjalności, ujętych w  opinie przygotowane 
w szczególnym trybie (art. 202 i 203 k.p.k.), i w szczególnym trybie wprowa-
dzone do procesu karnego. Przy czym podkreśla się konieczność skorzystania 
w  tym zakresie nie tylko z  wiedzy psychopatologicznej, lecz także z  wielu 
koncepcji stricte psychologicznych (np. stresu psychologicznego). Dlatego 
w  ostatnich latach zaznaczyła się pozytywna tendencja do coraz powszech-
niejszego korzystania z wiedzy psychologicznej w rozstrzyganiu kwestii zwią-
zanych ze stanem zdrowia psychicznego sprawców czynów zabronionych, 

 48 Por. S. Durczak-Żochowska, Wysłuchanie biegłych, przesłuchanie biegłych czy ustna 
opinia biegłych – wybrane uwagi na tle art.  354a k.p.k., Kwartalnik Sądowy Apelacji 
Gdańskiej 2017, nr 4, s.  50.

 49 J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2017, komentarz do 
art.  354a k.p.k., Legalis.

 50 K. Eichstaedt [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016, 
red. B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Warszawa 2016, s.  399.
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w  tym także do tych aspektów, które dotyczą zasadności stosowania środ-
ków leczniczo-zabezpieczających51. W  związku z  powyższym, coraz częściej 
dochodzi do ścisłej, diagnostycznej współpracy psychologów i  psychiatrów, 
mimo że zgodnie z  treścią art.  202 k.p.k. udział biegłych innych specjalno-
ści możliwy jest jedynie na wyraźny wniosek psychiatrów52, zatem słuszny 
wydaje się postulat53, aby szersze, kompleksowe opinie psychiatryczno-psy-
chologiczne o  zasadności stosowania środków zabezpieczających stanowiły 
integralną część ogólnej opinii o  stanie zdrowia psychicznego oskarżonego. 
Od 2009 roku zasada ta nie dotyczy wydawania opinii o  stanie zdrowia psy-
chicznego oskarżonego w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, kiedy to 
organ procesowy powołuje dodatkowo biegłego lekarza seksuologa (art.  202 
§  3 k.p.k.). Tym bardziej zasadny staje się obowiązek sądu wysłuchania bie-
głych lekarzy psychiatrów, a  zwłaszcza psychologa. Należy przyjąć, że wspo-
mniane wysłuchanie biegłych musi dotyczyć wszystkich ustawowych przesła-
nek stosowania środków zabezpieczających, przy czym rola psychiatry będzie 
się sprowadzać do sformułowania diagnozy i  prognozy lekarskiej, natomiast 
psycholog powinien określić prognozę społeczno-kryminologiczną, opierając 
się na szerokiej diagnozie osobowości sprawcy54.

Charakterystyczne jest, że diagnoza stopnia poczytalności sprawcy nie 
stwarza zazwyczaj poważniejszych trudności. Zdecydowanie większym pro-
blemem dla sądu może być określenie stopnia prawdopodobieństwa popeł-
nienia przez sprawcę czynu zabronionego, czyli prognozowania dalszych, 
przyszłych zagrożeń. Dla psychiatryczno-psychologicznych czynności dia-
gnostycznych związanych z  formułowaniem prognozy ważne są trzy funda-
mentalne pytania odnoszące się, po pierwsze, do oceny osobowości sprawcy, 

 51 Por. K. Gierowski, L. K. Paprzycki, dz. cyt., s.  13.
 52 J. K. Gierowski, Psychologiczna ocena sprawcy czynu zabronionego. Opiniowanie sądo-

wo-psychologiczne w  sprawach o  przestępstwa na tle seksualnym, [w:] J. K. Gierowski, 
T. Jaśkiewicz-Obydzinska, M. Najda, Psychologia w  postępowaniu karnym, Warszawa 
2010, s.  429–464.

 53 A. Gaberle, Dowody w  sądowym procesie karnym. Teoria i  praktyka, Warszawa 2010; 
L. K. Paprzycki, Opiniowanie psychiatryczne i  psychologiczne w  procesie karnym, Kra-
ków 2009.

 54 Tak: K. Gierowski, L. K. Paprzycki, dz. cyt., s.  18.
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w  tym zwłaszcza jej funkcjonalnych i  strukturalnych właściwości z  perspek-
tywy psychopatologii, po drugie – do oceny motywacyjnych warunków czy-
nu zabronionego, oraz po trzecie – do ogólniejszej oceny ryzyka przyszłego 
zachowania na podstawie obu pierwszych, charakterystycznych dla osoby 
sprawcy warunków. Analizując diagnostyczne przesłanki i  metody stawiania 
prognozy, można odwołać się do wyróżnianych w  literaturze przedmiotu po-
działów metod na intuicyjne, statystyczne i kliniczne55.

Warto podkreślić, że w  Polsce nie są stosowane odpowiednie narzędzia 
służące do trafnej i  rzetelnej oceny ryzyka recydywy wśród sprawców prze-
stępstw, w  tym w  szczególności sprawców przestępstw seksualnych – brakuje 
ich tłumaczenia, a  przede wszystkim normalizacji, co prowadzi do wniosku, 
że w warunkach polskich w dalszym ciągu mamy de facto do czynienia z nie-
ustrukturowaną oceną kliniczną, której trafność i  rzetelność jest dalece nie-
wystarczająca. Należy wymagać, aby ocena, czy osoba taka rzeczywiście stwa-
rza wysokie ryzyko, dokonywana była w  sposób metodologicznie poprawny, 
z  wykorzystaniem najpełniejszej wiedzy na temat recydywy, czyli właśnie 
oceny zagrożenia ze strony danego sprawcy. Kryteria, na podstawie których 
dokonywane będą te ustalenia w  toku procedury w  przedmiocie uznania 
sprawcy za stwarzającego ryzyko, muszą być obiektywne, zaś w  przypadku 
stosowanej w Polsce oceny klinicznej z  całą pewnością takie nie są56. 

Warto więc postulować, aby ocena stopnia ryzyka ze strony danego 
sprawcy była dokonywana z  uwzględnieniem najnowszego dorobku wiedzy 
i  osiągnięć nauki w  zakresie oceny ryzyka recydywy. Przy ocenie ryzyka 
recydywy nawet najlepsze dostępne narzędzia diagnostyczne pozwalają co 
najwyżej przewidywać prawdopodobieństwo popełniania zachowań o  okre-
ślonym charakterze, ewentualnie zachowań konkretnego rodzaju (np.: zacho-
wania z  użyciem przemocy, zachowania noszące znamiona agresji seksual-
nej), co jednak nie pozwala wywodzić prostego wniosku, że będzie to czym 
zagrożony taką, a nie inną karą pozbawienia wolności57. 

 55 Szerzej: tamże, s.  29–37, Legalis.
 56 Szerzej na temat oceny ryzyka: I. Zduński, dz. cyt., s.  60–61.
 57 http://www.czpk.pl; M. Bocheński, Populizm penalny w  polskim wydaniu – rzecz 

o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających za-
grożenie, e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2004, nr 2, s.  8–11.
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Zakończenie

Podsumowując poruszoną problematykę, warto podkreślić, że obowią-
zujące regulacje prawne pozostają w  ścisłym, bezpośrednim związku z  psy-
chiatrią i  psychologią sądową. Fakt, że w  świetle obowiązującego prawa sto-
sowanie leczniczych środków zabezpieczających ma przede wszystkim reali-
zować zasadę ochrony społeczeństwa przed sprawcami, izolacji i w  ostatniej 
kolejności leczenia i  poprawy stanu zdrowia, stanowi i w  przyszłości będzie 
stanowić źródło wielu konfliktów między prawnikami a  psychologami sądo-
wymi. Prawnicy uważają, że podejmowane działania terapeutyczno-rehabi-
litacyjne mogą się odbywać jedynie w  warunkach absolutnego bezpieczeń-
stwa, psychiatrzy natomiast mają świadomość, że w  procesie terapii nie da 
się nigdy wykluczyć pewnego marginesu ryzyka. Odstąpienie od izolowania 
pacjentów sądowo-psychiatrycznych w zakładach zamkniętych, a tym samym 
ich integracja ze społeczeństwem będzie możliwa tylko wtedy, gdy zostanie 
wypracowany spójny model postępowania wobec osób zaburzonych psy-
chicznie naruszających prawo, w  którego realizacji uczestniczyć będą nie tyl-
ko specjaliści z  różnych dziedzin, ale przede wszystkim całe społeczeństwo, 
co przy dzisiejszym poziomie świadomości społecznej jest zadaniem bardzo 
trudnym i  skomplikowanym. 

Trzeba podkreślić, jak ważną kwestią jest możliwość łagodnego przej-
ścia od skrajnej izolacji do leczenia w  warunkach wolnościowych, ambulato-
ryjnych, realizowanych dobrowolnie, jedynie pod nadzorem i  kontrolą. Oce-
niając nowe rozwiązania prawne, stwierdzić należy, że stanowią one pewien 
postęp poprzez poszerzenie katalogu wolnościowych środków zabezpieczają-
cych i  stworzenie możliwości ich dostosowania do konkretnego sprawcy, co 
pozwoli na przyspieszenie procesu destygmatyzacji. Stworzono zatem pod-
stawowe warunki do rozwiązań kompleksowych, tj. do kontynuowania lecze-
nia po opuszczeniu zakładu karnego, stosowania nie tylko psychoterapii, lecz 
także leczenia farmakologicznego, czy też stworzenia systemu profilaktyki 
i  prewencji. Ponadto wprowadzono warunki do systemowych i  komplekso-
wych rozwiązań w  kwestii przestępczości seksualnej. Powyższe unormowa-
nia mają z  jednej strony chronić społeczeństwo, z  drugiej zaś nie powinny 
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naruszać godności człowieka i  odbierać mu szansy na zmianę stylu życia. 
Stygmatyzacja nie powinna być trwała, zaś proces destygmatyzacji powinien 
być wolny od działań niepożądanych, karzących i restryktywnych, od działań 
niehumanitarnych i odwetowych58.

 58 S. Sobczak, Światopogląd i  pedagogika, Opieka–Wychowanie–Terapia 2007, nr  3–4, 
s.  71–72.
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Wniosek o umorzenie postępowania 
z powodu niepoczytalności sprawcy 

i zastosowanie środków zabezpieczających

Charakter prawny

Podstawową kwestią wyznaczającą także sposób interpretowania prze-
pisów dotyczących postępowania zainicjowanego wnioskiem prokuratora 
o  umorzenie postępowania z  powodu niepoczytalności sprawcy i  zastosowa-
nie środków zabezpieczających, zwłaszcza dotyczących zakresu kognicji sądu 
w tym postępowaniu oraz uprawnień jego uczestników, jest ustalenie charak-
teru prawnego tytułowego pisma procesowego. 

Analiza poglądów wyrażonych w doktrynie i  judykaturze w tym przed-
miocie pozwala na stwierdzenie, że za bezsporne można uznać jedynie to, 
że wspomniany wniosek stanowi skargę rozumianą largo, czyli jako żądanie 
(wniosek) uprawnionego podmiotu o przeprowadzenie danego postępowania. 
Nie ma natomiast zgodności poglądów, jaki jest charakter owej skargi. 

Zgodnie z pierwszą grupą poglądów, wniosek prokuratora o umorzenie 
postępowania z  powodu niepoczytalności sprawcy i  zastosowanie środków 
zabezpieczających jest wnioskiem o  dokonanie przez sąd czynności sądowej 
w  toku postępowania przygotowawczego1.

 1 Taki pogląd został wyrażony m.in. przez K. Eichstaedta (Środek zabezpieczający w  po-
staci pobytu w  zakładzie psychiatrycznym, wątpliwości związane z  orzekaniem, Proku-
ratura i  Prawo 2016, nr  12, s.  91), W. Kociubińskiego (Orzekanie o  środku zabezpie-
czającym z art.  94 §  1 nowego kodeksu karnego w  świetle nowego kodeksu postępo-
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Na poparcie tego poglądu przytaczane są następujące argumenty:
 — art. 324 k.p.k. został umieszczony w  rozdziale zatytułowanym „Za-

mknięcie śledztwa”, w  przeciwieństwie do dotyczącego wniosku o  wa-
runkowe umorzenie postępowania art.  336 k.p.k., który umieszczono 
w  rozdziale dotyczącym aktu oskarżenia;

 — w przeciwieństwie do wniosku o  warunkowe umorzenie postępowania, 
wniosek o  umorzenie postępowania z  powodu niepoczytalności spraw-
cy i  zastosowanie środków zabezpieczających nie został uznany za za-
stępujący akt oskarżenia;

 — do postępowania w  przedmiocie wniosku o  umorzeniu postępowania 
z  powodu niepoczytalności sprawcy i  zastosowania środków zabezpie-
czających jedynie odpowiednio stosuje się przepisy rozdziału 41 k.p.k. 
„przygotowanie do rozprawy głównej” (art.  354 k.p.k. in principio);

 — wyłączenie stosowania przepisów o  oskarżycielu posiłkowym powo-
dowałoby, jeśli postępowanie w  przedmiocie wniosku miałoby być 
postępowaniem jurysdykcyjnym, że pokrzywdzony byłby pozbawiony 
jakichkolwiek uprawnień, w  tym prawa do zaskarżenia postanowienia 
o umorzeniu postępowania przygotowawczego;

 — umarzając postępowanie sąd stosuje wprost przepisy art. 322 § 2 i 3 k.p.k.;
 — orzeczenie w przedmiocie wniosku o umorzenie postępowania z powo-

du niepoczytalności sprawcy i  zastosowanie środka zabezpieczającego 
niezależnie od tego czy zapada na rozprawie, czy też na posiedzeniu, 
przybiera formę postanowienia;

wania karnego, Przegląd Sądowy 1999, nr  3, s.  129), I. Nowikowskiego (Postępowanie 
w  przedmiocie wniosku o  umorzenie postępowania i  zastosowanie środków zabezpiecza-
jących, [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisła-
wowi Stachowiakowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliń-
ski, Warszawa 2008, s. 280), W. Sycha (Wniosek prokuratora o umorzenie postępowania 
i  zastosowanie środków zabezpieczających jako szczególny rodzaj skargi w  procesie kar-
nym, [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi 
Stachowiakowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, 
Warszawa 2008, s. 368–369), M. Warchoła (Dopuszczalność zaskarżenia przez pokrzyw-
dzonego postanowienia o  umorzeniu postępowania i  zastosowaniu środków zabezpiecza-
jących – uwagi de lege ferenda, [w:] Problemy prawa polskiego i  obcego w  ujęciu histo-
rycznym, praktycznym i  teoretycznym, Warszawa 2008, s.  206–207).
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 — osoba, której dotyczy wniosek jest nadal podejrzaną, nawet jeśli wnio-
sek jest rozpoznawany na rozprawie; zgodnie z art. 380 k.p.k. do osoby 
tej jedynie stosuje się przepisy o oskarżonym2;

 — postanowienie o  zamknięciu śledztwa nie kończy postępowania przy-
gotowawczego, zamyka jedynie proces gromadzenia dowodów w  fazie 
postępowania przygotowawczego3;

 — w razie złożenia wniosku o umorzenie postępowania przygotowawczego 
z powodu niepoczytalności sprawcy otwarta pozostaje kwestia jego me-
rytorycznego zakończenia4. 
Zgodnie z drugim stanowiskiem, jak się wydaje przeważającym w dok-

trynie5 i  judykaturze6, wniosek o  umorzenie postępowania z  powodu niepo-
czytalności sprawcy i  zastosowanie środków zabezpieczających kończy postę-
powanie przygotowawcze, a  tym samym jego rozpoznanie następuje już na 
etapie postępowania jurysdykcyjnego. 

Na poparcie tego stanowiska przywołuje się następujące argumenty:
 — rozpoznanie wniosku o  umorzenie postępowania z  powodu niepoczy-

talności sprawcy i  zastosowanie środków zabezpieczających następuje 
z  reguły na rozprawie (argument z art.  354 pkt  2 k.p.k.), która nie jest 
przewidziana w  stadium postępowania przygotowawczego;

 2 A. Kryże, P. Niedzielak, K. Petryna, T. E. Wirzman, Kodeks postępowania karnego. 
Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2001, s.  620–621.

 3 P. Opala, Składy sądu w  postępowaniu w  przedmiocie umorzenia postępowania i  zasto-
sowania środków zabezpieczających, Studia Iuridica Lublinensia 2010, nr 13, s.  224.

 4 I. Nowikowski, dz. cyt., s.  280.
 5 Za trafnością tego stanowiska opowiadają się m.in.: Z. Brodzisz (Kodeks postępowa-

nia karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, LEGALIS 2019, komentarz do art.  324, 
punkt 6), P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgyzek (Kodeks postępowania karnego. Ko-
mentarz do art.  297–467, t. 2, Warszawa 2011, LEGALIS, komentarz do art.  354), 
W. Marcinkowski (Glosa do uchwały Sądu Najwyższego I  KZP 35/04 z  dnia 25 lutego 
2005 r., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2005, nr  2, s.  139–140), D. Stachurski (Umo-
rzenie postępowania przygotowawczego i  zastosowanie środka zabezpieczającego. Glosa 
do uchwały SN z  dnia 23 kwietnia 2002 r., I  KZP 7/02, Przegląd Sądowy 2013, nr  5, 
s.  130); R. Stefański (rec. książki E. Targońskiej Postępowanie karne dla radców praw-
nych, Wrocław 2011, s.  748), Prokuratura i Prawo 2011, nr 7–8, s.  236.

 6 Zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 35/04, OSNKW 2005, 
z. 2, poz. 14, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2017 r., 
II AKz 534/17, LEX nr 2401046. 
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 — przy orzekaniu w  przedmiocie wniosku wskazanego w art.  324 k.p.k. 
mają zastosowanie przepisy zawarte w  rozdziale 41 k.p.k., regulującym 
przygotowanie do rozprawy głównej;

 — w razie przyjęcia, że postępowanie określone przez art.  354 k.p.k. nie 
ma charakteru postępowania sądowego, nie miałoby sensu wyłączenie 
przewidziane w  punkcie 1. tego artykułu wskazujące, że w  postępowa-
niu zainicjowanym tymże wnioskiem nie stosuje się przepisów dotyczą-
cych oskarżyciela posiłkowego; przepisy dotyczące oskarżyciela posiłko-
wego stosuje się bowiem wyłącznie w postępowaniu jurysdykcyjnym7;

 — materialnoprawną przesłanką wystąpienia z wnioskiem z art. 324 § 1 k.p.k. 
jest po pierwsze ustalenie, że podejrzany dopuścił się czynu w  stanie 
niepoczytalności, a  po drugie stwierdzenie podstawy do zastosowania 
wobec sprawcy środków zabezpieczających. Wystąpienie tych przesła-
nek powinno przy tym wynikać z  materiału dowodowego zebranego 
przez prokuratora w  toku postępowania przygotowawczego, które to 
w zakresie ustaleń faktycznych sprawstwa osoby niepoczytalnej nie róż-
ni się dowodowo od postępowania przygotowawczego, w  następstwie 
którego prokurator kieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko osobie 
w pełni poczytalnej8;

 — przed sporządzeniem wniosku o  umorzenie postępowania i  zastosowa-
nie środków zabezpieczających należy przeprowadzić czynności, których 
dokonanie jest konieczne w przypadku skierowania do sądu aktu oskar-
żenia lub jego surogatów w  postaci wniosku o  warunkowe umorzenie 
postępowania czy wniosku o wydanie wyroku skazującego na posiedze-
niu (art. 322 § 1 k.p.k. a contrario, art. 324 § 1 k.p.k, § 216 regulaminu 
prokuratorskiego9), tj. czynności końcowego zaznajomienia z  materia-
łami postępowania przygotowawczego podejrzanego i  jego obrońcy na 

 7 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 35/04, OSNKW 2005, z. 2, 
poz. 14.

 8 Zob. Z. Kwiatkowski, Glosa do uchwały SN z  dnia 23 kwietnia 2002 r., I  KZP 7/02, 
Prokuratura i Prawo 2003, nr 5, s.  106.

 9 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 7 kwietnia 2016 r. regulamin we-
wnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1206 ze zm.).
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ich wniosek i wydania postanowienia zamknięcia śledztwa – jest to tzw. 
formalna przesłanka wystąpienia z wnioskiem z art.  324 § 1 k.p.k.10;

 — takie potraktowanie postępowania zainicjowanego przedmiotowym 
wnioskiem jest zgodne również z  wolą ustawodawcy, który w  uzasad-
nieniu projektu kodeksu postępowania karnego wskazał „w celu za-
pewnienia podejrzanemu, co do którego istnieją dane wskazujące na 
jego niepoczytalność w  chwili czynu, sądowego rozpoznania sprawy, 
poddane zostało właściwości sądu nie tylko orzeczenie w  przedmiocie 
środków zabezpieczających, ale także samo rozstrzygnięcie o umorzeniu 
postępowania (art.  324 k.p.k.). Chodzi tu zwłaszcza o  przeciwdziałanie 
możliwym tendencjom uproszczonego działania w  postępowaniu przy-
gotowawczym, które mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego przypi-
sania takiemu podejrzanemu czynu zabronionego”11.
Porównanie wskazanej wyżej argumentacji prowadzi do wniosku, że 

zdecydowanie bardziej przekonujące i  stanowcze są twierdzenia przywoływa-
ne na uzasadnienie stanowiska drugiego. Argumenty, na których opiera się 
pogląd przeciwny, albo z  łatwością mogą być podważone12, albo można je 
uznać wyłącznie za wspierające tezę, iż wniosku o  umorzenie postępowania 
z powodu niepoczytalności sprawcy nie można traktować jako typowej skargi 
zastępującej akt oskarżenia. Ta ostatnia konstatacja nie wyklucza zaś wcale, 
by nie mógł on stanowić skargi zasadniczej innego rodzaju.

 10 Tamże.
 11 Nowe kodeksy karne z  1997 r.. z  uzasadnieniami, oprac. red. I. Fredich-Michalska, 

B. Stachurska-Marcińczak, Warszawa 1997, s.  424.
 12 Za nieprzekonujące należy bowiem uznać argumenty odwołujące się do:
 – jedynie odpowiedniego stosowania przepisów rozdziału 41 do postępowania zainicjo-

wanego wnioskiem o  umorzenie postępowania z  powodu niepoczytalności sprawcy 
i  zastosowania środków zabezpieczających – owa odpowiedniość związana jest wszak 
z  faktem, że w postępowaniu tym sąd nie orzeka o odpowiedzialności karnej;

 – pozycji pokrzywdzonego w tym postępowaniu – pozycja pokrzywdzonego jest bowiem 
konsekwencją a nie przyczyną nadania postępowaniu określonego charakteru; 

 – stosowania przez sąd przy umorzeniu postępowania przepisów art.  322 §  2 i  3 k.p.k. 
Przepisy te sąd stosuje wszak, co prawda odpowiednio, przy umorzeniu postępowania 
zainicjowanego aktem oskarżenia i  to zarówno w czasie podejmowania tej decyzji pro-
cesowej w  czasie wstępnej kontroli oskarżenia, jak i  na rozprawie (art.  340 §  1 k.p.k., 
414 § 2 k.p.k.).
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W tym kontekście należy wspomnieć, że w  razie uznania, iż orzekanie 
w  przedmiocie wniosku o  umorzenie postępowania i  zastosowanie środków 
zabezpieczających jest czynnością sądową w postępowaniu przygotowawczym 
należałoby wspomniany wniosek traktować jako jedną ze skarg instrumen-
talnych, tj. etapową lub incydentalną, co – przede wszystkim z  uwagi na 
charakter decyzji sądu wieńczącej postępowanie zainicjowane wspomnianym 
wnioskiem w  razie jego uwzględnienia, tj. umorzenie postępowania i  zasto-
sowanie środka zabezpieczającego – nie jest możliwe. Pamiętać nadto nale-
ży, choć to niewątpliwie argument o  charakterze pomocniczym, że również 
regulacje zawarte w  tzw. instrukcji sądowej13, traktują wniosek o  umorzenie 
postępowania z  powodu niepoczytalności sprawcy i  zastosowanie środków 
zabezpieczających identycznie, jak pozostałe skargi zasadnicze w  postępo-
waniu karnym, nakazując rejestrować sprawy zainicjowane jego wniesieniem 
w  repertorium „K”14. Dla spraw z  zakresu „szeroko rozumianego nadzoru 
sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w  sprawach 
karnych” prowadzi się natomiast wykaz „Kp”15.

Powyższe wywody potwierdzają trafność stanowiska, że wniosek 
o  umorzenie postępowania i  zastosowanie środków zabezpieczających jest 
skargą zasadniczą, tj. taką, która uruchamia jurysdykcyjne stadium procesu 
przed sądem pierwszej instancji16, choć nie może być uznany za pismo pro-
cesowe zastępujące akt oskarżenia. Surogatem aktu oskarżenia jest bowiem 
taki „akt woli uprawnionego oskarżyciela, który nie mając postaci wymaganej 
przez prawo procesowe od aktu oskarżenia – w  innej dopuszczalnej przez 
prawo formie, wyraża także żądanie tego oskarżyciela pociągnięcia przez 
sąd sprawcy tego przestępstwa do odpowiedzialności karnej”17. Niewątpliwie, 

 13 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w  sprawie organizacji 
i  zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej 
(Dz.Urz.MS. z 2019 r., poz. 138).

 14 § 363 ust.  1, §  364 pkt 1 instrukcji sądowej.
 15 § 382.
 16 Tak też E. Kruk, Zasada skargowości w polskim procesie karnym, Studia Iuridica Lubli-

niensia 2016, nr 1, s.  217.
 17 T. Grzegorczyk, Wniosek o  rozpoznanie sprawy w  postępowaniu przyspieszonym ja-

ko surogat aktu oskarżenia, [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana 
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wbrew wyrażanym niekiedy w  doktrynie i  judykaturze poglądom18, wniosek 
o  umorzenie postępowania z  powodu niepoczytalności sprawcy nie zawiera 
takowego żądania19. Tytułowy wniosek nie może być uważany za surogat ak-
tu oskarżenia także wtedy, gdy za kryterium uznania pisma procesowego za 
wspomniany surogat uznać wymóg, by wywoływało ono skutek procesowy 
identyczny jak akt oskarżenia20.

Konkludując należy zatem stwierdzić, że wniosek o  umorzenie po-
stępowania i  zastosowanie środków zabezpieczających jest skargą zasadni-
czą, wszczynającą postępowanie przed sądem pierwszej instancji w  efekcie 
uprzedniego przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, nie będącą 
jednak wyrazem woli pociągnięcia przez sąd podejrzanego do odpowiedzial-
ności karnej.

Szczegółowe rozważania na temat tego, czy wniosek o  umorzenie po-
stępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środka zabez-
pieczającego jest surogatem aktu oskarżenia, czy też innego rodzaju skargą 
zasadniczą, nie mają waloru jedynie teoretycznego, ale i  doniosłe znaczenie 
praktyczne. Od przesądzenia tej kwestii uzależniona jest wszak ocena czy do 
analizowanego wniosku stosuje się przepis art.  14 §  2 k.p.k. Przed noweli-
zacją, która weszła w  życie w  dniu 1 lipca 2015 r. kwestia ta była kluczo-
wa z  perspektywy dopuszczalności cofnięcia wniosku. Aktualnie zaś, kiedy 
ustawodawca przyznał oskarżycielowi publicznemu kompetencję do cofnię-
cia aktu oskarżenia, od rozstrzygnięcia tego zagadnienia zależy ustalanie czy 
cofnięcie wniosku o  umorzenie postępowania z  powodu niepoczytalności 
sprawcy podlega regułom wskazanym w art. 14 § 2 k.p.k., co z kolei ma klu-

Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Pa-
luszkiewicz, P. Wiliński, Warszawa 2008, s.  97.

 18 K. Boratyńska, P. Czarnecki, [w:] Kodeks postępowania karnego, red. A. Sakowicz, War-
szawa 2018, Legalis, komentarz do art.  324, teza 1; postanowienie Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z 23.8.2017 r., II AKz 534/17, Biul. SA Ka 2017, nr 3, poz. 20.

 19 T. Grzegorczyk, [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. 4: Dopuszczalność procesu, 
red. M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach, Warszawa 2015, s.  341.

 20 K. Zgryzek, Skargi zastępujące akt oskarżenia w  polskim procesie karnym, [w:] Skargo-
wy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, 
red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, Warszawa 2008, 
s.  425.
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czowe znaczenie np. przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie czy raz cofnięty 
wniosek o  umorzenie postępowania i  zastosowanie środków zabezpieczają-
cych można złożyć ponownie.

Zaprezentowane wyżej uwagi pozwalają na postawienie tezy, że sko-
ro wniosek o  umorzenie postępowania z  powodu niepoczytalności sprawcy 
i  zastosowanie środków zabezpieczających jest skargą zasadniczą, nie bę-
dąc jednak surogatem aktu oskarżenia, to nie stosuje się do niego przepisu 
art.  14 §  2 k.p.k.21 Oznacza to, że – w  przeciwieństwie do aktu oskarżenia 
– prokurator zachowuje prawo do pełnego dysponowania tymże wnioskiem, 
a w  konsekwencji, że do momentu wydania przez sąd decyzji w  jego przed-
miocie może złożyć wiążące sąd oświadczenie o  cofnięciu tego wniosku, nie 
będąc ograniczony zarówno innym terminem wyznaczającym czas złożenia 
owego oświadczenia, jak też brakiem możliwości ponownego złożenia wnio-
sku. Jedyne ograniczenie wynika z  istoty wspomnianego wniosku, którego 
żądanie obejmować musi łącznie żądanie umorzenia postępowania i  zastoso-
wanie środków zabezpieczających. Prokurator nie może bowiem skutecznie, 
tj. w  sposób wiążący sąd, cofnąć wniosek jedynie w  zakresie żądania zasto-
sowania środków zabezpieczających22. Konsekwencją złożenia przez prokura-
tora oświadczenia o  cofnięciu wniosku musi być z  kolei wydanie przez sąd, 
w  oparciu o art.  17 §  1 pkt  9 k.p.k., postanowienia o  umorzeniu postępo-
wania jurysdykcyjnego23, które powoduje, że postępowanie przygotowawcze 
odżywa na nowo.

Niewątpliwie jednak zainicjowane tytułowym wnioskiem postępowanie 
jurysdykcyjne ma specyficzny, wynikający z  bardzo ograniczonego zakresu 
kognicji sądu, charakter. Przedmiotem tego postępowania jest wszak wy-

 21 Tak trafnie T. Grzegorczyk, Odstąpienie oskarżyciela od oskarżania w  sprawach o  prze-
stępstwa ścigane z urzędu, [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii 
Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009, punkt 1.1.

 22 Cofnięcie przez prokuratora wniosku złożonego na podstawie art.  324 k.p.k. jest 
możliwe i  wiąże sąd. Natomiast wniosek taki nie może być skutecznie cofnięty tylko 
w  części dotyczącej stosowania środka zabezpieczającego, a  tym samym oświadczenie 
prokuratora o  takim cofnięciu nie wiąże sądu – uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów 
z dnia 26 września 2002 r., I KZP 13/02, LEX nr 54944.

 23 Por. K. Eichstaedt, dz. cyt., s.  88. 
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łącznie kwestia umorzenia postępowania z  powodu niepoczytalności spraw-
cy i  zastosowanie środka zabezpieczającego. Sąd może wydać postanowienie 
o  umorzeniu postępowania w  sposób wyłączający możliwość prowadzenia 
w tejże sprawie postępowania przygotowawczego, czyli inaczej mówiąc „umo-
rzyć to postępowanie w  ogóle” jedynie wtedy, gdy uwzględni złożony przez 
prokuratora wniosek o  umorzenie postępowania z  powodu niepoczytalności 
sprawcy i zdecyduje się na zastosowanie wobec podejrzanego jakiegokolwiek, 
bo niekonieczne wskazanego przez prokuratora, środka zabezpieczającego24. 
Wynika to z  treści art.  324 §  2 k.p.k., który stanowi, „że jeżeli sąd nie znaj-
duje podstaw do uwzględnienia wniosku, o  którym mowa w §  1, przekazuje 
sprawę prokuratorowi do dalszego prowadzenia”. W  judykaturze, bo w  dok-
trynie kwestia ta nie jest już jednolicie interpretowana, trafnie wskazuje się, 
że zgodnie z treścią tej regulacji sąd winien odmówić uwzględnienia wniosku 
i  przekazać sprawę prokuratorowi do dalszego prowadzenia zarówno wtedy, 
gdy stwierdza, że sprawca jest niepoczytalny, lecz nie ma podstaw do zasto-
sowania wobec niego środków zabezpieczających, jak i  wówczas, gdy uważa, 
że nie zachodzą podstawy do uznania sprawcy za niepoczytalnego. Z powyż-
szego wynika zatem, że postanowienie wydawane w  trybie art. 324 § 2 k.p.k. 
kończy wyłącznie postępowanie jurysdykcyjne, ale nie kończy postępowania 
„w ogóle”. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia odżywa bowiem na 
nowo postępowanie przygotowawcze. Zauważyć również wypada, że wbrew 
wyrażanym niekiedy w doktrynie poglądom25, wskazane wyżej postanowienie 
nie korzysta z  waloru prawomocności materialnej26, co oznacza, że prokura-
tor będzie mógł ponownie złożyć taki sam wniosek o umorzenie postępowa-
nia i  zastosowanie środków zabezpieczających wobec tej samej osoby.

Ograniczony zakres kognicji sądu w  tym postępowaniu wpływa jed-
nak nie tylko na decyzje sądu podejmowane w  sytuacji potwierdzenia tu-

 24 Rozpoznając wniosek prokuratora, o którym mowa w art. 324 k.p.k., sąd nie jest zwią-
zany zawartym w nim żądaniem co do rodzaju środka zabezpieczającego i może orzec 
każdy inny niż wnioskowany przez prokuratora środek, w tym także przepadek przed-
miotów, nawet gdyby miał to być jedyny środek zabezpieczający.

 25 D. Stachurski, dz. cyt.
 26 Tak trafnie P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgyzek, Kodeks postępowania karnego. Komen-

tarz do art.  297–467,  t. 2, Warszawa 2011, komentarz do art.  324, punkt 16, Legalis.
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dzież niepotwierdzenia niepoczytalności sprawcy i  potrzeby zastosowania 
wobec niego środków zabezpieczających, ale wyznacza także treść decyzji 
sądu w sytuacji stwierdzenia zaistnienia innych negatywnych przesłanek pro-
cesu, takich jak np. res iudicata czy śmierć podejrzanego. Stanowcza treść 
art.  324 §  2 w  zw. z §  1 k.p.k., pozbawienie pokrzywdzonego prawa stro-
ny w  tym postępowaniu, brak odesłania do odpowiedniego stosowania do 
wniosku o  umorzenie postępowania i  zastosowanie środków zabezpieczają-
cych przepisów rozdziału 40 k.p.k. zdaje się bowiem wykluczać możliwość 
umorzenia postępowania przez sąd czy to w  całości, czy też nawet wyłącz-
nie w  odniesieniu do postępowania jurysdykcyjnego, w  opisanych wyżej sy-
tuacjach. Oznacza to, że we wszystkich przypadkach, gdy sąd stwierdza, że 
nie może umorzyć postępowania z  uwagi na niepoczytalność sprawcy i  za-
stosować środki zabezpieczające, niezależnie od tego, co jest przyczyną owej 
niemożności, powinien odmówić uwzględnienia wniosku i  przekazać sprawę 
prokuratorowi na podstawie art.  324 §  2 k.p.k. W  tej sytuacji uzasadnione 
jest postawienie tezy, że orzeczenie sądu o  odmowie uwzględnienia wniosku 
i  przekazaniu sprawy prokuratorowi do dalszego prowadzenia jest w  istocie 
postanowieniem w przedmiocie właściwości. Tylko taka interpretacja umożli-
wia bowiem akceptację stanu rzeczy, w którym sąd, stwierdziwszy zaistnienie 
bezwzględnej negatywnej przesłanki procesowej, wbrew wyraźnemu nakazo-
wi płynącemu z art. 17 § 1 k.p.k. nie wydaje postanowienia o umorzeniu po-
stępowania zainicjowanego wnioskiem o  umorzenie postępowania i  zastoso-
wanie środków zabezpieczających. Warto przy tym wspomnieć, iż zanim do 
art. 324 k.p.k. dodano paragraf drugi, Sąd Najwyższy jako podstawę postano-
wienia o  odmowie uwzględnienia wniosku prokuratora w  przypadku stwier-
dzenia, iż nie zachodzi podstawa do zastosowania środków zabezpieczających 
wskazał właśnie przepis art.  35 §  1 k.p.k.27 Podkreślić przy tym należy, że 
„właściwość sądu” również stanowi przesłankę procesową, choć zaliczaną do 
przesłanek „nieklasycznych”28. Brak owej „klasyczności” sprawia, że stwier-

 27 Uchwała Sądu Najwyższego z  dnia 23 kwietnia 2002 r., I  KZP 7/02, OSNKW 2002, 
nr 7–8, poz. 59.

 28 D. Kala, [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. 4: Dopuszczalność procesu, 
red. M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach, Warszawa 2015, s.  198.
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dzenie niewłaściwości nie prowadzi do umorzenia postępowania, czy odmo-
wy jego wszczęcia, ale polega na przekazaniu sprawy właściwemu sądowi lub 
innemu organowi. Co więcej, w  doktrynie zasadnie zauważa się, że „w razie 
braku właściwości sąd niewłaściwy nie umarza co prawda postępowania, lecz 
przekazuje sprawę sądowi (organowi właściwemu), niemniej decyzja o  umo-
rzeniu kryje w  sobie elementy unicestwienia (umorzenia procesu), ale tylko 
w  tej części, w  której postępowanie toczyło się przed sądem niewłaściwym, 
nie unicestwia procesu w  całości”29. Przyznanie postanowieniu z art.  324 
§  2 k.p.k. właśnie takiego charakteru w  pełni potwierdza trafność postawio-
nej wcześniej tezy, iż postanowienie to znosi jedynie postępowanie jurys-
dykcyjne, a  tym samym nie unicestwia postępowania w  ogóle i  nie korzysta 
z  atrybutu prawomocności materialnej. 

Wymogi formalne wniosku o umorzenie postępowania 
z powodu niepoczytalności sprawcy 

i zastosowanie środków zabezpieczających i ich kontrola

Po zmianach, które weszły w  życie na mocy noweli wrześniowej30, wy-
mogi formalne jakim musi odpowiadać tytułowy wniosek nie budzą wąt-
pliwości. W  nowo dodanym paragrafie 1a ustawodawca wyraźnie bowiem 
przesądził, że do wniosku stosuje się wymogi określone w art.  331 §  1 i  4, 
art. 332, art. 333 § 1–3 i art. 334 § 1 k.p.k. Wprowadzenia tychże zmian, nie 
należy jednak utożsamiać z  przekształceniem charakteru wniosku o  umorze-
nie postępowania z  powodu niepoczytalności sprawcy i  zastosowanie środ-
ków zabezpieczających w  surogat aktu oskarżenia. Okoliczność, że pismo 
procesowe zawiera elementy zbieżne z  aktem oskarżenia nie jest bowiem 
przesądzająca dla możliwości uznania go za surogat aktu oskarżenia. Klu-
czowe znaczenie ma treść zawartego w  owym piśmie żądania. Jak wskazano 
wyżej za surogat aktu oskarżenia może być uważane wyłącznie pismo, które 
choć nie ma postaci wymaganej przez prawo procesowe dla aktu oskarżenia, 

 29 J. Haber, Pojęcie i  istota przesłanek procesu karnego, Państwo i Prawo 1967, nr 2, s. 208.
 30 Ustawa z  dnia 27 września 2013 r. o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247 ze zm.).
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wyraża żądanie oskarżyciela pociągnięcia sprawcy przez sąd do odpowie-
dzialności karnej. 

Wskazując we wniosku sąd właściwy do jego rozpoznania należy pa-
miętać, że jest nim sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustalany według 
zasad ogólnych, czyli ten sąd, który byłby właściwy, gdyby postępowanie za-
kończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia31. Niezależnie od tego, 
który organ prowadził postępowanie przygotowawcze, podmiotem uprawnio-
nym do skierowania do sądu ww. wniosku jest wyłącznie prokurator32.

W związku z  faktem, że w  przeciwieństwie do wniosku o  wydanie 
wyroku skazującego na posiedzeniu, o  którym mowa w art.  335 §  1 k.p.k. 
i  wniosku o  warunkowe umorzenie postępowania z art.  336 k.p.k., ustawo-
dawca nie nakazał odpowiedniego stosowania do wniosku z art. 324 § 1 k.p.k. 
przepisów rozdziału 40 k.p.k., powstaje pytanie, czy, a  jeśli tak, to na jakiej 
podstawie, organy sądowe mogą kontrolować spełnienie przez wniosek wy-
mogów formalnych oraz prawidłowość przeprowadzenia postępowania przy-
gotowawczego poprzedzającego jego złożenie.

Po wejściu w  życie nowelizacji wrześniowej w  doktrynie zostało wyra-
żone stanowisko, że w związku z faktem, iż wniosek o umorzenie postępowa-
nia z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpiecza-
jących powinien odpowiadać wymaganiom właściwym dla aktu oskarżenia, 
ich kontrola również powinna odbywać się trybie charakterystycznym dla 
aktu oskarżenia, a  zatem według reguł wskazanych w art.  337 k.p.k.33 Argu-
mentacja ta, mimo że niepozbawiona pewnej dozy słuszności, pomija jednak 
fakt, że stosowanie do kontroli wniosku o  umorzenie postępowania i  zasto-
sowanie środków zabezpieczających reguł z art.  337 k.p.k. odbywałoby się 
na zasadzie analogii (wniosek ten nie jest bowiem ani aktem oskarżenia, ani 
jego surogatem), co mając na uwadze fakt, iż przepisy zawarte w tym artyku-
le mają charakter lex specialis wobec regulacji zawartych w art. 120 k.p.k. wy-

 31 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks… Komentarz do art.  324, punkt 12.
 32 T. Grzegorczyk [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. 4: Dopuszczalność procesu, 

red. M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach, Warszawa 2015 s.  339.
 33 P. Rogoziński [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, 

red. S. Steinborn, LEX/el. 2016, komentarz do art.  324, teza 3.
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daje się mocno wątpliwie. Jedną z  podstawowych reguł wykładni jest wszak 
zakaz stosowania analogii do przepisów szczególnych/wyjątkowych. W  tym 
stanie rzeczy trafniejsza, nienarażająca się na zarzut łamania podstawowych 
kanonów wykładni, wydaje się koncepcja przeprowadzania kontroli wymagań 
formalnych wniosku według reguł wskazanych w art.  120 k.p.k.34

Kontrola prawidłowości 
przeprowadzenia postępowania przygotowawczego 

poprzedzającego złożenie wniosku o umorzenie postępowania 
z powodu niepoczytalności sprawcy 

i zastosowanie środków zabezpieczających

Inaczej natomiast przedstawia się kwestia kontroli prawidłowości prze-
prowadzenia postępowania przygotowawczego, które zakończyło się wystą-
pieniem do sądu z  analizowanym wnioskiem. Jedynymi regulacjami określa-
jącymi zasady przeprowadzania przez sąd tego rodzaju kontroli są bowiem 
przepisy zawarte w art.  344a i  344b k.p.k. Nie mają one zatem charakteru 
przepisów szczególnych, i z tej perspektywy nie są objęte zakazem stosowania 
do nich analogii. Przypomnieć przy tym należy, że zasadniczą przesłanką się-
gania do analogii z ustawy jest podobieństwo stanów faktycznych, przy takim 
samym motywie legislacyjnym (ratio legis)35. Stosowanie analogii jest bowiem 
dopuszczalne i  uzasadnione w  razie stwierdzenia luki konstrukcyjnej, o  któ-
rej można mówić, gdy określona kwestia wymagająca regulacji prawnej nie 
została w  ogóle unormowana. W  takim wypadku per analogiam może być 
zastosowany przepis regulujący sytuacje najbliższe, podobne do rozstrzygane-
go przypadku, ze względu na istotne cechy36.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt tytułowej problematyki wskazać 
trzeba, że brak odesłania do odpowiedniego stosowania w  postępowaniu 

 34 D. Kala, M. Klubińska, Postępowanie przed sądem pierwszej instancji po nowelizacji 
z 2016 r. Komentarz praktyczny, Kraków 2016, s.  18; K. Eichstaedt, dz. cyt., s.  83.

 35 Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z  dnia 11 października 1991 r., III CZP 37/91, 
OSNC 1992, z. 4, poz. 50.

 36 Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r., III CZP 27/07, OSNC 2008, z. 6, poz. 62.
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zainicjowanym wnioskiem o  umorzenie postępowania z  powodu niepoczy-
talności sprawcy i  zastosowanie środków zabezpieczających przepisów roz-
działu 40 k.p.k. oraz fakt, że przedmiotowy wniosek nie stanowi surogatu 
aktu oskarżenia prowadzić muszą do stwierdzenia, że kwestia kontroli przez 
sąd prawidłowości przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, które 
zakończyło się wniesieniem do sądu przedmiotowego wniosku, nie została 
wyraźnie unormowana. W  świetle wcześniejszych uwag, bezsporne jest rów-
nież i  to, że zakres czynności podejmowanych w tym postępowaniu, zarówno 
jeśli chodzi o gromadzenie materiału dowodowego, jak i  inne czynności pro-
cesowe podejmowane na tym etapie, nie różni się zasadniczo od czynności 
podejmowanych w  postępowaniu przygotowawczym zwieńczonym skierowa-
niem do sądu aktu oskarżenia. Nie budzi także wątpliwości, że braki i  błędy 
zaistniałe w  tym postępowaniu mogą utrudnić, a  czasem nawet i  uniemożli-
wić prawidłowe rozpoznanie wniosku z art.  324 § 1 k.p.k.

W pełni zasadne jest zatem, by w  postępowaniu zainicjowanym wnio-
skiem o  umorzenie postępowania z  powodu niepoczytalności sprawcy i  za-
stosowanie środków zabezpieczających, sąd dysponował możliwością zwrotu 
sprawy do postępowania przygotowawczego w  celu konwalidacji braków za-
istniałych w  pierwszym stadium procesu, na zasadach analogicznych, jak ma 
to miejsce w  przypadku postępowań wszczętych na podstawie aktu oskarże-
nia lub jego surogatów. Z  powyższych względów należy opowiedzieć się za 
poglądem, że w  postępowaniu zainicjowanym wnioskiem o  umorzenie po-
stępowania i  zastosowanie środków zabezpieczających, na zasadzie analogii, 
mają zastosowanie przepisy art.  344a i  344b k.p.k.37

Inaczej natomiast należy spojrzeć na kwestię możliwości zastosowania 
w  tym postępowaniu przepisów art.  396a k.p.k. Trzeba bowiem zauważyć, 
że w  postępowaniu zainicjowanym wnioskiem o  umorzenie postępowania 
z  powodu niepoczytalności sprawcy i  zastosowanie środków zabezpiecza-
jących nie rozstrzyga się kwestii odpowiedzialności karnej, ale rozważa za-
sadność umorzenia postępowania i  zastosowanie najbardziej adekwatnego 

 37 Tak m.in. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, t. 1: Artykuły 1–467, 
LEX 2014, komentarz do art. 354, teza 3; Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowie-
niu z dnia 22 marca 2017 r., II AKz 147/17 LEX nr 2333277.
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środka zabezpieczającego, który z  założenia nie zawiera celowo zakreślonego 
ładunku represji. Konsekwencją stwierdzenia braku podstaw do uwzględnie-
nia wniosku jest natomiast wydanie, nieposiadającego waloru prawomocności 
materialnej, postanowienia, na mocy którego sprawa wraca do etapu postę-
powania przygotowawczego, po przeprowadzeniu którego wniosek można 
ponowić. Powyższe prowadzi do konkluzji, że w  postępowaniu zainicjowa-
nym tymże wnioskiem nie stosuje się przepisu art.  396a k.p.k., który jako 
konsekwencję nieusunięcia przez prokuratora przez wskazanych przez sąd 
braków natury dowodowej przewiduje rozstrzyganie na korzyść oskarżonego 
wątpliwości wynikających z nieprzeprowadzenia tych dowodów38.

 38 Odmiennie K. Eichstaedt, dz. cyt., s.  86. 
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Wprowadzenie

Jednym ze sposobów zakończenia postępowania przygotowawczego jest 
wniosek o  umorzenie tego postępowania i  zastosowanie środków zabezpie-
czających. Ma to miejsce wówczas, gdy zostanie ustalone, że podejrzany do-
puścił się czynu w  stanie niepoczytalności i  istnieją podstawy do zastosowa-
nia środków zabezpieczających (art.  324 §  1 k.p.k.). Wymagane jest spełnie-
nie trzech warunków, tj. popełnienie czynu zabronionego przez wskazanego 
we wniosku podejrzanego oraz jego niepoczytalność1, a  także konieczność 
zastosowania środków lub środków zabezpieczających. W  takiej sytuacji pro-
kurator nie może sam umorzyć śledztwa (art.  322 §  1 k.p.k.) ani zatwierdzić 
postanowienia o  umorzeniu śledztwa lub dochodzenia sporządzonego przez 
nieprokuratorski organ postępowania przygotowawczego (art. 305 § 3 k.p.k.). 
Prokurator może jednak to uczynić w wypadku, gdy chodzi o orzeczenie tyl-
ko przepadku (art.  323 § 3 k.p.k.).

 1  S. Wyciszczak, O sposobach merytorycznego załatwienia postępowania przygotowawcze-
go w nowym kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 1998, nr 1, s.  18.



Ryszard A. Stefański

92

Charakter prawny postępowania 
w przedmiocie wniosku o umorzenie postępowania 

i zastosowanie środków zabezpieczających

Postępowanie w  przedmiocie wniosku o  umorzenie postępowania i  za-
stosowanie środków zabezpieczających jest specyficzne, gdyż dotyczy postę-
powania przygotowawczego, które umarza organ nieupoważniony do jego 
prowadzenia, a  mianowicie sąd. Jest władny podjąć decyzję merytoryczną 
o  jego zakończeniu, aczkolwiek tylko jednego rodzaju. Możliwość podjęcia 
przez sąd decyzji o  umorzeniu postępowania przygotowawczego powiązana 
jest z  zastosowaniem środka zabezpieczającego. Sąd umarza postępowanie 
przygotowawcze tylko wówczas, gdy występują kumulatywnie dwie prze-
słanki, tj. podejrzany dopuścił się czynu w  stanie niepoczytalności i  istnieją 
podstawy do zastosowania środków zabezpieczających2. Przemawia za tym 
połączenie obu tych warunków funktorem zdaniowym „i”, będącym czyn-
nikiem koniunkcji. Brak którejkolwiek z  tych przesłanek – zgodnie z  war-
tością logiczną koniunkcji – czyni niemożliwym umorzenie postępowania3. 
Ograniczenie właściwości sądu do umorzenia postępowania przygotowaw-
czego tylko do wypadków, gdy jednocześnie istnieje podstawa do orzeczenia 
środka zabezpieczającego jest uzasadnione tym, że chodzi o  to, by organ ten 
decydował o  merytorycznym zakończeniu tego postępowania, skoro decyzja 
o  jego umorzeniu warunkuje orzeczenie środka zabezpieczającego. W  uza-
sadnieniu projektu kodeksu postępowania karnego podkreślono, że: „W celu 
zapewnienia podejrzanemu, co do którego istnieją dane wskazujące na je-
go niepoczytalność w  chwili czynu, sądowego rozpoznania sprawy, projekt 
poddaje właściwości sądu nie tylko orzeczenie w  przedmiocie środków za-

 2 J. Grajewski, Ingerencja sądu w  postępowanie przygotowawcze w  świetle przepisów no-
wego kodeksu postępowania karnego (zarys problematyki). Nowy kodeks postępowania 
karnego. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1998, s.  227.

 3 R. A. Stefański, Organ uprawniony do umorzenia postępowania przygotowawczego z po-
wodu niepoczytalności podejrzanego w nowym kodeksie postępowania karnego, Prokura-
tura i Prawo 1997, nr 12, s.  127–128.
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bezpieczających, ale także samo rozstrzygnięcie o  umorzeniu postępowania 
(art.  324). Chodzi tu zwłaszcza o  przeciwdziałanie możliwym tendencjom 
uproszczonego działania w  postępowaniu przygotowawczym, które mogłoby 
prowadzić do nieuzasadnionego przypisania takiemu podejrzanemu czynu 
zabronionego”4.

Fakt podejmowania decyzji co do postępowania przygotowawczego 
przez sąd przemawia za uznaniem tego postępowania za czynności sądowe 
w  postępowaniu przygotowawczym, a  orzekanie zaś o  zastosowaniu środka 
zabezpieczającego nakazuje przyjąć, że jest to postępowanie sądowe. Z tego też 
powodu nie jest jasny charakter prawny tego postępowania. Jego określenie 
ma istotne znacznie dla podstawy prawnej właściwości sądu oraz jego składu.

W doktrynie kwestia ta jest sporna. Przyjmuje się, że chodzi o:
 1) postępowanie sądowe5;

 4 Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s.  424.
 5 K. Dudka, Glosa do uchwały SN z  dnia 25 lutego 2005 r., I  KZP 35/04, PiP 2005, 

nr  7, s.  119; D. Karczmarska, Glosa do uchwały z  dnia 25 lutego 2005 r., I  KZP 35/04, 
PS 2006, nr 1, s. 141; W. Marcinkowski, Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2005 r., 
I  KZP 35/04, WPP 2005, nr  2, s.  139; T. Razowski, Dopuszczalność zwrotu prokurato-
rowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego sprawy skierowanej do sądu na 
podstawie art.  324 k.p.k., Prokuratura i  Prawo 2002, nr  7–8, s.  129–133; tenże, For-
malna i  merytoryczna kontrola oskarżenia w  polskim procesie karnym, Kraków 2005, 
s.  226–230; Z. Świda, Podstawy przekazania sprawy do postępowania przygotowawcze-
go de lege lata i  de lege ferenda, [w:] Współczesne problemy procesu karnego i  wymia-
ru sprawiedliwości. Księga ku czci Prof. K. Marszała, red. P. Hofmański, K. Zgryzek, 
Katowice 2003, s.  410; J. Witkowska, Wniosek prokuratora o  umorzenie postępowania 
wobec niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego i  zastosowanie środków zabezpiecza-
jących, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 10, red. L. Bogunia, Wrocław 2002, 
s. 240–241, s. 231; R. Kmiecik, Pokrzywdzony w postępowaniu karnym przeciwko osobie 
niepoczytalnej (art. 31 § 1 k.k.), [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i pro-
cesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkal-
ski, G. Artymiak, Warszawa 2009, s.  487 i  n.; W. Jasiński, Pokrzywdzony w  postępowa-
niu przeciwko niepoczytalnemu, [w:] Karnomaterialne i  procesowe aspekty naprawienia 
szkody, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak Warszawa 2010, s.  428–441; tenże, Glosa do 
postanowienia SA w  Łodzi z  dnia 14 kwietnia 2010 r., II AKz, 176/10 LEX/el. 2011; 
R. A. Stefański, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, red. R. A. Stefań-
ski, S. Zabłocki, Warszawa 2004, s.  628; tenże, [recenzja książki E. Targońskiej], Postę-
powanie karne dla radców prawnych, Wrocław 2011, Prokuratura i Prawo 2011, nr 7–8, 
s.  236; tenże, [w:] System Prawa Karnego Procesowego. Postępowanie przygotowawcze, 
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 2) czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym6.
Opowiadając się za tym, że są to czynności sądowe w  postępowaniu 

przygotowawczym, argumentuje się, że art.  324 k.p.k. regulujący wniosek 

t. 10, red. R. A. Stefański, Warszawa 2016, s. 1509–1506; W. Posnow, [w:] Postępowanie 
karne. Część szczególna, red. Z. Świda, Warszawa 2011, s. 119–120; T. Grzegorczyk, Ko-
deks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014, s.  1233; W. Jasiński, [w:] 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2018, s.  881.

 6 A. Cader, Umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niepoczytalności spraw-
cy i  zastosowanie środków zabezpieczających w  świetle orzecznictwa Sądu Najwyższe-
go, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. 16, Wrocław 2004, s.  64; 
M. Czajka, Wyłączna właściwość sądu w postępowaniu przygotowawczym, Palestra 1998, 
nr  3–4, s.  23–26; C. Kulesza, [w:] B. Bieńkowska, P. Kruszyński, C. Kulesza, P. Pisz-
czek, Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2003, s.  333; K. Eichstaedt, Czyn-
ności sądu w  postępowaniu przygotowawczym w  polskim procesie karnym, Warszawa 
2008, s.  241–249; tenże, Glosa do uchwały SN z  dnia 25 lutego 2005 r., I  KZP 35/04, 
Palestra 2007, nr  3–4, s.  307–310; J. Grajewski, Ingerencja sądu w  postępowanie przy-
gotowawcze..., s.  226–228; tenże, Sądowa ingerencja w  postępowanie przygotowawcze, 
[w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, War-
szawa 1998, s. 43–46; T. Grzegorczyk, Postępowanie przygotowawcze w nowym kodeksie 
postępowania karnego i  sytuacja w  nim podejrzanego, [w:] Nowa kodyfikacja. Kodeks 
postępowania karnego. Krótkie komentarze, Warszawa 1997, z. 1, s.  15–16; W. Grzesz-
czyk, Przebieg postępowania przygotowawczego, [w:] Nowa kodyfikacja. Kodeks postę-
powania karnego. Krótkie komentarze, Warszawa 1997, z. 5, s.  151–152; P. Niedzielak, 
K. Petryna, [w:] Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz z  orzecznictwem, 
red. A. Kryże, Warszawa 2001, s.  560, 620–621; W. Sych, Wniosek prokuratora o  umo-
rzenie postępowania i  zastosowanie środków zabezpieczających jako szczególny rodzaj 
skargi w  polskim procesie karnym, [w:] Skargowy model procesu. Księga ofiarowana 
Prof. S. Stachowiakowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliń-
ski, Warszawa 2008 s. 367; tenże, Glosa do uchwały z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 35/04, 
PS 2006, nr  3, s.  133–141; S. Wyciszczak, Czynności sądu w  nowym kodeksie postępo-
wania karnego, Prokuratura i  Prawo 1997, nr  11, s.  51; R. A. Stefański, Organ upraw-
niony…, s.  131–132; I. Nowikowski, Postępowanie w  przedmiocie wniosku o  umorzenie 
postępowania i  zastosowanie środków zabezpieczających (art.  324 k.p.k.) – zagadnienia 
wybrane, [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Prof. S. Stachowia-
kowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, Warszawa 
2008, s.  280; M. Warchoł, Dopuszczalność zaskarżenia przez pokrzywdzonego postano-
wienia o  umorzeniu postępowania i  zastosowaniu środków zabezpieczających – uwagi 
de lege ferenda, [w:] Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycz-
nym i  teoretycznym, red. B. T. Bieńkowska, D. Szafrański, Warszawa 2008, s.  205–217; 
E. Targońska, Postępowanie karne dla radców prawnych, Wrocław 2011, s. 315; P. Opa-
la, Składy sądu w  postępowaniu w  przedmiocie umorzenia postępowania i  zastosowania 
środków zabezpieczających, Studia Iuridica Lublinensia 2010, t. 13, s.  224; Uchwała SN 
z dnia 26 września 2002 r., 1 KZP 13/02, OSNKW 2002, nr 11–12, poz. 88.
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prokuratora o  umorzenie postępowania i  zastosowanie środków zabezpiecza-
jących jest zamieszczony w rozdziale 36 k.p.k., dotyczącym zamknięcia śledz-
twa, a nie w  rozdziale 39 k.p.k. obejmującym przepisy w zakresie sporządze-
nia aktu oskarżenia, a zatem nie jest surogatem aktu oskarżenia. Ponadto po-
stanowienie o  zamknięciu śledztwa nie kończy merytorycznie postępowania 
przygotowawczego, a  czyni to decyzja sądu o  jego umorzeniu i  zastosowaniu 
środków zabezpieczających oraz podejrzany utrzymuje dotychczasowy status 
i nie jest określony jako oskarżony7.

Co do drugiego stanowiska trafnie Sąd Najwyższy wskazał, że: „Skiero-
wanie wniosku prokuratora do sądu na podstawie art.  324 §  1 k.p.k. w  celu 
rozpoznania go w  trybie art.  354 k.p.k. powoduje wszczęcie postępowania 
sądowego. W  następstwie takiego wniosku dochodzi do przeniesienia postę-
powania karnego z  fazy postępowania przygotowawczego do postępowania 
jurysdykcyjnego; kończy się postępowanie przygotowawcze i  następuje sądo-
we stadium postępowania karnego, niezależnie od tego, że jego przedmiot 
ogranicza się jedynie do rozstrzygnięcia kwestii umorzenia postępowania 
i orzeczenia środka zabezpieczającego”8.

Organ ten wskazał, że za takim stanowiskiem przemawiają:
 — rozpoznanie wniosku prokuratora, przekazanego sądowi na podstawie 

art.  324 §  1 k.p.k., z  reguły odbywa się na rozprawie (art.  354 pkt  2 
k.p.k.); wskazuje na to zawarty w art. 354 pkt 2 zwrot: „wniosek kieruje 
się na rozprawę.”, która przecież nie jest przewidziana w stadium postę-
powania przygotowawczego;

 — zastosowanie do rozpoznania wniosku procedury przewidzianej w  roz-
dziale 41 k.p.k., a  więc odpowiednio przepisów dotyczących przygoto-
wania do rozprawy głównej;

 7 I. Nowikowski, dz. cyt., s.  280.
 8 Uchwała SN z  dnia 25 lutego 2005 r., I  KZP 35/04, OSNKW 2005, nr  2, poz. 14 

z  glosami aprobującymi K. Dudki, PiP 2005, nr  7, s.  119–122, K. Woźniewskiego, 
Gd. Stud. Praw. Prz. Orz. 2005, nr 4, s. 81–85, częściowo krytyczną W. Marcinkowskiego, 
WPP 2005, nr  2, s.  138–142, krytycznymi K. Eichstaedta, Palestra 2007, nr  3–4, 
s.  306–311, D. Karczmarskiej, PS 2006, nr  1, s.  141–147, uwagami aprobującymi 
R. A. Stefańskiego, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w  zakresie pra-
wa karnego procesowego za 2005 r., WPP 2006, nr  2, s.  113–115; uchwała SN z  dnia 
26 września 2002 r., I  KZP 13/02, OSNKW 2002, nr  11–12, poz. 88; postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2001 r., IV KKN 652/00, LEX nr 51426.
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 — gdyby postępowanie w  trybie art.  354 k.p.k. nie miało charakteru po-
stępowania sądowego, to pkt 1 tego przepisu nie miałby żadnego sensu; 

 — stosowanie – co do zasady – w  tym właśnie postępowaniu, a nie w po-
stępowaniu przygotowawczym, przepisów o oskarżycielu posiłkowym. 
W literaturze podkreśla się, że przemawia za tym również to, że skiero-

wanie do sądu wniosku o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalno-
ści podejrzanego i  zastosowanie środków zabezpieczających jest poprzedzo-
ne aktywnością, która nie różni się w  warstwie dowodowej od aktywności 
zakończonej wniesieniem aktu oskarżenia9, a  skierowanie wniosku po za-
mknięciu śledztwa lub dochodzenia oznacza, że nie mogą być dokonywane 
jakiekolwiek czynności sądowe w  postępowaniu przygotowawczym10. Wska-
zuje się, że wniosek prokuratora jest jedną ze skarg zasadniczych i  przenosi 
postępowanie z  fazy przygotowawczej do jurysdykcyjnej11, jest inną skargą 
wszczynającą postępowanie sądowe12, zastępuje akt oskarżenia13, jest suroga-
tem aktu oskarżenia14 lub namiastką aktu oskarżenia15.

W literaturze niezasadnie wyróżnia się jeszcze jedno stanowisko, we-
dług którego umorzenie postępowania w  razie stwierdzenia niepoczytalności 
podejrzanego i  zastosowanie środków zabezpieczających (art.  324 k.p.k.) jest 
traktowane jako jedna z  czynności sądowych w  postępowaniu przygotowaw-
czym, zaś wniosek do sądu o  umorzenie postępowania i  zastosowanie środ-

 9 D. Karczmarska, Glosa do uchwały..., s.  141–142.
 10 W. Marcinkowski, Glosa do uchwały..., s.  139.
 11 K. Zgryzek, Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w pol-

skim projekcie karnym, Katowice 1989, s.  342.
 12 T. Grzegorczyk, Wniosek o  rozpoznanie sprawy w  postępowaniu przyśpieszonym ja-

ko surogat aktu oskarżenia, [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana 
Prof. S. Stachowiakowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wi-
liński, Warszawa 2008, s.  98; R. Koper, [w:] Proces karny, red. K. Marszał, J. Zagrod-
nik, Warszawa 2017, s.  534.

 13 S. Stachowiak, Proces karny. Przebieg postępowania, red. K. Marszał, Katowice 2008, 
s.  70; J. Grajewski (red.), Prawo karne procesowe – część ogólna, Warszawa 2011, s.  89.

 14 M. Jeznach, Akt oskarżenia, Prokuratura i  Prawo 2006, nr  11, s.  101–102; K. Zgryzek, 
[w:] Proces karny, red. K. Marszał, J. Zagrodnik, Warszawa 2017, s.  95. 

 15 E. Kruk, Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżenia upraw-
nionego oskarżyciela w  polskim procesie karnym, Lublin 2016, s.  69; C. Kulesza, [w:] 
C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, Warszawa 2017, s.  275.
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ków zabezpieczających zalicza się do sposobów zakończenia postępowania 
przygotowawczego16. Ten ostatni wniosek, podobnie jak akt oskarżenia, jest 
sposobem zakończenia postępowania17 i nie ma wpływu na ocenę charakteru 
dalszego postępowania przed sądem.

Za uznaniem tych czynności za postępowanie sądowe przemawia po-
nadto to, że:
 a) sąd, rozpoznając pozytywnie wniosek, podejmuje dwie decyzje: o umorze-

niu postępowania przygotowawczego oraz o zastosowaniu środka zabez-
pieczającego; tę ostatnią trudno uznać za wydawaną w tym postępowaniu;

 b) nie znajdując podstaw do uwzględnienia wniosku, sąd przekazuje spra-
wę prokuratorowi do dalszego prowadzenia (art.  324 § 2 k.p.k.), a więc 
sprawa nie kończy się merytoryczną decyzją; sytuacja jest zbliżona do 
przekazania sprawy prokuratorowi w  celu uzupełnienia śledztwa lub 
dochodzenia (art.  344a §  1 k.p.k.), nie budzi zaś wątpliwości, że posta-
nowienie takie zapada w postępowaniu sądowym.

Właściwość sądu

Wniosek o  umorzenie postępowania przygotowawczego i  zastosowanie 
środków zabezpieczających rozpoznaje sąd. Wynika to explicite z art. 324 § 1 k.p.k., 
w  którym jest mowa o  skierowaniu do sądu wniosku o  umorzenie postę-
powania i  zastosowanie środków zabezpieczających. Mając na uwadze, że 
omawiane postępowanie jest postępowaniem sądowym, właściwość sądu do 
rozpoznania wniosku ocenia się na zasadach ogólnych. Jest nim – w  zależ-
ności od rodzaju czynu zarzucanego podejrzanemu – sąd rejonowy (art.  24 
§ 1 k.p.k.) lub sąd okręgowy ( art. 25 § 1 k.p.k.). Jest to sąd, który byłby wła-
ściwy do rozpoznania sprawy o  przestępstwo, które stanowiłoby czyn zabro-
niony zarzucany podejrzanemu, gdyby sprawcy można było przypisać winę18. 

 16 I. Nowikowski, dz. cyt., s.  279; W. Kociubiński, Orzekanie o  środku zabezpieczającym 
z art.  94 §  1 nowego kodeksu postępowania karnego w  świetle nowego kodeksu postępo-
wania karnego, PS 1999, nr 3, s.  129.

 17 R. A. Stefański (red.), System prawa karnego…, s.  1263 i  cyt. tam literatura.
 18 L. K. Paprzycki (red.), [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art.  1–424, 

Warszawa 2013, s. 1055; postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 2000 r., IV KKN 70/00, 
Prokuratura i Prawo – wkł. 2000, nr 10, poz. 7.
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Właściwość miejscowa jest ustalana na podstawie art.  31–34 k.p.k.
Zwolennicy poglądu, że postępowanie to wchodzi w  ramy czynności 

sądowych w  postępowaniu przygotowawczym konsekwentnie uznają, że – 
zgodnie z art.  329 §  1 k.p.k. – jest to sąd powołany do rozpoznania sprawy 
w  pierwszej instancji, czyli ten który byłby właściwy do rozpoznania sprawy 
po wpłynięciu aktu oskarżenia19.

Skład sądu

Stojąc na stanowisku, że postępowanie o umorzenie postępowania przy-
gotowawczego i zastosowanie środków zabezpieczających jest postępowaniem 
sądowym, określeniem składu sądu rządzą te same reguły jak przy ich wy-
znaczaniu do rozpoznania sprawy, w której wpłynął akt oskarżenia.

W sądzie rejonowym na rozprawie sąd orzeka w  składzie jednego sę-
dziego (art. 28 § 1 k.p.k.), a w sytuacji, gdy sprawa jest szczególnie zawiła lub 
przemawia za tym jej waga, sąd może postanowić o  rozpoznaniu wniosku 
w  składzie trzech sędziów albo jednego sędziego i  dwóch ławników (art.  28 
§ 3 k.p.k.).

W sądzie okręgowym skład sądu na rozprawie zależy od wagi czynu. 
W  sprawach o  występki sąd ten orzeka w  składzie jednego sędziego (art.  28 
§ 1 k.p.k.). Ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę, sąd może 
postanowić o  jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo jednego sędzie-
go i  dwóch ławników (art.  28 §  3 k.p.k.). Jeżeli przedmiotem wniosku jest 
czyn stanowiący zbrodnię, jego rozpoznanie na rozprawie następuje w  skła-
dzie jednego sędziego i dwóch ławników (art.  28 § 2 k.p.k.).

W sprawach o  przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę doży-
wotniego pozbawienia wolności, sąd – zgodnie z art.  28 §  4 k.p.k. – orzeka 
w  składzie dwóch sędziów i  trzech ławników. W  doktrynie doszło do roz-
bieżności poglądu co do tego czy taki skład jest też wymagany w  sprawie 
wniosku o  umorzenie postępowania i  zastosowanie środków zabezpieczają-
cych. Twierdzi się, że w  takim wypadku sąd orzeka w  powiększonym skła-
dzie, czyli dwóch sędziów i  trzech ławników, gdyż dla ustalenia składu są-

 19 P. Opala, dz. cyt., s.  227.
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du jest wiążące zagrożenie karne, a  nie to, jaka kara może być orzeczona20. 
Argumentuje się, że ustawodawca nie przewidział rozwiązań szczególnych 
dotyczących składu w  tym postępowaniu, a w  związku z  tym powinny roz-
strzygać reguły ogólne, ustanowione w  rozdziale I  k.p.k.21 Podkreśla się, że 
przemawia za tym fakt rozstrzygania i w  tym postępowaniu o  odpowiedzial-
ności osoby za zarzucany jej czyn, tyle że w  sensie negatywnym22. Przyjmuje 
się, że sąd orzeka w  składzie podstawowym. Sąd Najwyższy uznał, że: „Sąd 
okręgowy rozpoznający na rozprawie wniosek prokuratora o  umorzenie po-
stępowania z  powodu niepoczytalności sprawcy i o  zastosowanie środków 
zabezpieczających (art.  354 pkt  2 in prirncipio w  zw. z art.  324 k.p.k.) orzeka 
w  składzie określonym w art.  28 §  1 k.k. także wówczas, gdy ustawa za czyn 
objęty wnioskiem przewiduje […] dożywotnie pozbawienie wolności i  roz-
strzyga w przedmiocie tego wniosku postanowieniem”23.

Organ ten podkreślił, że celem wprowadzenia poszerzonego składu do 
orzekania w  sprawach o  przestępstwo, za które ustawa przewiduje dożywot-
nie pozbawienie wolności było stworzenie większych gwarancji w wypadkach 
orzekania najsurowszych kar. Taka potrzeba nie zachodzi w  razie orzekania 
środków zabezpieczających. Zauważył, że w  postępowaniu tym nie chodzi 
o  odpowiedzialność za przestępstwo, a o  zastosowanie środka zabezpiecza-
jącego. Wprawdzie jedną z  przesłanek zastosowania środka zabezpieczające-
go jest stwierdzenie popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego, lecz nie 
oznacza to, że dotyczy przestępstwa. Zbliżona sytuacja jest w  zakresie wy-

 20 Z. Świda, Właściwość i  skład sądu. Wyłączenie sędziego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. 
Krótkie komentarze, z. 14, Warszawa 1998, s.  268–270.

 21 W. Kociubiński, dz. cyt., s.  129–130.
 22 P. Rogoziński, [w:] Kodeks postępowania karnego (art.  1–424), t. 1, red. J. Grajewski, 

Kraków 2005, s.  707.
 23 Uchwała SN z dnia 19 sierpnia 1999 r., I KZP 21/99, OSNKW 1999, nr 9–10, poz. 49 

z  glosami aprobującymi D. Szumiło-Kulczyckiej, PiP 2000, nr  3, s.  106–111, J. Izy- 
dorczyka, Prokuratura i  Prawo 2000, nr  10, s.  87–93, krytyczną K. Zgryzka, Proku-
ratura i  Prawo 2000, nr  5, s.  101–108 oraz uwagami aprobującymi R. A. Stefańskie-
go, Przegląd uchwał Izby Karnej i  Wojskowej Sądu Najwyższego w  zakresie prawa kar-
nego procesowego za 1999 r., WPP 2000, nr  2, s.  111–114; postanowienie SN z  dnia 
1 czerwca 2006 r., III KK 49/06, LEX nr  186946; postanowienie SA w  Lublinie z  dnia 
4 lipca 2012 r., II AKz 311/12, LEX nr 1293495.
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dania wyroku łącznego. Co do tej kwestii Sąd Najwyższy uznał, że w  postę-
powaniu o  wydanie wyroku łącznego nie jest wymagany skład powiększony 
nawet wtedy, gdy choćby jeden z  wyroków podlegających połączeniu został 
wydany w  pierwszej instancji w  składzie dwóch sędziów i  trzech ławników24. 
Za takim stanowiskiem, zdaniem Sądu Najwyższego, przemawia fakt, iż 
przedmiotem rozstrzygnięcia nie jest ani kwestia winy, ani kwalifikacji praw-
nej, lecz tylko wymiar kary łącznej i  to jeszcze w  rozmiarach ograniczonych. 
Pogląd ten spotkał się z  aprobatą25, jak i z oceną krytyczną26.

Sąd Najwyższy w  omawianej uchwale wskazał na skład określony 
w art. 28 § 1 k.p.k., którym w czasie wyrażania tego poglądu był skład jeden 
sędzia i dwóch ławników, lecz ustawą z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego oraz o  zmianie niektórych innych ustaw27 wprowadzono zasadę, że sąd 
ten orzeka w  składzie jednego sędziego (art.  28 §  1), a  w sprawach o  zbrod-
nie sąd – w  składzie jednego sędziego i  dwóch ławników (art.  28 §  2 k.p.k.). 
W związku z tym rodzi się pytanie, czy ma to być skład jeden sędzia (art. 28 
§  1 k.p.k.), czy jeden sędzia i  dwóch ławników (art.  28 §  2 k.p.k.), czyli 
określony dla rozprawiania zbrodni. Chodzi przecież o  zbrodnię, bowiem 
czyny zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności są zbrodniami. 

W doktrynie wskazuje się, że orzekanie w przedmiocie wniosku nie jest 
orzekaniem zarówno w  sprawach o  zbrodnie, jak i w  sprawach o  przestęp-
stwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, 
a  zatem jest nim skład jednego sędziego (art.  28 §  1 k.p.k.) lub ze względu 
na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę skład trzech sędziów lub jedne-
go sędziego i  dwóch ławników, jeśli sąd tak postanowi (art.  28 §  3 k.p.k.)28. 

 24 Uchwała SN z  dnia 24 maja 1995 r. – I  KZP 15/95, OSNKW 1995, nr  7–8, poz. 46, 
uchwała SN z dnia 17 lutego 1972 r. – VI KZP 78/71, OSNKW 1972, nr 4, poz. 60.

 25 Z. Gostyński, Glosa do uchwały SN z  dnia 24 maja 1995 r. – I  KAP 15/95, PiP 1996, 
nr 6, s.  103.

 26 Z. Doda, J. Grajewski, Karnoprocesowe orzecznictwo Sądu Najwyższego (lata 1995– 
–1996), PS 1997, nr 11–12, s.  63.

 27 Dz.U. Nr 112, poz. 766.
 28 P. Opala, dz. cyt., s.  333; A. Barczak-Oplustil, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. 

Komenatrz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s.  743.
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Rozwiązanie to pozostaje w sprzeczności z przyjęciem właściwości sądu okrę-
gowego do rozpoznania wniosku, którego przedmiotem jest czyn zabroniony 
stanowiący zbrodnię. Określając właściwość rzeczową sądu do rozpoznania 
wniosku, traktuje się czyn będący jego przedmiotem jako zbrodnię, a w  za-
kresie składu sądu jako inny czyn; jest to wyraźna niekonsekwencja. Trafnie 
w  piśmiennictwie wskazuje się, że orzekanie w  przedmiocie wniosku doty-
czy czynu będącego przestępstwem, który z  uwagi na brak winy nie zawiera 
elementu przestępności29. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek dotyczący czynu 
będącego zbrodnią, w  składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Na posiedzeniu sąd pierwszej instancji orzeka jednoosobowo, jednakże 
ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę, prezes sądu może 
zarządzić jej rozpoznanie w  składzie trzech sędziów (art.  30 § 1 k.p.k.).

Kontrola formalna wniosku

Wniosek prokuratora o  umorzenie postępowania przygotowawczego 
i zastosowanie środków zabezpieczających nie podlega kontroli przez prezesa 
sądu w trybie art. 337 § 1 k.p.k., a w związku z tym nie można go zwrócić pro-
kuratorowi w  celu usunięcia w  terminie 7 dni braków formalnych30, bowiem 
do wniosku tego nie mają odpowiedniego zastosowania przepisy dotyczące 
aktu oskarżenia, o których jest mowa w rozdziale 40 k.p.k.31 Podlega kontroli 
na podstawie art. 120 § 1 k.p.k. w zakresie warunków formalnych przewidzia-
nych w art.  119 k.p.k. oraz szczególnych określonych w art.  324 §  1a k.p.k.32 
Kontroli dokonuje prezes sądu, przewodniczący wydziału lub upoważnio-
ny sędzia (art.  93 §  2 k.p.k.), albo referendarz sądowy (art.  120 §  3 k.p.k.). 

 29 J. Izydorczyk, Glosa do uchwały SN z  dnia 19 sierpnia 1999 r., I  KZP 21/99, Prokura-
tura i Prawo 2000, nr 10, s.  92.

 30 W. Kociubiński, dz. cyt., s.  124; K. T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowa-
nie karne, Warszawa 2012, s.  263.

 31 K. Eichstaedt, Czynności sądu…, s.  210–211; T. Razowski, Formalna i  merytoryczna 
kontrola…, s.  157–158; L. K. Paprzycki (red.), [w:] Kodeks postępowania karnego…, 
s.  1056; W. Jasiński, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, 
s.  881.

 32 R. A. Stefański, [w:] Kodeks postępowania karnego…, s.  626.
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W  razie stwierdzenia, że brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzy-
mać biegu, wzywa się prokuratora, który złożył wniosek do usunięcia braku 
w  terminie 7 dni. Trafnie Sąd Najwyższy zauważył, że: „Za brak formalny 
pisma procesowego uznaje się pominięcie wymaganego elementu jego treści, 
albo niespełnienie wymogu pozwalającego nadać temu pismu bieg odpowia-
dający jego funkcji. Przepis art. 120 k.p.k., który umożliwia usuwanie braków 
formalnych pism procesowych, nie określa skali tych uchybień, uznając za 
istotne, aby owe braki powodowały, że pismo nie może otrzymać biegu, albo 
polegały na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia czyn-
ności procesowej. Jednocześnie, aby uruchomić procedurę usuwania braków 
formalnych określonego rodzaju pisma (np. apelacji lub kasacji), musi ono 
w  pierwotnym kształcie spełniać choćby podstawowe wymagania, a  zatem 
zawierać część właściwych dla niego elementów merytorycznych”33.

W razie uzupełnienia braku w  terminie, wniosek wywołuje skutki od 
dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, uznaje się go 
za bezskuteczny, o  czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania (art. 120 
§ 2 k.p.k.).

W doktrynie zasadnie zgłasza się postulat, by wniosek ten poddać kon-
troli w  trybie art.  337 k.p.k., skoro przepis ten ma zastosowanie do wniosku 
prokuratora o  warunkowe umorzenie postępowania ze względu na odesła-
nie w art.  336 §  5 k.p.k. do stosowania do niego odpowiednio przepisów 
dotyczących aktu oskarżenia zawartych w  rozdziale 40 k.p.k., a  do wniosku 
o  umorzenie postępowania i  zastosowania środków zabezpieczających ma-
ją odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące treści aktu oskarżenia, za-
łączników oraz czynności związanych z  wysłaniem do sądu aktu oskarżenia 
(art.  324 § 1a k.p.k.)34.

Forum rozpoznania wniosku

Z art.  354 pkt  2 k.p.k. wynika, że wniosek prokuratora o  umorzenie 
postępowania z  powodu niepoczytalności sprawcy i o  zastosowanie środków 

 33 Postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2017 r., II KZ 8/17, LEX nr 2281252.
 34 K. Eichstaedt, Czynności sądu…, s.  212.
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zabezpieczających jest z  reguły rozpoznawany na rozprawie, a  wyjątkowo – 
na posiedzeniu.

Rozprawa

Forum sądowym, na którym jest rozpoznawany wniosek jest rozprawa. 
Tak expressis verbis stanowi art.  354 pkt  2 k.p.k. Jest to podstawowe forum 
orzekania w  przedmiocie tego wniosku; co do zasady, jest rozpatrywany na 
rozprawie35. Jest to uzasadnione tym, że na rozprawie są najpełniej realizo-
wane zasady procesu karnego, a  przede wszystkim zasady prawdy obiektyw-
nej, kontradyktoryjności, bezpośredniości i  publiczności, a  także prawa stron 
procesowych36. Ponadto słusznie zauważa się, że rozprawa może zapewnić 
pełną gwarancję ochrony praw podejrzanego, który uczestnicząc w  tym po-
stępowaniu dotknięty jest zaburzeniami psychicznymi, związanymi z chorobą 
psychiczną lub upośledzeniem umysłowym37. 

Wyznaczenie rozprawy głównej w  celu rozpoznania wniosku nie musi 
być poprzedzone posiedzeniem. Wprawdzie art.  339 §  1 pkt  1 k.p.k. przewi-
duje obligatoryjne skierowanie sprawy na posiedzenie w  wypadku, gdy pro-

 35 J. Kosowski, Posiedzenie sądu a  rozprawa w  procesie karnym – wybrane zagadnienia, 
Studia Iuridica Lublinensia 2007, nr  IX, s.  161; F. Prusak, Komentarz do kodeksu po-
stępowania karnego, t. 2, Warszawa 1999, s.  973; R. A. Stefański, [w:] Kodeks postępo-
wania karnego…, s.  626; K. Zgryzek, Orzekanie o  środkach zabezpieczających wobec 
niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych w  świetle projektu Kodeksu postępowa-
nia karnego w  redakcji z  1995 r., PPK 1995, nr  13, s.  34; tenże, Pozycja procesowa 
podejrzanego w  postępowaniu w  sprawie zastosowania środków zabezpieczających, [w:] 
U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. L. Tyszkiewi-
czowi, red. O. Górniok, Katowice 1999, s.  346; S. Ładoś, Pozycja prawna oskarżonego 
z  zaburzeniami psychicznymi, Warszawa 2013, s.  299; D. Świecki, Czynności procesowe 
obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, Warszawa 2015, s. 147; K. Eichstaedt, [w:] 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, red. D. Świecki, Warszawa 2013, s.  58; 
T. Grzegorczyk, Kodeks…, s. 1231; L. K. Paprzycki (red.), [w:] Kodeks postępowania karne-
go…, s. 1056; A. Ważny, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, 
Warszawa 2018, s.  918; W. Jasiński, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
red. J. Skorupka, s.  881; postanowienie SN z  dnia 17 marca 2008 r., V KK 30/08, 
LEX nr  544709; postanowienie SN z  dnia 17 marca 2008 r., V KK 30/08, OSNwSK 
2008, nr 1, poz. 663.

 36 K. Zgryzek, Postępowanie w przedmiocie…, s.  156.
 37 L. K. Paprzycki (red.), [w:] Kodeks postępowania karnego…, s.  1056.
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kurator złożył wniosek o orzeczenie środków zabezpieczających, lecz – wbrew 
twierdzeniu w  doktrynie38 – chodzi w  nim o  wniosek prokuratora o  orze-
czenie przepadku w  trybie art.  323 §  3 k.p.k.39 W art.  339 §  1 pkt  1 k.p.k. 
jest mowa o  wniosku prokuratora o  orzeczenie środków zabezpieczających, 
a art.  354 k.p.k. dotyczy wniosku prokuratora o  umorzenie postępowania 
i  zastosowanie środków zabezpieczających. Wątpliwości czy w art.  339 §  1 
pkt  1 k.p.k. chodzi o  wniosek uregulowany w art.  323 §  3 k.p.k. budzi fakt, 
że orzekany na podstawie art. 45a k.k. przepadek nie jest środkiem zabezpie-
czającym i z  tego powodu w  drugim z  tych przepisów nie ma dookreślenia, 
że chodzi o  środek zabezpieczający. Do czasu zmiany tego przepisu ustawą 
z  dnia 20 lutego 2015 r. o  zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw40, była w  nim mowa o  orzeczeniu przepadku w  charakterze 
środka zabezpieczającego. Brak jest zatem spójności między art.  323 §  3 
a art.  339 § 1 pkt 1 k.p.k. 

Do rozprawy tej – z  mocy odesłania w art.  354 in principio k.p.k. – 
stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 41 k.p.k., co oznacza, że rozprawa 
powinna być wyznaczona bez zbędnej zwłoki (art.  348), dopuszczalne jest 
skierowanie sprawy na posiedzenie sądu przed rozprawą w  celu usprawnie-
nia postępowania, a zwłaszcza lepszego przygotowania i organizacji rozprawy 
(art.  349), prezes sądu wydaje zarządzenie zawierające elementy wskazane 
w art.  350 §  1, a  także zarządza sprowadzenie podejrzanego, gdy jest pozba-
wiony wolności (art.  350 §  2) oraz decyduje o  dopuszczeniu i  sprowadzeniu 
na rozprawę dowodów (art.  352)41.

Podejrzany ma prawo brać udział w  rozprawie; jego udział nie jest 
w  niej obowiązkowy (art.  380 w  zw. z art.  374 §  1 k.p.k.). Wydawać by się 
mogło, że z  treści art.  380 k.p.k., by stosować przepisy dotyczące oskarżo-
nego odpowiednio do osoby, której prokurator zarzuca popełnienie czynu 

 38 K. Zgryzek, Pozycja procesowa…, s.  346; G. Artymiak, Z. Sobolewski, [w:] Proces kar-
ny. Część szczególna, red. G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Warszawa 2007, 
s.  57; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016, s.  524.

 39 R. A. Stefański, [w:] Kodeks postępowania karnego…, s.  565.
 40 Dz.U. z 2015 r., poz. 396.
 41 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, 

red. P. Hofmański, Warszawa 2007, s.  354.
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zabronionego w  stanie niepoczytalności i  wnosi o  umorzenie postępowania 
oraz o  zastosowanie wobec niej środków zabezpieczających, można wysnuć 
wniosek, że podobnie jak w  przypadku posiedzenia, w  wypadku, gdy z  opi-
nii biegłych wynika, że branie udziału w  rozprawie przez osobę, której doty-
czy wniosek byłoby niewskazane, sąd proceduje w przedmiocie tego wniosku 
pod nieobecność osoby, której wniosek dotyczy; o  udziale zarówno w  posie-
dzeniu jak i w  rozprawie osoby, której dotyczy wniosek prokuratora, powin-
na decydować treść opinii biegłych.

Supozycja ta jest nietrafna, gdyż z art.  380 k.p.k. wynika, że odpo-
wiednio stosuje się, m.in., art.  374 §  1 k.p.k., który uprawnia oskarżonego 
do udziału w rozprawie. Kolejne przepisy przewidują możliwość rozpoznania 
sprawy pod nieobecność oskarżonego (art.  375–377 k.p.k.), nie ma zaś prze-
pisu upoważniającego do tego ze względu na stan psychiczny oskarżonego, 
a art.  354 pkt  2 k.p.k. dotyczy wyłącznie posiedzenia. Zasadnie w  literaturze 
uważa się, że udział podejrzanego w rozprawie głównej powinien być jak naj-
szerszy, chyba że jego stan zdrowia stoi na przeszkodzie, a w  związku z  tym 
postuluje się, by przewodniczący lub sąd uznawał jego obecność za obowiąz-
kową. Uzasadnia się to tym, że sąd, orzekając de facto o przymusowym lecze-
niu psychiatrycznym sprawcy powinien wysłuchać go, a  nie stworzyć sobie 
jego obraz wyłącznie na podstawie opinii biegłych, a  dokonanie oceny tej 
opinii może okazać się niemożliwe bez osobistego kontaktu ze sprawcą42.

Słusznie podkreśla się, że art.  354 pkt  2 k.p.k. nie może uzasadniać 
nieobecności podejrzanego na rozprawie43. W  takiej sytuacji sąd może za-
stosować rozwiązanie przewidziane art. 396 k.p.k. lub uznać za wystarczające 
odczytanie wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym44.

Podejrzany – zgodnie z art.  79 §  1 pkt  3 k.p.k. – musi mieć obrońcę, 
a w związku z tym udział obrońcy na tej rozprawie jest obowiązkowy (art. 79 
§ 3 k. p. k.).

 42 A. Barczak-Oplustil, dz. cyt., s.  744.
 43 K. Zgryzek, Pozycja procesowa..., s.  346–349; W. Jasiński, [w:] Kodeks postępowania 

karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, s.  882.
 44 K. Eichstaedt, Środek zabezpieczający w  postaci pobytu w  zakładzie psychiatrycznym, 

wątpliwości związane z orzekaniem, Prokuratura i Prawo 2016, nr 12, s.  85–86.
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W rozprawie obowiązkowy jest udział prokuratora (art.  46 §  1 k.p.k.), 
jednakże jego niestawiennictwo nie tamuje jej toku, gdy postępowanie przy-
gotowawcze zakończyło się w  formie dochodzenia (art.  46§ 2 k.p.k.). Nie 
oznacza to, że jego udział – jak twierdzi się w  literaturze45 – nie jest obo-
wiązkowy.

Pokrzywdzony, nie będąc stroną w postępowaniu sądowym może wziąć 
udział w  rozprawie, jeżeli się stawi, i  pozostać na sali, choćby miał składać 
zeznania jako świadek (art.  384 § 2 k.p.k.)46.

Rozprawa ta – z  mocy prawa – odbywa się z  wyłączeniem jawności 
(art.  359 pkt  1 k.p.k.). Sąd nie wydaje postanowienia o  wyłączeniu jawności 
nie dlatego – jak wskazuje się w  literaturze47 – że rozprawa jest niejawna co 
do zasady, lecz ze względu na rozstrzygnięcie tej kwestii przez ustawę.

Na rozprawie postępowanie dowodowe prowadzone jest bezpośrednio 
przed sądem, co – jak podkreśla się w doktrynie – gwarantuje, że sprawstwo 
podejrzanego nie zostanie ustalone jedynie na podstawie dowodów zgroma-
dzonych w postępowaniu przygotowawczym48.

Sąd rozstrzygający wniosek prokuratora nie jest związany ustaleniami 
prokuratora zarówno co do poczytalności podejrzanego w  chwili zarzucane-
go mu czynu, jak i  istnienia podstaw do zastosowania wobec niego środków 
zabezpieczających49.

Posiedzenie

Wniosek może być – zgodnie z art.  354 pkt  2 k.p.k. – rozstrzygany 
na posiedzeniu, jeżeli prezes sądu skieruje go na posiedzenie. Rozpoznanie 
wniosku na posiedzeniu ma charakter wyjątkowy i w  doktrynie jest okre-
ślane mianem forum zastępczego50. Wprawdzie w art.  354 pkt  2 in principio 
k.p.k. nie został wprost wskazany podmiot dokonujący tej czynności, ale 

 45 W. Jasiński, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, s.  882.
 46 R. Kmiecik, dz. cyt., s. 487.
 47 P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, War-

szawa 2006, s.  115.
 48 A. Barczak-Oplustil, dz. cyt., s.  743.
 49 K. Eichstaedt, Środek zabezpieczający…, s.  82.
 50 K. Zgryzek, Pozycja procesowa…, s.  347.
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z  dalszej treści tego przepisu wynika, że jest nim prezes sądu, skoro to do 
niego należy ocena celowości rozpoznania sprawy na posiedzeniu. Może to 
uczynić wówczas, gdy:
 1) w świetle materiałów postępowania przygotowawczego popełnienie czy-

nu zabronionego przez podejrzanego i  jego niepoczytalność w  chwili 
czynu nie budzą wątpliwości;

 2) prezes sądu uzna za celowe rozpoznanie sprawy na posiedzeniu;
 3) wezmą w posiedzeniu udział prokurator, obrońca i podejrzany.

Słusznie zauważył Sąd Najwyższy, że: „Wymaga to jednak spełnienia 
dwojakiego rodzaju warunków merytorycznych i  formalnych. Warunkiem 
merytorycznym jest, aby w  świetle materiałów postępowania przygoto-
wawczego nie budziły wątpliwości: a) popełnienie czynu przez podejrza-
nego, b) fakt niepoczytalności podejrzanego w  chwili czynu. Warunkiem 
formalnym jest natomiast uznanie przez prezesa sądu lub upoważnionego 
sędziego (art.  93 §  2 k.p.k.) za celowe rozpoznanie sprawy na posiedze-
niu, z  zachowaniem jednak rygorów określonych w  dalszej części art.  354 
pkt  2 k.p.k.”51 Prezes sądu nie może brać pod rozwagę względów ekono-
mii procesowej, a mieć na względzie dobro wymiaru sprawiedliwości52. Nie 
może to być także wzgląd na szybkość postępowania, bowiem na sądzie 
ciąży obowiązek czynienia wszelkich rozstrzygnięć opartych na  prawdzi-
wych ustaleniach faktycznych53.

Wymóg, że „w świetle materiałów postępowania przygotowawczego 
popełnienie czynu zabronionego przez podejrzanego i  jego niepoczytalność 
w  chwili czynu nie budzą wątpliwości”, oznacza, że przeprowadzone w  po-
stępowaniu przygotowawczym dowody wskazują, że podejrzany jest sprawcą 
czynu objętego wnioskiem i opinia biegłych psychiatrów nie pozostawia żad-
nych wątpliwości co do tego, że był on w chwili czynu niepoczytalny. 

 51 Postanowienie SN z  dnia 17 marca 2008 r., V KK 31/08, LEX nr  406937; postanowie-
nie SN z  dnia 5 stycznia 2001 r., V KKN 490/00, Prokuratura i  Prawo – wkł. 2001, 
nr 6, poz. 6.

 52 K. Eichstaedt, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, red. D. Świecki, 
Warszawa 2013, s.  60.

 53 D. Krakowiak, Wyjątkowy charakter posiedzenia z art. 354 pkt 2 k.p.k. – glosa do posta-
nowienia SN z dnia 10 listopada 2015 r., IV KK 254/15, LEX/el. 2016.
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Nie jest wymagane przyznanie się podejrzanego do zarzucanego mu 
czynu. Jeśli byłoby to niezbędne, ustawodawca przewidziałby taki warunek, 
jak to uczynił, np. w art.  335 §  1 k.p.k., wymagając wprost przyznania się 
podejrzanego do winy. W  literaturze podkreśla się, że samo przyznanie się 
podejrzanego do zarzucanego czynu, chociaż stanowi istotną okoliczność, 
nie powinno mieć jednak decydującego znaczenia i  powinno być rozważo-
ne w kontekście całokształtu materiału dowodowego jaki został zgromadzony 
w  danej sprawie54. Ponadto w  sprawach, w  których zachodzi wątpliwość co 
do poczytalności podejrzanego, do przyznania się podejrzanego do zarzuca-
nego mu czynu należy podchodzić z dużą dozą ostrożności, bowiem z uwagi 
na ewentualną chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe czy też inne za-
kłócenia czynności psychicznych, podejrzany może nie zdawać sobie w pełni 
sprawy z  treści składanego oświadczenia o  przyznaniu się do winy55. Rację 
ma Sąd Najwyższy, że sąd, badając czy spełniony jest warunek braku wątpli-
wości co do okoliczności popełnienia czynu, dokonuje oceny całości materia-
łu dowodowego, w  tym również wyjaśnień oskarżonego. Dowód z  wyjaśnień 
podlega przy tym takim samym kryteriom oceny, jak każdy inny dowód. 
Fakt, że oskarżony nie przyznał się do popełnienia czynu, nie ma żadnego 
szczególnego znaczenia formalnego, zwłaszcza zaś wyłączającego dopuszczal-
ność badania czy spełniony jest warunek braku wątpliwości co do okoliczno-
ści popełnienia czynu56.

Słusznie zauważa się w  doktrynie, że wymóg ten nie jest spełniony 
w  sprawach o  charakterze poszlakowym57, gdyż wówczas konieczne jest bez-
pośrednie przeprowadzenie dowodów na rozprawie w  celu rozstrzygnięcia 
kwestii sprawstwa podejrzanego. W  piśmiennictwie zasadnie postuluje się, 
aby nie były kierowane na posiedzenie sprawy, w  których podejrzany kwe-
stionuje swoje sprawstwo i  sprzeciwia się stosowaniu wobec niego środka za-

 54 K. Eichstaedt, Środek zabezpieczający…, s.  84.
 55 K. Eichstaedt, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, red. D. Świecki, 

Warszawa 2013, s.  59.
 56 Postanowienie SN z  dnia 27 listopada 2003 r., V KK 301/03, OSNKW 2004, nr  1, 

poz. 9.
 57 K. Eichstaedt, Środek zabezpieczający…, s.  84; T. Grzegorczyk, Kodeks…, s.  1231; 

postanowienie SN z dnia 17 marca 2008 r., V KK 30/08, LEX nr 544709.
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bezpieczającego, a  sprzeczność twierdzeń podejrzanego z  pozostałym zebra-
nym w  sprawie materiałem dowodowym wymaga wyjaśnienia na rozprawie, 
która jest właściwym forum przeprowadzenia postępowania dowodowego58.

W świetle materiałów postępowania przygotowawczego nie może budzić 
wątpliwości także niepoczytalność w  chwili zarzucanego mu czynu. Skiero-
wanie wniosku do rozpoznania na posiedzeniu oznacza, że zdaniem prezesa 
sądu opinia lekarzy psychiatrów jest pełna i  jasna oraz nie zachodzi sprzecz-
ność w  samej opinii lub między różnymi opiniami, o  ile takie zostały złożo-
ne. W  literaturze wskazuje się, że zachodzą wątpliwości co do poczytalności 
podejrzanego przede wszystkim wówczas, gdy w sprawie zostały wydane załą-
czone dwie lub więcej opinii psychiatrycznych o przeciwstawnych wnioskach 
końcowych co do poczytalności podejrzanego w  chwili zarzucanego czynu59.

Podstawowym warunkiem rozpoznania sprawy jest uznanie przez pre-
zesa sądu celowości rozpoznania sprawy na posiedzeniu, co winno przybrać 
formę stosownego zarządzenia60. Zdaniem Sądu Najwyższego niewydanie 
przez prezesa sądu zarządzenia o  rozpoznanie wniosku na posiedzeniu po-
woduje, że wydający postanowienie sąd był nienależycie obsadzony, co stano-
wi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.61 
Art. 354 pkt  2 k.p.k. upoważnia prezesa sądu do dokonania merytorycznej 
oceny wniosku. Niedopuszczalne jest rozpoznanie wniosku na posiedzeniu, 
o  ile prezes sądu nie wydał takiej decyzji i nie uczynił tego sąd. Decyzję taką 
– zgodnie z  rozumowaniem argumentum a  minori ad maius – może podjąć 
również sąd. Skoro może to uczynić prezes sądu, to tym bardziej do podjęcia 
takiej decyzji właściwy jest sąd62.

Prezes sądu podejmuje taką decyzję z urzędu i nie jest wymagany wnio-
sek prokuratora czy obrońcy. Mogą oni jednak – zgodnie z art.  9 §  2 k.p.k. 
– złożyć taki wniosek, który może stanowić sygnał do podjęcia takiej decyzji, 
lecz nie obliguje do tego.

 58 D. Krakowiak, dz. cyt.
 59 K. Eichstaedt, Środek zabezpieczający…, s.  84.
 60 Postanowienie SN z  dnia 5 października 2005 r., II KK 139/05, OSNwSK 2005, 

poz. 844.
 61 Postanowienie SN z dnia 1 czerwca 2006 r., III KK 49/06, LEX nr 186946.
 62 K. Eichstaedt, Czynności sądu..., s.  226.
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Ocena dokonana przez prezesa sądu co do możliwości rozpoznania 
wniosku prokuratora na posiedzeniu nie wiąże sądu, który może skierować 
sprawę na rozprawę, np. uznając, że stan niepoczytalności podejrzanego 
w chwili popełnienia przez niego czynu nie jest niewątpliwy63.

O tym, że warunkiem rozpoznania wniosku na posiedzeniu jest udział 
w  nim prokuratora, obrońcy i  podejrzanego świadczy wyraźne wskazanie 
w art.  354 pkt  2 k.p.k., że posiedzenie takie odbywa się z  udziałem tych 
uczestników postępowania. W  przepisie tym kategorycznie stwierdza się 
„rozpoznanie sprawy na posiedzeniu z  udziałem prokuratora, obrońcy i  po-
dejrzanego”, co wyklucza możliwość rozpoznania sprawy w  tym trybie pod 
nieobecność któregokolwiek z wymienionych podmiotów64.

Wniosek może być rozpoznany na posiedzeniu bez udziału podejrzane-
go, ale tylko wówczas, gdy z  opinii biegłych wynika, że byłoby to niewska-
zane, jednakże i w  takiej sytuacji sąd może uznać jego udział za konieczny65. 
Wprawdzie biegli są zobowiązani do wypowiedzenia się w  opinii co do tego, 
czy stan zdrowia psychicznego podejrzanego pozwala mu na udział w  po-
stępowaniu (art.  202 §  5 k.p.k.), lecz stwierdzenie to nie jest równoznaczne 
z  oceną, że jego udział w  posiedzeniu nie jest wskazany. Wyrażenie przez 
biegłych opinii, że podejrzany nie może brać udziału w  postępowaniu po-
winno skutkować zawieszeniem postępowania (art.  22 §  1 k.p.k.), a  nie pro-
cedowaniem w  trybie art.  354 pkt  2 k.p.k. W  tym ostatnim przepisie chodzi 
o  sytuację, gdy podejrzany może brać udział w  postępowaniu, ale verba legis 
„byłoby to niewskazane”.

W doktrynie trafnie zauważa się, że udział podejrzanego może być 
niewskazany, gdy z  powodu jego stanu zdrowia psychicznego nie ma z  nim 

 63 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, dz. cyt., s.  355; W. Jasiński, [w:] Kodeks postę-
powania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, s.  882; L. K. Paprzycki, Problematyka 
psychiatryczna w  nowej kodyfikacji karnej, Prokuratura i  Prawo 1997, nr  11, s.  136; 
S. Ładoś, dz. cyt., s.  300.

 64 Postanowienie SN z dnia 5 października 2005 r., II KK 139/05, Prokuratura i Prawo – 
wkł. 2006, nr 2, poz. 13.

 65 Postanowienie SN z  dnia 5 października 2005 r., II KK 139/05, OSNwSK 2005, 
poz. 844; K. Eichstaedt, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, red. D. Świecki, 
Warszawa 2013, s.  61.
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kontaktu umożliwiającego uzyskanie jakiegokolwiek rzeczowego oświadczenia 
w  związku z  toczącym się postępowaniem lub kontakt podejrzanego z  kim-
kolwiek spoza personelu medycznego może znacząco ujemnie wpłynąć na 
stan jego zdrowia, albo kontakt taki wiąże się z  realnym niebezpieczeństwem 
dla osób uczestniczących w  posiedzeniu66. Odstąpienie od udziału podejrza-
nego w  posiedzeniu powinno być wyjątkowe. Rację ma Sąd Najwyższy, że 
należy umożliwić podejrzanemu realnie obronę, w tym przez możliwość oso-
bistego wypowiedzenia się przed sądem rozstrzygającym w  tej kwestii, a  od-
stępstwo od tego może następować wyjątkowo i tylko przy zachowaniu wszel-
kich wymogów prawa procesowego67. Zasadnie Sąd Najwyższy twierdzi, że:
 — „Jeżeli zatem biegli nie wypowiedzieli się wyraźnie, iżby udział po-

dejrzanego w  posiedzeniu sądu był niewskazany, to należy bądź to – 
w  kontekście całokształtu tej opinii – uznać, że nie wynika z  niej, aby 
obecność podejrzanego była niewskazana i  zarządzić jego wezwanie al-
bo też – mając także na względzie całokształt owej opinii – postanowić 
o  jej uzupełnieniu w tym przedmiocie”68. Pozostałe osoby muszą zawsze 
uczestniczyć w  posiedzeniu, ale rozpoznanie sprawy pod nieobecność 
podejrzanego stanowi uchybienie określone w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k.69;

 — „Nie oznacza to bynajmniej, że biegli w  tym przedmiocie muszą 
w  swojej opinii zawrzeć wprost stwierdzenie, że udział podejrzanego 
w posiedzeniu jest niewskazany, jeżeli wynika to w  sposób jednoznacz-
ny z  treści opinii określającej aktualny stan zdrowia psychicznego po-
dejrzanego przesądzający o  tym, że jego udział w  posiedzeniu jest nie 
tylko niewskazany, ale wręcz niedopuszczalny w  dobrze pojętym jego 
własnym interesie”70.

 66 L. K. Paprzycki (red.), [w:] Kodeks postępowania karnego…, s.  1057.
 67 Postanowienie SN z dnia 5 kwietnia 2001 r., IV KKN 652/00, LEX nr 51426; postano-

wienie SN z  dnia 18 lutego 1998 r., II KKN 391/97, KZS 1998, nr  11, poz. 15; posta-
nowienie SA w  Krakowie z  dnia 22 lutego 1995 r., II AKz 58/95, KZS 1995, nr  3–4, 
poz. 63; K. Eichstaedt, Czynności sądu..., s.  223–224; tenże, [w:] Kodeks postępowania 
karnego. Komentarz, t. 2, red. D. Świecki, Warszawa 2013, s.  61.

 68 Postanowienie SN z dnia 5 kwietnia 2001 r., IV KKN 652/00, LEX nr 51426. 
 69 Postanowienie SN z  dnia 5 października 2005 r., II KK 139/05, OSNwSK 2005, 

poz. 844.
 70 Postanowienie SN z dnia 4 stycznia 2006 r., V KK 372/05, OSNwSK 2006, poz. 40.
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W art.  354 pkt  2 k.p.k. nie jest wskazany organ, który decyduje o  tym, 
że udział podejrzanego w  posiedzeniu nie jest wskazany. Mając na uwadze, 
że chodzi o  istotne ograniczenie prawa podejrzanego do obrony, nie sposób 
przyjąć, że należy ona do kompetencji prezesa sądu; jest to decyzja sądu. 
Słusznie w  doktrynie wskazuje się, że w  sytuacji, gdy prezes sądu, decydując 
o  skierowaniu wniosku do rozpoznania na posiedzeniu widzi jednocześnie, 
że udział w  nim podejrzanego jest niewskazany, wyznacza w  celu rozstrzy-
gnięcia tej kwestii odrębne posiedzenie, tym samym, ułatwiając przebieg po-
siedzenia merytorycznego, bowiem zarządzając od razu posiedzenie bez za-
rządzenia sprowadzenia podejrzanego, mogłoby się okazać, że sąd uzna tę 
obecność za konieczną, co musiałoby doprowadzić do odroczenia posiedze-
nia i  wydłużenie procesu71. Nie wydaje się, by odrębne posiedzenie nie było 
konieczne w sytuacji, gdy kwestia nieobecności podejrzanego na posiedzeniu 
merytorycznym, z  uwagi na jego stan psychiczny, nie nasuwa żadnych wąt-
pliwości72. Nawet jeśli biegli lekarze psychiatrzy w  opinii wprost stwierdzili, 
że ze względu na stan zdrowia psychicznego podejrzanego niewskazany jest 
jego udział w  postępowaniu, to podlega ono swobodnej ocenie sądu, który 
może mieć wątpliwości co do tego. Słusznie przyjmuje się w  doktrynie, że 
w  celu rozstrzygnięcia kwestii udziału podejrzanego w  posiedzeniu, gdy opi-
nia biegłych wskazuje, że nie powinien on brać w  niej udziału, prezes sądu 
może skierować sprawę na posiedzenie73, ale nietrafnie uważa się, że ma to 
być posiedzenie, na którym rozpoznawany ma być wniosek prokuratora.

Rozpoznanie sprawy pod nieobecność podejrzanego, co do którego nie 
był niewskazany udział w postępowaniu, stanowi bezwzględną przyczynę od-
woławczą z art.  439 § 1 pkt 11 k.p.k.74

W posiedzeniu tym – z  mocy art.  354 pkt  2 k.p.k. – jest obowiązko-
wy udział obrońcy. Obowiązkowy udział obrońcy w tym posiedzeniu wynika 
z  faktu, że oskarżony z  reguły nie bierze w  nim udziału, a  nadto jako do 
niepoczytalnego wchodzi w grę obrona obligatoryjna (art. 79 § 1 pkt 3) i nie 

 71 T. Grzegorczyk, Kodeks…, s.  1232.
 72 Tamże.
 73 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, dz. cyt., s.  357; K. Zgryzek, Orzekanie…, s.  38.
 74 Postanowienie SN z  dnia 5 października 2005 r., II KK 139/05, OSNwSK 2005, nr  1, 

poz. 844.
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jest w  stanie skutecznie bronić się sam75. Zasadnie Sąd Najwyższy przyjął, że 
„Osoba, w  stosunku do której rozważana jest kwestia zastosowania środka 
zabezpieczającego w  postaci umieszczenia w  zakładzie dla psychicznie cho-
rych albo w innym zakładzie leczniczym, musi mieć w każdej instancji sądo-
wej obrońcę (k.p.k.)”76. Nie wystarczy stwierdzenie, iż obrońca, który na po-
siedzenie nie stawił się, został o  jego terminie prawidłowo powiadomiony77. 
Niebranie udziału obrońcy podejrzanego w posiedzeniu stanowi bezwzględną 
przyczynę odwoławczą określoną w art.  439 § 1 pkt 11 k.p.k.78

W posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział pokrzywdzony (art.  354 
pkt  2 in fine k.p.k.). Nie jest jednak stroną postępowania79, a  ustawa jedynie 
przyznaje mu prawo udziału w posiedzeniu.

Zasadnie podkreśla się, że przyznanie mu uprawnienia udziału w posie-
dzeniu nie uzasadnia wniosku, że w ten sposób pokrzywdzony ex lege stał się 
stroną procesu80. Nie ma też znaczenia fakt, że dana decyzja procesowa wpły-
wa na sytuację prawną pokrzywdzonego81. Ustawodawca tam, gdzie chciał, 
aby pokrzywdzony nie będący oskarżycielem korzystał ze swych uprawnień, 
dał temu wyraz w  postaci stosownego unormowania prawnego, jak np. 
w art.  444 k.p.k., na podstawie którego pokrzywdzony ma prawo wnieść 
apelację od wydanego na posiedzeniu wyroku warunkowo umarzającego 
postępowanie82. Nie może – ze względu na wyraźne wyłączenie w art.  354 
pkt 1 k.p.k. – uzyskać statusu strony jako oskarżyciel posiłkowy.

 75 R. A. Stefański, Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa 2012, s. 298.
 76 Postanowienie SN z dnia 23 lipca 1952 r., KZ 90/52, OSN(K) 1952, nr 5, poz. 71.
 77 Postanowienie SN z dnia 25 maja 2005 r., III KK 90/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 1060. 
 78 Tamże.
 79 Postanowienie SA w  Katowicach z  dnia 13 października 2004 r., II AKz 707/04, 

LEX nr 156211; postanowienie SA w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r., II AKz 176/10, 
Prokuratura i  Prawo – wkł. 2010, nr  12, poz. 26; A. Barczak-Oplustil, dz. cyt., s.  745; 
L.K. Paprzycki (red.), [w:] Kodeks postępowania karnego…, s.  1057; T. Grzegor-
czyk, Kodeks…, s.  1232; W. Jasiński, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
red. J. Skorupka, s.  8881.

 80 W. Jasiński, Glosa do postanowienia SA w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r., II AKz 176/10, 
LEX/el. 2011.

 81 K. Dudka, dz. cyt., s.  122.
 82 M. Klejnowska, Zaskarżanie przez pokrzywdzonego orzeczeń wydanych w trybach szcze-

gólnych w polskim procesie karnym, [w:] Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowa-
niach szczególnych, red. D. Gil, Warszawa 2012, s.  25.
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Mając na uwadze krąg osób uprawnionych lub zobowiązanych do udział 
w  posiedzeniu, należy o  terminie posiedzenia zawiadomić pokrzywdzonego, 
a wezwać prokuratora, podejrzanego oraz jego obrońcę (art. 354 pkt 2 k.p.k.). 
Rację ma Sąd Najwyższy, że: „Wymóg, aby posiedzenie odbyło się 
»z udziałem obrońcy i  podejrzanego«, przewidziany w art.  354 pkt  2 k.p.k., 
nie może być rozumiany jedynie jako powinność sądu powiadomienia podejrza-
nego o terminie posiedzenia, jeżeli podejrzany ten pozostaje w tymczasowym 
aresztowaniu. W  takiej bowiem sytuacji należy zarządzić doprowadzenie go 
na to posiedzenie, gdyż tylko wówczas zrealizowany zostanie ustawowy waru-
nek, aby posiedzenie to odbywało się »z udziałem obrońcy i podejrzanego«”83.

W razie niestawiennictwa prokuratora, podejrzanego lub jego obroń-
cy, posiedzenie nie może się odbyć i  podlega odroczeniu. Zgodnie bowiem 
z art. 117 § 3 k.p.k. w razie niestawiennictwa strony, obrońcy lub pełnomoc-
nika, których stawiennictwo jest obowiązkowe, czynności procesowej nie 
przeprowadza się.

Z udziałem tych osób w  posiedzeniu wiąże się problem stosowania 
do tego posiedzenia art.  339 §  5 k.p.k., zgodnie z  którym podejrzany, po-
krzywdzony, obrońcy i  pełnomocnicy mogą wziąć udział w  posiedzeniu 
w przedmiocie wniosku prokuratora o orzeczenie środków zabezpieczających 
(art.  339 §  1 pkt  1 k.p.k.), z  tym że udział prokuratora i  obrońcy w  posie-
dzeniu w przedmiocie orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci pobytu 
w zakładzie psychiatrycznym (art.  93a § 1 pkt 4 k.k.) jest obowiązkowy.

W piśmiennictwie przyjmuje się, że przepis ten ma zastosowanie do 
posiedzenia w  przedmiocie umorzenia postępowania i  zastosowania środka 
zabezpieczającego, a  jedynie co do udziału w  nim podejrzanego jego treść 
jest wyłączona przez art.  354 pkt  2 k.p.k., będący lex specialis w  stosunku 
art.  339 § 5 k.p.k.84

Twierdzi się też, że w  części dotyczącej stosowania środka zabezpiecza-
jącego polegającego na umieszczeniu w  zakładzie psychiatrycznym art.  339 
§  5 k.p.k. jest zbędny oraz prowadzi do niespójności udziału podejrzanego 

 83 Postanowienie SN z dnia 5 kwietnia 2001 r., IV KKN 652/00, LEX nr 51426. 
 84 A. Barczak-Oplustil, dz. cyt., s.  744; K. Eichstaedt, [w:] Kodeks postępowania karne-

go…, s.  61; K. Nowicki, [w:] Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2017, s.  606.
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w posiedzeniu sądu; art. 339 § 5 k.p.k. nie wnosi żadnych nowych treści nor-
matywnych w  zakresie udziału stron i  innych osób w  posiedzeniu ponad te 
zawarte w art.  354 pkt 2 k.p.k.85

Artykuł 339 §  5 k.p.k. w  ogóle nie dotyczy udziału w  posiedzeniu od-
bywającym się na podstawie art.  354 pkt  2 k.p.k., gdyż nie dotyczy tego po-
siedzenia. Ten pierwszy przepis obejmuje inne posiedzenia, których przed-
miotem jest orzeczenie środka zabezpieczającego w  postaci pobytu w  za-
kładzie psychiatrycznym, np. w  sprawie, w  której wniesiono akt oskarżenia 
(art.  339 § 3 pkt 1 k.p.k.).

Na posiedzeniu nie przeprowadza się postępowania dowodowego, a sąd 
orzeka na podstawie dowodów zawartych w aktach postępowania przygotowaw-
czego. Może w razie potrzeby sprawdzić okoliczności faktyczne (art. 97 k.p.k.). 
Bezpośrednio jednak wysłuchuje biegłych (art.  354a §  1 k.p.k.). Jeśli byłoby 
konieczne bezpośrednie przeprowadzenie dowodów dotyczących sprawstwa 
podejrzanego, to sąd powinien z  urzędu lub na wniosek obrońcy skierować 
sprawę do rozpoznania na rozprawie86.

Przed orzeczeniem środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakła-
dzie psychiatrycznym (art.  93a §  1 k.k.), albo tytułem środka zabezpieczają-
cego zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 
zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; zakazu pro-
wadzenia działalności związanej z  wychowaniem, leczeniem, edukacją mało-
letnich lub z  opieką nad nimi; zakazu przebywania w  określonych środowi-
skach lub miejscach, kontaktowania się z  określonymi osobami, zbliżania się 
do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu; zakazu wstępu na imprezę masową; zakazu wstępu do ośrodków gier 
i  uczestnictwa w  grach hazardowych; nakazu okresowego opuszczenia loka-
lu zajmowanego wspólnie z  pokrzywdzonym; zakazu prowadzenia pojazdów 
(art.  39 pkt  2–3 k.k.) – zgodnie z art.  354a §  1 k.p.k. – sąd wysłuchuje: psy-
chologa, a w  sprawach osób niepoczytalnych ponadto lekarzy psychiatrów.

Użycie w art.  354a pkt  2 in fine k.p.k. liczby mnogiej, dowodzi, że na-
leży wysłuchać co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów; nie jest wy-

 85 W. Jasiński, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, s. 882–883.
 86 D. Świecki, dz. cyt., s.  149; K. Eichstaedt, [w:] Kodeks postępowania karnego…, s.  61.
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starczające wysłuchanie tylko jednego87.Chodzi o  zasięgnięcie fachowej opi-
nii pozwalającej sądowi na trafne zastosowanie środków zabezpieczających. 
Gwarantuje to bezpośredniość oraz kontradyktoryjność tej czynności oraz 
pozwala także na rozstrzygnięcie wątpliwości, które organ procesowy lub 
strony mogą mieć w przedmiocie okoliczności danej sprawy i doboru właści-
wych środków zabezpieczających88.

Sąd nie może ograniczyć się do zasięgnięcia pisemnej opinii biegłych, 
ale jest zobowiązany ich wysłuchać. Zasadnie zwraca się uwagę w  orzecznic-
twie, że: „Dla prawidłowej oceny stopnia prawdopodobieństwa popełnienia 
przez sprawcę ponownie czynu zabronionego o znacznym stopniu społecznej 
szkodliwości, niezbędnym jest, poza specjalistyczną opinią biegłych lekarzy 
psychiatrów, wypowiadających się w tej kwestii, także dokonanie analizy tego 
prawdopodobieństwa z  uwzględnieniem dotychczasowej linii życia sprawcy, 
jego uprzedniej karalności oraz obecnej sytuacji życiowej, połączonej z  pro-
gnozowaniem możliwości zaistnienia okoliczności i  warunków sprzyjających 
zaprzestaniu leczenia i  ewentualnością popełnienia przestępstwa. Zawężenie 
zaś oceny wyłącznie do oceny dokonanej przez lekarzy psychiatrów nie jest 
pełną oceną istniejącej prognozy, na którą – poza stanem zdrowia sprawcy – 
nakładają się także inne czynniki życiowe i  społeczne”89. W  literaturze za ko-
nieczne uznaje się zebranie danych o jego osobie, środowisku oraz uprzedniej 
karalności, zarządzenie w stosunku do podejrzanego przeprowadzenia wywia-
du środowiskowego, przesłuchanie w charakterze świadków najbliższej rodzi-
ny podejrzanego lub osoby, z którą podejrzany pozostaje we wspólnym poży-
ciu, np. na okoliczność ustalenia, czy podejrzany będzie miał wsparcie w razie 
terapii wolnościowej, czy osoby z  jego najbliższego otoczenia wyrażają wolę 
oraz mają realną możliwość kontrolowania przyjmowania przez niego leków90.

Posiedzenie to odbywa się z  wyłączeniem jawności, gdyż tego ustawa 
nie przewiduje, jednakże prezes sądu lub sąd może zarządzić inaczej (art. 95b 
§ 1 i  2 k.p.k.).

 87 A. Barczak-Oplustil, dz. cyt., s.  745.
 88 W. Jasiński, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, s.  884.
 89 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2001 r., II AKz 180/01, OSA 2001, 

nr 10, poz. 64.
 90 A. Barczak-Oplustil, dz. cyt., s.  745–756.
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Wnioski

 1. Co do charakteru prawnego postępowania toczącego się na postawie 
wniosku prokuratora o  umorzenie postępowania przygotowawcze-
go i  zastosowanie środków zabezpieczających przyjmuje się, że są to: 
a) czynności sądowe; b) czynności sądowe w  postępowaniu przygoto-
wawczym. Trafna jest ta druga koncepcja, gdyż sąd, rozpoznając po-
zytywnie wniosek podejmuje dwie decyzje: o  umorzeniu postępowania 
przygotowawczego oraz o  zastosowaniu środka zabezpieczającego; tę 
ostatnią trudno uznać za wydawaną w  tym postępowaniu, a  nie znaj-
dując podstaw do uwzględnienia wniosku przekazuje sprawę prokurato-
rowi do dalszego prowadzenia (art.  324 §2 2 k.p.k.), a  więc sprawa nie 
kończy się merytoryczną decyzją; sytuacja jest zbliżona do przekazania 
sprawy prokuratorowi w  celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia 
(art.  344a §  1 k.p.k.), a  nie budzi wątpliwości, że postanowienie takie 
zapada w  postępowaniu sądowym. W  następstwie takiego wniosku 
dochodzi do przeniesienia postępowania karnego z  fazy postępowania 
przygotowawczego do postępowania jurysdykcyjnego; kończy się po-
stępowanie przygotowawcze i  następuje sądowe stadium postępowania 
karnego, niezależnie od tego, że jego przedmiot ogranicza się jedynie 
do rozstrzygnięcia kwestii umorzenia postępowania i orzeczenia środka 
zabezpieczającego.

 2. Wniosek jest z  reguły rozpoznawany na rozprawie, a  wyjątkowo – na 
posiedzeniu. Jest to uzasadnione tym, że na rozprawie są najpełniej re-
alizowane zasady procesu karnego, a  przede wszystkim zasady prawdy 
obiektywnej, kontradyktoryjności, bezpośredniości i publiczności, a  tak-
że prawa stron procesowych. Rozprawa może zapewnić pełną gwaran-
cję ochrony praw podejrzanego, który uczestnicząc w  tym postępowa-
niu dotknięty jest zaburzeniami psychicznymi, związanymi z  chorobą 
psychiczną lub upośledzeniem umysłowym. 

  Podejrzany ma prawo brać udział w  rozprawie; jego udział nie jest 
w niej obowiązkowy (art. 380 w zw. z art. 374 § 1 k.p.k.). Nie jest moż-
liwe rozpoznanie sprawy jego nieobecność w  sytuacji, gdy z  opinii bie-
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głych wynika, że jego branie udziału w rozprawie jest niewskazane. Ta-
ka możliwość jest przewidziana wyłącznie co do posiedzenia (art.  354 
pkt 2 k.p.k.).

 3. Wniosek może być rozstrzygany na posiedzeniu, jeżeli prezes sądu skie-
ruje go na posiedzenie (art.  354 pkt  2 k.p.k.). Może to uczynić wów-
czas, gdy: 1) w  świetle materiałów postępowania przygotowawczego 
popełnienie czynu zabronionego przez podejrzanego i  jego niepoczy-
talność w  chwili czynu nie budzą wątpliwości; 2) prezes sądu uzna za 
celowe rozpoznanie sprawy na posiedzeniu; 3) weźmie w  nim udział 
prokurator, obrońca i podejrzany.

 4. Wniosek może być rozpoznany na posiedzeniu bez udziału podejrza-
nego, ale tylko wówczas, gdy z  opinii biegłych wynika, że byłoby to 
niewskazane, jednakże i w  takiej sytuacji sąd może uznać jego udział 
za konieczny. Wprawdzie biegli są zobowiązani do wypowiedzenia się 
w  opinii co do tego, czy stan zdrowia psychicznego podejrzanego po-
zwala mu na udział w  postępowaniu (art.  202 §  5 k.p.k.), lecz stwier-
dzenie to nie jest równoznaczne z  oceną, że jego udział w  posiedzeniu 
jest wskazany. Wyrażenie przez biegłych opinii, że podejrzany nie może 
brać udziału w postępowaniu, powinno skutkować zawieszeniem postę-
powania (art.  22 § 1 k.p.k.).

 5. W razie niestawiennictwa prokuratora, podejrzanego lub jego obroń-
cy, posiedzenie nie może się odbyć i  podlega odroczeniu. Rozpozna-
nie sprawy na posiedzeniu jest możliwe tylko z  udziałem prokuratora, 
obrońcy i podejrzanego.

 6. Na posiedzeniu nie przeprowadza się postępowania dowodowego, a sąd 
orzeka na podstawie dowodów zawartych w aktach postępowania przy-
gotowawczego. Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia okoliczności fak-
tycznych przed wydaniem orzeczenia na posiedzeniu, sąd dokonuje 
tego sam, albo w tym celu wyznacza sędziego ze składu orzekającego, 
bądź zwraca się o wykonanie określonych czynności do sądu miejsco-
wo właściwego. Jeżeli czynność nie wymaga przeprowadzenia dowodu, 
może ją wykonać także referendarz sądowy (art.  97 k.p.k.). Bezpośred-
nio jednak wysłuchuje biegłych (art.  354a § 1 k.p.k.).
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Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Nakaz i zakazy określone w art. 39 pkt 2–3 
jako uzupełnienie katalogu 
środków zabezpieczających

Środki zabezpieczające, obok kar i  środków karnych, stanowią instytu-
cję prawa karnego stosowaną wobec sprawców czynów zabronionych. Służą 
one zabezpieczeniu społeczeństwa przed zagrożeniem porządku prawnego, 
powodowanym przez sprawców, których nie można ukarać – gdyż z powodu 
niepoczytalności nie ponoszą winy. 

W wyniku nowelizacji z  2015 r. zmieniono brzmienie  art. 99  k.k. 
i uchylono art. 100 k.k.1

W art.  99 §  1 k.k. przewidziano możliwość orzekania środków zabez-
pieczających o  charakterze administracyjnym (nieleczniczym). W  myśl tego 
przepisu, jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w  stanie niepoczy-
talności (art.  31 §  1), sąd  może orzec  tytułem środka zabezpieczającego  na-
kaz lub zakazy wymienione w art.  39 pkt 2–3 k.k.:
 — pkt 2 – zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania okre-

ślonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
 — pkt 2a – zakaz prowadzenia działalności związanej z  wychowaniem, le-

czeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

 1 Ustawa z  dnia 20 lutego 2015 r. o  zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U.2015.396 z dnia 20.03.2015.
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 — pkt 2b – zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 
kontaktowania się z  określonymi osobami, zbliżania się do określonych 
osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

 — pkt 2c – zakaz wstępu na imprezę masową;
 — pkt 2d – zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazar-

dowych;
 — pkt 2e – nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie 

z pokrzywdzonym; 
 — pkt 3 k.k. – zakaz prowadzenia pojazdów.

Wyłączona została możliwość orzekania przepadku tytułem środka za-
bezpieczającego. O  możliwości orzeczenia przepadku, gdy sprawca dopuścił 
się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności określonej w art. 31 § 1 k.k. 
mowa jest w art.  45a k.k. zamieszczonym w  rozdziale Va zatytułowanym 
„Przepadek i  środki kompensacyjne”2. W  przepisie tym mowa jest o  wszyst-
kich możliwościach przepadku, tj. przedmiotów pochodzących bezpośrednio 
z przestępstwa (art. 44 §1 k.k.), przedsiębiorstwa (art. 44 a k.k.), korzyści ma-
jątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa (art. 45 § 1 k.k.). Za objęciem 
zakresem art.  45a k.k. wszystkich postaci przepadku przemawia wykładnia 
systemowa ponieważ w  przepisie tym użyte jest ogólne określenie „przepa-
dek”, co musi się odnosić do uregulowań dotyczących tego zagadnienia za-
wartych we wcześniejszych artykułach Kodeksu karnego (art.  44–45 k.k.)3.

Artykuł 31 k.k. określa niepoczytalność według tzw. metody psychia-
tryczno-psychologicznej, która definiuje ją jako stan, w  którym osoba z  po-
wodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia 
czynności psychicznych nie mogła w  czasie czynu rozpoznać jego znaczenia 
lub pokierować swym postępowaniem4. Dla przyjęcia niepoczytalności nie-

 2 Zob. np. R. A. Stefański, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 
2018, s.  412–413; M. Kulik, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warsza-
wa 2017, s.  193–195.

 3 Zob. np. R. A. Stefański, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański…, s.  412; 
zob. też P. Góralski, Środki zabezpieczające w  polskim prawie karnym, Warszawa 2015, 
s.  490–515.

 4 M. Filar, M. Berent, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016, 
s.  172; P. Daniluk, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański…, s.  292.
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zbędne jest ustalenie czy z powodu jednej z wymienionych przyczyn psychia-
trycznych wystąpił połączony z nią więzią przyczynową skutek psychologiczny 
w postaci zarówno niemożności rozpoznania czynu, a w konsekwencji pokie-
rowania swoim postępowaniem, jak i niemożności pokierowania swoim po-
stępowaniem przy zachowanej zdolności rozpoznania znaczenia swego czynu5. 

Rozważania na temat stanu psychicznego oskarżonego nabierają zna-
czenia dopiero po ustaleniu, że dopuścił się on czynu zabronionego. Sąd nie 
jest zwolniony bowiem od obowiązku ustalenia czy oskarżony, który według 
opinii psychiatrów jest niepoczytalny, w  rozumieniu art.  31 §  1 k.k. popełnił 
zarzucany mu czyn. Niezbędne jest więc, żeby występowała zbieżność po-
między czasem popełnienia przez oskarżonego czynu oraz jego niepoczytal-
nością6.

Niepoczytalność należy ustalić w  ścisłym nawiązaniu do konkretnego 
czynu. Może się bowiem zdarzyć, że w  tym samym czasie sprawca zachowa 
poczytalność w  relacji do jednego czynu, a  będzie jej pozbawiony w  stosun-
ku do innego7.

Administracyjne środki zabezpieczające mogą być stosowane samoist-
nie, jak również obok środków zabezpieczających o  charakterze leczniczym8.

Zgodnie z  art. 354a k.p.k. oraz art.  199b §  2 k.k.w. przed orzeczeniem 
środka zabezpieczającego sąd wysłuchuje:
 1) psychologa;
 2) w sprawach osób niepoczytalnych, o  ograniczonej poczytalności lub 

z zaburzeniami osobowości albo gdy sąd uzna to za wskazane – ponad-
to lekarzy psychiatrów;

 3) w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych – biegłych wska-
zanych w pkt 1 i  2 oraz lekarza seksuologa lub psychologa seksuologa9.

 5 M. Filar, M. Berent, dz. cyt., s.  172–173.
 6 Zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r., III KKN 329/99, OSNKW 2002, 

nr 7–8, poz. 53.
 7 M. Filar, M. Berent, dz. cyt., s.  175.
 8 P. Hofmański, L. K. Paprzycki (aktualizacja A. Sakowicz), [w:] Kodeks karny. Komen-

tarz, red. M. Filar, Warszawa 2016, s. 723. 
 9 Zob. np. W. Jasiński, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, 

Warszawa 2018, s.  884.
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Wprowadzenie powyższej regulacji miało na celu zapewnienie prawi-
dłowego stosowania środków zabezpieczających oraz zapewnienie poszano-
wania praw osób, wobec których je orzekano10. Z  jednej strony, ustawodawca 
formalizując postępowanie dowodowe w  przedmiocie środków zabezpiecza-
jących ograniczył sędziowską swobodę dowodzenia, z drugiej jednak, zagwa-
rantował, że rozstrzyganie o  tych środkach nastąpi po uzyskaniu niezbędnej 
fachowej wiedzy11. Z  całą pewnością obowiązek przeprowadzenia określone-
go dowodu (niekiedy przewidzianego w  procedurze karnej, np. o  stanie po-
czytalności musi się wypowiadać dwóch biegłych psychiatrów) nie narusza 
niezawisłości sędziowskiej, ponieważ w  żaden sposób nie wpływa na zasadę 
swobodnej oceny dowodów. 

Za trafny należy uznać pogląd, że powyższa regulacja nakładająca obo-
wiązek przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania dowodowego 
ma zastosowanie w  każdym postępowaniu, w  którym sąd rozważa zastoso-
wanie środka zabezpieczającego12.

W postępowaniu wykonawczym także przed wydaniem orzeczenia o za-
stosowaniu, zmianie lub uchyleniu środka zabezpieczającego musi być prze-
prowadzone sformalizowane postępowanie dowodowe (art.  199b §  2 k.k.w.). 
Nakaz i  zakazy określone w art.  39 pkt  2–3 k.k. mogą być orzeczone tylko 
wówczas, gdy pozwala na to ustawa13.

Artykuł 99  k.k. nie określa odrębnych przesłanek orzekania środ-
ków zabezpieczających o  charakterze administracyjnym. Stąd należy stoso-
wać przesłanki ogólne uregulowane w  art. 93b k.k., stanowiące, że orzecze-
nie środka powinno być konieczne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu 
przez tego sprawcę czynu zabronionego, a  inne dostępne środki prawne nie 
są wystarczające. Stosowanie tych środków powinno pozostawać w  zgodno-
ści z  zasadą  ultima ratio  stosowania środków zabezpieczających. Stosowany 
środek powinien być odpowiedni do stopnia społecznej szkodliwości czynu 

 10 C. Kulesza, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Warszawa 
2018, s.  815.

 11 Tamże, s.  815.
 12 Tamże.
 13 K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017, s.  930.
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zabronionego, który sprawca może popełnić w  stanie niepoczytalności oraz 
do prawdopodobieństwa jego popełnienia.

Sąd może więc orzec środek zabezpieczający zawarty w art.  99 k.k. 
wówczas, gdy spełnione zostaną kumulatywnie następujące przesłanki:
 a) popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego;
 b) prawdopodobieństwo, że sprawca dopuści się takiego czynu ponownie;
 c) inne środki prawne określone w  k.k. lub orzeczone na podstawie in-

nych ustaw nie są wystarczające dla zapobieżenia niebezpieczeństwu 
dla porządku prawnego ze strony sprawcy, przy czym stosowanie tych 
środków powinno pozostawać w  zgodności z  zasadą  ultima ratio  sto-
sowania środków zabezpieczających oraz powinno być odpowiednie do 
stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego14.

ad a: podstawową przesłanką dopuszczalności orzeczenia środka zabezpie-
czającego jest ustalenie sprawstwa osoby odnośnie do zarzucanego jej czynu, 
wobec której taki środek ma być zastosowany15. 

ad b: celem, dla którego stosuje się środek zabezpieczający, jest zapobieże-
nie ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego. Oznacza to, 
że w  chwili orzekania przez sąd musi istnieć realne prawdopodobieństwo, że 
sprawca może stanowić rzeczywiste zagrożenie dla porządku prawnego. Naj-
częściej na ustalenie tej prognozy będą miały wpływ okoliczności związane 
z właściwościami osobistymi sprawcy. Bezsporne jest, że sąd ustalając poziom 
przedmiotowego prawdopodobieństwa, powinien opierać się na wiedzy spe-
cjalistycznej, wynikającej z  opinii biegłych, tylko oni bowiem będą w  stanie 
w  sposób wiarygodny wypowiedzieć się na temat tego, czy sprawca jest re-
alnym zagrożeniem dla porządku prawnego. Do rzeczywistej oceny stopnia 
prawdopodobieństwa popełnienia przez sprawcę ponownie czynu zabro-
nionego niezbędne jest także dokonanie analizy tego prawdopodobieństwa 
z  uwzględnieniem dotychczasowego sposobu życia sprawcy, jego uprzedniej 

 14 Zob. np. A. Wilkowska-Płóciennik, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, 
Warszawa 2016, s.  642–644.

 15 Zob. np. wyrok SN z  dnia 5 marca 2002 r.,  III KKN 329/99, OSNKW 2002, nr  7–8, 
poz. 53; postanowienie SN z dnia 22 września 2003 r.,  IV KK 288/03, LEX nr 81208.
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karalności oraz obecnej sytuacji życiowej, połączonej z  prognozowaniem 
możliwości zaistnienia okoliczności i  warunków sprzyjających zaprzesta-
niu leczenia i  ewentualnością popełnienia przestępstwa. Prognoza dotycząca 
prawdopodobieństwa popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego powin-
na więc w swojej treści uwzględniać ustalenia związane ze stawianym spraw-
cy zarzutem, zebrane o  nim dane osobopoznawcze (np. z  wywiadu środowi-
skowego, opinii z zakładów karnych, ośrodków wychowawczych itp.), a  także 
stanu zdrowia psychicznego, w  tym informacje z  dokumentacji medycznej 
dotyczącej leczenia psychiatrycznego, neurologicznego lub konsultacji psy-
chologicznych oraz wszelkich innych dokumentów mogących mieć znacze-
nie dla oceny stopnia prawdopodobieństwa ponownego popełnienia czynu16. 
Istotne dla orzeczenia środka zabezpieczającego jest więc ustalenie przewidy-
wania popełnienia przestępstwa po analizie aktualnego stanu zagrożenia ze 
strony sprawcy17.

ad c: stosowanie administracyjnego środka zabezpieczającego jest fakulta-
tywne. Nakaz i  zakazy stanowiące środek zabezpieczający, o  którym mowa 
w art. 39 pkt 2–3 k.k. orzekane są tylko wtedy, gdy w  innym trybie postępo-
wania, poza postępowaniem karnym, nie jest możliwe spowodowanie, żeby 
sprawca nie podejmował tego rodzaju działań, o  jakich mowa w  tym prze-
pisie18. Środków zabezpieczających nie orzeka się, jeżeli inne środki prawne 
określone w  k.k. lub orzeczone na podstawie innych ustaw są wystarczają-
ce dla zapewnienia ochrony porządku prawnego19. W  judykaturze dominuje 
także pogląd, że przed podjęciem decyzji o zastosowaniu środka zabezpiecza-
jącego sąd powinien przeprowadzić swego rodzaju test przez rozważenie jaką 
karę należałoby sprawcy wymierzyć za popełnienie takiego czynu zabronio-
nego, gdyby nie stan niepoczytalności sprawcy czynu zabronionego.

Zastosowanie środka zabezpieczającego powinno więc mieć miejsce je-
dynie w  przypadku, gdy nie będzie wątpliwości, że jest on odpowiednią re-

 16 Zob. A. Wilkowska-Płóciennik, dz. cyt., s. 642.
 17 Tamże.
 18 P. Hofmański, L. K. Paprzycki, dz. cyt., s. 723.
 19 J. Długosz, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 2: Komentarz do artykułów 32–116, 

red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2010, s.  772.
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akcją na niebezpieczeństwo dla porządku prawnego powodowanego przez 
osobę, wobec której ma być zastosowany.

I tak przykładowo orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową, który 
wymieniony jest w art.  39 pkt  2c k.k. możliwe jest w  sytuacji, gdy nie może 
dojść do skazania sprawcy ze względu na dopuszczenie się czynu zabronio-
nego w stanie niepoczytalności, a konieczne jest orzeczenie zakazu ze wzglę-
du na ochronę porządku prawnego, a  ściślej bezpieczeństwa na imprezach 
masowych20.

Jeżeli chodzi o  orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, podstawą 
orzeczenia tego środka zabezpieczającego będzie uznanie, że pozostawienie 
sprawcy uprawnień do prowadzenia pojazdów lub możliwości ich uzyskania 
stwarza niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. Bowiem choroba sprawcy 
wywołująca jego niepoczytalność, może uniemożliwić mu bezpieczne prowa-
dzenie pojazdu, a tym samym stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu21.

Nakaz okresowego opuszczenia lokalu orzeczony tytułem środka za-
bezpieczającego ma na celu odizolowanie pokrzywdzonego od sprawcy, żeby 
nie dochodziło do popełniania przestępstw uzasadniających stosowanie tego 
środka karnego22.

Orzekając administracyjny środek zabezpieczający, o  którym mowa 
w art.  99 k.k. sąd musi także uwzględniać stopień społecznej szkodliwości 
czynu zabronionego, który sprawca może popełnić.

Artykuł 99 §  1 k.k. przewidujący możliwość orzeczenia tytułem środka 
zabezpieczającego niektórych środków karnych, ogranicza je jedynie do za-
kazów wymienionych w art.  39 pkt  2–3 k.k. Podzielić należy pogląd, że nie 
wszystkie środki karne powinny nabywać charakter środka zabezpieczającego, 
o  którym mowa w art.  99 §  1 k.k. Przepis ten nie przewiduje na przykład, 
że tytułem środka zabezpieczającego można orzec pozbawienie praw publicz-
nych. Stanowisko to – z  czym należy się zgodzić – uzasadnione jest niewiel-

 20 R. A. Stefański, Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową, Prokuratura i  Prawo 
2010, nr  1–2, s.  271–288; tenże, Środek karny pozbawienia praw publicznych, Ius No-
vum 2009, nr 3, s. 7–66.

 21 R. A. Stefański, Zakaz prowadzenia pojazdów, Warszawa 1990, s. 127.
 22 D. Szeleszczuk, Środki karne w  świetle nowelizacji Kodeksu karnego z  dnia 20 lutego 

2015 r.,  Studia Prawnicze KUL 2015, nr 4, s.  75–88.
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kim oddziaływaniem zapobiegawczym pozbawienia praw publicznych, gdyż 
środek ten nie usuwa przyczyn, które doprowadziły lub ułatwiły popełnienie 
przestępstwa23.

Wymienione w art.  39 pkt  2–3 k.k. nakaz i  zakazy, w  przypadku, gdy 
występują jako środki karne, są orzekane albo w wymiarze od roku do 10 lat 
(gdy chodzi o zakaz i nakaz określone w art. 39 pkt 2d i 2e), albo też od ro-
ku do 15 lat (gdy chodzi o  zakazy z art.  39 pkt  2–2b i  3), zakaz zaś wymie-
niony w art.  39 pkt  2c orzeka się od 2 do 6 lat (art. 43 §  1  k.k.). Jednakże 
gdy pełnią one funkcję środków zabezpieczających w  myśl art.  99 §  2 k.k. 
sąd orzeka je bez określenia terminu24. W  myśl tego przepisu zakazy okre-
ślone w art.  39 pkt  2–3 k.k. sąd uchyla, gdy ustały przyczyny ich orzeczenia. 
Skoro bowiem przesłanką orzeczenia tego środka zabezpieczającego jest rze-
czywiste niebezpieczeństwo ze strony niepoczytalnego sprawcy, które może 
grozić określonym dobrom chronionym prawem z  uwagi na określone dzia-
łanie sprawcy lub użycie określonego przedmiotu, to przed jego uchyleniem 
konieczne jest rozważenie czy skazany, korzystając z  wymienionych upraw-
nień, będzie naruszał porządek prawny25. Z  uwagi na to, że nakaz i  zakazy 
wymienione w art.  39 pkt  2–3 k.k. orzeka się bez określenia terminu, nie 
ma do nich zastosowania art.  84 k.k. Z  uwagi na to, że są związane ze sta-
nem zdrowia psychicznego, przed podjęciem decyzji co do ich stosowania 
konieczne jest uzyskanie w  myśl art.  199b §  2 k.k.w. oraz art.  204 §  4 k.k.w. 
opinii biegłych26. Rozwiązanie to należy uznać za w pełni zasadne z uwagi na 
fakt, że chodzi o sprawcę niepoczytalnego, w stosunku do którego nie sposób 
przewidzieć czy w  ogóle, a  jeżeli tak, to po jakim czasie, nastąpią takie po-
zytywne zmiany w  jego psychice, które umożliwią uchylenie ustanowionych 
zakazów lub obowiązku.

Zgodnie z art. 205 k.k.w. do wykonania orzeczonego tytułem środka za-
bezpieczającego zakazów lub nakazu, o którym mowa w art. 39 pkt 2–3 k.k., 
stosuje się odpowiednio art.  180–186 k.k.w.

 23 R. A. Stefański, Środek karny pozbawienia praw publicznych…, s.  7–66.
 24 Postanowienie SN z 7 kwietnia 2010 r., V KK 36/10, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 2366.
 25 A. Wilkowska-Płóciennik, dz. cyt., s.  658–659.
 26 K. Postulski, dz. cyt., s.  983.
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Zastosowanie ma do nich także art. 204 § 4 k.k.w. Przepis ten przewidu-
je, że obowiązek orzekania przez sąd z urzędu w przedmiocie dalszego stoso-
wania środka zabezpieczającego określony w art. 204 § 1 k.k.w. stosuje się tak-
że do orzeczonych wobec sprawcy innych środków zabezpieczających. Prze-
widziana w  art. 204 §  4  k.k.w. powinność sądu nie jest ograniczona do kon-
kretnych środków zabezpieczających, co oznacza, że sąd musi orzekać w myśl 
tego przepisu w przedmiocie dalszego stosowania wszystkich innych środków 
zabezpieczających, a więc także tych, o których mowa w art. 39 pkt 2–3 k.k.27 
W art. 204 § 4 k.k.w. został wydłużony do 12 miesięcy (w art. 204 § 1 k.k.w. 
mówi się o 6 miesiącach) okres wydawania przez sąd kolejnych postanowień.

Zgodnie z  treścią  art. 93b §  4  k.k. wobec tego samego sprawcy można 
orzec więcej niż jeden środek zabezpieczający. Przyjęte rozwiązanie ma na 
względzie wielopłaszczyznowe oddziaływanie na sprawcę dla poprawy jego 
stanu zdrowia i  zachowania – w  stopniu umożliwiającym funkcjonowanie 
w  społeczeństwie w  sposób niestwarzający zagrożenia porządku prawnego.

W kodeksie karnym przewidziano także sytuację, w której podmiot nie 
stosuje się do orzeczonych wobec niego zakazów lub nakazów. Rodzajowym 
dobrem chronionym jest prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedli-
wości, a  bezpośrednim prawidłowe wykonanie konkretnego orzeczenia sądu 
zawierające konkretny środek karny28.

Artykuł 244  k.k., stanowi, że kto nie stosuje się do orzeczonego przez 
sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia 
działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i  uczestnic-
twa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w okre-
ślonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lo-
kalu zajmowanego wspólnie z  pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się 
z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu 
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonu-
je zarządzenia sądu o  ogłoszeniu orzeczenia w  sposób w  nim przewidziany, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 27 Tamże.
 28 A. Herzog, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 2018, 

s.  1601–1602.
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Podmiotem tego przestępstwa może być więc osoba, wobec której orze-
czono nakazy lub zakazy przewidziane w art.  39 pkt  2–3 k.k. Czyn ten jest 
występkiem umyślnym, który może być popełniony z  zamiarem bezpośred-
nim, jak i  ewentualnym29. W  doktrynie wyrażany jest pogląd, że czyn ten 
może byś popełniony tylko z  zamiarem bezpośrednim30. Jest przestępstwem 
indywidualnym. Biorąc pod uwagę, że orzeczone przez sąd zakazy lub naka-
zy obowiązują od chwili uprawomocnienia się orzeczenia, niezbędne jest wy-
kazanie, iż w chwili czynu sprawca miał świadomość faktu uprawomocnienia 
się orzeczenia skazującego31.

 29 Tamże.
 30 Tamże, s.  1602.
 31 Tamże.
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Środki zabezpieczające 
a stopień społecznej szkodliwości czynu zabronionego

Ustalenie stopnia społecznej szkodliwości czynu jest niezbędne w  każ-
dym przypadku, w  tym również w  przypadku stosowania środków zabez-
pieczających, i powinno być precyzyjne, zgodne z okolicznościami, o których 
mowa w art.  115 §  2 k.k.1 Zgodnie z art.  115 §  2 k.k. „Przy ocenie stopnia 
społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i  charakter na-
ruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i  oko-
liczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, 
jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł 
ostrożności i  stopień ich naruszenia”. Powyższy przepis jest wyrazem przy-
jęcia przez ustawodawcę koncepcji przedmiotowo-podmiotowej (komplekso-
wej) oceny społecznej szkodliwości czynu2.

Ta koncepcja zasadza się na definicji legalnej wyrażonej w art. 115 § 2 k.k. 
i  nie ma sporu, że tyczy się ocen retrospektywnych, a  dodatkowo związa-
nych jedynie z  czynem sprawcy3, więc nawiązuje do klasycznej nauki prawa 
karnego o  czynie. Wśród wymienionych w art.  115 §  2 k.k. kryteriów brak 
okoliczności osobistych sprawcy, a w  konsekwencji oznacza to, że oceniana 
jest społeczna szkodliwość czynu, a  nie sprawcy, co niewątpliwie uznawane 
jest za jedną z gwarancji uczciwego procesu4.

 1 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2002 r., sygn. III KKN 269/01.
 2 P. Daniluk, Ocena społecznej szkodliwości czynu, Prokuratura i Prawo 2011, nr 6.
 3 Por. uzasadnienie Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2019 r. sygn. akt V KK 237/18.
 4 K. Doroszewska, Społeczna szkodliwość czynu jako określenie zła w polskim prawie kar-

nym?, Młody Jurysta 2016, nr 4.
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W przypadku środków zabezpieczających, które zgodnie z art. 93b § 3 k.k. 
mają być „odpowiednie do stopnia społecznej szkodliwości czynu zabro-
nionego, który sprawca może popełnić”, element oceny stopnia społecznej 
szkodliwości nie jest już tak klarowny, gdyż wybiega w  przyszłość. Został 
on bowiem zabarwiony dodatkowo elementem nauki o  osobie, co służyć ma 
ocenom prospektywnym, a  więc ukierunkowanym na sprawcę, a  nie czyn. 
Coraz częściej w  doktrynie pojawia się stanowisko, że środki zabezpieczające 
powinny zostać zaliczone do osobnej gałęzi prawa, w  której nie chodzi już 
o  dopuszczalną reakcję na popełniony czyn zabroniony, ale o  gałąź prawa, 
gdzie główna jej funkcja skupia się na zabezpieczeniu społeczeństwa i  dóbr 
prawnych przed osobami z  szeroko rozumianym zaburzeniem osobowości, 
i  której regulacje, przynajmniej w zasadniczej części, powinny zostać zawarte 
w  odrębnej ustawie – mowa o  zachwianiu proporcji pomiędzy elementami, 
które pozwalają odpowiedzieć na pytanie czy środki zabezpieczające są na 
tyle silnie związane z  czynem zabronionym, że uzasadnia to regulowanie ich 
w  Kodeksie karnym, a w  konsekwencji poddanie ich gwarancjom charakte-
rystycznym dla kar5. Ujęcie problemu w  ten właśnie sposób jest szczególnie 
ciekawe, zwłaszcza gdy zważy się, że środki zabezpieczające są orzekane bez-
terminowo. Zgodnie z art.  93b §  2 k.k., sąd uchyla środek zabezpieczający, 
gdy dalsze jego stosowanie nie jest już konieczne.

Wydawać się może, że od prawa karnego obecnie wymaga się zbyt 
wiele. Żadne prawo bowiem nie zastąpi ochrony osobistej, procedur bezpie-
czeństwa, racjonalnego myślenia sytuacyjnego, logiki postępowania. Sprawca 
niekiedy jest „obłąkany”, niekiedy nieprzewidywalny, a w innym jeszcze przy-
padku planuje swoją intrygę całe życie, czekając na odpowiedni moment aby 
„wystąpić na scenie”.

Ustawa Kodeks karny wprowadza 3 środki zabezpieczające o  charakte-
rze leczniczym (terapia, terapia uzależnień, pobyt w  zakładzie psychiatrycz-
nym) oraz cały wachlarz środków zabezpieczających o  charakterze admini-
stracyjnym.

 5 A. Barczak-Oplustil, Charakter środków zabezpieczających w nowelizacji Kodeksu karne-
go z 20 lutego 2015 roku. Wprowadzenie do dyskusji, Palestra 2015, nr 7–8.
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Stosowanie ich jest jednak uzależnione od szeregu przesłanek (klauzul) 
ocennych, a  nawet nieostrych, co z  jednej strony kusi jako niezmiernie sku-
teczny sposób zabezpieczania społeczeństwa powierzony organom państwa 
(sądom), lecz z  drugiej strony może być to okupione ingerowaniem dalece 
w prawa jednostki, również za pomocą tych samych organów – sądów. Proku-
rator samodzielnie może umorzyć postępowanie przygotowawcze z  powodu 
niepoczytalności sprawcy (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.), gdy nie widzi potrzeby sto-
sowania środków zabezpieczających. Zgodnie natomiast z art.  323 §  3 k.p.k., 
po uprawomocnieniu się postanowienia o  umorzeniu śledztwa prokurator, 
w  razie istnienia podstaw określonych w art.  45a k.k. lub w art.  43 §  1 i  2, 
art.  43a oraz art.  47 §  4 Kodeksu karnego skarbowego, występuje do są-
du z  wnioskiem o  orzeczenie przepadku, w  ramach środka przewidzianego 
w  rozdziale V Kodeksu karnego (Przepadek i  środki kompensacyjne), a  nie 
w  ramach środka zabezpieczającego. Różnica jest zasadnicza, gdyż w  takim 
przypadku sąd w ogóle nie bada kwestii sprawstwa.

Przy orzekaniu środka zabezpieczającego, ustalenia w  zakresie spraw-
stwa to podstawowa kwestia, rzutująca na przedmiot procesu na wielu płasz-
czyznach, a  precyzja ustaleń stanu faktycznego wpływa na wiele instytucji 
prawa istotnych na moment orzekania. Tytułem przykładu wskazać można 
na użyte sformułowania w art.  31 §  1 k.k. „w czasie czynu” oraz w art.  414 
§  1 k.p.k. „w chwili czynu”, które wskazują jednoznacznie, iż musi zachodzić 
zbieżność w czasie dwóch zaszłości, a więc czynu oskarżonego oraz jego nie-
poczytalności6.

Ustaleniom w  zakresie sprawstwa towarzyszą kolejne kwantyfikatory 
oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu wskazanych w art.  115 § 2 k.k., 
mianowicie: „rodzaj i  charakter naruszonego dobra”, „rozmiar wyrządzo-
nej czy grożącej szkody”, „sposób i  okoliczności popełnienia czynu”. Przy 
ocenie rodzaju i  charakteru naruszonego dobra należy mieć na uwadze, że 
ustawodawca dokonuje wartościowania dóbr prawnych, co znajdować mo-
że odzwierciedlenie m.in. w  rodzaju i  wysokości sankcji karnej przewidzia-

 6 Por.: postanowienie SN z 22 października 1971 r., V KRN 368/71, OSNKW 1972, z. 2, 
poz. 35; wyrok SN z 5 marca 2002 r., III KKN 329/99, OSNKW 2002, z. 7–8, poz. 53, 
a  także postanowienie SN z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. IV KK 306/08.
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nej za ich naruszenie. Jest to jednak wartościowanie abstrakcyjne, które nie 
przesądza oceny społecznej szkodliwości czynu zabronionego w  konkretnym 
wypadku7. Kwantyfikator rozmiar wyrządzonej czy grożącej szkody, a  także 
najbardziej pojemny kwantyfikator jakim jest „sposób i  okoliczności popeł-
nienia czynu” w  przypadku sprawców niepoczytalnych, będą miały jak się 
zdaje szczególnie istotne znaczenie.

Kolejnym zagadnieniem z  perspektywy wyniku procesu jest ustalenie 
realizacji przez sprawcę wszystkich znamion czynu zabronionego, co jest 
kwestią pierwotną względem ustaleń jego winy8.

Na dalszym etapie sąd dochodzi do kwestii winy, oczywiście nie pomi-
jając ustalenia bezprawności zachowania (np. gdy w rachubę wchodzi obrona 
konieczna).

Wszak nieprzypadkowo, w  uproszczeniu, przestępstwo definiuje się 
w  doktrynie9 jako czyn człowieka, zabroniony, bezprawny, zawiniony, spo-
łecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy, gdzie brak winy odróżnia 
czyn przestępny od przestępstwa, to jednak definicja ta ma obrazować isto-
tę przestępstwa, nie natomiast rozwiązywać wysoce sporne w  nauce kwestie, 
których nie reguluje ustawa. A  zatem nie można wykluczyć ewentualności 
uniewinnienia osoby niepoczytalnej z  powodów mankamentów strony pod-
miotowej podstawy procesu, tj. w  sytuacji, gdyby osobie poczytalnej w  ana-
logicznej sytuacji nie można było udowodnić znamion strony podmiotowej; 
upraszczając nieco – zastosować środek zabezpieczający wobec osoby niepo-
czytalnej za zachowanie, za które człowiek zdrowy nie poniósłby odpowie-
dzialności10.

Treść art.  31 k.k. jest oparta na statystycznej prawidłowości, że w  przy-
padku osoby dojrzałej i  prawidłowo rozwiniętej nie zachodzą takie zakłó-
cenia psychiczne, o  pochodzeniu i  charakterze wskazanym w  ustawie, które 
zmniejszałyby możliwość pokierowania swoim postępowaniem lub rozpozna-
nia znaczenia realizowanej czynności. Samo natomiast pojęcie poczytalności 

 7 Por.: P. Daniluk, dz. cyt.
 8 Por.: M. Pyrcak-Górowska, Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczają-

cy w  świetle badań aktowych, Kraków 2017, s.  47.
 9 L. Gardocki, [w:] Prawo Karne 5, Warszawa 1999, s.  10 i  46.
 10 Por.: M. Pyrcak-Górowska, dz. cyt., s.  47.
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i  poczytalności w  znacznym stopniu ograniczonej jest pojęciem blankieto-
wym i  odwołuje się do aktualnych ustaleń psychiatrii i  orzecznictwa sądo-
wego, które w  kontekście zrozumienia konkretnego zakłócenia psychicznego 
musi być konfrontowane ze współczesną wiedzą11. W  sprawie o  umorzenie 
postępowania i  zastosowanie środka zabezpieczającego optyka tego postępo-
wania ukierunkowana jest zwłaszcza na obalenie opisanego wyżej domnie-
mania poczytalności, którym posługuje się przepis art.  31 k.k. Sąd chcąc 
orzec środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, 
winien zatem koncentrować wysiłek na konfrontowaniu biegłego z  pojęciem 
związku choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego z  popełnionym 
czynem, w  kontekście zwłaszcza treści zarzuconego i  ostatecznie przypisane-
go czynu. Związek innego zakłócenia czynności psychicznych z  czynem ba-
dany będzie w  kontekście celowości (konieczności) nieizolacyjnych środków 
zabezpieczających (art.  93g § 1 k.k. a  contrario).

Jako wysoce ocenną (choć ostrą) in concreto przesłankę detencji psy-
chiatrycznej wskazać można na „znaczną społeczną szkodliwość” czynu za-
bronionego.

Taka bowiem – „znaczna” – społeczna szkodliwość czynu zabronionego 
warunkuje zastosowanie środka zabezpieczającego w  postaci pobytu w  za-
kładzie psychiatrycznym (art.  93b §  1 zd. 2 k.k.). Jak wynika z  treści uza-
sadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z  dnia 21 lutego 2019 r. sygn. 
akt V KK 54/18, orzekając w  kwestii zastosowania środka zabezpieczającego 
w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, trzeba się liczyć z  tym, 
że ocena sporządzenia uzasadnienia rozstrzygnięcia, z  perspektywy kontroli 
rzetelności odniesienia się do przesłanki „znacznej” społecznej szkodliwości 
czynu, będzie bardzo rygorystyczna, choć zgodnie z  tym judykatem, odno-
sząca powinności sądu meriti do oceny retrospektywnej, a  więc związanej 
z  czynem. Zgodnie z art.  93g §  1 k.k. sąd orzeka pobyt w  odpowiednim za-
kładzie psychiatrycznym wobec sprawcy określonego w art.  93c pkt  1, jeżeli 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że popełni on ponownie czyn zabro-
niony o  znacznej społecznej szkodliwości w  związku z  chorobą psychiczną 
lub upośledzeniem umysłowym. Sąd Najwyższy w  przywołanym orzeczeniu 

 11 Por.: M. Królikowski, Komentarz do art.  31 Kodeksu karnego, t. 1, Warszawa, s.  955.
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odnosząc się do cytowanego wyżej przepisu wskazał, że „to nie samo wy-
sokie prawdopodobieństwo popełnienia ponownego czynu zabronionego, 
oparte o  przesłanki medyczne, przesądza o  dopuszczalności zastosowania te-
go izolacyjnego środka zabezpieczającego, ale także znaczna społeczna szko-
dliwość takiego czynu, odnosząca się do czynu przypisanego sprawcy”. Treść 
uzasadnienia tego orzeczenia wskazuje ponadto na znaczną – stricte dowo-
dową i  mogącą pojawić się w  wielu postępowaniach – trudność oceny stop-
nia społecznej szkodliwości czynu in concreto. W  sprawie tej sąd zmierzał 
się z  kwestią wieloczynowego zachowania stypizowanego w art.  207 §  1 k.k. 
(zagrożenie ustawowe do 5 lat pozbawienia wolności), z  dość drastycznie 
ujętym opisem czynów zarzuconych, przy jednoczesnym skorzystaniu przez 
szereg świadków z prawa do odmowy złożenia zeznań.

W dostępnych, aktualnych pracach naukowych, dostrzega się że aż 
w  jednej trzeciej przypadków ocenianych przez sądy jako czyny o  znacz-
nej społecznej szkodliwości, to zachowania, gdzie „główny czyn”, stanowiący 
podstawę stosowania detencji, w  dacie orzekania, zagrożone są przez ustawę 
karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności12.

Ocena „stopnia społecznej szkodliwości” czynu zabronionego dodatko-
wo podlega gradacji, gdyż ostateczna ocena organu w  tej kwestii decyduje 
o  wyborze, który ze środków zabezpieczających zastosować wobec spraw-
cy (por. art.  93b §  3 k.k.). Sąd ma obowiązek dokonania całościowej oceny 
stopnia społecznej szkodliwości czynów, odrębnie dla każdego z zarzuconych, 
biorąc pod uwagę kwantyfikatory wskazane w art.  115 §  2 k.k., pamiętając 
że stopień społecznej szkodliwości ma, zgodnie z  zasadą proporcjonalności 
wyrażoną w art.  93b § 3 k.k., wpływ na rodzaj orzekanego środka13.

Orzekany środek zabezpieczający spośród katalogu tych środków, ma 
być odpowiedni, i  to zarówno do stopnia społecznej szkodliwości czynu za-
bronionego, który sprawca może popełnić, jak również „prawdopodobień-
stwa” jego popełnienia, a  także uwzględniać potrzeby i  postępy w  terapii lub 

 12 Por.: M. Pyrcak-Górowska, dz. cyt., s.  256.
 13 Por. postanowienie SN z  dnia 7 maja 2019 r. sygn. V KK 74/19; postanowienie SN 

z  dnia 14 marca 2017 r., sygn. IV KK 376/16, a  także postanowienie SN z  dnia 
21 stycznia 2015 r., sygn. akt IV KK 320/14.
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terapii uzależnień. Organ zatem, kiedy uzna, że „inne środki prawne okre-
ślone w  Kodeksie karnym lub orzeczone na podstawie innych ustaw nie są 
wystarczające” (art.  93b §  1 k.k.), zmuszony jest zatem prognozować i  m.in. 
szacować prawdopodobieństwo popełnienia przez daną osobę w  przyszłości 
czynu zabronionego, a przy tym uwzględniać potrzeby i postępy w terapii lub 
terapii uzależnień. W odniesieniu do tego przepisu Rzecznik Praw Obywatel-
skich, kierując wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu, doszukał 
się naruszenia przynajmniej trzech zasad wyprowadzanych z art. 2 Konstytu-
cji RP: zasadę zaufania obywatela do państwa, zasadę dostatecznej określo-
ności, zasadę poprawnej legislacji. Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku 
o  zbadanie konstytucyjności omawianych przepisów podkreślał, że tak, jak 
odpowiedzialność karna nastawiona jest głównie retrospektywnie, tak środki 
zabezpieczające mają charakter przede wszystkim prospektywny, choć źródło 
swojej legitymizacji w konkretnym przypadku powinny czerpać z zaistniałego 
czynu14. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich środki zabezpieczające będą 
tylko wtedy zgodne z  zasadą godności człowieka, gdy on sam nie jest w  sta-
nie dobrowolnie lub świadomie decydować o  sobie, a  stosowane środki mają 
na celu jego dobro. Ta ostatnia uwaga Rzecznika akcentowała dobro czło-
wieka (sprawcy) jako cel środka zabezpieczającego, lecz można również to 
dobro postrzegać jako środek do celu. W przypadku detencji psychiatrycznej, 
gdzie społeczna szkodliwość czynu musi być znaczna, celem jest izolowanie 
sprawcy stwarzającego niebezpieczeństwo, a  jego leczenie jednym ze środków 
do celu, a w dalszej kolejności też, stwierdzenie podstaw do uchylenia środka 
zabezpieczającego, bo zgodnie z art. 93b § 2 k.k., sąd uchyla środek zabezpie-
czający, gdy dalsze jego stosowanie nie jest już konieczne.

Nie należy cały czas tracić z  pola widzenia z  jakich powodów stosu-
jemy środki zabezpieczające. Stosuje się je bowiem z  powodu określonych 
problemów (zaburzeń) psychicznych sprawców i  gdy inne środki prawne 
przewidziane w  Kodeksie lub innych ustawach nie są wystarczające (zasada 
subsydiarności).

 14 Tak: Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku z  dnia 23 grudnia 2015 r. o  zbadanie 
konstytucyjności przepisów art.  93b §  3 k.k., art.  93g k.k., art.  93d §  5 k.k., art.  202a 
§ 1 k.k.w., art.  244b k.k.
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Nie stosuje się środków zabezpieczających dla dobra sprawcy i  choć 
nie są one środkiem reakcji na popełniony czyn zabroniony, a  reakcją na 
stwarzane przez niego niebezpieczeństwo, to jednak jego popełnienie stanowi 
podstawę ich zastosowania i  dają one wyraz negatywnej ocenie takiego za-
chowania15. Środek zabezpieczający nie podpada pod pojęcie poena, nie jest 
aktem zemsty społecznej, a  jest tylko wynikiem instynktu samozachowaw-
czego. Na to, ażeby stosować środki profilaktyczne nie potrzeba wcale z góry 
ich zapowiadać16.

Pewnie prawie każdemu z  nas zdarzyło się w  życiu powiedzieć o  kimś, 
że „jest chory”, zwłaszcza, gdy nam nie pasował lub brakowało nam argu-
mentów. Samo natomiast celowe i  świadome zgłoszenie nieprawdziwej infor-
macji o występujących u innej osoby objawach zaburzeń psychicznych stano-
wi naruszenie dóbr osobistych (czci, dobrego imienia, godności) tej osoby, co 
może przykładowo znaleźć przełożenie w  skorzystaniu z  ochrony jaką daje 
przepis art.  24 Kodeksu cywilnego17.

Powyższe zdanie otwiera kwestię, kto tak naprawdę (i opierając się na 
jakich przesłankach) podejmuje decyzję o  zastosowaniu środka zabezpiecza-
jącego w  postaci terapii, która w  obecnym stanie prawnym jest samodziel-
nym środkiem zabezpieczającym, a  nie jak w  poprzednim stanie prawnym, 
jednym z  kilku elementów leczniczego środka ochronnego18. Przywołany 
wyżej autor sugeruje w  swoich rozważaniach, że w  aktualnym stanie praw-
nym ustalenie treści i  formy terapii, jako sankcji prawa karnego, bez żad-
nych ograniczeń zostało pozostawione specjalistom z  dziedziny medycyny, 
psychologii czy terapii uzależnień. Gdy zatem nie ma ustawowego wzorca 
terapii, a  jej treść i  formę ustala lekarz, zatraca zatem sąd rolę „najwyższe-
go biegłego”, choć niewątpliwie to sąd ma podjąć decyzję, która zmierza do 
zabezpieczenia społeczeństwa. Oczywiście dziwić może natomiast fakt, że 

 15 Por.: M. Pyrcak-Górowska, dz. cyt., s.  20, 41–42, 348.
 16 Na taki pogląd J. Makarewicza, Kodeks karny z  komentarzem, Lwów 1938, s.  60 zwró-

cił uwagę Piotr Góralski w  artykule Środki zabezpieczające a  zasada lex sevarior retro 
non agit (Ius Novum, 2014, 1).

 17 Por. Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2006, s.  13.
 18 Tak P. Górowski [w:] Terapia sprawców czynów zabronionych jako forma środka zabez-

pieczającego (art.  93a § 1 k.k.), Prokuratura i Prawo 2019, nr 2/5.
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na podstawie art.  354a §  2 k.p.k. sąd może zastosować terapię w  charakte-
rze środka ochronnego, za zgodą oskarżonego, nie odwołując się do opinii 
biegłych. Tłumaczyć to zdziwienie może wyłącznie argument ekonomiczny, 
gdyż terapia w warunkach wolnościowych jest drastycznie tańsza, niż terapia 
stosowana w  poprzednim stanie prawnym jako element leczenia w  zamknię-
tym zakładzie psychiatrycznym.

Czy jednak ustawodawca, a w  konsekwencji sąd, dostatecznie zabez-
piecza społeczeństwo przed przyszłym sprawcą, nawet kiedy terapia zostanie 
orzeczona jako samoistny środek zabezpieczający? W  literaturze sygnalizuje 
się, że ustawodawca aktualnie stawia bardziej na egzekucję powagi i wyroków 
sądu w  drodze sankcji karnej (art.  244b §  1 k.k.) wobec osób, które z  zało-
żenia obarczone są zaburzeniami i  uzależnieniami o  charakterze patologicz-
nym, niż na wdrożenie oddziaływań o  charakterze terapeutycznym. Odmo-
wa poddania się terapii realizuje znamiona przestępstwa, lecz nie wpływa na 
postępowanie zmierzające do wykonania przez sprawcę nałożonych na niego 
obowiązków, a dalej również obowiązki te ciążą na sprawcy nawet kiedy wy-
kona on już karę za przestępstwo z art.  244b k.k.19

W uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z  dnia 19 czerwca 
2019 r. IV KK 17/19 wyraźnie odczytać można coraz częściej wysuwany też 
w  doktrynie postulat de lege ferenda20 w  kierunku zmiany art.  93f §  1 k.k. 
Sąd Najwyższy oceniając decyzję sądu I  instancji, który zastosował wobec 
sprawcy zachowania stypizowanego w art.  193 k.k. terapię farmakologiczną 
w  warunkach ambulatoryjnych jako działanie racjonalne, lecz nie mające 
oparcia w  przepisach, podzielił wielokrotnie prezentowany pogląd w  doktry-
nie, że ustawodawca nie przewidział w art.  93f §  1 k.k. możliwości stoso-

 19 Por.: I. Kunert, Kryminalizacja niestosowania się do obowiązków związanych z  orzeczo-
nym środkiem zabezpieczającym w ujęciu standardów i wzorców konstytucyjnych, Przed-
siębiorstwo i Prawo 2019, nr 7.

 20 Taki postulat prezentuje M. Pyrcak-Górowska w: Detencja psychiatryczna orzekana 
jako środek zabezpieczający w  świetle badan aktowych (s. 225) w  kontekście zmiany 
art.  93f par. 1 k.k. i  rozszerzenie jego zastosowania o  leczenie farmakologiczne inne 
niż zmierzające do osłabienia popędu seksualnego, gdyż de lege lata nie ma praktycz-
nej możliwości zobowiązania sprawcy do kontynuowania farmakoterapii po zwolnieniu 
ze szpitala psychiatrycznego, jako proces stopniowego, pod kontrolą sądu, przechodze-
nia od leczenia zamkniętego do leczenia w warunkach ambulatoryjnych.
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wania farmakoterapii w  celu poprawy funkcjonowania sprawcy w  społeczeń-
stwie, a  na ten ostatni cel właśnie przewidziane są pozostałe rodzaje terapii, 
tj. psychoterapia i psychoedukacja.

W psychiatrii nie ma jednej obowiązującej definicji psychoterapii. Po-
dejście teoretyczne warunkuje czy określi się ją jako metodę interpersonalnej 
persfazji, edukacji psychospołecznej, technologii behawioralnej, przewodnic-
twa w  zakresie poznawania i  zmiany samego siebie, czy też na drugim bie-
gunie jako specjalistyczną metodę leczenia. Wskazuje się, że psychoterapia 
w  leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego (takich jak np. nerwice, zaburze-
nia osobowości) jest leczeniem „z wyboru”, natomiast w  zaburzeniach zwią-
zanych z  dysfunkcjami rodzinnymi lub małżeńskimi właściwa powinna być 
terapia rodzinna, a w  leczeniu uzależnień, ostrych i  przewlekłych psychoz 
oraz zaburzeń afektywnych, psychoterapia powinna być częścią kompleksowej 
terapii, obok niezbędnego leczenia farmakologicznego21.

Nie wchodząc zbyt głęboko w  kolejną dziedzinę, psychoedukację moż-
na nazwać najogólniej formą oddziaływań psychologicznych.

Mając ogólny rys tego na czym polega terapia (kiedy stosować farma-
koterapię), psychoterapia, psychoedukacja, terapia uzależnień, pobyt w  za-
kładzie psychiatrycznym, a  także z  jaką społeczną szkodliwością czynu sąd 
ma do czynienia, przejść należy do oceny „potrzeb” stosowania środków za-
bezpieczających. Sąd dokonuje oceny tej klauzuli także na podstawie własnej 
wiedzy i doświadczenia22.

Stanem idealnym w  dążeniu do osiągnięcia takiej potrzeby wydaje się 
dążenie do zlikwidowania swego rodzaju niepokoju, a  mianowicie niepokoju 
społeczeństwa (w tym i  pokrzywdzonego), o  to czy sprawca popełni czyn 
zabroniony w przyszłości, a  także niepokoju u  samego sprawcy, który zniwe-
lowany może zostać przez terapię (np. farmakologiczną).

Problem jednak polega na tym, że opisanej wyżej potrzeby nie można 
ustalić w  identyczny sposób jak faktów, niezależnie od tego, jak wnikliwie 
się to czyni. W  przypadku detencji psychiatrycznej ową potrzebę rozumie 
się głównie przez pryzmat celu, a  oznacza to zabezpieczenie społeczeństwa 

 21 J. Aleksandrowicz, J. C. Czabała, Psychiatria, Wrocław 2012, s.  256–258.
 22 P. Górowski, dz. cyt.
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przed sprawcą niebezpiecznym (wymieniana kolejność ma tu znaczenie), je-
go odizolowanie oraz podjęcie wobec niego leczenia i  terapii – sama izolacja 
nie byłaby wystarczająca, a  na dodatek byłaby tylko dolegliwością, natomiast 
leczenie i  terapia są określane mianem jedynie środka do celu23.

W przypadku terapii to sam zainteresowany powinien czuć potrzebę jej 
odbycia, gdyż skuteczna terapia wymaga zgodnego współdziałania, a  nawet 
zaufania do prowadzącego ją.

Słusznie podnosi się w  doktrynie, że sąd w  procesie orzekania terapii 
powinien dysponować pisemną opinią biegłych (z zasady dwóch biegłych 
psychiatrów i psychologa; w przypadku niektórych kategorii sprawców wcho-
dzi w  rachubę dodatkowo biegły seksuolog czy specjalista od terapii uzależ-
nień), w  zakresie potrzeby i  skuteczności orzeczenia terapii, która to opinia 
biegłych będzie przedmiotem wysłuchania przed sądem24.

Jak sąd powinien szacować „ryzyko” popełnienia czynu w przyszłości?
Zgodnie z  wyrokiem Sądu Najwyższego z  dnia 26 września 2018 r. 

sygn. IV K 341/18, nie powinien zaniechać uzyskania wypowiedzi biegłych 
psychiatrów co do prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przez 
oskarżonego czynu zabronionego, a  także wysłuchania biegłego psychologa. 
Biegli też nie powinni uchylać się od odpowiedzi na pytanie o  prawdopo-
dobieństwo popełniania przez sprawcę czynów zabronionych, gdyż ocena 
czy pozostawanie sprawcy na wolności rzeczywiście grozi poważnym niebez-
pieczeństwem zależy od rodzaju i  charakteru patologii psychicznej sprawcy 
oraz charakteru i okoliczności popełnionego przez niego czynu zabronionego. 
Niebezpieczeństwo powinno dać się przewidzieć i zarysować się jako realne25. 
Zatem sąd ustali prawdopodobieństwo zgodnie z  własną wiedzą i  doświad-
czeniem, ustalonymi w  sprawie okolicznościami, danymi o  osobie spraw-
cy, a  także posiłkując się stanowiskiem biegłych. Zgodnie z  uzasadnieniem 
przywołanego orzeczenia, niebezpieczeństwo powinno dać się przewidzieć 
i  zarysować się jako realne, natomiast o  stopniu tego niebezpieczeństwa dla 

 23 Por. M. Pyrcak-Górowska, dz. cyt., s.  41.
 24 P. Górowski, dz. cyt. z  powołaniem się na P. Hofmański, L. K. Paprzycki, Komentarz 

do rozdziału X – Środki zabezpieczające, [w:] Kodeks karny, Komentarz, red. M. Filar, 
Warszawa 2016, s.  702.

 25 Uchwała SN 7 sędziów z dnia 12.10.1972 r., sygn. VI KZP 51/72.
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porządku prawnego decyduje charakter czynów, których popełnienie gro-
zi w  razie pozostawania sprawcy na wolności. Zauważyć przy tym należy, 
że w  przypadku detencji psychiatrycznej ustawodawca wymaga „wysokie-
go” prawdopodobieństwa, że sprawca ponownie popełni czyn zabroniony 
o znacznej społecznej szkodliwości w związku z chorobą psychiczną lub upo-
śledzeniem umysłowym (art.  93g k.k.).

Pamiętać trzeba, że dokonując introspekcji w  proces psychiczny spraw-
cy, posługujemy się swego rodzaju autointrospekcją, nie posiadając pamięci 
fizjologicznej sprawcy, a każdy organizm ma wyrobioną zdolność powracania 
do własnych stanów, naśladowania własnej przeszłości, przy czym, sprawca 
w  chwili czynu nie może rozpoznać znaczenia tego czynu lub pokierować 
swoim postępowaniem, bo np. jest chory psychicznie, lub np. jest upośledzo-
ny umysłowo. Dokonując zatem rzetelnej oceny stopnia społecznej szkodli-
wości czynu o  wiele łatwiej będzie z  pomocą psychologa i  psychiatrów (czy 
również seksuologa) dokonać prognozy zachowania sprawcy w przyszłości.

Warto na koniec wspomnieć, że ustawodawca w nielicznych i  szczegól-
nych jedynie przypadkach posługuje się preambułą w  ustawach, a  taka wła-
śnie poprzedza treść przepisów ustawy z  dnia 19 sierpnia 1994 r. o  ochronie 
zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1878). W  jej treści uznaje się 
zdrowie psychiczne jako fundamentalne dobro osobiste człowieka, a ochrona 
praw osób z  zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa.

Podsumowanie

Do napisania powyższego referatu skłoniła mnie refleksja, że na gruncie 
stosowania środków zabezpieczających zawsze wyrażane były, są i  będą róż-
ne opinie i  poglądy. Te trudne w  życiu i  orzekaniu kwestie są jednocześnie 
wdzięcznym tematem do badań i analiz. Przepisy prawa materialnego, proce-
dury, a  także przepisy regulujące etap wykonania orzeczeń w zakresie zwłasz-
cza sprawców, którym nie można przypisać winy za popełniony czyn, są wy-
jątkowo złożone, nie tylko przez mniejszą lub większą precyzję ustawodawcy, 
zależną też od aktualnej polityki prawnokarnej, ale też i  przez to, że posłu-
gują się szeregiem przesłanek ogólnych, ocennych, a  jednocześnie nakładają 
się na siebie zawiłości prawne oraz kwestie lekarskie, psychiatryczne, psycho-
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logiczne czy terapeutyczne. A  przecież zadania sędziego bazują w  głównej 
mierze na formułowaniu ocen. W  pracy mojej postanowiłem uczynić mini 
wykład na temat podstawowych instytucji i  zagadnień dotyczących środków 
zabezpieczających, który przybliży ogół zagadnień, a  także skupi optykę na 
tych kwestiach, które interesują szczególnie, zwłaszcza na ocenach dotyczą-
cych stopnia społecznej szkodliwości czynów. Jakkolwiek precyzja ogółu prze-
pisów o  środkach zabezpieczających może pozostawiać wiele do życzenia, to 
jednak warto z  obowiązku rzetelnej oceny stopnia społecznej szkodliwości 
się wywiązywać. Niezależnie od trafności rozstrzygnięcia sądu, poza spoko-
jem społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą, wewnętrznym spokojem 
potencjalnego sprawcy (również pokrzywdzonego), ze względu na głęboką 
ingerencję środkiem zabezpieczającym w  prawa jednostki, ważny w  jakimś 
stopniu jest i  spokój sędziego, czy to z  tego powodu, że wyraził właściwą 
ocenę i dokonał trafnego rozstrzygnięcia, czy też choćby umożliwił w sposób 
rzetelny rzeczową polemikę z  wydanym rozstrzygnięciem, w  przysługującym 
stronie środku odwoławczym. W  tym aspekcie, jedną z  zasadniczych kwestii 
jest właśnie ocena społecznej szkodliwości popełnionego (przypisanego) czy-
nu, rzutująca następnie na prognozę zachowania sprawcy.
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Środki zabezpieczające w hiszpańskim prawie karnym

Wprowadzenie

Hiszpański kodeks karny z 1995 r.1, podobnie jak współczesne kodeksy 
państw europejskich, przewiduje jako środki reakcji prawnokarnej nie tylko 
kary, ale także środki zabezpieczające, mające przede wszystkim charakter 
ochronny, które są wymierzane samoistne lub obok kary.

Kształtowanie się środków zabezpieczających 

Do czasu uchwalenia kodeksu karnego z 1995 r. środki zabezpieczające 
były uregulowane w  różnych aktach prawnych.

Po raz pierwszy środki zabezpieczające zostały uregulowane w  kodek-
sie karnym z  1928 r.2 Zamieszczony w  tytule III „O represji” w  rozdziale III 
„O środkach zabezpieczających i ich rodzajach” art. 90 zawierał system środków 
zabezpieczających, które mogły być orzeczone jako samoistna konsekwencja po-
pełnionego przestępstwa lub wykroczenia albo dodatkowa, obok kary. Były to:
 1) zobowiązanie sprawcy do dobrego sprawowania się;
 2) opublikowanie wyroku na koszt oskarżonego;
 3) umieszczenie w  sądowym zakładzie psychiatrycznym;
 4) wydalenie cudzoziemców;

 1 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E. núm. 281 
de 24 de Noviembre de 1995).

 2 Real Decreto- Ley núm. 1596 de 8 de septiembre de 1927, de Código penal (Gaceta 
de Madrid núm. 257).
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 5) pozbawienie lub dyskwalifikacja pewnego lub pewnych praw cywilnych;
 6) zawieszenie zajmowanego stanowiska, wykonywania zatrudnienia lub 

zawodu;
 7) umieszczenie w  specjalnym ośrodku dla powrotnych lub nierokujących 

poprawy przestępców;
 8) umieszczenie w  schronisku lub specjalnym ośrodku albo w  ośrodku 

pracy dla alkoholików, toksykomanów lub włóczęgów jednocześnie 
z karą lub po jej odbyciu;

 9) przepadek narzędzi lub przedmiotów pochodzących z  przestępstwa lub 
wykroczenia;

 10) rozwiązanie, likwidacja lub zawieszenie osób prawnych, spółek, korpo-
racji lub firm;

 11) tymczasowe lub ostateczne zamknięcie lokali, które służyły do popeł-
niania przestępstw;

 12) zakaz, po odbyciu kary, zamieszkania w  miejscu popełnienia przestęp-
stwa lub zamieszkania pokrzywdzonego lub jego rodziny;

 13) poddanie pod dozór władzy. 
Środki zabezpieczające zawierała też ustawa z  dnia 4 sierpnia 1933 r. 

o włóczęgach i  łobuzach3. Ustawa ta w art. 2 i 3 wymieniała osoby, które mo-
gą być uznane za niebezpieczne, m.in. zawodowych żebraków, uzależnionych 
od alkoholu i  środków odurzających, powrotnych przestępców, dostarczają-
cych wino lub inne napoje alkoholowe małoletnim poniżej 14 lat do bezpo-
średniego spożycia w  miejscach publicznych lub instytucjach edukacyjnych. 
Wobec nich mogły być stosowane następujące środki zabezpieczające (art. 4):
 1) umieszczenie w ośrodku pracy lub kolonii rolniczej na czas nieoznaczo-

ny, nie dłuższy niż 3 lata;
 2) umieszczenie w  ośrodku opieki na czas nieoznaczony, nie krótszy niż 

rok i nie dłuższy niż 5 lat;
 3) izolacja lecznicza w  domach umiarkowania na czas bezwzględnie nie-

oznaczony;
 4) wydalenie cudzoziemców z kraju;

 3 Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933 (Gaceta de Madrid núm. 217 
de 5 de agosto de 1933).
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 5) obowiązek zamieszkania w  konkretnym miejscu przez czas określony 
przez trybunał;

 6) zakaz zamieszkania w  miejscu lub na terenie wskazanym przez trybu-
nał przez określony czas, z  obowiązkiem informowania o  każdej zmia-
nie miejsca zamieszkania;

 7) oddanie pod dozór władzy;
 8) grzywna od 250 do 10 000 peset orzekana zgodnie z przepisami kodek-

su karnego;
 9) przejęcie i utrata na rzecz państwa pieniędzy lub mienia.

Były to środki zabezpieczające predeliktualne4. Mogły być stosowa-
ne wobec osób, które nie popełniły żadnego przestępstwa i  były orzekane 
w  zależności od stopnia niebezpieczeństwa sprawcy przez specjalny trybunał 
ds. włóczęgów i  łobuzów.

Ustawa ta została uchylona ustawą z  dnia 4 sierpnia 1970 r. o  niebez-
pieczeństwie rehabilitacji społecznej5, która przewidywała dla osób niebez-
piecznych, m.in. dla prostytutek, homoseksualistów, handlarzy pornografią, 
zwyczajowych żebraków, alkoholików i  uzależnionych od środków odurzają-
cych, następujące środki zabezpieczające (art.  5):
 1) umieszczenie w  ośrodku opieki lub pracy stosownie do stopnia nie-

bezpieczeństwa osoby na czas nie krótszy niż 4 miesiące i  nie dłuższy 
niż 3 lata w  wypadku umieszczenia w  ośrodku opieki, a w  wypadku 
umieszczenia w ośrodku pracy na minimalny okres ustanowiony w wy-
roku, maksymalnie na 3 lata;

 2) umieszczenie w  ośrodku reedukacji na czas nie krótszy niż 4 miesiące 
i nie dłuższy niż 3 lata;

 3) umieszczenie w  ośrodku ochronnym do czasu wyleczenia lub do czasu 
ustania stanu niebezpieczeństwa społecznego;

 4) areszt od 4 do 10 weekendów;
 5) izolację leczniczą w domach umiarkowania do czasu wyleczenia;
 6) obowiązek poddania leczeniu ambulatoryjnemu w odpowiednich ośrod-

kach medycznych do czasu wyleczenia;

 4 https://ocw.uca.es/mod/book/view.php?id=1280&chapterid=38 (dostęp: 1.05.2018).
 5 Ley 16/1970 de 4de Agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social (BOE núm. 187, 

de 6 de agosto de 1970).
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 7) odebranie prawa jazdy na pojazdy silnikowe lub zakaz jego uzyskania 
na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 2 lata;

 8) zamknięcie lokalu od miesiąca do roku;
 9) obowiązek zamieszkania w konkretnym miejscu przez okres nie dłuższy 

niż 5 lat;
 10) zakaz zamieszkania we wskazanym miejscu lub na terenie przez okres 

maksymalnie 5 lat, z  obowiązkiem informowania o  każdej zmianie 
miejsca zamieszkania;

 11) zakaz przebywania w  lokalach z  napojami alkoholowymi i  miejscach, 
w  których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń na okres nie dłuższy 
niż 5 lat;

 12) wydalenie cudzoziemców z  kraju; zakaz ten uniemożliwiał cudzoziem-
cowi powrót do Hiszpanii przez okres 5 lat;

 13) naganę sądową;
 14) oddanie pod dozór władzy od roku do 5 lat, z  możliwością zastąpienia 

go zobowiązaniem się do dobrego sprawowania;
 15) grzywnę od 1000 do 50 000 peset;
 16) przejęcie na rzecz państwa pieniędzy, mienia lub narzędzi.

Kodeks karny z  1973 r.6 nie przewidywał środków zabezpieczających, 
a w związku z  tym nie zostały uchylone przepisy powyższej ustawy. Jednakże 
po transformacji ustrojowej i  uchwaleniu Konstytucji z  1978 r. przepisy tej 
ustawy nie były stosowane ze względu na ich niekonstytucyjność. 

Istotne zmiany w  systemie środków zabezpieczających wprowadził ko-
deks karny z  1995 r., który przyjął system dualistyczny7. Kodeks ten przewi-
duje środki zabezpieczające polegające na pozbawieniu wolności i  niepolega-
jące na pozbawieniu wolności (art.  96 ust.  1). 

Środkami polegającymi na pozbawieniu wolności są (art.  96 ust.  2):
 1) umieszczenie w ośrodku psychiatrycznym;
 2) umieszczenie w ośrodku odwykowym;

 6 Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, Texto 
Refundido conforme a  la Ley 44/1971, de 15 de noviembre (BOE de 12 de Diciembre 
de 1973).

 7 https://ocw.uca.es/mod/book/view.php?id=1280&chapterid=38 (dostęp: 1.05.2018).
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 3) umieszczenie w  specjalnym ośrodku edukacyjnym. 
W pierwotnym brzmieniu tego kodeksu środkami niepolegającymi na 

pozbawieniu wolności były:
 1) zakaz przebywania i  zamieszkania w określonych miejscach;
 2) pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów silnikowych i motorowerów;
 3) pozbawienie licencji lub pozwolenia na broń;
 4) zakaz wykonywania zawodu;
 5) wydalenie z terytorium kraju cudzoziemców nielegalnie przebywających 

w Hiszpanii;
 6) poddanie leczeniu zewnętrznemu w  ośrodkach lekarskich lub ośrod-

kach o  charakterze społeczno-zdrowotnym;
 7) obowiązek zamieszkania w określonym miejscu;
 8) dozór rodzinny;
 9) udział w  programach kształcenia, kulturalnych, edukacyjnych, zawodo-

wych, wychowania seksualnego i  innych podobnych.
Ustawą 14/1999 z  dnia 8 czerwca 1999 r. o  zmianie kodeksu karne-

go z  1995 r. w  zakresie ochrony pokrzywdzonych przed znęcaniem i  ustawy 
o postępowaniu karnym8 dodano do tego katalogu zakaz zbliżania się do po-
krzywdzonego lub do członków jego rodziny lub innych osób wskazanych 
przez sędziego lub trybunał lub zakaz kontaktowania się z nimi.

Ustawą 15/2003 z  dnia 25 listopada 2003 r. o  zmianie ustawy 10/1995 
z  dnia 23 listopada 1995 r. kodeks karny9, uporządkowano katalog środków 
zabezpieczających niepolegających na pozbawieniu wolności, przewidując:
 1) zakaz wykonywania zawodu;
 2) wydalenie z terytorium kraju cudzoziemców nielegalnie przebywających 

w Hiszpanii;
 3) obowiązek zamieszkania w określonym miejscu;
 4) zakaz zamieszkania w określonym miejscu lub terytorium;

 8 Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, 
en materia de protección a  las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (B.O.E. núm. 138 de 10 de Junio de 1999).

 9 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E. núm. 283 de 26 de Noviembre 
de 2003).
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 5) zakaz przebywania w określonych miejscach lub na określonym terytorium, 
zakaz uczestnictwa w wydarzeniach sportowych lub kulturalnych lub prze-
bywania w lokalach z napojami alkoholowymi lub z grami hazardowymi;

 6) dozór rodzinny;
 7) pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów silnikowych i motorowerów;
 8) pozbawienie prawa posiadania i noszenia broni;
 9) zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego lub do członków jego rodziny 

lub innych osób wskazanych przez sędziego lub trybunał;
 10) zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym lub z członkami jego rodzi-

ny lub z  innymi osobami wskazanymi przez sędziego lub trybunał;
 11) poddanie leczeniu zewnętrznemu w  ośrodkach lekarskich lub ośrod-

kach o  charakterze społeczno-zdrowotnym;
 12) udział w  programach kształcenia, kulturalnych, edukacyjnych, zawodo-

wych, wychowania seksualnego i  innych podobnych.
Ustawą 5/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy 10/1995 z dnia 

23 listopada 1995 r. kodeks karny10 ograniczono – ze względu na wprowa-
dzenie nowego środka zabezpieczającego w  postaci wolności dozorowanej – 
katalog środków zabezpieczających niepolegających na pozbawieniu wolności. 
Takim środkami są (art.  96 ust.  3):
 1) zakaz wykonywania zawodu;
 2) wydalenie z kraju cudzoziemców przebywających nielegalnie w Hiszpanii;
 3) wolność dozorowana;
 4) dozór rodzinny;
 5) pozbawienie prawa do posiadania i noszenia broni;
 6) pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów silnikowych i motorowerów.

Katalog środków zabezpieczających polegających na pozbawieniu wol-
ności nie został zmieniony (art.  96 ust.  2).

Pojęcie środka zabezpieczającego

Hiszpański kodeks karny z  1995 r. nie zawiera definicji środka zabez-
pieczającego. W doktrynie przyjmuje się, że środki zabezpieczające są środka-

 10 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 152 de 23 de Junio de 2010).
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mi pomocniczymi, będącymi następstwem czynu bezprawnego, stosowanymi 
przez organy sądowe zgodnie z prawem do niebezpiecznych osób fizycznych, 
z  cechami niebezpieczeństwa kryminalnego po to, aby osiągnąć prewencję 
szczególną11. Uściśla się też, że są środkami pomocy12.

Zasady orzekania środków zabezpieczających 

W myśl art.  1 ust.  2 h.k.k. środki zabezpieczające mogą być stosowane 
wyłącznie wówczas, gdy są przewidziane w  ustawie. Są uzasadnione niebez-
pieczeństwem kryminalnym osoby, wobec której są stosowane; niebezpieczeń-
stwo to jest uzewnętrznione popełnieniem przestępstwa (art.  6 ust.  1 h.k.k.).

Środki te muszą być zgodne z  zasadą proporcjonalności i  nie mogą 
być bardziej dotkliwe ani trwać dłużej niż wymierzona hipotetycznie kara za 
popełniony czyn oraz nie mogą przekraczać niezbędnej granicy czasowej do 
zapobieżenia niebezpieczeństwu sprawcy (art. 6 ust. 2 h.k.k.). Niebezpieczeń-
stwo to warunkuje czas trwania tego środka13.

W orzecznictwie zasadnie przyjmuje się, że: „Aby określić maksymal-
ny okres trwania środka zabezpieczającego w  postaci umieszczenia w  ośrod-
ku, należy mieć na uwadze czas kary przewidziany w  ustawie, ale kary 
in abstracto. Tak należy pojmować art.  104 ust.  1 stanowiący, że środek za-
bezpieczający »nie może przekroczyć kary przewidzianej w kodeksie za prze-
stępstwo«, w  tym wypadku chodzi o  karę 20 lat, przewidzianą w art.  139 
jako maksymalną w  tych wypadkach zabójstwa, w  których zachodzi jedna 
okoliczność kwalifikująca. Dla tych celów nie należy brać pod uwagę ani 
formy stadialnej (dokonanie lub usiłowanie), ani formy zjawiskowej (spraw-
stwo lub współsprawstwo), ani okoliczności wpływających na wymiar ka-
ry. Jedynie należy kierować się tym, co zastosowany typ przestępstwa – typ 
podstawowy, kwalifikowany lub uprzywilejowany przewiduje: wspomniane 
20 lat z art.  139. W  tym znaczeniu na ostatnim plenum niniejszej izby 

 11 https://ocw.uca.es/mod/book/view.php?id=1280&chapterid=43 (dostęp: 1.05.2018).
 12 A. Beristain Ipiña, Medidas de seguridad en el Derecho contemporáneo, Madryt 1974, 

s.  31.
 13 C. Gómez Rivero, Nociones fundamentales de derecho penal, Madryt 2015, s.  526.
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w  dniu 31 marca 2009 r. uchwaliliśmy, co następuje: »Maksymalny okres 
trwania środka zabezpieczającego umieszczenia w  ośrodku ustala się 
w związku z karą przewidzianą in abstracto dla określonego przestępstwa«”14.

Zakaz przekroczenia czasu trwania środka zabezpieczającego okres 
maksymalnego zagrożenia karnego dotyczy sytuacji, gdy środek zabezpiecza-
jący i  kara dotyczą i  ograniczają w  sposób homogeniczny to samo prawo 
sprawcy15.

W literaturze wskazuje się, że sędzia lub trybunał ma wybrać najbar-
dziej adekwatny środek, biorąc pod uwagę okoliczności czynu oraz właściwo-
ści sprawcy, w  szczególności jego przyszłe niebezpieczeństwo16.

W doktrynie wskazuje się, że rozpoznanie niebezpieczeństwa kryminal-
nego następuje na podstawie czynników środowiskowych i  osobistych oraz 
prognozy kryminalnej, czyli związku między tymi czynnikami a  przyszłością 
kryminalną sprawcy. Sędzia lub trybunał powinien bazować na tych elemen-
tach, które uzna za stosowne i nie są one wiążące, ale nie może ich pominąć 
bez uzasadnienia opartego na wiedzy naukowej17. Ocena niebezpieczeństwa 
kryminalnego, które uzasadnia zastosowanie środka zabezpieczającego po-
winna uwzględniać, po pierwsze, obiektywne zdarzenie, jakim jest popełnie-
nie przestępstwa, bowiem środek zabezpieczający jest konsekwencją prawną 
popełnionego czynu, po drugie, prognozę wynikającą z przekonania sędziow-
skiego, że osoba powinna być uznana za niebezpieczną i  być poddana środ-
kowi zabezpieczającemu; konieczne jest prawdopodobieństwo przyszłego za-
chowania kryminalnego, czyli zachowania, polegającego na popełnieniu no-
wych przestępstw18.

 14 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 437/2009 de 22 de abril de 2009, http://www.
poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&refe-
rence=4587755&links=&optimize=20090604&publicinterface=true (dostęp: 3.05.2018).

 15 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), Comentarios al 
código penal, t. 1, Barcelona 2007, s.  714–715.

 16 C. Gómez Rivero, dz. cyt., s.  530.
 17 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 

J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), Comentarios al código penal, 
Madryt 2007, s.  281.

 18 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  714.
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Środki zabezpieczające polegające na pozbawieniu wolności

Katalog środków zabezpieczających polegających na pozbawieniu wolno-
ści wymienionych w art. 96 ust. 2 h.k.k. jest zamknięty (numerus clausus), co 
gwarantuje przestrzeganie zasady legalizmu19. Takimi środkami – jak już wska-
zywano – są: 1) umieszczenie w  ośrodku psychiatrycznym; 2) umieszczenie 
w ośrodku odwykowym; 3) umieszczenie w specjalnym ośrodku edukacyjnym.

Środki te, ograniczają wolność gwarantowaną w art.  17 Konstytucji 
Hiszpanii. W  literaturze, zgodnie z  ultima ratio, przyjmuje się, że powinny 
być one orzekane wówczas, gdy niebezpieczeństwa nie można osiągnąć za 
pomocą środka mniej dotkliwego dla sprawcy20. Środki te – zgodnie z  ogól-
ną ustawą penitencjarną z  dnia 26 września 1979 r.21 – powinny być wy-
konywane w  szczególnych ośrodkach, w  których przeważa pomoc (art.  11). 
W  doktrynie twierdzi się, że ośrodki te powinny być niezależne od pozosta-
łych ośrodków penitencjarnych o charakterze zwykłym, to znaczy karnym22. 

W większości wypadków środki polegające na pozbawieniu wolno-
ści najskuteczniej pozwalają zlikwidować zagrożenie kryminalne. Wynika to 
z  indywidualnego leczenia terapeutycznego lub edukacyjnego sprawcy i  jego 
odizolowanie od sytuacji lub okoliczności, które sprzyjają popełnianiu prze-
stępstw i  zwiększają jego niebezpieczeństwo kryminalne23.

Sprawca nie może opuszczać żadnego z  tych ośrodków bez zgody sę-
dziego (art.  101 ust.  2, art.  102 ust. 2 i art.  103 ust.  2 h.k.k.).

Umieszczenie w ośrodku psychiatrycznym

Umieszczenie w  ośrodku psychiatrycznym może być zastosowane – 
o  ile to konieczne – wobec sprawcy, który nie ponosi odpowiedzialności 

 19 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J.C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 
J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  282; A. Calderón, 
J. A. Choclán, Código penal comentado, Barcelona 2005, s.  185.

 20 A. Calderón, J. A. Choclán, dz. cyt., s.  185.
 21 Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (B.O.E. núm. 239 

de 05 de Octubre de 1979).
 22 C. Blanco Lozano, Tratado de derecho penal español, t. 1, Barcelona 2004, s.  489.
 23 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  717.
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karnej ze względu na to, że w  czasie popełnienia czynu nie rozumiał jego 
bezprawności lub nie mógł zachować się inaczej, mimo że wiedział, że czyn 
jest bezprawny z  powodu jakiejkolwiek anomalii lub zmiany psychicznej al-
bo wobec sprawcy o  zmniejszonym stopniu winy, w  wyniku ciężkich zmian 
psychicznych (art.  101 ust.  1 w  zw. z art.  20 ust.  1 h.k.k.). Ośrodek ten ma 
być adekwatny do rodzaju anomalii lub zmiany psychicznej. Umieszczenie 
w  zakładzie ma cel terapeutyczny, aczkolwiek spełnia także cele z  zakresu 
ochrony społeczeństwa24. Choroba psychiczna, będąca przyczyną przestęp-
stwa, przesądza o  przyszłym niebezpieczeństwie kryminalnym sprawcy, dla-
tego jego wyleczenie jest najlepszym sposobem uniknięcia popełnienia przez 
niego nowych przestępstw.

Umieszczenie jest wykonywane w  placówkach i  oddziałach psychia-
trycznych penitencjarnych, które są specjalnymi ośrodkami przeznaczonymi 
do wykonania środków zabezpieczających polegających na pozbawieniu wol-
ności, orzeczonych przez właściwe trybunały (art.  183 Królewskiego dekre-
tu 180/1996 z  dnia 9 lutego 1996 r. uchwalającego rozporządzenie peniten-
cjarne25). Przeznaczone są m.in. dla sprawców, którzy nie podlegają karze, 
a  zastosowano wobec nich środek zabezpieczający w  postaci umieszczenia 
w  ośrodku psychiatrycznym penitencjarnym (art.  184 lit. b cyt. rozporzą-
dzenia). Wykonanie tego środka zabezpieczającego polega na zastosowaniu 
leczenia psychiatrycznego: 1) stosownego do określonego programu leczenia; 
2) według dostosowanego programu do diagnozy sprawcy; 3) ukierunkowa-
nego na powrót do społeczeństwa sprawcy (art.  189 cyt. rozporządzenia).

Osoby poddane leczeniu są umieszczane w  różnych oddziałach, zależ-
nie od ich potrzeb leczenia. Ich wolność osobista jest ograniczona w  zależ-
ności od stanu zdrowia i wyników leczenia. Nie stosuje się wobec nich odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej obowiązującej w  zwykłych ośrodkach peniten-
cjarnych (art.  188 cyt. rozporządzenia). Pacjenci mają prawo do kontaktów 
i  wychodzenia na zewnątrz na zasadach i  warunkach określonych w  indywi-
dualnym programie leczenia (art.  190 cyt. rozporządzenia).

 24 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 
J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  288.

 25 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Peniten-
ciario (B.O.E. núm. 40 de 15 de Febrero de 1996).
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O pobycie pacjenta w  zakładzie jest składna okresowa informacja dla 
celów kontroli sądowej. Sytuacja osobista pacjenta jest kontrolowana co naj-
mniej raz na 6 miesięcy przez multidyscyplinarny zespół ośrodka, który wy-
daje opinię dotyczącą stanu i  postępów pacjenta, i  przekazywana prokuratu-
rze (art.  187 ust.  1 i  2 cyt. rozporządzenia). W  doktrynie podkreśla się, że 
nieprawidłowe jest wykonywanie tego środka w  penitencjarnych ośrodkach 
psychiatrycznych26. Niektórzy jednak uznają, że nie ma przeszkód, by sędzia 
lub trybunał skierował sprawcę do ośrodka szpitalnego niepenitencjarnego27. 
Pogląd ten nie ma jednak uzasadnienia normatywnego.

Czas umieszczenia w ośrodku nie może przekraczać okresu trwania ka-
ry polegającej na pozbawieniu wolności, na którą zostałby skazany sprawca, 
gdyby ponosił odpowiedzialność. W  związku z  tym sędzia w  wyroku okre-
śla maksymalny czas trwania tego środka (art.  101 ust.  1 h.k.k.). W  judy-
katurze co do wymiaru tego środka wskazuje się, że „Prokuratura wnosiła 
o  karę trzynastu lat więzienia, zaś obrona zaprzecza faktom przedstawionym 
przez oskarżyciela publicznego i  wnosi o  zastosowanie okoliczności wyłącza-
jącej winę wraz z  uniewinnieniem, bez wymierzania alternatywnych środ-
ków zabezpieczających […] Sąd orzekł karę siedmiu lat więzienia […] Jako 
że stosuje się artykuł 101 kodeksu karnego, środek zabezpieczający posiada 
maksymalną granicę, która nie może wykraczać poza karę, którą można mu 
wymierzyć w  sytuacji, gdy nie zachodzi okoliczność wyłączająca odpowie-
dzialność karną. Należy zatem ocenić wymiar środka zabezpieczającego, ma-
jąc na uwadze, że wymierzona została kara siedmiu lat […]. Dlatego, stosu-
jąc środek przewidziany w  artykule 101 kodeksu karnego, jego maksymalny 
okres trwania wyniesie siedem lat”28.

Ta maksymalna granica nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż okres 
umieszczenia w  ośrodku zależy zarówno od prognozy niebezpieczeństwa 
kryminalnego, jak i  od poprawy stanu zdrowia. W  sytuacji, gdy zniknie za-

 26 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 
J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  283.

 27 A. Calderón, J. A. Choclán, dz. cyt., s.  193.
 28 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 127/2009 de 11 de febrero de 2009, http://www.

poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&refe-
rence=4480998&links=&optimize=20090326&publicinterface=true (dostęp: 3.05.2018).
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burzenie psychiczne, nie ma uzasadnienia niebezpieczeństwa kryminalnego, 
a  co za tym idzie, także orzeczenia środka zabezpieczającego29.

Umieszczenie w ośrodku odwykowym

Umieszczenie w ośrodku odwykowym może być zastosowane – o  ile to 
konieczne – wobec sprawcy, który w  chwili popełnienia czynu znajdował się 
w  stanie całkowitej intoksykacji, w  wyniku spożycia napojów alkoholowych, 
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych 
substancji wywołujących analogiczne skutki, o  ile nie miał zamiaru popełnie-
nia tego czynu albo nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć jego popeł-
nienia, albo znajdował się w  stanie syndromu abstynencji z  powodu uzależ-
nienia od takich substancji, co uniemożliwiło mu rozpoznanie bezprawności 
czynu albo możliwości innego zachowania, mimo że wiedział, że czyn jest 
bezprawny (art.  102 ust.  1 w  zw. z art.  20 ust.  2 h.k.k.). Celem tego środka 
jest poprawa sprawcy, a nie zabezpieczenie przed jego niebezpieczeństwem30.

Rodzaj ośrodka jest dostosowany do rodzaju i  stopnia uzależnienia 
sprawcy. W  doktrynie twierdzi się, że należy to wyłącznie do sędziego lub 
trybunału, i z  tego też względu dopuszczalne jest, by osoba uzależniona od 
narkotyków trafiła do ośrodka psychiatrycznego31. Sędzia może się zwrócić 
do administracji penitencjarnej o  wskazanie stosowanego ośrodka. Zgodnie 
bowiem z art.  182 ust. 3 rozporządzenia penitencjarnego, właściwa admini-
stracja penitencjarna podpisuje porozumienie z  inną administracją publiczną 
lub z  ośrodkami współpracującymi w  celu wykonywania środków zabezpie-
czających, polegających na pozbawieniu wolności, przewidzianych w  kodek-
sie karnym. W  doktrynie krytycznie ocenia się tę regulację twierdząc, że nie 
ma szczegółowych przepisów penitencjarnych dotyczących środków zabez-
pieczających polegających na pozbawieniu wolności. Pogląd ten wywodzi się 
z art. 1 i 2 cytowanego rozporządzenia32, z których wynika, że: 1) co do zasady 

 29 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 
J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  289.

 30 A. Calderón, J. A. Choclán, dz. cyt., s.  194.
 31 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 

J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  290.
 32 Art. 1 cyt. rozporządzenia stanowi: 1. Niniejsze rozporządzenie rozwija ustawę 1/1979 

z dnia 26 września, ogólną penitencjarną, reguluje wykonywanie kar i  środków zabez-
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wykonywaniem środków polegających na pozbawieniu wolności zajmuje się 
inna administracja publiczna lub organy współpracujące, zarówno gdy naka-
zano umieszczenie w ośrodku odwykowym, jak i w ośrodku psychiatrycznym 
lub specjalnym ośrodku edukacyjnym; 2) administracja penitencjarna, której 
przysługiwałoby wykonywanie tych środków, posiada subsydiarną funkcję 
w  tym zakresie; 3) administracja penitencjarna powinna przyjąć inną funk-
cję, nie mniej istotną, koordynacji i  kontroli, jako że do niej należy wstęp-
ne przydzielenie ośrodka, w  którym umieszczona zostaje osoba, o  ile try-
bunał nie wskazał konkretnego ośrodka, a  także kontrolowanie porozumień 
zawartych z  inną administracją publiczną i  ośrodkami współpracującymi33.

Czas umieszczenia w ośrodku nie może przekraczać okresu trwania ka-
ry pozbawienia wolności, na którą zostałby skazany sprawca, gdyby był po-
ciągnięty do odpowiedzialności karnej; sędzia w wyroku określa maksymalny 
czas trwania tego środka (art.  102 ust.  1 h.k.k.).

Sprawca może być umieszczony w  ośrodku odwykowym publicznym 
lub prywatnym akredytowanym lub homologowanym. Prywatnymi ośrodka-
mi odwykowymi są zazwyczaj fundacje lub spółki zajmujące się leczeniem 
odwykowym osób uzależnionych od określonych substancji, w  szczególności 
narkotyków lub alkoholu34. W  literaturze zaleca się stawianie dużych wyma-
gań ośrodkom prywatnym co do wyposażenia, stosowanych metod, spra-

pieczających pozbawiających wolności, jak i  reżim zatrzymanych do dyspozycji sądu 
i  tymczasowo aresztowanych; stosuje się go bezpośrednio na całym terytorium pań-
stwa. 2. Niemniej, te Wspólnoty Autonomiczne, które posiadają kompetencje wykony-
wania krajowego ustawodawstwa penitencjarnego na podstawie możliwości samoorga-
nizowania się, subsydiarnie stosuje się postanowienia z  tytułu XI i  XII, które regulują 
kwestie organizacyjne lub związane z ustrojem ekonomiczno-administracyjnym ośrod-
ków penitencjarnych, jak i  te postanowienia zawarte w  innych tytułach, które regulują 
kwestie o  podobnych charakterze. 3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się subsydiarnie 
do wojskowych ośrodków penitencjarnych.

  Art. 2 stanowi: Działalność penitencjarna ma na celu resocjalizację i  przywrócenie do 
społeczeństwa skazanych na kary i  środki zabezpieczające pozbawiające wolności, jak 
i  przetrzymywanie i  opieka nad zatrzymanymi, tymczasowo aresztowanymi i  skaza-
nych, jak i wsparcie społeczne osadzonych, zwolnionych i  ich rodziny.

 33 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  734.
 34 M. Boldova Pasamar, L. Gracia Martín, M. Alastuey Dobon, Lecciones de consecuencias 

jurídicas del delito, Walencja 2004, s.  327.
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wowania nadzoru nad wykonywaniem środka w  zakresie celów leczniczych, 
edukacyjnych i pomocy oraz poszanowania godności i praw umieszczonego35.

Umieszczenie w specjalnym ośrodku edukacyjnym

Umieszczenie w  specjalnym ośrodku edukacyjnym może być stosowa-
ne – w  razie konieczności – w  stosunku do sprawcy, który ze względu na 
zaburzenie percepcji od urodzenia lub od dziecka, ma poważnie zaburzoną 
świadomość rzeczywistości (art.  103 ust.  1 w zw. z art.  20 ust.  3 h.k.k.).

W literaturze przyjmuje się, że chodzi o  poddanie osoby procesowi 
edukacji w  celu uzupełnienia jej braków wychowawczych36. Twierdzi się tak-
że, że umieszczenie ma charakter terapeutyczny i  leczniczy, nakierowane jest 
na uzupełnienie ogólnych braków powstałych w niekompletnym procesie na-
uczania lub wychowania sprawcy, by zdobył wartości społeczne. Mogą być 
stosowane różne formy oddziaływania, od nauczania ogólnego po specjali-
styczne kursy szkoleniowe, np. wychowanie seksualne37.

Czas umieszczenia w ośrodku nie może przekraczać okresu trwania ka-
ry pozbawienia wolności, na którą zostałby skazany sprawca; sędzia w  wyro-
ku określa maksymalny czas trwania tego środka (art.  103 ust.  1 h.k.k.).

Ocena dotycząca utrzymania, zaprzestania, zastąpienia lub zawieszenia 
tego środka ma miejsce po ukończeniu kursu, roku szkolnego lub stopnia 
edukacji (art.  103 ust. 3 h.k.k.). W  doktrynie regulację tę ocenia się pozy-
tywnie, gdyż wynik nauczania pozwala na ocenę czy ustały przyczyny, które 
doprowadziły do popełnienia przestępstwa38.

Środki zabezpieczające niepolegające na pozbawieniu wolności

Środki zabezpieczające niepolegające na pozbawieniu wolności stanowią 
heterogeniczny katalog. Katalog ten – jak już wskazywano – obejmuje:
 1) zakaz wykonywania zawodu;

 35 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  734.
 36 C. Blanco Lozano, dz. cyt., s.  491.
 37 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 

J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  292.
 38 Tamże, s.  292.
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 2) wydalenie z  kraju cudzoziemców przebywających nielegalnie 
w Hiszpanii;

 3) wolność dozorowaną;
 4) dozór rodzinny;
 5) pozbawienie prawa do posiadania i noszenia broni;
 6) pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów silnikowych i  motorowerów 

(art.  96 ust. 3 h.k.k.).
Ich wspólną cechą jest to, że nie pociągają za sobą pozbawienia wolno-

ści39. Jest to szeroki katalog, który pozwala sędziemu lub trybunałowi wybrać 
ten lub te, które najlepiej są dostosowane do okoliczności osobistych i środo-
wiskowych sprawcy.

Możliwie jest orzeczenie kilku takich środków, gdyż art.  105 h.k.k. 
in principio stanowi, że orzekając środek polegający na pozbawieniu wolności 
lub w trakcie jego wykonywania, sędzia lub trybunał może, w uzasadnionych 
wypadkach, orzec jeden lub kilka środków wymienionych w  tym przepisie, 
tj. środków zabezpieczających niepolegających na pozbawieniu wolności. 
Środki te mogą być stosowane w wypadku zarówno przestępstw zagrożonych 
karą pozbawienia wolności, jak i przestępstw zagrożonych innymi karami40.

Zakaz wykonywania zawodu

Sędzia lub trybunał może orzec środek zabezpieczający w  postaci za-
kazu wykonywania określonego prawa, zawodu, działalności gospodarczej, 
zajmowania stanowiska lub funkcji, jeżeli sprawca popełniając przestępstwo 
nadużył tego prawa lub popełnił je w związku z  tym prawem oraz z okolicz-
ności wynika zagrożenie, że może popełnić to samo przestępstwo lub inne 
podobne, o  ile sprawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności kar-
nej41 (art.  107 h.k.k.).

 39 C. Blanco Lozano, dz. cyt., s.  492.
 40 M. Cobo del Rosal, T. S. Vives Antón, Derecho penal, Parte general, Walencja 1999, 

s.  995.
 41 W myśl art.  20 m.in. są wyłączeni od odpowiedzialności:
 1. Ten, kto w czasie popełnienia czynu w wyniku jakiejkolwiek anomalii lub zmiany psy-

chicznej nie rozumiał jego bezprawności lub nie mógł się zachować inaczej, mimo że 
wiedział, że czyn jest bezprawny.
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Jest to środek o  charakterze zabezpieczającym i  ma na celu ochronę 
społeczeństwa42.

W literaturze przyjmuje się, że z  reguły jest stosowany wówczas, gdy 
został popełniony czyn umyślnie, gdyż chodzi o  świadome nadużywanie 
przez sprawcę swoich uprawnień, lecz możliwe jest zastosowanie takiego 
środka w  razie popełnienia czynu nieumyślnego. Czyn musi mieć związek 
z  zawodem, np. taki związek zachodzi w  wypadku, gdy pielęgniarka kradnie 
morfinę z kliniki, a nie ma go w sytuacji, gdy przedsiębiorca podczas podró-
ży służbowej dokonuje aborcji43.

Chodzi o  to, że określone prawo, zawód, działalność gospodarcza, sta-
nowisko lub funkcja wykonywane przez sprawcę ułatwiło dokonanie prze-
stępstwa44. Jest to środek czysto prewencyjny, ma na celu zapobiegnięcie te-
mu, by sprawca dalej nie miał sprzyjających warunków do popełnienia prze-
stępstwa (art.  45 h.k.k.)45.

Orzeka się go na okres od roku do lat 5.

Wydalenie cudzoziemca

Jeżeli sprawcą jest cudzoziemiec, który nielegalnie przebywa w  Hiszpa-
nii, sędzia lub trybunał orzeka w  wyroku, po uprzednim jego wysłuchaniu, 
wydalenie go z terytorium Hiszpanii, zamiast środka zabezpieczającego, który 
mógłby być do niego zastosowany, chyba że sędzia lub trybunał, po uprzed-
nim wysłuchaniu prokuratury, wyjątkowo i w  uzasadnionych wypadkach 

 2. Ten, kto w  czasie popełnienia czynu znajduje się w  stanie całkowitej intoksykacji, 
w  wyniku spożycia napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, sub-
stancji psychotropowych lub innych substancji wywołujących analogiczne skutki, o  ile 
nie miał zamiaru popełnienia tego czynu albo nie przewidywał lub nie mógł przewi-
dzieć jego popełnienia, albo znajdował się w  stanie syndromu abstynencji z  powodu 
uzależnienia od takich substancji, co uniemożliwiło mu rozpoznanie bezprawności 
czynu, albo nie mógł się inaczej zachować, mimo że wiedział, że czyn jest bezprawny.

 3. Ten, kto ze względu na zaburzenie percepcji od urodzenia lub od dziecka ma poważ-
nie zaburzoną świadomość rzeczywistości.

 42 A. Calderón, J. A. Choclán, dz. cyt., s.  201.
 43 Tamże, s.  201.
 44 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 

J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  300.
 45 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  763.
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uzna, że charakter popełnionego przestępstwa uzasadnia zastosowanie środka 
zabezpieczającego (art. 108 ust. 1 in principio h.k.k.). Wydalenie cudzoziemca 
jest co do zasady obowiązkowe.

Wydalenie zastępuje jakikolwiek środek zabezpieczający, a nie tylko po-
legający na pozbawieniu wolności46. W  niektórych wypadkach nie jest moż-
liwa zamiana środka zabezpieczającego na wydalenie. W  doktrynie wskazuje 
się, że chodzi o obywateli Hiszpanii, którzy utracili obywatelstwo hiszpańskie, 
małżonków cudzoziemców, którzy przebywają legalnie, kobiety w  ciąży, jak 
i  inne wypadki siły wyższej lub uzasadnione względami humanitarnymi47.

W literaturze uważa się, że środek ten stał się narzędziem określonej 
polityki imigracyjnej, charakteryzującej się surowością i  obronną postawą 
państwa wobec nielegalnych imigrantów48.

Wydalenie pociąga za sobą umorzenie jakiegokolwiek postępowania ad-
ministracyjnego, które miało na celu wydanie zezwolenia na pobyt lub pra-
cę w  Hiszpanii. W  wypadku, gdy po zamianie środka zabezpieczającego na 
wydalenie nie może ono być wykonane, stosuje się środek zabezpieczający 
orzeczony pierwotnie (art.  108 ust.  1 in fine h.k.k.).

Cudzoziemiec nie może wrócić do Hiszpanii w  okresie 10 lat od daty 
jego wydalenia (art.  108 ust.  2 h.k.k.). Cudzoziemiec, który próbuje złamać 
orzeczone wydalenie i  zakaz wjazdu, zostaje odesłany przez organ rządowy, 
a okres zakazu wjazdu jest liczony od nowa (art.  108 ust. 3 h.k.k.). 

Wolność dozorowana 

Wolność dozorowana polega na poddaniu sprawcy kontroli sądowej po-
przez nałożenie kilku z  zakazów lub obowiązków w postaci (art.  106 ust.  1):
 a) stałej lokalizacji za pomocą urządzeń elektronicznych pozwalających na 

trwałą kontrolę;
 b) obowiązku okresowego stawiania się w miejscu wyznaczonym przez sę-

dziego lub trybunał;

 46 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 
J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  301.

 47 Tamże, s.  302.
 48 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  765.
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 c) niezwłocznego zawiadamiania w  okresie i  formie ustalonej przez sę-
dziego lub trybunał o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub miejsca 
pracy;

 d) zakazu opuszczania miejsca zamieszkania lub określonego terytorium 
bez zgody sędziego lub trybunału;

 e) zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego lub do jego rodziny lub in-
nych osób wskazanych przez sędziego lub trybunał;

 f) zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym lub jego rodziną lub inny-
mi osobami wskazanymi przez sędziego lub trybunał;

 g) zakazu przebywania na określonym terytorium, w  miejscach lub loka-
lach;

 h) zakazu mieszkania w określonych miejscach;
 i) zakazu wykonywania określonych czynności, które mogą stworzyć lub 

ułatwić popełnienie przestępstwa o podobnym charakterze;
 j) obowiązku uczestniczenia w  programach szkoleniowych, pracowni-

czych, kulturalnych, edukacji seksualnej lub innych podobnych;
 k) obowiązku leczenia zewnętrznego lub poddania się okresowej kontroli 

lekarskiej.
Sędzia lub trybunał powinien orzec w  wyroku środek w  postaci wol-

ności dozorowanej, który wykonuje się po zakończeniu odbywania kary po-
zbawienia wolności w  wypadkach, gdy tak stanowi kodeks karny, lecz nie 
określa obowiązków lub zakazów, a czyni to dopiero po odbyciu kary pozba-
wienia wolności (art.  106 ust. 2 in principio h.k.k.).

Wolność dozorowana łączy w  sobie cel resocjalizacji z  wolnością i  bez-
pieczeństwem innych obywateli, którzy potencjalnie mogą być pokrzywdzo-
nymi przez sprawcę niezresocjalizowanego49.

Jest orzekana na okres nie wyższy niż 5 lat (art. 105 ust. 1 lit. a h.k.k.), 
a w  wypadkach wskazanych w  kodeksie – na okres do lat 10 (art.  105 ust. 2 
lit. a h.k.k.), np. w wypadku przestępstw przeciwko wolności i nienaruszalno-
ści seksualnej (art.  192. ust. 1 h.k.k.)50.

 49 C. Gómez Rivero, dz. cyt., s.  527.
 50 Art. 192 ust. 1 stanowi: Skazanym na karę więzienia za jedno lub dwa przestępstwa 

zawarte w  niniejszym tytule wymierza się także środek wolności dozorowanej, która 
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Po to, by środek wolności dozorowanej był wykonywany zaraz po odbyciu 
kary pozbawienia wolności, sędzia nadzoru penitencjarnego, co najmniej dwa 
miesiące przed jej odbyciem, przedstawia sędziemu lub trybunałowi informa-
cję o  sytuacji i  poprawie skazanego, jego stopniu rehabilitacji i  prognozie co 
do recydywy, który ustala treść tego środka oraz określa obowiązki lub zakazy. 

W wypadku, gdy skazany odbywa kolejno kilka kar pozbawienia wol-
ności, środek wolności dozorowanej wprowadza się do wykonania po odby-
ciu wszystkich kar. Skazany, w  stosunku do którego za różne przestępstwa 
orzeczono kilka środków w  postaci wolności dozorowanej, obejmujących 
obowiązki lub zakazy, które nie mogą być wykonywane w tym samym czasie, 
wykonuje się w kolejności (art.  106 ust. 2 h.k.k.).

Sędzia lub trybunał może zmieniać nałożone obowiązki lub zakazy 
(art.  106 ust. 3 lit. a  h.k.k.), skrócić czas trwania wolności dozorowanej lub 
nawet ją zakończyć, mając na uwadze pozytywną prognozę i  uznając za nie-
potrzebne lub szkodliwe dalsze ich wykonywanie (art. 106 ust. 3 lit. b h.k.k.). 
Może uznać za bezskuteczny środek wolności dozorowanej, gdy w  trakcie 
określania obowiązków i  zakazów zachodzi przesłanka pozytywnej prognozy 
(art.  106 ust.  3 lit. c h.k.k.).

Jeżeli sprawca nie wykonuje jednego lub kilku obowiązków, sędzia lub 
trybunał może zmienić nałożone obowiązki lub zakazy. W  wypadku noto-
rycznego lub poważnego niewykonywania obowiązków sędzia lub trybunał 
sporządza notatkę o  domniemaniu popełnienia przestępstwa stypizowanego 
w art. 468, tj. naruszenia warunków skazania, środka zabezpieczającego, więzie-
nia, środka zapobiegawczego, zachowania się lub opieki (art. 106 ust. 3 h.k.k.).

Dozór rodzinny

Dozór rodzinny jest środkiem polegającym na poddaniu sprawcy opie-
ce i  nadzorowi wskazanego członka rodziny, który zgadza się na jej sprawo-

będzie wykonywana po karze pozbawiającej wolności. Czas trwania tego środka to od 
5 do 10 lat, jeżeli jakieś z  tych przestępstw było ciężkie, oraz od roku do lat 5, w  wy-
padku przestępstwa lub przestępstw mniej ciężkich. W  tym ostatnim wypadku, jeżeli 
chodzi tylko o  jedno przestępstwo popełnione przez pierwszorazowego przestępcę, try-
bunał może, lub nie, wymierzyć środek wolności dozorowanej ze względu na mniejsze 
niebezpieczeństwo sprawcy.
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wanie. Opiekun ma być w  kontakcie z  sędzią nadzoru, a  dozór ma być wy-
konywany tak, by nie stał na przeszkodzie obowiązkom szkolnym lub pracy 
osoby będącej pod opieką (art.  105 ust. 1 lit. b h.k.k.).

Jest to środek wykonywany dobrowolnie przez członka rodziny we 
współpracy z  sędzią nadzoru penitencjarnego. W  doktrynie twierdzi się, że 
pozwala na bezpośrednią kontrolę, np. czy podopieczny nie chodzi do miejsc, 
gdzie spożywa alkohol. Funkcja członka rodziny jest bardzo istotna, bo dużo 
czasu spędza z  podopiecznym, a  sędziowie nadzoru nie mają możliwości tak 
dokładnej kontroli51.

Pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów silnikowych i motorowerów

Hiszpański kodeks karny nie zawiera szczególnych przesłanek orzekania 
tytułem środka zabezpieczającego pozbawienia prawa prowadzenia pojazdów 
silnikowych i  motorowerów. Stanowi jedynie, że orzeka się go na okres do 
10 lat (art.  105 ust.  2 lit. c h.k.k.). W  celu jego orzeczenia sąd lub trybunał 
powinien ocenić opinie wydane przez biegłych (art. 105 ust. 2 in fine h.k.k.).

W doktrynie zasadnie twierdzi się, że przesłanką zastosowania tego 
środka jest popełnienie przestępstwa związanego z prowadzeniem pojazdu sil-
nikowego i  skierowanego przeciwko bezpieczeństwu drogowemu52. Przestęp-
stwem takim jest przykładowo prowadzenie pojazdu z  jawną zuchwałością 
(art.  380 h.k.k.). Przestępstwem tym może być też przestępstwo popełnione 
z  użyciem pojazdu. Sprawca powinien prowadzić pojazd silnikowy, a  kiero-
wanie nim powinno być środkiem popełnienia przestępstwa lub ułatwić jego 
popełnienie, np. użycie pojazdu do transportu substancji zabronionej.

Sąd lub trybunał powinien ocenić czy braki fizyczne i psychiczne, słabe 
zdolności sprawcy, przemawiają za zastosowaniem tego środka. Środek ten mo-
że także być orzekany wobec sprawcy posiadającego zagraniczne prawo jazdy53.

Środek ten jest stosowany po to, by ochronić społeczeństwo przed po-
tencjalnym ryzykiem wynikającym z  prowadzenia pojazdu silnikowego lub 

 51 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 
J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  297.

 52 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  758.
 53 A. Calderón, J. A. Choclán, dz. cyt., s.  199.
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motoroweru przez osobę, która posiada zaburzenia psychiczne lub jest uza-
leżniona od narkotyków lub alkoholu. Ma ewidentnie charakter zabezpiecza-
jący, a nie terapeutyczny54. 

Pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów silnikowych i  motorowerów 
oznacza utratę posiadanych uprawnień oraz zakaz ich uzyskania w  czasie 
trwania tego środka55.

Pozbawienie prawa posiadania i noszenia broni

Warunkiem orzeczenia pozbawienia prawa posiadania i  noszenia broni 
jest popełnienie przestępstwa z  użyciem lub związanego z  bronią, na której 
posiadanie jest wymagane zezwolenie oraz by to przestępstwo ujawniło nie-
bezpieczeństwo kryminalne sprawcy oraz prawdopodobieństwo użycia broni 
przy popełnianiu przyszłych przestępstw56.

Jest orzekane na okres do 10 lat (art.  105 ust.  2 lit. b h.k.k.), a w  celu 
jego orzeczenia sąd lub trybunał powinien ocenić opinie wydane przez bie-
głych (art.  105 ust.  2 in fine h.k.k.).

Orzeczenie środka zabezpieczającego 
w trakcie odbywania kary

Artykuł 60 h.k.k. przewiduje możliwość orzeczenia przez sędziego nad-
zoru penitencjarnego środka zabezpieczającego w  trakcie wykonywania kary 
pozbawienia wolności. Jeżeli po uprawomocnieniu się wyroku u  skazanego 
ujawniło się trwałe, ciężkie zaburzenie psychiczne, które nie pozwala mu na 
rozpoznanie znaczenia kary, sędzia nadzoru penitencjarnego zawiesza wyko-
nanie kary pozbawiającej wolności, która została wymierzona, gwarantując, 
że taki skazany otrzyma konieczną pomoc medyczną. Środek zabezpieczający 
polegający na pozbawieniu wolności nie może być bardziej dotkliwy niż za-
stąpiona kara. 

 54 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 
J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  298.

 55 A. Calderón, J. A. Choclán, dz. cyt., s.  200.
 56 Tamże.
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W wypadku kary o  innym charakterze, sędzia nadzoru penitencjarnego 
ocenia czy sytuacja skazanego pozwala mu zrozumieć znaczenie kary oraz 
w danym wypadku zawiesza wykonanie kary, orzekając środki zabezpieczają-
ce, które uzna za stosowne (art.  60 ust.  1 in fine h.k.k.).

Skazany, po powrocie do zdrowia psychicznego, odbywa karę, jeżeli 
jej wykonanie nie uległo przedawnieniu, niemniej sędzia lub trybunał może 
uznać karę za odbytą lub skrócić jej okres, jeżeli wykonanie kary jest zbędne 
lub szkodliwe (art.  60 ust.  2 h.k.k.).

Zmiana środka zabezpieczającego

W czasie wykonywania wyroku sędzia lub trybunał może (art. 97 h.k.k.):
 1) utrzymać wykonywanie nałożonego środka zabezpieczającego;
 2) zaprzestać stosowania jakiegokolwiek środka zabezpieczającego, który 

został orzeczony, jeżeli ustało niebezpieczeństwo kryminalne sprawcy. 
W doktrynie twierdzi się, że po ustaniu przesłanki uzasadniającej orze-
czenie środka, którą jest niebezpieczeństwo sprawcy, nie ma sensu jego 
utrzymywanie, zamiana czy zawieszenie57;

 3) zamienić zastosowany środek zabezpieczający na inny, który uzna za 
bardziej adekwatny, a  jeżeli w wyniku zamiany prognoza sprawcy uległa 
pogorszeniu, uznać zamianę za niebyłą i  zastosować ten środek, który 
został zastąpiony;

 4) zawiesić wykonanie środka na okres nie dłuższy niż pozostały czas jego 
wykonywania; zawieszenie uwarunkowane jest niepopełnieniem przez 
sprawcę przestępstwa w okresie próby.
Zgodnie z art.  3 ust.  2 h.k.k. po orzeczeniu środka zabezpieczającego 

jego wykonanie odbywa się pod nadzorem sędziego lub trybunału. Kontro-
la ta wynika z  zasady względnego nieoznaczenia środka zabezpieczającego 
oraz wymogu, by środek w  każdym momencie był adekwatny do charakteru 
i stopnia niebezpieczeństwa sprawcy oraz z nakazu, by środek nie przekraczał 
koniecznej granicy niezbędnej dla zapobiegnięcia temu niebezpieczeństwu. 

 57 A. Jorge Barreiro, G. Rodríguez Mourullo, Comentarios al Código penal, Madryt 1997, 
s.  309.
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W  żadnym wypadku zamiana środka na inny, bardziej odpowiedni, nie mo-
że oznaczać orzeczenia umieszczenia w  ośrodku, którego wcześniej nie orze-
czono, gdyż czyn nie był zagrożony karą pozbawienia wolności58. Słusznie 
w  literaturze uznaje się, że zamiana środka w  trakcie jego wykonywania jest 
przejawem jego podstawowej funkcji – prewencji szczególnej, w  odróżnieniu 
od kary kryminalnej, w której zachodzi także potrzeba prewencji ogólnej59.

W wypadku środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu 
wolności lub środka w postaci wolności dozorowanej, który ma być wykony-
wany po odbyciu kary pozbawienia wolności, sędzia nadzoru penitencjarne-
go jest zobowiązany co najmniej raz w roku składać opinię o utrzymaniu, za-
przestaniu, zamianie lub zawieszeniu środka. Opinia powinna zawierać ocenę 
opinii sporządzonych przez specjalistów i  profesjonalistów, którzy wspierają 
sprawcę poddanego środkowi zabezpieczającemu lub przez właściwą admini-
strację publiczną, oraz wynik pozostałych działań (art.  98 ust.  1 h.k.k.).

W wypadku innego środka niepolegającego na pozbawieniu wolno-
ści sędzia lub trybunał skazujący otrzymuje bezpośrednio od administracji, 
specjalistów i  profesjonalistów stosowne opinie dotyczące sytuacji i  poprawy 
skazanego, jego stopnia resocjalizacji oraz prognozy co do recydywy lub po-
wrotu do przestępstwa (art.  98 ust.  2 h.k.k.). Sędzia lub trybunał orzeka po 
rozpatrzeniu opinii, wysłuchaniu sprawcy, prokuratury i  pozostałych stron. 
Wysłuchuje także pokrzywdzonych, którzy nie stawili się, o  ile zawnioskują 
o  to na początku lub w  jakimkolwiek momencie wykonywania kary i można 
ich zlokalizować (art.  98 ust.  3 h. k.k.).

Jak słusznie wskazuje się w  orzecznictwie: „umieszczenie w  ośrodku 
psychiatrycznym nie może być przedłużone, jeżeli nie istnieją zaburzenia 
psychiczne, które spowodowały zastosowanie tego środka. Tym samym obo-
wiązkowe jest zwolnienie z  tego ośrodka w  drodze stosownego orzeczenia, 
jeżeli nastąpiło wyleczenie lub ustał stan niebezpieczeństwa, który spowodo-
wał zastosowanie tego środka”60.

 58 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  720.
 59 A. Calderón, J. A. Choclán, dz. cyt., s.  188.
 60 Sentencia del Tribunal Constitucional 24/1993, de 21 de enero (BOE núm. 47, de 24 

de febrero de 1993), http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2153 (do-
stęp: 5.05.2018).
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W doktrynie wskazuje się, że podstawa okresowej weryfikacji środka 
znajduje się w  jednej z  przyczyn jego orzeczenia, tj. istnieniu niebezpieczeń-
stwa kryminalnego (art.  6 ust.  2 h.k.k.)61. Opinia sędziego nadzoru peniten-
cjarnego nie jest wiążąca. Nie jest to jedyna inicjatywa wszczęcia postępowa-
nia w przedmiocie zmiany środka. Może ono być wszczęte także na wniosek 
sprawcy lub prokuratury. Wolą ustawodawcy jest, by działania sędziów nad-
zoru penitencjarnego były skoncentrowane na wydarzeniach wpływających 
na wykonywanie środków zabezpieczających62.

Odwołanie zawieszenia wykonania środka zabezpieczającego następuje 
w  razie: 1) popełnienia przez sprawcę czynu bezprawnego, niekoniecznie za-
winionego; 2) zwiększenia się prawdopodobieństwa popełnienia w  przyszło-
ści przestępstwa, mimo niepopełnienia przestępstwa. Oznacza to, że jeżeli 
decyzja o  zawieszeniu była uzasadniona tym, że pomimo istnienia niebez-
pieczeństwa sprawcy są powody, by trybunał zaryzykował i  zaprzestał wyko-
nywania środka, gdyż sądził, że sprawca nie zrealizuje tego ryzyka, a  jednak 
w  rzeczywistości jest inaczej, to zawieszenie winno być odwołane63.

Nieprzestrzeganie środka zabezpieczającego

W razie nieprzestrzegania środka zabezpieczającego w  postaci umiesz-
czenia w  ośrodku zamkniętym sędzia lub trybunał zarządza powrót sprawcy 
do tego samego ośrodka, który opuścił, lub do innego – odpowiedniego dla 
jego stanu (art.  100 ust.  1 h.k.k.).

W wypadku innych środków sędzia lub trybunał może zarządzić zmia-
nę środka na umieszczenie w  ośrodku, o  ile był przewidziany dla takiego 
wypadku i  nieprzestrzeganie środka wykazało potrzebę jego zastosowania 
(art.  100 ust.  2 h.k.k.).

W obydwu tych przypadkach sędzia lub trybunał sporządza notatkę 
o  nieprzestrzeganiu środka. Nie uznaje się za nieprzestrzeganie środka od-

 61 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 
J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  284.

 62 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  722.
 63 A. Calderón, J. A. Choclán, dz. cyt., s.  188.



167

Środki zabezpieczające w hiszpańskim prawie karnym

mowy poddania się leczeniu lub kontynuacji leczenia, na które na początku 
sprawca wyraził zgodę. Niemniej, sędzia lub trybunał może zarządzić zmianę 
początkowego leczenia, na które sprawca później nie wyrazi zgody, na inny 
środek spośród tych, które w danym wypadku mogą być zastosowane (art. 100 
ust. 3 h.k.k.). Może to być środek niepolegający na umieszczeniu w ośrodku64.

W doktrynie uważa się, że umieszczenie w  ośrodku zawsze stwarza 
problemy etyczne i  prawne wynikające z  godności i  autonomii człowieka. 
Co do zasady, zastosowanie środka i sukces leczenia zależą od zgody i uczest-
niczenia w nim sprawcy65.

W przypadku nieprzestrzegania środka, ustawodawca zezwala na stoso-
wanie przymusu w  jego wykonywaniu. W  wypadku środka polegającego na 
pozbawieniu wolności jego nieprzestrzeganie powoduje ponowne umieszcze-
nie sprawcy w  tym samym ośrodku, przymuszanie do stosowania odrzuco-
nego leczenia albo umieszczenie w  innym ośrodku, stosownie do jego stanu 
zdrowia.

O potrzebie zamiany na środek polegający na pozbawieniu wolności 
z  powodu nieprzestrzegania środka niepolegającego na pozbawieniu wol-
ności przemawia zarówno niebezpieczeństwo sprawcy, jak i  konieczność 
wzmocnienia oddziaływania na sprawcę66. Nie można jednak zamienić środ-
ka zabezpieczającego niepolegającego na pozbawieniu wolności na środek 
polegający na pozbawieniu wolności w  wypadku, gdy przestępstwo, za które 
orzeczono ten pierwszy środek, nie było zagrożone karą pozbawiającą wol-
ności67. Orzeczony początkowo środek zabezpieczający niepolegający na po-
zbawieniu wolności nie może być zamieniony na umieszczenie w  ośrodku 
zamkniętym tylko z  powodu niekorzystnej oceny postępu w  zakresie popra-
wy sprawcy68.

W przypadku nieprzestrzegania środka zabezpieczającego polegającego 
na pozbawieniu wolności w zbiegu z karą pozbawienia wolności, nic nie stoi 

 64 J. de la Lamo Rubio, Penas y medidas de seguridad en el nuevo código, Barcelona 1997, 
s.  204.

 65 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  726.
 66 Tamże, s.  727.
 67 G. Quintero Olivares (dir.), Comentarios al Nuevo Código Penal, Nawarra 1996, s. 510.
 68 Tamże, s.  518.
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na przeszkodzie, by sędzia, jeżeli uzna to za konieczne, zarządził wykonanie 
kary pozbawienia wolności69.

System zastępczy środków zabezpieczających

Hiszpański kodeks karny przewiduje zastosowanie środków zabezpie-
czających wobec osób, którym nie można przypisać winy, a  popełniły prze-
stępstwo i  ich prognoza wskazuje na niebezpieczeństwo kryminalne70, a  jed-
nocześnie jest możliwe orzeczenie kary i  środka zabezpieczającego wobec 
osób, co do których zachodzi niekompletna okoliczność wyłączająca winę. 
Chodzi m.in. o  poczytalność ograniczoną, stan po odurzeniu alkoholem lub 
środkami odurzającymi, lekkie upośledzenie umysłowe. W wypadku niekom-
pletnej okoliczności wyłączającej winę oraz niebezpieczeństwa kryminalnego 
sprawcy, oprócz kary sędzia lub trybunał może orzec środek zabezpieczający 
polegający na pozbawieniu wolności (art. 104 ust. 1 h.k.k.). Orzeczenie takie-
go środka jest fakultatywne i powinno być uzasadnione71.

W celu uniknięcia kumulacji kary i  środka zabezpieczającego za ten 
sam czyn w  wypadkach, gdy wobec sprawcy orzeczono karę i  środek zabez-
pieczający, przewidziany jest priorytet wykonania środka zabezpieczającego.

W przypadku zbiegu kar i  środków zabezpieczających polegających na 
pozbawieniu wolności, sędzia lub trybunał zarządza wykonanie środka za-
bezpieczającego, którego okres wykonywania zaliczany jest na poczet kary. 
Po wykonaniu środka zabezpieczającego, jeżeli sędzia lub trybunał uzna, że wy-
konanie kary zagraża skutkom stosowania środka zabezpieczającego, może za-
wiesić wykonanie reszty kary na okres nie dłuższy niż jej okres, lub zastosować 
środek zabezpieczający niepolegający na pozbawieniu wolności (art. 99 h.k.k.). 
Istnieje obowiązek wykonania w pierwszej kolejności środka zabezpieczające-
go oraz zaliczenie tego okresu na poczet kary. W  piśmiennictwie podkreśla 
się, że w art.  99 h.k.k dominuje wiara ustawodawcy w  dobroczynne skutki 

 69 A. Calderón, J. A. Choclán, dz. cyt., s.  192.
 70 M. Cobo del Rosal, T. S. Vives Antón, dz. cyt., s.  990.
 71 L. Arroyo Zapatero, I  Berdugo Gómez de la Torre, J. C. Ferré Olivé, N. García Rivas, 

J. R. Serrano Piedecasas, J. Ma. Terradillos Basoco (dir.), dz. cyt., s.  285.
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prewencyjne umieszczenia w ośrodku oraz podejrzliwość co do skutków, któ-
re może spowodować później reżim penitencjarny72.

Wnioski

 1. Środki zabezpieczające w hiszpańskim prawie karnym mogą być stosowa-
ne wyłącznie wówczas, gdy są przewidziane w ustawie (art. 1 ust. 2 h.k.k.). 
Są uzasadnione niebezpieczeństwem kryminalnym sprawcy, wobec któ-
rego są stosowane; niebezpieczeństwo to jest uzewnętrznione popeł-
nieniem przestępstwa (art.  6 ust.  1 h.k.k.). Muszą być zgodne z  zasadą 
proporcjonalności i  nie mogą być bardziej dotkliwe i  trwać dłużej niż 
wymierzona abstrakcyjnie kara za popełniony czyn oraz nie mogą prze-
kraczać niezbędnej granicy czasowej do zapobieżenia niebezpieczeń-
stwu sprawcy (art.  6 ust.  2 h.k.k.).

 2. W hiszpańskim kodeksie karnym system środków zabezpieczających 
ma charakter dualistyczny. Są to środki zabezpieczające polegające na 
pozbawieniu wolności i niepolegające na pozbawieniu wolności (art. 96 
ust. 1). Zgodnie z ultima ratio przyjmuje się, że powinny być one orze-
kane wówczas, gdy niebezpieczeństwa nie można osiągnąć za pomocą 
środka mniej dotkliwego dla sprawcy.

 3. Środkami zabezpieczającymi polegającymi na pozbawieniu wolności 
(art.  96 ust.  2 h.k.k.) są: 1) umieszczenie w  ośrodku psychiatrycznym; 
2) umieszczenie w  ośrodku odwykowym; 3) umieszczenie w  specjal-
nym ośrodku edukacyjnym.

 4. Kodeks ten do środków zabezpieczających niepolegających na pozba-
wieniu wolności (art.  96 ust.  3 h.k.k.) zalicza: 1) zakaz wykonywania 
zawodu; 2) wydalenie z  kraju cudzoziemców przebywających nielegal-
nie w  Hiszpanii; 3) wolność dozorowaną; 4) dozór rodzinny; 5) po-
zbawienie prawa do posiadania i noszenia broni; 6) pozbawienie prawa 
prowadzenia pojazdów silnikowych i  motorowerów. W  doktrynie pod-
dano krytyce katalog środków zabezpieczających niepolegających na 
pozbawieniu wolności, twierdząc, że jest to regulacja nie tylko skom-

 72 C. Conde-Pumpido Tourón (dir.), J. López Barja de Quiroga (coord.), dz. cyt., s.  725.
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plikowana, ale też niezrozumiała73 i  widząc potrzebę racjonalizacji tego 
katalogu74.

 73 C. Blanco Lozano, dz. cyt., s.  491.
 74 M. García Arán, Fundamentos y aplicación de penas y medidas de seguridad en el Códi-

go penal de 1995, Nawarra 1997, s.  214.
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