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Wprowadzenie (od Redaktora)

Zgoda pokrzywdzonego to konwencjonalne pojęcie z zakresu nauki prawa karnego. 
Owa konwencjonalność ma charakter wielopłaszczyznowy. Zasadniczo, zgodę pokrzyw-
dzonego uznaje się za szczególny pozaustawowy kontratyp, tj. okoliczność wyłączającą 
bezprawność czynu podlegającego karnoprawnej ocenie. Już to ujęcie opiera się na szcze-
gólnym założeniu, że status pokrzywdzonego posiada osoba, której dobro jeszcze w ża-
den sposób nie zostało naruszone. W istocie chodzi więc tutaj nie o zgodę pokrzywdzo-
nego, lecz o zgodę na pokrzywdzenie. W tym wyróżnieniu wypełnia się istota powołanej 
wyżej konwencji. Ważne jest bowiem tutaj to, co jest przedmiotem owej zgody, czy też 
przyzwolenia danej osoby, której dobro staje się przedmiotem zamachu sprawcy czynu 
zabronionego zagrożonego karą kryminalną. W przypadku wyżej powołanego kontraty-
pu, zgoda pokrzywdzonego sprowadza się do wyrażenia przez daną osobę akceptacji na 
jej pokrzywdzenie w przyszłości. Możliwe są jednak tutaj także inne sytuacje, w których 
przedmiotem zgody może być, np. wymierzenie lub wykonanie wobec sprawcy okreś-
lonej reakcji karnoprawnej. W tym kontekście zgoda pokrzywdzonego jawi się już jako 
kompleksowa i wielofunkcyjna instytucja prawa karnego. Nie można jej więc wiązać wy-
łącznie z ww. kontratypem. Jednakże niewątpliwie w pierwszej kolejności to właśnie jego 
treść stanowi tutaj główną oś rozważań naukowych.

Zgoda pokrzywdzonego sensu largo jest ważnym elementem dyskusji na temat sa-
mej istoty prawa karnego, a w szczególności pojmowania idei przestępstwa. Jest ono bo-
wiem identyfi kowane ze specyfi cznym konfl iktem. Obecnie powszechnie uznaje się, że 
stronami tego konfl iktu są: sprawca czynu zagrożonego karą oraz społeczeństwo. Z tego 
względu konfl ikt ten sprowadza się do konfl iktu społecznego. Zasadniczo, pokrzywdzo-
ny znajduje się poza tą relacją defi niującą istotę przestępstwa. Akt jego pokrzywdzenia 
aktualizuje relację, w której on sam spełnia już rolę wtórną. 

Społeczeństwo jest tutaj przeciwstawiane sprawcy z uwagi na fakt, iż ten ostatni prze-
prowadza karalny zamach na dobro, któremu przypisuje się status dobra społecznego, 
tzn. nośnika doniosłych ogólnospołecznie pozytywnych wartości. Trzeba przyznać, iż 
współcześnie prawodawca jest nad wyraz hojny w przyznawaniu tego statusu różnorakim 
dobrom, czy też zamachom na nie. W konsekwencji współczesne prawo karne jest wręcz 
wszechobecne. Oznacza to również, że wszechobecne w życiu obywateli jest państwo, 
występujące jako swoisty monopolistyczny moderator rozwiązywania ww. konfl iktów.

Idea potraktowania krzywdy indywidualnej (deliktu prywatnego) jako krzywdy spo-
łecznej (deliktu publicznego) czerpie swoją genezę w oświeceniowych postulatach huma-
nitaryzmu prawniczego, do których – w zakresie prawa karnego – należało przekonanie 
o negatywnym społecznie wymiarze wszystkich przestępstw. Postulat ten połączono z in-
nym, o charakterze ustrojowym, zgodnie z którym państwo nakazywano traktować jako 
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zbiorowość równych sobie ludzi (obywateli). W ten sposób zamach na dobro prywatne 
stawał się zamachem przeciwko wszystkim obywatelom (społeczeństwu). Na tej podsta-
wie przyjęto, że rząd (obywatelskie państwo) udziela ochrony również w przypadku po-
krzywdzenia indywidualnego, co zresztą znajdowało swój formalny wyraz w brzmieniu 
niektórych kodyfi kacji karnych doby Oświecenia (np. w Terezjanie). Zabieg ten pierwot-
nie miał wzmocnić, i wówczas w rzeczywistości wzmacniał, wcześniej niedostatecznie 
lub nierówno chronione prawa jednostki. W czasem jednak, stając się dogmatem prawa 
karnego, doprowadził on do swoistego ubezwłasnowolnienia pokrzywdzonego na rzecz 
państwa. Państwo rozciągnęło w ten sposób swoje pełne imperium (władzę) na sferę, 
w której ma tylko część dominium (własności).

Jak się wydaje, sytuacja ta jest zasadniczo sprzeczna z ideą państwa demokratyczne-
go, w którym podkreśla się autonomię jednostki (człowieka-obywatela). Rodzi się w ten 
sposób fundamentalne pytanie, czy państwo nie powinno oddać część swojego karno-
prawnego imperium jednostce, a w szczególności – pokrzywdzonemu? Jest to właśnie 
pytanie o ideę prawa karnego, które przeszło historyczną ewolucję od konfl iktu „spraw-
ca–pokrzywdzony” (charakterystycznego dla pierwotnego prawa karnego) do konfl iktu 
„sprawca–państwo” (charakterystycznego dla współczesnego prawa karnego). Ewolucja 
ta była uzasadniona historycznym rozwojem ustroju państwa, które z czasem zdobywało 
jednoznaczną przewagę nad człowiekiem (obywatelem). Jednakże w XXI w. mamy do 
czynienia z nową sytuacją, w której państwo stało się w pełni i rzeczywiście demokratycz-
ne. Chodzi więc o państwo obywatelskie, w którym jednostka jest już nie tylko świadoma 
swoich dążeń i praw, lecz również wyposażona w odpowiednie instrumenty konieczne 
do ich realizacji. Może ona więc ostatecznie autonomicznie o sobie decydować, także 
w zakresie reakcji na naruszenie jej dóbr. Zmianę tę dobitnie obrazuje porównanie Kon-
stytucji PRL i obowiązującej Konstytucji RP. W omawianej płaszczyźnie wolności jed-
nostki zmiana ta jest wyraźna. Takiej wyrazistości już jednak nie daje jednak porównanie 
w omawianym względzie Kodeksu karnego z 1969 r. i obowiązującego Kodeksu karnego.

Volenti non fi t iniuria – chcącemu (krzywdy) nie dzieje się krzywda. Tę zasada prawa 
rzymskiego, sformułowaną przez Ulpiana na początku II-go wieku naszej ery, przywołuje 
niemal każdy z autorów opracowań składających się na niniejszy zbiór. Była ona w prawie 
rzymskim istotnym wyznacznikiem podstaw karania za wyrządzony delikt (krzywdę), 
a w szczególności – negatywną przesłanką odpowiedzialności penalnej. Należy jednak 
odnotować, iż prawo karania starożytnego Rzymu opierało się w głównej mierze na wy-
różnieniu deliktów prywatnych. Idea prawa karnego sprowadzała się więc wtedy zasad-
niczo do rozstrzygania przez państwo sporów prywatnych (konfl iktu: sprawca-pokrzyw-
dzony). Przestępstwa ujmowane jako delikty publiczne były nieliczne, a w odniesieniu do 
nich ww. zasada nie miała zastosowania. 

Jednak przez wieki i tysiąclecia prawo karne zmieniło swój charakter. Krzywda jed-
nostki jest już karalna tylko wtedy, gdy jest antyspołeczna. Rodzi się jednak tutaj podsta-
wowe pytanie, czy jest ona karalna dlatego, że obiektywnie narusza porządek społeczny, 
czy może dlatego, że już tradycyjnie przyjmuje się taką konwencję. Nieuchronna arbi-
tralność drugiego przypadku jest dla niego dyskwalifi kująca. Choć nie od rzeczy było-
by wykazywanie, iż obecnie decyzjami kryminalizacyjnymi prawodawcy rządzi bardziej 
przypadek (causa) niż jakakolwiek spójna idea.
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Idea jest jednak taka, że karalność opiera się na uznaniu obiektywnego wymiaru ka-
ralnego zamachu na dane dobro społeczne. Należy więc przyjąć zasadność pierwszego 
pytania. Warto jednak wtedy odnotować, iż aktualizuje się wtedy kolejne, bodajże jeszcze 
ważniejsze – jaki jest kryminalnie doniosły poziom zagrożenia dla ogółu stosunków spo-
łecznych, uzasadniający wprowadzenie karania? Oczywiście poziom taki nie jest możli-
wy do zdefi niowania, nawet teoretycznie. Karalność opiera się w związku z tym na idea-
lizującym założeniu, iż każdy zamach na określone dobro może być karalny, jeżeli dobro 
to jest doniosłą wartością dla stosunków ogólnospołecznych. 

W powyższym ujęciu karnoprawny los pokrzywdzonego zdaje się być przesądzony. 
Staje się on swoistym środkiem w państwowym nadzorowaniu porządku publicznego. 
Ujęcie takie daje jemu małe pole manewru w decydowaniu o losach swojego pokrzyw-
dzenia. Jego krzywdę zawłaszcza niemal w całości państwo. Może on walczyć z takim, 
nieraz dla niego krzywdzącym traktowaniem, tylko poprzez negację ww. założenia. Nie 
może on przy tym negować samego faktu, iż jego krzywda jest społecznie negatywnie do-
niosła. Jest to bowiem fakt niezaprzeczalny, chociażby z tego względu, iż jego dobra sta-
nowią element dóbr (pozytywnych stosunków) społecznych, tak jak on sam stanowi ele-
ment społeczeństwa. Negacja założenia utożsamiająca krzywdę indywidualną z krzywdą 
społeczną powinna raczej iść w kierunku zakwestionowania słuszności jego jednolitego 
(uogólniającego) charakteru. Jest bowiem znowu kwestią oczywistą, iż nie zawsze krzyw-
da indywidualna jest w takim samym stopniu krzywdą społeczną, a w związku z tym – 
nie zawsze powinna być traktowana w taki sam sposób. Rzecz dotyczy tych przypadków, 
gdzie pokrzywdzony doznał krzywdy, której indywidualny wymiar znacznie przeważa 
nad wymiarem społecznym, a poziom tego ostatniego nie jest wysoki (jak np. przy wy-
stępkach). I nie chodzi tutaj o wymiar ilościowy, lecz jakościowy, co pozwala rozumować 
poszczególnymi kategoriami przestępstw, wyróżnianymi z uwagi na rodzaj naruszonego 
dobra prawnego, a nie poszczególnymi przestępstwami. Można więc by rzec, że chodzi 
tutaj o selekcję w oparciu o poziom społecznego niebezpieczeństwa typu czynu, a nie 
społecznej szkodliwości popełnionego czynu zabronionego.

Decyzja (dyspozycja) pokrzywdzonego może być karnoprawnie doniosła tylko 
w odniesieniu do dobra, którego jest dysponentem. Jest to reguła, która stanowi grani-
cę skutecznej interwencji pokrzywdzonego. Wymaga ona jednak wskazania innej, regu-
ły, a mianowicie określającej, którymi dobrami dysponuje podmiot, który może zostać 
pokrzywdzony poprzez ich naruszenie. W tym zakresie konieczne jest zweryfi kowanie 
istniejącego katalogu dóbr podlegających karnoprawnej ochronie. Wydaje się jednak, 
iż – przynajmniej na początku – może on stanowić właściwy punkt odniesienia. Wtedy 
zgoda pokrzywdzonego mogłaby być uwzględniana szerzej w zakresie przestępstw prze-
ciwko: życiu i zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece, czci, prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz obro-
towi gospodarczemu. 

Wydaje się, że w omawianym przypadku karnoprawna ochrona państwa powinna 
mieć charakter subsydiarny, czyli stanowić rzeczywiste ultima ratio. Postulat ten można 
realizować na wiele sposobów związanych z konkretnymi instytucjami prawa karnego 
materialnego, procesowego oraz wykonawczego. Przywołana zasada ultima ratio prawa 
karnego nie powinna być traktowana jako szczególne ujęcie takiej zasady ogólnej, zwią-


