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KIERUNKI ROZWOJU PRAWA KARNEGO  
W PERSPEKTYWIE MIĘDZYNARODOWEJ I EUROPEJSKIEJ

(OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA, WARSZAWA, 24.6.2014 r.)

i metodologicznej dogmatyków, teorety-
ków i  filozofów leży m.in. w sposobie or-
ganizacji tych studiów. Metodologia i pra-
woznawstwo są wszakże marginalizowane 
(prof. E. Łętowska). Błędem dydaktyki jest 
to, że nauka filozofii, teorii, historii prawa 
realizowana jest oddzielnie, czego konse-
kwencją jest m.in. nieumiejętność szersze-
go ujęcia problemu przez studentów. Jed-
nym z rozwiązań powinny stać się wykłady 
o „przekrojowym” charakterze – omawia-
jące kolejne zmiany i przekształcenia po-
szczególnych instytucji prawnych, pojęć, 
np. suwerenności, wolności, demokratycz-
nego państwa prawnego (prof. S. Wron-
kowska).

W drugiej części posiedzenia Komi-
tet wysłuchał informacji prof. E. Łętow-
skiej o przebiegu wyborów prezesa PAN. 
W związku ze zmianą przepisów ustawo-
wych pod koniec drugiej kadencji urzędu-
jącego prezesa PAN sformułowano pyta-
nie, czy zmianę prawa należy traktować 
jako równoznaczną ze zniesieniem ograni-
czenia liczby kadencji. Przeważył pogląd, 

że wejście w życie nowych przepisów nie 
uzasadnia nowego sposobu liczenia ka-
dencji, a osoba piastująca stanowisko pre-
zesa PAN przez dwie kadencje nie może 
ponownie ubiegać się o  wybór. Kolejny 
problem, jaki ujawnił się w toku wyborów, 
dotyczył znaczenia głosów wstrzymują-
cych się. Ich kwalifikację uznano za istot-
ną w kontekście oceny legitymacji osoby 
wybranej do zajmowania stanowiska pre-
zesa PAN. Zważywszy, że w toku pierwszej 
tury wyborów oddano znaczącą liczbę gło-
sów wstrzymujących się, powstało pytanie, 
czy głosy te doliczają się do głosów nie-
ważnych. Zaproponowaną w trakcie proce-
su wyborczego zmianę procedury wybor-
czej i kwalifikacji głosów wstrzymujących 
się ostatecznie odrzucono. Wybory wygrał 
prof. J. Duszyński.

Komitet przyjął także informację 
prof. K. Działochy o rezygnacji z  funkcji 
zastępcy redaktora naczelnego miesięczni-
ka „Państwo i Prawo”.

Michał Ziółkowski

Konferencja została zorganizowa-
na przez Instytut Nauk Prawnych PAN. 
Otwarcia konferencji dokonał dyrek-
tor INP PAN prof. W. Czapliński. Obra-
dy poprzedziło wręczenie dyplomów 
doktorskich i habilitacyjnych przez prze-
wodniczącego Rady Naukowej INP PAN 
prof. A. Biercia.

W panelu konferencyjnym wystąpiło 
4 prelegentów, a  jego moderatorem by-
ła prof. J. Jakubowska-Hara (INP PAN). 
Pierwszy referat pt. „Transnarodowe pra-
wo karne jako nowa dziedzina prawa mię-
dzynarodowego” wygłosiła dr C. Nowak 
(ALK). Autorka zgłosiła postulat, aby roz-
powszechnić w Polsce spopularyzowane 
wcześniej przez nowozelandzkiego profe-
sora N. Boistera pojęcie international cri-
minal law, które należałoby przetłuma-

czyć jako „transnarodowe prawo karne”. 
Termin ten należy odróżnić od zwrotów 
„międzynarodowe prawo karne”, tj. pra-
wo karne tworzone poza granicami pań-
stwa, oraz „prawo karne międzynarodo-
we”, stanowiąc część wewnętrznego prawa 
karnego. Obszar prawa karnego dzieli 
się bowiem na sferę regulacji z  zakresu 
tzw.  zbrodni międzynarodowych, w któ-
rych kryminalizacja czynu wynika wprost 
z  danego aktu międzynarodowego (np. 
określonych w Statucie MTK) oraz gru-
py przestępstw wymienionych w licznych 
konwencjach przewidujących obowiązek 
transponowania rozwiązań międzynaro-
dowych do prawa krajowego. W obu sfe-
rach odmiennie przedstawia się konstruk-
cja czynu zabronionego, krąg adresatów 
normy, jak też samo ściganie karne oraz 
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późniejsza jurysdykcja karna. Transnaro-
dowe prawo karne ma na celu harmoni-
zację przepisów, aby ułatwiać współpracę 
między państwami w zakresie zwalczania 
przestępstw. Wykorzystanie tego pojęcia 
mogłoby być użyteczne dla badaczy w ob-
szarze prawa penalnego międzynarodo-
wego. Na koniec referentka zasugerowała, 
aby transnarodowe prawo karne uznać za 
kompleksową dziedzinę prawa, obejmują-
cą regulacje i metody badawcze w zakre-
sie przestępstw międzynarodowych.

Drugi referat pt. „Model postępowa-
nia przed Międzynarodowym Trybuna-
łem Karnym jako przykład konwergencji 
systemów prawnych” wygłosiła dr H. Ku-
czyńska (INP PAN). Prelegentka na wstę-
pie podkreśliła, że w  procesie tworze-
nia procedury obowiązującej przed MTK 
wykorzystano rozwiązania pochodzą-
ce z  różnych systemów prawnych: pra-
wa common law i  systemu prawa konty-
nentalnego. Procedura powinna przede 
wszystkim skutecznie realizować posta-
nowienia Statutu Rzymskiego, zapobiega-
jąc bezkarności sprawców, a równocześnie 
gwarantując rzetelny proces oskarżone-
mu oraz należycie zabezpieczając prawa 
pokrzywdzonych. Zaznaczyła ponadto, że 
na ukształtowanie procedury przed MTK 
wpłynęły doświadczenia wynikające z pro-
cesu norymberskiego, a  także procedur 
przed trybunałami ad hoc do spraw by-
łej Jugosławii i Rwandy. Model postępo-
wania przed MTK ewoluował od modelu 
anglosaskiego, który stopniowo wzboga-
cano o elementy właściwe systemom kon-
tynentalnym. Referentka podkreśliła, że 
w Statucie MTK dostrzegalne są wpływy 
systemu anglosaskiego (ścisła kontradyk-
toryjność rozprawy, procedura uprzednie-
go ujawniania dowodów, przesłuchiwanie 
świadków przez strony, szeroki oportu-
nizm inicjowania i wyboru odpowiedniego 
trybu postępowania) oraz kontynentalnego 
(dążenie do ustalenia prawdy materialnej, 
aktywny i  obiektywny prokurator, brak 
ławy przysięgłych, dopuszczalność proce-
sów pod nieobecność oskarżonego, sędzia 
kierujący rozprawą, oskarżony jako pod-
miot składający wyjaśnienia, konsensu-
alizm i szeroka sądowa kontrola prokura-
tora). Ponadto referentka zaznaczyła, że 

postępowanie przed MTK, chociaż stanowi 
oryginalne rozwiązanie prawne sui gene-
ris, jest efektem kompromisu między dwo-
ma odrębnymi kulturami prawnymi Euro-
py. Na koniec dr H. Kuczyńska uznała, że 
choć to skomplikowane postępowanie jest 
przewlekłe, to jednak model generalnie 
funkcjonuje prawidłowo, czego dowodem 
są aż trzy wyroki wydane przez MTK.

Kolejnym prelegentem była dr A. Och- 
nio (INP PAN), która omówiła perspekty-
wy rozwoju i współpracy organów proce-
sowych z podmiotami sektora publicznego 
i prywatnego. Referentka zwróciła uwagę 
na zjawisko prywatyzacji i cywilizacji pro-
cesu karnego, czego dowodem jest zmniej-
szenie roli sądu w wykonywaniu funkcji 
orzeczniczych na rzecz rosnącej roli stron 
procesowych oraz organów ścigania. Za-
znaczyła, że państwo napotyka poważne 
trudności w  wywiązywaniu się z  trady-
cyjnych funkcji związanych z wymiarem 
sprawiedliwości. Powoduje to zwiększenie 
udziału w procesie podmiotów prywatnych 
działających w  interesie stron proceso-
wych lub też realizujących własne cele. 
Prelegentka zaakcentowała również coraz 
bardziej dostrzegalną ingerencję prawa 
karnego w stosunki administracyjne czy 
w prawo pracy, a  równocześnie w szer-
szym zakresie wykorzystania w kodeksie 
postępowania karnego instytucji prawnych 
powiązanych funkcjonalnie z prawem cy-
wilnym, takich jak ugoda, umorzenie re-
stytucyjne czy konsensualizm procesowy. 
Prywatyzacja procesu widoczna jest w za-
kresie zwalczania cyberprzestępczości 
przy pomocy instytucji finansowych. Ten-
dencja ta jest zauważalna także w zakresie 
postępowania dowodowego, czego przykła-
dem jest projektowane w art. 393 § 3 k.p.k. 
rozszerzenie uprawnień dla biegłych przy-
gotowujących tzw. opinie prywatne. Prele-
gentka zwróciła uwagę na realne proble-
my w dostępie prywatnego biegłego do akt 
sprawy i dowodów rzeczowych istotnych 
dla sprawy. Zaproponowała, aby rozważyć 
wprowadzenie do procesu multidyscypli-
narnych zespołów śledczych oraz konsul-
tantów jako biegłych, aczkolwiek bez obo-
wiązku wydania opinii.

Panelistka dr A. Błachnio-Parzych (INP 
PAN) wystąpiła z referatem pt. „Anti-So-
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cial Behaviour Order w  prawie angiel-
skim jako instrument tzw. sprawiedliwości 
prewencyjnej. Jego istota i  dopuszczal-
ność w  świetle Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka”. Prelegentka 
zaznaczyła, że Anti-Social Behaviour Or-
der (ASBO) jest anglosaską instytucją nie-
znaną polskiemu systemowi prawa, przy 
czym stanowi przejaw prewencyjnego nur-
tu w wymiarze sprawiedliwości. Instytucja 
ta należy do rozwiązań, które usytuowa-
ne są poza klasycznym systemem prawa 
karnego, aczkolwiek zarówno przesłan-
ki zastosowania instytucji ASBO, jak też 
tryb procesowy jej realizacji gwarantują 
przestrzeganie podstawowych praw da-
nego sprawcy. Anti-Social Behaviour Or-
der to orzeczony na sprawcę przez sąd 
cywilny zakaz antyspołecznego zachowa-
nia dolegliwego dla społeczności lokalnej 
i obowiązek powstrzymania się od okre-
ślonych zachowań w różnych sferach ży-
cia. Jeśli osoba objęta zakazem naruszy 
go, to w  drugim stadium postępowania 
zostaje pociągnięta do odpowiedzialności 
karnej, z  zagrożeniem grzywną lub karą 
pozbawienia wolności do lat 5. Zdaniem 
mówczyni instytucja ta jest niezgodna ze 
standardem gwarancyjnym właściwym 
sprawie karnej zarówno w odniesieniu do 
uregulowań art. 6 EKPC, jak i przepisów 
prawa polskiego.

Po wystąpieniach rozpoczęła się dys-
kusja. Prof. B. Kunicka-Michalska (INP 
PAN) zarzuciła, że pojęcie transnarodo-
wego prawa karnego wprowadza całko-
wicie zbędny podział w terminologii. Za-
znaczyła, że jest przeciwniczką ASBO 
i prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości. 
Dr hab. M. Król-Bogomilska (UW) zwró-
ciła uwagę na konieczność uregulowania 
zbiegu podstaw odpowiedzialności kar-
nej i administracyjnej. Przypomniała pró-
by wprowadzenia penalizacji pasożytnic-
twa społecznego czy też ustawodawstwa 
PRL wobec osób uchylających się od pra-
cy. Prof. J. Skupiński (INP PAN) poparł 
postulat uproszczenia postępowania przed 
MTK, przy czym sceptycznie odniósł się 
do konieczności wyodrębnienia transgra-
nicznego prawa karnego. Zgodził się, że 
instrument ASBO budzi wątpliwości co do 
zgodności ze standardem strasburskim. 

Prof. I. Rzeplińska (INP PAN) zwróciła 
uwagę, że mając na względzie postępujący 
nurt sprawiedliwości naprawczej, należy 
oczekiwać zwiększenia tendencji do pry-
watyzacji procesu karnego oraz krymina-
lizacji polityki społecznej. Dr hab. A. Kos-
sowska (INP PAN) podkreśliła, że ułudą 
jest możliwość rozwiązania problemów 
społecznych przy wykorzystaniu instru-
mentów prawa karnego, aczkolwiek moż-
liwe jest dostosowanie ASBO do polskich 
realiów prawnych. Dr hab. A. Młynarska-
-Sobaczewska (INP PAN) nadmieniła, że 
międzynarodowe trybunały karne nie-
zwykle trudno wdrażają sprawiedliwość 
tranzacyjną jako formę pojednania mię-
dzy skłóconymi narodami. Dr K. Sękow-
ska-Kozłowska (INP PAN) oznajmiła, że 
podział terminologiczny zaproponowany 
przez C. Nowak można wykorzystać tak-
że w  przypadku innych dziedzin prawa 
międzynarodowego, np. w zakresie instru-
mentów Rady Europy dotyczącej zapo-
biegania i zwalczania przemocy domowej. 
Dr B. Czarnecka-Dzialuk (INP PAN) pod-
kreśliła znaczenie nurtu sprawiedliwo-
ści naprawczej w sprawach karnych oraz 
zwróciła uwagę na podobieństwo między 
ASBO a odpowiedzialnością nieletnich za 
demoralizację czy też odpowiedzialnością 
za wykroczenia. Dr P. Czarnecki (UJ) zgo-
dził się, że ASBO w klasycznym kształcie 
może być niezgodny nie tylko ze standar-
dem strasburskim, ale także niemożliwy 
do wprowadzenia z uwagi na gwarancje 
wynikające z  zasady określoności czynu 
z art. 42 ust. 1 Konstytucji, przy czym wy-
stępuje podobieństwo ASBO do środków 
probacyjnych z kodeksu karnego, postę-
powania mandatowego z kodeksu postę-
powania w sprawach o wykroczenia czy 
środków oddziaływania wychowawczego 
z art. 41 k.w.

Na koniec zgromadzeni goście zgodnie 
pogratulowali referentom wyboru tema-
tów, które były nie tylko niezwykle różno-
rodne, ale stanowiły ciekawe wprowadze-
nie do pasjonującej dyskusji. Uczestnicy 
wyrazili życzenie, aby po konferencji przy-
gotować publikację z  tekstami referatów 
i przebiegiem dyskusji.

Paweł Czarnecki


