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Wytyczne prokuratora Generalnego

w sprawie udzialu prokuratora w sprawach o przestgpstwa prywatnoskargowe

Dzialaj4c na zasadzle art. 10 ust. I ustawy z drria ZO czer ca 19g5 r. o prokuraturze
(Dz. U. z 20ll r. Nr 270, poz. 1599 z p6Zt\. zm.), w celu ujednolicenia praktyki, usunigcia
pojawiaj4cych siq w niej nieprawidlowolci oraz uwzglgdnienia w postgpo.$r'aniu kamyt
prawnie chronionych interes6w pokzyadzonego, a takze realizacji obowiqzku strzezenia
praworz4dnodci, przekazujg nastgpujqcc $,lyczne:

W pzr?adku zloZellria puez pokrz),.wdzo[ego zawiadomienia o przestgpstwie
prywatnoskargowlm prokurator winien w pierwszej kolejnodci rozwazyi, czy intencj4
skarz4cego bylo z4danie objgcia przez plokffatora lcigania z urzgdu w tej sprawie w oparciu
o pzepis alt. 60 $ 1 k.p.k., czy te2 wniesienie wlasnej skaryi, ktdr4 autor blgdnie skierowal do
prokuatury zamiast do s4du. Dalsze procedowanie prokuratora reguluj4 przepisy $$ 270 _

272 rozporz4dzenia Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia 24 marca 2OlO r. Regulamin
we\an9trznego urzgdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr
49 poz.296 z p62t. zm.).

Dokonuj4c analizy zawiadomienia o przestgpstwie prywatnoskargowym, nalezy zb^dac
termin pzedawnienia karalnoSci okeslony w art. 101 g 2 k.k., maj4c na uwadze, iZ wskazany
w tym przepisie temin roku od czasu, gdy pokrzlwdzony dowiedzial sig o osobie sprawcy
przestQpstwa, wi42e r6wniez prokuatora.

W kazdym przypadku *pl1.nigcia do prokuratury informacji o popelnionym psestgpstwie
prywatnoskargow)an lub uzyskania takiej wiedzy z irnych tuodel np. medi6w, prckurator
winien podjqi decyzjg w przedmiocie objgcia czynu iciganiem z urzgdu, maj4c na wzglgdzie,
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2e takie rozstrzygnigcie musi byi oparte o obiekt)'q.ne kryteria, a Sciganie z urzgdu.jest

obowi4zkiem prokuralora, jezeli wymaga tego interes spoleczny.

Oceniaj4c, czy intcrcs spoleczny wymaga objgcia Sciga.niem z urzgdu przcslgpslwa

prywatnoskargowego, prckuator bi€ze pod uwagg w szczeg6lnodci:
- okolicznoici odnoszqce sig do osoby pokrz).wdzonego, w tym zwlaszcza jego zdolnosd do

realizacji uprawnieri w zakesie oskaxzenia prywatnego, uwzglgdniaj4c w szczeg6lnodci

fieporadllosi z uwagi na wiek, chorcbg, kalectwo, zaleznos6 od sprawcy i szczeg6lnie trudn4

sltuacJg Zyciow4;

- okoliaznosci odnosz4ce siQ do strony podmiotowej (szczeg6lna zloSliwoft) i przedmiotowej

czynu (dzialanie w miejscu publicznym, powa2ty rodzaj i rozmiar ujermych nastgpstw

przestgpstwa) oraz charakteryzujqce sprawcg (ego wla3ciwodci i warunki osobiste);
- koniecznoii ksztahowania iwiadomosci prawnej spoleczeiistwa i poczucia, 2e organy
paNtwowe stanowczo reagujq na drastyczne przypadki lamania prawa.

Okolicaosci t€ nie musz4 wyst€powad l4cznie.

Objgcie czynu Sciganiem z urzQdu uzasadniaj4 r6u,nieZ obiekrywne tudnosci w ustaleniu

przez pokJzt"wdzo0ego niezbgdnych danych osobouych sprawcy przestQpstwa, z:wlaszcza
jesli pzestgpstwo popelniono za posrednictwem telefonu lub Internetu. W6wczas po

ujawnieniu personali6w sprawcy umozliwiaj4cych pokrzl'wdzonemu wniesienie pr''lvatnego

aktu oskarzenia prokurator dokonuje ponownej oceny istnienia intercsu spolecznego

w sciganiLr czynu z ruzgdu.

WszczQcie postgpowania kamego pEez prokuratom w sprawie o pzestgpstwo jcigane z

oskarzenia pryrvatnego powinno wyazid sig w formie wydania postaDowi€nia o wszczqcru

postgpowania pzygotowawczego w oparciu o plzepisy art. art. 303 i 60 $ I k.p.k.

W uzasadnieniu taki€go postanopienia prckurator powinien dad wyraz temu, dlaczego w jego

ocenie interes spoleczny wl.maga ingerencji prckwatora w postgpowanie.

W pzlpadku tocz4cego siQ postgpowania o czyn Scigany z oskadenia publicznego prok:rrator

powinien da6 wyraz woli realizacji swych uprarmief wynikaj4cych z art. 60 $ 1 k.p.k.

poprzez wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzut6w albo o uzupelnieniu

postanowienia o pzedstawieniu zanit6\\, jeif-ll czynu tego dotychczas nle zrfzucono.

ObjEcie Sciganiem czynu uprzednio kwalifikowanego jako przestgpstvr'o publicznoskargowe

nastgpuje popzez wydanie postanowienia o zmianie postanowienia o przedstawieniu

zarzut6w odnosz4cego sig do czynu prywatnoskargowego.
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8. Kwalifikacja prawna zarzlrcanego podejrzanemu czy,nu publicznoskargowego powirma
obejmowai pozostaj4ce z nim w kumulatywnej kwalifikacji przestgpstwo prywatnoskargowe,
o lle nie zachodzi pozomy zbieg przepis6w ustawy.

9 w sltuacji gdy w zazareniu na postanowienie o odmowie wszczgcia albo o umoz€niu
postQpov/ania kwestioDowany jest zardwno prywamoskargowy chankter czynu, jak i brak
interesu spolecznego w objgciu go 6ciganiem z trlzQdu, zetzalenj.e przesyla siE w pierwszej
kolejrrosci wlasciwemu sqdowi, a w przypadku gdy s4d nie uwzglgdni zazalenia.
prokuratorowi nadrzgdnemu, zgodnie z art. 465 $ 2 a k.p.k.

10. W toku postgpowania s4dowego, w pEypadku upEedz e\ia ptzez s4d o mozliwosci zmiary
kwalifikacji prawnej czynu publicznoskargowego na pEestgpstwo Scigane z oskar2enia
pryvr'atnego, prokurator powinien zaj4i jednoznaczne stanowisko w przedmiocie objgcia
cz),nu Sciganiem z urzgdu albo odmowy objgcia Sciganiem, biorqc pod u\a,agg okolicznojci
wymienione w pkt.3.

11. Prokuratorzy okEgowi winni rczwa2:le zasadnoia przeprowadzania okesowych bqd2
doraznych czla'nosci w trybie kontroli slu2bowej, pzewidzianych przepisamr g 74 ust. 3 pkt
I - 4 Regulaminu wewnQtrznego urzgdowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury, spraw, w kt6rych odm6wiono \a/szczgcia postgpowania przygotowawczego lub
umoEono takie postgpowanie wobec blaku intercsu spolecnego w objqciu oskar2eniem
publicznlm p&estgpstw prlwatnoskargowych, u/ odniesieniu do tych postgpowan, w kt6rych
koricowe decyzje merytoryczle nie byly poddane kontroli instanoyjnej. I,rzy plaDowaniu
kontroli nalezy uwzglgdnii termin przedawnienia okre6lony w art. 101 $ 2 k.k.

12. W sprawach prywatnoskargo\'/ych objetych pnez prok:umtora Scigimiem z uzgdu, z uwagi na
charakter tych przestQpstw, ''aleL "y kaadorazo\ao rczwazyi mozliwosc zainicjowania
postQpowada mediacyjnego, doku[rel1uj4c decyzjq odmown4 w tej k\a,estii zapiskiem na
obwolucie aLl podrgcznych sprawy.
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