
 
Opinia Forum Prawo dla Rozwoju  o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

 

W projekcie ustawy przedłożonej do konsultacji społecznych, druk sejmowy nr 886, wskazano, iż             

celem proponowanych zmian jest m.in. „(...) usprawnienie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz             

odciążenie sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznawaniem spraw o           

wykroczenia, z zachowaniem konstytucyjnej i konwencyjnej gwarancji prawa do sądu w sprawach o             

wykroczenia (...)”. 

Zgadzając się, co do konieczności przeprowadzenia zmian, w sytuacji, kiedy ogromne środki            

przeznacza się na postępowania w sprawie o wykroczenia, które (po tzw. odmowie przyjęcia mandatu)              

kończą się w Sądach w 90% przypadków przyznaniem racji, co do zasadności kary i jej wysokości, organowi                 

nakładającemu mandat karny (w tym policjantowi), należy jednocześnie wskazać na szereg wątpliwych            

rozwiązań oraz potencjalnych rozwiązań alternatywnych. 

Proponowana nowelizacja zakłada, iż grzywna nałożona mandatem karnym przez funkcjonariusza          

staje się wykonalna, a ukarany nie może odmówić przyjęcia mandatu. Ukarany będzie mógł zaskarżyć w               

terminie 7 dni do Sądu Rejonowego nałożony mandat karny, w zakresie zarówno co do ustalenia winy, jak i                  

co do wysokości kary. Mandat karny będzie pozostawał w mocy do czasu jego uchylenia oraz będzie                

również wykonalny na dotychczasowych zasadach, chyba że Sąd wstrzyma jego wykonalność. W            

konsekwencji zasada domniemania niewinności (do czasu uprawomocnienia wyroku Sądu) i obowiązek           

dowiedzenia winy oskarżonego/obwinionego przez oskarżyciela publicznego, zostaje w projekcie         

odwrócona (na rzecz "dowodzenia niewinności" przez oskarżonego/obwinionego). 

Zgodnie z projektem poselskim, warunkiem formalnym odwołania byłoby wskazanie, czy ukarany           

zaskarża mandat: co do winy, czy co do kary. Ponadto odwołanie powinno wskazywać wszystkie znane               

skarżącemu dowody na poparcie swych twierdzeń, pod rygorem utraty prawa do powoływania tych             

dowodów w dalszym postępowaniu, o ile były mu znane w chwili wniesienia odwołania. Ograniczenie              

takie nie dotyczy drugiej strony postępowania, prowadząc do pogorszenia pozycji oskarżonego. W            

postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie obowiązywałby zakaz reformationis in peius (zakaz            

pogarszania sytuacji ukaranego, gdy zaskarżenie następuje wyłącznie na jego korzyść), z uwagi na to, iż               

prawo do wniesienia odwołania służyłoby wyłącznie ukaranemu, z wyłączeniem strony przeciwnej. Tym            

samym, po wniesieniu odwołania, kara orzeczona przez sąd mogłaby być wyższa aniżeli nałożona             

mandatem. O możliwości orzeczenia na niekorzyść odwołującego się funkcjonariusz nakładający grzywnę           

mandatem karnym byłby obowiązany pouczyć ukaranego. 

Proponowane przez Wnioskodawców rozwiązanie realizuje więc jeden z celów założonych przez           

Ministerstwo Sprawiedliwości: ekonomika procesu, ale czyni to w sprzeczności z celem drugim tj. zasadą              

zachowania konstytucyjnej i konwencyjnej gwarancji prawa do sądu w sprawach o wykroczenia.  

 



 
 

Realizacja celów związanych z ekonomiką procesu/postępowania w sprawie o wykroczenie w           

zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi może być równie skutecznie osiągnięta inną ścieżką: 

1) Należy przenieść inicjatywę rozpoczęcia sporu co do winy i/lub co do kary na obwinionego o                

popełnienie wykroczenia. Dzisiaj po "odmowie przyjęcia mandatu karnego", oskarżyciel publiczny ma           

obowiązek przeprowadzić postępowanie w sprawie o wykroczenie: zgromadzenie dowodów (nagrania z           

kamer, przesłuchania świadków itd.). Sprawca najczęściej odmawia przyjęcia mandatu na zasadzie: "nie bo             

nie" (tj. bez podania jakiegokolwiek powodu). Utrzymując wszelkie standardy chroniące          

oskarżonego/obwinionego, w tym przede wszystkim zasadę domniemania niewinności oraz konieczność          

dowiedzenia winy przez oskarżyciela publicznego, trzeba dążyć do przyjęcia normy, że również na             

obwinionym ciąży obowiązek dbania o powagę postępowania (przygotowawczego/sądowego). Według         

propozycji Forum Prawo dla Rozwoju, Policjant nakładając na sprawcę mandat karny, informowałby go o: 

-prawie do odmowy złożenia podpisu na mandacie (z zachowaniem prawa do niepodawania przyczyny)             

oraz prawie do złożenia zażalenia w ciągu 7 dni również w przypadku, gdyby taki podpis został złożony                 

(w każdym przypadku policjant wręcza kopię mandatu obwinionemu); 

-obowiązku opłacenia mandatu, gdyby obwiniony nie zdecydował się na złożenie zażalenia; 

-formie w jakiej obwiniony powinien złożyć zażalenie (dostępność druku w każdym komisariacie oraz na              

stronach Ministerstwa Sprawiedliwości/komisariatów Policji) tj. czego zażalenie dotyczy: data, kwalifikacja          

prawna, świadkowie/inne dowody jakie obwiniony chciałby przedstawić przed Sądem (fakultatywnie), czy           

zażalenie dotyczy winy czy kary (wysokości grzywny). Złożenie zażalenia w innej formie niż na druku               

urzędowym również powinno być skuteczne.; 

2. Mandat staje się wykonalny po miesiącu od jego wystawienia, w sytuacji, kiedy właściwy Sąd nie                

otrzyma zażalenia. Wykonalność mandatu zawiesza się niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia przez Sąd            

(który informuje organ dbający o wykonanie/opłacenie grzywny). W przypadku rozstrzygnięcia w Sądzie            

na niekorzyść obwinionego, pokrywa on koszty postępowania. 

3. Po otrzymaniu zażalenia, Sąd wzywałby oskarżyciela publicznego o przesłanie materiału           

(dowodowego) związanego z postępowaniem mandatowym (w przypadku Policji: kopie notatników          

służbowych, notatka urzędowa, nagranie itd.). Jedynie w uzasadnionych przypadkach (wątpliwości) Sąd           

wzywałby oskarżyciela o uzupełnienie materiału dowodowego. Po zapoznaniu z przesłanym materiałem           

dowodowym, Sąd wzywałby obwinionego i po poinformowaniu obwinionego o treści zgromadzonego           

materiału, zwracał się do sprawcy o podanie wszystkich powodów złożonego zażalenia (nie dowodów             

niewinności!). Sąd brałby pod uwagę również te argumenty obwinionego, których nie podał on w              

zażaleniu. Rozstrzygnięcie zapadałoby w ciągu jednego posiedzenia Sądu (podtrzymanie, uchylenie lub           

obniżenie kary, umorzenie postępowania itd.). Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd           

wzywałby na przesłuchanie świadków (w tym policjantów, którzy wystawili mandat).  



 
4. Należy utrzymać zasadę "reformationis in peius"; przy czym w przypadku, gdy rozstrzygnięcie w Sądzie,               

będzie niekorzystne dla obwinionego (Sąd podtrzyma decyzję oskarżyciela publicznego), winien on ponieść            

koszty postępowania (analogicznie do postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z            

oskarżenia prywatnego). 

 

W konsekwencji przyjęcia zaproponowanego powyżej rozwiązania, na żadnym etapie         

postępowania mandatowego obwiniony nie musi dowodzić swojej niewinności, nie traci prawa do            

odwołania się do Sądu od decyzji oskarżyciela publicznego i uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia.            

Jednocześnie brak złożenia zażalenia oznacza, iż obwiniony zgodził się z decyzją oskarżyciela, co znacząco              

upraszcza i wpływa na obniżenie kosztów postępowań w sprawach o wykroczenia. Co jednakowo ważne:              

takie rozwiązania czynią odpowiedzialnymi za utrzymanie powagi postępowania sądowego w równym           

stopniu: oskarżyciela publicznego (to on, wciąż ma obowiązek zgromadzenia dowodów winy), Sąd oraz             

obwinionego (inicjującego spór). 

 

 

 

 

 

 

 

 


