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Wytyczne prokuratora Generalnego
w sprawieudzialuprokuratora w sprawacho przestgpstwa
prywatnoskargowe
Dzialaj4cna zasadzleart. 10 ust. I ustawy z drriaZO czer ca 19g5r. o prokuraturze
(Dz. U. z 20ll r. Nr 270,poz. 1599z p6Zt\.zm.),w celu ujednolicenia
praktyki,usunigcia
pojawiaj4cych siq w niej nieprawidlowolci oraz uwzglgdnieniaw postgpo.$r'aniu
kamyt
prawnie chronionych interes6w pokzyadzonego, a takze realizacji obowiqzku strzezenia
praworz4dnodci,
przekazujgnastgpujqcc$,lyczne:
1. W

pzr?adku

zloZellria puez

pokrz),.wdzo[ego zawiadomienia o

przestgpstwie

prywatnoskargowlm prokurator winien w pierwszej kolejnodci rozwazyi, czy intencj4
skarz4cegobylo z4danieobjgciaprzez plokffatora lcigania z urzgduw tej sprawiew oparciu
o pzepis alt. 60 $ 1 k.p.k., czy te2 wniesieniewlasnejskaryi, ktdr4 autorblgdnieskierowaldo
prokuatury zamiastdo s4du.Dalszeprocedowanieprokuratorareguluj4 przepisy 270 _
$$
272 rozporz4dzeniaMinistra Sprawiedliwo6ci z dnia 24 marca 2OlO r. Regulamin
we\an9trznegourzgdowaniapowszechnychjednostekorganizacyjnychprokuratury(Dz. U. Nr
49 poz.296z p62t.zm.).
Dokonuj4c analizy zawiadomienia o przestgpstwieprywatnoskargowym, nalezy zb^dac
termin pzedawnieniakaralnoSciokeslony w art. 101 g 2 k.k., maj4cna uwadze,iZ wskazany
w tym przepisietemin roku od czasu,gdy pokrzlwdzony dowiedzial sig o osobie sprawcy
przestQpstwa,
wi42er6wniezprokuatora.
3 . W kazdym przypadku *pl1.nigcia do prokuratury informacji o popelnionym psestgpstwie
prywatnoskargow)anlub uzyskaniatakiej wiedzy z irnych tuodel np. medi6w, prckurator
winienpodjqi decyzjgw przedmiocie
objgciaczynuiciganiemz urzgdu,maj4cna wzglgdzie,

z
2e takie rozstrzygnigciemusi byi oparte o obiekt)'q.nekryteria, a Sciganiez urzgdu.jest
obowi4zkiemprokuralora,jezeli wymagatego interesspoleczny.
4 . Oceniaj4c,czy intcrcs spolecznywymaga objgcia Sciga.niem
z urzgdu przcslgpslwa

prywatnoskargowego,
prckuatorbi€ze poduwaggw szczeg6lnodci:
- okolicznoiciodnoszqce
sig do osobypokrz).wdzonego,
jego zdolnosddo
w tym zwlaszcza
realizacji uprawnieri w zakesie oskaxzeniaprywatnego, uwzglgdniaj4c w szczeg6lnodci
fieporadllosi z uwagi na wiek, chorcbg,kalectwo,zaleznos6od sprawcyi szczeg6lnietrudn4
sltuacJgZyciow4;
- okoliaznosciodnosz4cesiQdo stronypodmiotowej(szczeg6lnazloSliwoft) i przedmiotowej
czynu (dzialanie w miejscu publicznym, powa2ty rodzaj i rozmiar ujermych nastgpstw
przestgpstwa)orazcharakteryzujqce
sprawcg(ego wla3ciwodcii warunki osobiste);
- koniecznoii ksztahowaniaiwiadomosci prawnej spoleczeiistwai poczucia, 2e organy
paNtwowe stanowczoreagujqna drastyczneprzypadkilamaniaprawa.
Okolicaosci t€ nie musz4wyst€powadl4cznie.

5 . Objgcie czynu Sciganiemz urzQduuzasadniaj4r6u,nieZobiekrywnetudnosci w ustaleniu
przez pokJzt"wdzo0egoniezbgdnychdanych osobouych sprawcy przestQpstwa,z:wlaszcza
jesli pzestgpstwo popelniono za posrednictwem telefonu lub Internetu. W6wczas po
ujawnieniu personali6wsprawcyumozliwiaj4cychpokrzl'wdzonemuwniesieniepr''lvatnego
aktu oskarzenia prokurator dokonuje ponownej oceny istnienia intercsu spolecznego
w sciganiLrczynuz ruzgdu.
6 . WszczQciepostgpowaniakamego pEez prokuratom w sprawie o pzestgpstwo jcigane z
oskarzeniapryrvatnegopowinno wyazid sig w formie wydania postaDowi€niao wszczqcru
postgpowaniapzygotowawczegow oparciu o plzepisy art. art. 303 i 60 $ I k.p.k.
W uzasadnieniutaki€gopostanopieniaprckuratorpowinien dadwyraz temu,dlaczegow jego
ocenieinteresspolecznywl.magaingerencjiprckwatora w postgpowanie.
'1.

W pzlpadku tocz4cegosiQpostgpowaniao czyn Sciganyz oskadeniapublicznegoprok: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
postanowieniao pzedstawieniu zanit6\\,

jeif-ll czynu tego dotychczasnle zrfzucono.

ObjEcieSciganiemczynu uprzedniokwalifikowanegojako przestgpstvr'o
publicznoskargowe
nastgpuje popzez wydanie postanowienia o zmianie postanowienia o przedstawieniu
zarzut6wodnosz4cego
sig do czynuprywatnoskargowego.

J

8. Kwalifikacja prawna zarzlrcanegopodejrzanemu czy,nu publicznoskargowegopowirma
obejmowai pozostaj4cez nim w kumulatywnejkwalifikacji przestgpstwoprywatnoskargowe,
o lle nie zachodzipozomyzbiegprzepis6wustawy.
9 w sltuacji gdy w zazareniuna postanowienieo odmowie wszczgcia
albo o umoz€niu
postQpov/ania
kwestioDowanyjest zardwno prywamoskargowychankter czynu, jak i brak
interesuspolecznegow objgciu go 6ciganiemz trlzQdu,zetzalenj.e
przesyla siE w pierwszej
kolejrrosci wlasciwemu sqdowi, a w przypadku gdy s4d nie uwzglgdni
zazalenia.
prokuratorowinadrzgdnemu,
zgodniez art. 465 $ 2 a k.p.k.
10. W toku postgpowanias4dowego,w pEypadku upEedze\ia ptzez s4do mozliwosci
zmiary
kwalifikacji prawnej czynu publicznoskargowegona pEestgpstwo Scigane
z oskar2enia
pryvr'atnego,prokurator powinien zaj4i jednoznaczne stanowisko przedmiocie
w
objgcia
cz),nu Sciganiemz urzgdu albo odmowy objgcia Sciganiem,biorqc pod u\a,agg
okolicznojci
wymienionew pkt.3.
11.Prokuratorzy okEgowi winni rczwa2:le zasadnoia przeprowadzania
okesowych bqd2
doraznychczla'nosciw trybie kontroli slu2bowej,pzewidzianych przepisamrg
74 ust. 3 pkt
I
4 Regulaminu wewnQtrznegourzgdowaniapowszechnychjednostek organizacyjnych
prokuratury,spraw, w kt6rych odm6wiono\a/szczgcia
postgpowaniaprzygotowawczegolub
umoEono takie postgpowaniewobec blaku intercsu spolecnego w objqciu
oskar2eniem
publicznlm p&estgpstwprlwatnoskargowych,u/ odniesieniudo tych postgpowan,
w kt6rych
koricowe decyzje merytoryczle nie byly poddanekontroli instanoyjnej. I,rzy plaDowaniu
kontroli nalezyuwzglgdnii termin przedawnieniaokre6lonyw art. 101 2 k.k.
$
12.W sprawachprywatnoskargo\'/ychobjetychpnez prok:umtoraScigimiemz
uzgdu, z uwagi na
charakter tych przestQpstw, ''aleL kaadorazo\aorczwazyi mozliwosc
zainicjowania
"y
postQpowadamediacyjnego,doku[rel1uj4c decyzjq odmown4 w tej
k\a,estiizapiskiem na
obwolucieaLl podrgcznychsprawy.
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