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wyraźne unormowanie w art. 463 
§ 2 k.p.k.

Kończąc niniejsze uwagi syg
nalizujące zagadnienia sporne bądź 
dyskusyjne, należy dodać, że

pomijają one siłą rzeczy wiele cie
kawych i merytorycznie uzasad
nionych propozycji wykładni.

Alfred Kaftal

2.

Henryk P o p ł a w s k i  — Mirosław S u r k o n t: Przestępstwo łapow
nictwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972, s. 150.

Łapownictwo, w odróżnieniu od 
większości innych przestępstw, 
stanowi zjawisko wyjątkowe. Na 
jego jakościową odrębność wpły
wa przede wszystkim fakt, że nie 
pozostawia ono materialnie uch
wytnych śladów swego wystąpie
nia. Mimo że należy do prze
stępstw o współuczestnictwie ko
niecznym, obopólne korzyści 
przyjmującego i wręczającego po
wodują na ogół, iż okoliczności to
warzyszące zdarzeniu przestępne
mu otacza tajemnica. Jest to szcze
gólnie znamienne przy założeniu, 
że do przyjęcia łapówki dochodzi 
z reguły bez obecności osób po
stronnych.

Ten wyjątkowy charakter oma
wianego przestępstwa skłonił ni
żej podpisanego do wypowiedze
nia kilku uwag, inspirowanych po
nadto faktem, że przestępstwo to, 
choć interesuje głównie teorety
ków i praktyków prawa (w tym 
także czytelników „Palestry”), po
zostaje jednocześnie przedmiotem 
żywego zainteresowania całego 
społeczeństwa.

Książka H. Popławskiego i M. 
Surkonta stanowi pierwsze w 
Polsce opracowanie całościowe 
problematyki łapownictwa. Sam

wybór tematu wydaje się nader 
trafny. Liczba osób skazanych za 
czynną i bierną postać łapowni
ctwa ulega w poszczególnych la
tach pewnym zmianom, zawsze 
jednak jest dość znaczna. Można 
się przy tym pokusić o stwierdze
nie, że łapownictwo statystycznie 
nie jestw ogóle wymierne, nie zna
my bowiem jego rzeczywistych 
rozmiarów.

Łapownictwo towarzyszyło wszy
stkim ustrojom społeczno-polity
cznym, nie jest od niego wolny 
również ustrój socjalistyczny; stąd 
książkę rozpoczyna krótkie przed
stawienie problemu w płaszczyź
nie historycznej. Ponadto składa 
się ona z siedmiu rozdziałów, spo
śród których na szczególną uwagę 
zasługują te, które omawiają 
przedmiot ochrony karnej i pod
mioty, typy, nadzwyczajne złago
dzenie kary lub odstąpienie od jej 
wymierzenia, środki łapownictwa 
oraz związki tego przestępstwa z 
innymi przestępstwami.

Z uznaniem należy podkreślić, 
że Autorzy nie unikali zagadnień 
kontrowersyjnych i starali się dać 
ich rozwiązanie. Wartość pracy 
podnosi pełne wykorzystanie właś
ciwej judykatury polskiej (a częś
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ciowo także radzieckiej) ostatnich 
40 lat oraz literatury polskiej i ob
cojęzycznej. Walory te łączą się 
z łatwym i komunikatywnym ję
zykiem, jasnością wykładu i przej
rzystością konstrukcji, co uprzy
stępnia lekturę.

Przechodząc do kwestii bardziej 
szczegółowych, zajmę się przed
stawieniem i oceną niektórych cie
kawszych tez Autorów, istotnych 
dla czytelnika-adwokata.

Interesujące są rozważania na 
temat zakresu pojęcia żądania ko
rzyści w związku z łapownictwem. 
Wskutek nieprecyzyjności tego po
jęcia, mnogości jego form tudzież 
trudności związanych z każdora
zowym ustaleniem, że żądanie ta
kie miało miejsce, można żywić 
poważne obawy, czy wątpliwości 
interpretacyjne, których źródłem 
było to pojęcie, zanikną w dalszej 
praktyce.

Trafne jest stanowisko co do 
przedmiotowego kryterium kwali
fikacyjnego, polegającego na przy
jęciu korzyści w wielkich rozmia
rach bądź przyjęciu jej obietnicy. 
Operowanie przez ustawodawcę 
ocennym terminem „wielkiego 
rozmiaru” może nasuwać trudnoś
ci w wykładni. Zdaniem Autorów, 
określenie korzyści majątkowej w 
wielkich rozmiarach powinno być 
oparte na kryteriach, o których 
mowa w art. 120 § 9 k.k.; stano
wisko takie zapobiega dowolności.

Powiodło się też w pełni Auto
rom przedstawienie rozmaitych, 
aktualnych sposobów działania 
wręczających i przyjmujących ła
pówki. Związek łapownictwa z in
nego rodzaju przestępczością 
(głównie gospodarczą) w niektó
rych dziedzinach gospodarki przyj
muje często postać tzw. „prowi
zji” . W sytuacjach będących na
stępstwem podległości służbowej 
pojawia się tzw. „haracz” : fakty

czna przymusowość świadczenia 
i systematyczne wręczanie go 
zwierzchnikom przy braku kon
kretnych przedsięwzięć ekwiwa
lentnych z ich strony powodują, 
że to historyczne określenie dosko
nale charakteryzuje istotę takich 
datków.

Omawiając środki przekupstwa, 
Autorzy bronią dość kontrower- 
syjnej tezy, że stosunek cielesny 
można zaliczyć do korzyści oso
bistych. Takie postawienie sprawy 
może jednak budzić wątpliwości. 
Doktryna (w tym takie powagi na
ukowe, jak L. Peiper czy W. Ma
kowski, J. Makarewicz, S. Glaser 
i A. Mogilnicki) głosi pogląd od
mienny. Za korzyści osobiste w 
związku z łapownictwem trudno 
uważać chwilowe zadowolenie czy 
przyjemności.

Zastrzeżenia nasuwa również 
ocena możliwości zastosowania 
przepisu art. 243 k.k., przewidu
jącego instytucję nadzwyczajnego 
złagodzenia kary lub odstąpienia 
od niej wobec osoby, która naj
pierw w odpowiednim terminie 
dokonała zawiadomienia o do
puszczeniu się przez nią łapowni
ctwa, a następnie oświadczenie to 
odwołała. Zdaniem Autorów, taka 
zmiana wyjaśnień oznacza cofnię
cie wymienionego zawiadomienia 
i powoduje utratę możliwości sko
rzystania z przywilejów zawar
tych w art. 243 k.k. Jak się wyda
je jednak, warunkiem zastosowa
nia tego przepisu jest zawiado
mienie organu ścigania o fakcie 
łapownictwa, zanim organ ten po
wziął o nim wiadomość; dlatego 
też powinna tu decydować treść 
wypowiedzi zawiadamiającego w 
chwili zawiadomienia. Odmawia
nie natomiast zainteresowanemu 
prawa swobody zmiany treści za
wiadomienia nie da się pogodzić 
z jego prawem do obrony.
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Trudno jednak podzielić poglą
dy Autorów co do wykładni za
kresu pojęcia podmiotów łapow
nictwa biernego. Osobiście jestem 
zdania, że podmiotem takim może 
być tylko funkcjonariusz publicz
ny, a nie również osoby, które nie 
są funkcjonariuszami publicznymi.

Niniejsze uwagi krytyczne nie 
mogą jednak podważać faktu, że

recenzowana monografia stanowi 
pracę poważną, o dużym ciężarze 
gatunkowym.

Poza dyskusją pozostaje użyte
czność omawianej pracy dla teorii 
i praktyki prawa karnego i dlate
go powinna ona znaleźć się w 
księgozbiorze każdego zespołu ad
wokackiego.

Andrzej Weiser

Arnold G u b i ń s k i: Prawo karno-administracyjne, PWN, Warszawa 
1972, s. 381.

I. Na wstępie recenzji należy 
podkreślić, że wydanie podręczni
ka obejmującego systematyczny 
wykład prawa karno-administra
cyjnego jest wydarzeniem o du
żym znaczeniu zarówno dla teorii 
jak i praktyki w tej dziedzinie 
prawa. Na tę ocenę składa się kil
ka okoliczności. Po pierwsze — 
prawo karno-administracyjne jest 
dziedziną tak rozległą, iż wymaga
ła ona uporządkowania w formie 
kodyfikacji; kodyfikacja ta, uch
walona przez Sejm 20 maja 1971 r., 
obejmuje: kodeks wykroczeń, ko
deks postępowania w sprawach o 
wykroczenia i ustawę o ustroju 
kolegiów do spraw wykroczeń. 
Po wtóre — orzecznictwo karno- 
-administracyjne odgrywa poważ
ną rolę w praktyce. Wystarczy tu 
wskazać na rozmiary tego orzecz

nictwa 1 oraz na szeroki krąg osób 
zaangażowanych w jego sprawo
wanie lub w ogóle w postępowa
nie karno-administracyjne (kole
gia do spraw wykroczeń, organy 
orzecznictwa mandatowego). Po 
trzecie wreszcie — o ile dziedzina 
prawa karnego sądowego (mate
rialnego i procesowego) jest nau
kowo opracowana i dysponuje sze
regiem dobrych i sprawdzonych 
podręczników, o tyle w dziedzinie 
prawa karno-administracyjnego 
odczuwaliśmy dotkliwą pustkę w 
postaci braku nawet skryptu o- 
bejmującego systematyczny wyk
ład tej dyscypliny2. Lukę tę wy
pełnia podręcznik prof. Gubińskie-
go-

Recenzowany podręcznik wy
chodzi więc naprzeciw poważnej 
potrzebie społecznej. Był on ocze-

1 Tak np. w 1971 r. kolegia wydały 507 949 orzeczeń o ukaraniu, podczas gdy sądy skazały 
237 658 osób; w trybie mandatowym ukarano za wykroczenia 2 750 434 osoby (por. E. P a c h o -  
l a r z ;  Orzecznictwo karno-adm inistracyjne w cyfrach, „Zagadnienia Wykroczeń”  1972 r., nr 
2). Oczywiście, trzeba tu dodać, że ciężar gatunkowy orzecznictwa sądów jest daleko większy 
niż kolegiów, a to z uwagi na drobny na ogół charakter czynów i niewysokie kary  orzekane 
przez kolegia. Jednakże ze względu na swe masowe występowanie wykroczenia stanowią 
istotny problem społeczny.

2 Jedyny powojenny podręcznik R. Rajkowskiego: Prawo karno-adm inistracyjne Polski 
Ludowej, Warszawa 1953, od dawna utracił całkowicie aktualność. Natomiast skrypt A. Gu- 
bińskiego: Prawo karno-adm inistracyjne. Wykroczenie, Warszawa 1968 (wyd. 2), obejm ował 
tylko wybrane zagadnienia części ogólnej prawa materialnego.


