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1. Wprowadzenie

Na początku lat 70. XX wieku E. Bieńkowska (1991: 78 i n.) w toku przepro-
wadzonych badań wykazała znikomą aktywność pokrzywdzonych w postępo-
waniu przygotowawczym w zakresie wykorzystywania przez nich procesowych 
możliwości gwarantowanych przez prawo karne. Autorka uzasadniała taki 
stan między innymi niedostateczną informacją o prawach przysługujących 
pokrzywdzonemu, sporadycznością udziału pełnomocnika pokrzywdzonego 
w śledztwie lub dochodzeniu oraz względnością niektórych praw pokrzywdzo-
nego. Od tego czasu wiele się zmieniło, a procesową pozycję pokrzywdzonego 
na gruncie Kodeksu postępowania karnego wzmocniono nie tylko w aspekcie 
normatywnym (stworzenie nowych instytucji chroniących pokrzywdzonego 
i ulepszenie istniejących), ale także (lub przede wszystkim) w wymiarze 
praktycznym (realne wykorzystanie tych instrumentów przez pokrzywdzo-
nych w postępowaniu karnym). Obowiązujący w czasie prowadzania badań 
system prawa karnego przyznawał ofi arom przestępstw liczne uprawnienia 
pozwalające na aktywną ochronę ich interesów w postępowaniu karnym, 
zarówno w stadium przygotowawczym, jak i sądowym1. Katalog ten ulega 
ciągłemu rozszerzaniu, co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w kolejnych 
nowelizacjach prawa karnego.

1 Wśród uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w toku postępowania należy wymienić 
w szczególności możliwość występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 2 zd. 2 
k.p.k.), możliwość występowania z wnioskiem o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 78 k.p.k.), 
możliwość występowania z wnioskiem o skazanie bez rozprawy (art. 338a k.p.k.) czy możliwość wystę-
powania z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego (art. 23a § 1 k.p.k.).
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2. Metodologia

Mając na względzie zarysowane wyżej tendencje i obowiązującą w czasie prowa-
dzenia badań (2012) nowelę Kodeksu postępowania karnego z 8 czerwca 2010 r. 
(Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1589), respondentom zadano dwa pytania odnoszące się 
do normatywnego aspektu pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 
(pytania nr 11 i 12 w kwestionariuszu ankiety). Miały one służyć weryfi kacji 
przejętej w badaniach hipotezy badawczej zakładającej, że studenci prawa 
w porównywalnym z przeciętną populacją polskiego społeczeństwa stopniu 
opowiadają się za szczególnym sposobem traktowania ofi ar przestępstw.

W pierwszym pytaniu proszono o wskazanie, w jaki sposób zdaniem stu-
dentów przepisy Kodeksu postępowania karnego regulują procesowe prawa po-
krzywdzonego i sprawcy przestępstwa w postępowaniu karnym: z zachowaniem 
równowagi pokrzywdzonego i sprawcy przestępstwa, w sposób korzystniejszy 
dla pokrzywdzonego czy w sposób korzystniejszy dla sprawcy. 

Drugie pytanie dotyczyło normatywnej pozycji pokrzywdzonego w procesie 
karnym. Studentów zapytano, czy udział pokrzywdzonego w postępowaniu kar-
nym należałoby pozostawić na obecnym poziomie, wzmocnić, ograniczyć, czy 
tylko częściowo wzmocnić, a częściowo ograniczyć. Badanych opowiadających 
się za wprowadzeniem zmian proszono o uzasadnienie swojego stanowiska 
z jednoczesnym wskazaniem, na czym konkretnie w ich opinii miałyby polegać 
pożądane zmiany. 

3. Wyniki badań

W przekonaniu większości studentów prawa przepisy Kodeksu postępowania 
karnego przyznają w procesie karnym korzystniejszą pozycję procesową spraw-
com przestępstw. Taką odpowiedź zaznaczyła jedna trzecia wszystkich badanych. 
W ocenie 24% studentów pokrzywdzony i sprawca mają równe prawa procesowe, 
a w opinii 8% przepisy faworyzują pokrzywdzonego i podczas procesu przyznają 
mu więcej praw niż sprawcy przestępstwa. Trudności w wyrażeniu stanowiska 
wskazało aż 36% studentów.

W odniesieniu do pytania o normatywną pozycję pokrzywdzonego w postę-
powaniu karnym ponownie 36% wszystkich respondentów deklarowało trud-
ność w wyrażeniu swojej opinii. Niemal połowa wszystkich badanych wyraziła 
przekonanie, że udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym nie wymaga 
żadnych zmian i powinien pozostać na obecnym poziomie. Co czwarty badany 
deklarował, że należy wprowadzić zmiany: 14% uważało, że udział ten należy 
wzmocnić, 2% opowiedziało się za jego ograniczeniem, a 4% za częściowym 
wzmocnieniem i/lub ograniczeniem.
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Respondenci opowiadający się za wprowadzeniem zmian w zakresie norma-
tywnej pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym różnie uzasadniali swoje 
stanowisko. Wśród argumentów dotyczących wzmocnienia roli ofi ary w pro-
cesie pojawiały się propozycje nadania pokrzywdzonemu szerszych uprawnień 
procesowych w postaci statusu strony:

„Powinien być stroną w postępowaniu albo mieć wszystkie uprawnienia strony” (Student 
716), „Pokrzywdzony powinien być stroną postępowania bez konieczności składania wniosku 
o bycie oskarżycielem subsydiarnym” (Student 905).

Studenci zwracali także uwagę na możliwość współdecydowania przez po-
krzywdzonego o wymiarze kary dla sprawcy przestępstwa:

„Propozycja kary dla sądu” (Student 274),„Pokrzywdzony mógłby sugerować, jaką formę 
środka karnego zastosować, np. nawiązka” (Student 867), „Umożliwienie mu wpłynięcia na 
wymiar kary” (Student 869), „Zwiększenie wpływu i możliwości oddziaływania na wymiary 
kary” (Student 678).

Wzmocnienie normatywnej pozycji pokrzywdzonego zdaniem respon-
dentów mogłoby także polegać na większych uprawnieniach ofi ar związanych 
z zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę:

„Powinno się skutecznie dążyć do naprawnienia szkód spowodowanych przestępstwem” 
(Student 621), „Zapewnić lepszą możliwość uzyskania zadośćuczynienia” (Student 236), 
„Zapewniając mu większą ochronę jego prawa do zadośćuczynienia” (Student 42).

Warto również zwrócić w tym miejscu uwagę, że wśród wypowiedzi studen-
tów nierzadko pojawiały się propozycje dotyczące ugodowego (polubownego) 
załatwiania konfl iktów między sprawcą a ofi arą:

Czy Twoim zdaniem przepisy regulują
udział pokrzywdzonego i sprawcy

w procesie karnym (N = 1070):

Czy Twoim zdaniem udział
pokrzywdzonego w postępowaniu

karnym należy (N = 1066):
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Wykres 1. Opinia na temat przepisów regulujących prawa procesowe pokrzywdzo-
nego i sprawcy w postępowaniu karnym 
Źródło: opracowanie własne.
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„Więcej mediacji i sprawiedliwości naprawczej” (Student 496), „Przez instytucję mediacji, 
która umożliwia umorzenie postępowania karnego” (Student 511), „Powinno kłaść się 
większy nacisk na pojednanie stron” (Student 512), „Więcej możliwości osiągnięcia ugody, 
porozumienia, mediacji” (Student nr 217).

Propozycje respondentów związane z ograniczeniem normatywnej roli po-
krzywdzonego nie odnosiły się w istocie do ograniczenia tej roli, ale dotyczyły 
czynności, które służyłby zwiększeniu ochrony i bezpieczeństwa ofi ar przestępstw:

„Wprowadzenie anonimowości osoby pokrzywdzonej” (Student 782), „Pokrzywdzony 
powinien mieć możliwość rezygnacji z udziału w postępowaniu karnym” (Student 825), 
„Pozwolić mu decydować o swoim udziale podczas rozpraw, nie narażać na konfrontację 
ze sprawcą” (Student 151), „W większej ilości przypadków pokrzywdzonym powinna przy-
sługiwać możliwość składania zeznań przed sądem bez obecności sprawcy” (Student 997), 
„Wprowadzić możliwość zeznawania poza wokandą, by wykluczyć konieczność spotkania 
oskarżonego” (Student 1013), „Zezwolić na składanie zeznań w odosobnieniu, by zabez-
pieczyć jego pozycję, weryfi kować zeznania i informacje o poszkodowanym” (Student 125).

Uzasadnienia studentów opowiadających się za częściowymi zmianami łączyły 
postulaty dwóch poprzednich kategorii badanych, to jest opowiadających się za 
wzmocnieniem lub ograniczeniem w znaczeniu wskazanym wyżej.

3.1. Cechy społeczno-demografi czne

Pośród wszystkich społeczno-demografi cznych cech uwzględnionych w bada-
niach studentów prawa jedynie wiek miał znaczenie dla opinii o procesowej 
roli ofi ar i sprawców przestępstw w postępowaniu karnym. Wraz z wiekiem 
umacniało się przekonanie o korzystniejszej pozycji przestępców. Jednocześnie 
wraz wiekiem zmniejszał się odsetek osób, które miały trudności w wyrażaniu 
opinii na temat praw procesowych obu stron postępowania.

Opinie te znajdują odzwierciedlenie w odpowiedziach na pytanie o nor-
matywną rolę pokrzywdzonego, gdzie rok urodzenia znacząco wpływał na 
przekonania respondentów dotyczące wzmocnienia udziału pokrzywdzonego 
w procesie karnym i powodował, że wraz z wiekiem studenci częściej wyrażali 
przekonanie o konieczności wzmocnienia udziału ofi ar w procesie. Studenci 
urodzeni przed rokiem 1989 ponad trzykrotnie częściej niż najmłodsi badani 
wyrażali takie przekonanie. Podobnie jak poprzednio wraz z wiekiem malał 
odsetek studentów, którzy mieli trudności w wyrażeniu opinii. 

Na podstawie obu prawidłowości można sformułować wniosek, zgodnie 
z którym młodsi wiekiem studenci mogą być bardziej podatni na przekazy me-
dialne i opierając się na nich, mogą kształtować swoje przekonania w omawianym 
zakresie. Jak wynika bowiem z badań referowanych w niniejszym tomie, młodsi 
studenci opierali swoją wiedzę głównie na informacjach pochodzących z telewizji, 
serwisów internetowych czy nawet od rodziny lub znajomych, najstarsi badani 
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natomiast korzystali przede wszystkim z podręczników akademickich, zajęć 
dydaktycznych z nauk penalnych oraz z informacji zamieszczanych na stronach 
internetowych, takich jak strona Policji czy Służby Więziennej.

3.2. Inne indywidualne cechy

Stosunek do ofi ar przestępstw pozostawał w związku z poznawczym i behawio-
ralnym komponentem strachu przed przestępczością. Badani oceniający poziom 
przestępczości w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat (poznawczy komponent 
strachu) jako niezmienny stosunkowo częściej sprzeciwiali się jakimkolwiek 
zmianom przepisów karnych w zakresie normatywnej roli ofi ary w procesie 
karnym. Studenci, którzy dostrzegali wzrost poziomu przestępczości, częściej 
mieli trudności w wyrażeniu opinii na temat normatywnej roli pokrzywdzonego.

Wskazane zależności można próbować tłumaczyć dwiema istotnymi cechami 
respondentów: rokiem studiów i rodzajami źródeł, z których czerpali wiedzę 
o przestępczości. Za pozostawieniem normatywnej pozycji pokrzywdzonego na 
obecnym poziomie opowiadali się starsi studenci, najwyższych lat studiów, a ich 
ocena przestępczości wydaje się mniej emocjonalna, biorąc pod uwagę źródła, 
na podstawie których uzyskiwali swoją wiedzę w tym zakresie, to jest źródła 
rzetelne i profesjonalne. Odmiennego zdania byli najmłodsi studenci (I rok, 
obie kategorie), którzy wskazywali na wzrost poziomu przestępczości, a swoją 
wiedzę o przestępczości, w przeciwieństwie do starszych kolegów, czerpali 
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Źródło: opracowanie własne.



348 Daria Wójcik

głównie ze źródeł o charakterze nienaukowym i nieprofesjonalnym, zatem ich 
ocena dotycząca przestępczości w znacznej mierze mogła być zniekształcona 
przekazami medialnymi i nie do końca zgodna z rzeczywistością.

Opinie studentów prawa kształtowały środki ostrożności stosowane przez 
nich w celu zabezpieczenia przed potencjalną wiktymizacją (behawioralny 
aspekt strachu przed przestępczością). Korzystanie przez badanych z aktywnych 
środków ostrożności, takich jak noszenie przy sobie paralizatora elektrycznego 
lub gazu pieprzowego czy uczęszczanie na lekcje samoobrony, sprzyjało opi-
niom o konieczności wzmocnienia roli pokrzywdzonego w procesie karnym. 
Stosowanie mieszanych (aktywnych i biernych) środków ostrożności determi-
nowało natomiast przekonanie o pozostawieniu udziału pokrzywdzonego na 
obecnym poziomie. Osoby opowiadające się za takim rozwiązaniem stosunko-
wo częściej przyznawały, że chronią się przed potencjalną wiktymizacją przez 
zamieszkiwanie na chronionym osiedlu, montowanie w domu drzwi lub okien 
antywłamaniowych, partycypację w grupach sąsiedzkiej czujności.

Bezpośrednia wiktymizacja nie różnicowała znacząco przekonań badanych 
na temat praw procesowych ofi ar i sprawców przestępstw. Jedyne zmienne 
związane z wiktymizacją, które miały jakikolwiek wpływ na te przekonania, 
dotyczyły pośredniej wiktymizacji i udziału w zdarzeniu w charakterze świadka. 
Studenci, którzy nie mieli takich doświadczeń, częściej niż studenci je deklaru-
jący wskazywali na jednakowe prawa obu stron postępowania (w odniesieniu 
do obu doświadczeń 26% wobec 21%). W przypadku opinii na temat norma-
tywnej roli pokrzywdzonego w procesie wystąpiła prawidłowość polegająca na 
tym, że studenci, których bliscy padli ofi arą przestępstwa w ciągu pięciu lat od 

Tabela 1. Poznawczy komponent strachu przed przestępczością a opinia na temat 
normatywnej roli pokrzywdzonego w procesie karnym

Czy Twoim zdaniem 
udział pokrzywdzonego 
w postępowaniu karnym 

należy:

Czy w Twojej opinii poziom przestępczości w Polsce 
w ciągu ostatnich pięciu lat:

Ogółem
Wzrósł Nie zmienił się Obniżył się Trudno 

powiedzieć
Pozostawić na obecnym 

poziomie 40% 53% 45% 35% 45%

Wzmocnić 13% 15% 13% 13% 14%
Ograniczyć 2% 0% 2% 2% 2%

Częściowo wzmocnić, 
a częściowo ograniczyć 3% 4% 4% 4% 4%

Trudno powiedzieć 41% 27% 36% 46% 36%
Ogółem 100% 100% 100% 100% 100%

Źródło: opracowanie własne.
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prowadzonych badań, w porównaniu z osobami nieposiadającymi takich do-
świadczeń, niemal dwukrotnie częściej dostrzegali konieczność wzmocnienia 
roli pokrzywdzonego w procesie (19% wobec 11%).

Ostatnią cechę uwzględnioną w badaniach studentów stanowiło zaufanie 
do instytucji publicznych. Opinie studentów na temat przepisów regulujących 
udział sprawców i ofi ar w procesie karnym różnicowało wyłącznie zaufanie do 
legislatury. Przekonania o jednakowej regulacji praw procesowych obu stron 
postępowania charakteryzowały studentów deklarujących zaufanie do władzy 
ustawodawczej. Opiniom zaś studentów o korzystniejszej regulacji praw pro-
cesowych sprawców przestępstw w nieznacznym stopniu sprzyjał brak zaufania 
do władzy ustawodawczej.

3.3. Edukacja prawnicza

Dla stosunku studentów prawa do ofi ar przestępstw ważkie znaczenie miała edu-
kacja prawnicza, w szczególności jej poziom zaawansowania mierzony rokiem 
studiów i liczbą zdanych egzaminów z przedmiotów z zakresu nauk penalnych. 
W toku studiów wyraźnie bowiem rósł odsetek studentów przekonanych o ko-
rzystniejszej regulacji praw sprawców przestępstw, a malał odsetek odpowiedzi 
niezdecydowanych. Różnice w obu tych odpowiedziach były najbardziej widocz-
ne między studentami z lat I–III a IV–V. O ile odsetek studentów I, II, III roku 
był zbliżony, o tyle badani będący na IV i V roku wyraźnie różnili się w swoich 
odpowiedziach od pozostałych kategorii respondentów – znacznie częściej wska-
zywali na korzystniejsze regulacje sprawców przestępstw i znacznie rzadziej mieli 
trudności z wyrażeniem swojej opinii. 

Tabela 2. Zaufanie do legislatury a opinia o udziale pokrzywdzonego i sprawcy 
w procesie karnym

Czy Twoim zdaniem przepisy regulują udział 
pokrzywdzonego i sprawcy w procesie karnym:

Czy darzysz zaufaniem 
podmioty tworzące prawo 

w Polsce? Ogółem

Tak Nie Trudno 
powiedzieć

Z zachowaniem równowagi 30% 19% 5% 24%
W sposób korzystniejszy dla pokrzywdzonego 7% 8% 8% 8%
W sposób korzystniejszy dla sprawcy 30% 37% 25% 33%
Trudno powiedzieć 33% 36% 51% 36%
Ogółem 100% 100% 100% 100%

Źródło: opracowanie własne.
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W toku studiów umacniały się także przekonania o konieczności wzmocnie-
nia normatywnej pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Zależność 
ta miała charakter liniowy – im wyższy rok studiów, tym silniejsze przekona-
nie o potrzebie wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego. Studenci IV–V roku 
czterokrotnie częściej niż studenci rozpoczynający studia prawnicze wyrażali 
przekonanie, że udział pokrzywdzonego w procesie karnym należy wzmocnić.

Wpływ zaawansowania w edukacji prawniczej na opinie badanych był również 
widoczny w przypadku liczby zdanych egzaminów z przedmiotów o charakterze 
penalnym. Wiedza uzyskana wraz z zaliczeniem kolejnego przedmiotu powo-
dowała, że opinia o prawach procesowych pokrzywdzonego i sprawcy przestęp-
stwa wyraźnie się zmieniała. O ile nie było znaczącej różnicy w przekonaniach 

Tabela 3. Rok studiów a opinia na temat udziału pokrzywdzonego i sprawcy w pro-
cesie karnym

Czy Twoim zdaniem przepisy 
regulują udział pokrzywdzonego 

i sprawcy w procesie karnym:

Rok studiów
Ogółem

Na początku I W trakcie I II–III IV–V

Z zachowaniem równowagi 24% 18% 23% 29% 24%
W sposób korzystniejszy dla 
pokrzywdzonego 8% 10% 5% 7% 8%

W sposób korzystniejszy dla 
sprawcy 28% 29% 32% 40% 33%

Trudno powiedzieć 40% 42% 40% 24% 36%
Ogółem 100% 100% 100% 100% 100%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Rok studiów a opinia na temat normatywnej roli pokrzywdzonego w pro-
cesie karnym

Czy Twoim zdaniem udział
pokrzywdzonego w postępowaniu 

karnym należy:

Rok studiów
Ogółem

Na początku I W trakcie I II–III IV–V

Pozostawić na obecnym poziomie 47% 41% 42% 50% 45%
Wzmocnić 6% 9% 15% 24% 14%
Ograniczyć 1% 9% 2% 1% 2%
Częściowo wzmocnić, a częściowo 
ograniczyć 8% 1% 5% 2% 4%

Trudno powiedzieć 38% 46% 37% 24% 36%
Ogółem 100% 100% 100% 100% 100%

Źródło: opracowanie własne.
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studentów, którzy nie zdawali jeszcze żadnego przedmiotu penalnego, i tych, 
którzy zdali tylko 1–2 takie przedmioty, o tyle badani, którzy zdali 3–5 przed-
miotów i więcej, częściej niż dwie poprzednie kategorie wyrażali przekonanie, 
że obecne przepisy w sposób korzystniejszy regulują udział sprawcy w procesie 
karnym. Największy jednak odsetek osób, które deklarowały takie przekonanie, 
wystąpił wśród studentów, którzy zdali pięć lub więcej egzaminów z przedmio-
tów penalnych (49%).

Podobna liniowa zależność między opinią o normatywnej roli pokrzyw-
dzonych a edukacją prawniczą ujawniła się w przypadku przekonania o ko-
nieczności wzmocnienia udziału pokrzywdzonego w procesie. Wraz z liczbą 
zdanych przedmiotów wzrastał odsetek osób przekonanych, że udział ten należy 
wzmocnić. Studenci, którzy zdali pięć lub więcej egzaminów z przedmiotów 
penalnych, ponad trzykrotnie częściej opowiadali się za wzmocnieniem udziału 

Tabela 5. Liczba zdanych egzaminów z przedmiotów nauk penalnych a opinia na 
temat udziału pokrzywdzonego i sprawcy w procesie karnym

Czy Twoim zdaniem przepisy regulują udział 
pokrzywdzonego i sprawcy w procesie karnym:

Liczba zdanych egzaminów 
z przedmiotów penalnych Ogółem

Brak 1–2 3–5 5 i więcej
Z zachowaniem równowagi 20% 23% 28% 29% 24%
W sposób korzystniejszy dla pokrzywdzonego 9% 8% 8% 5% 8%
W sposób korzystniejszy dla sprawcy 29% 26% 38% 49% 33%
Trudno powiedzieć 42% 43% 25% 17% 36%
Ogółem 100% 100% 100% 100% 100%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Liczba zdanych egzaminów z przedmiotów penalnych a opinia na temat 
normatywnej roli pokrzywdzonego w procesie karnym

Czy Twoim zdaniem udział pokrzywdzonego 
w postępowaniu karnym należy:

Liczba zdanych egzaminów 
z przedmiotów penalnych Ogółem

Brak 1–2 3–5 5 i więcej
Pozostawić na obecnym poziomie 43% 43% 50% 49% 45%
Wzmocnić 7% 11% 24% 25% 14%
Ograniczyć 2% 1% 0% 1% 2%
Częściowo wzmocnić, a częściowo ograniczyć 5% 5% 1% 2% 4%
Trudno powiedzieć 43% 39% 25% 22% 36%
Ogółem 100% 100% 100% 100% 100%

Źródło: opracowanie własne.
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pokrzywdzonego w procesie karnym. Największe znaczenie dla tej opinii miały 
cztery przedmioty: prawo karne część szczególna, psychopatologia sądowa, 
prawo karne wykonawcze i polityka kryminalna. 

Obok teoretycznej wiedzy uzyskiwanej przez studentów podczas zajęć 
dydaktycznych stosunek do ofi ar przestępstw determinował także praktyczny 
wymiar edukacji prawniczej, polegający na udziale studentów prawa w wyjściu 
do zakładu karnego. W największej mierze różnicował on przekonania o tym, 
że obowiązujące przepisy korzystniej regulują udział sprawcy w postępowaniu 
karnym. Studenci, którzy uczestniczyli w takim wyjściu, częściej niż osoby, 
które nigdy w nim nie brały udziału, wyrażały przekonanie, że przepisy karne 
stawiają w lepszej pozycji procesowej sprawców przestępstw (40% wobec 31%). 
W przypadku opinii na temat normatywnej roli pokrzywdzonego w procesie 
karnym wizyta w zakładzie karnym wzmacniała przekonanie o konieczności 
wzmocnienia roli ofi ary. Studenci, którzy uczestniczyli w takiej wizycie, w sto-
sunku do osób, które w niej nie uczestniczyły, dwukrotnie częściej domagali 
się wzmocnienia roli ofi ar w postępowaniu karym (22% wobec 11%). Zarówno 
teoretyczny, jak i praktyczny wymiar zajęć dydaktycznych na studiach praw-
niczych znacząco zatem wpływał na opinię przyszłych prawników na temat 
ofi ar przestępstw.

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę, jak prawnicze zainteresowania i pre-
ferencje zawodowe studentów różnicowały ich stosunek do ofi ar przestępstw. 
Przekonaniu, że obowiązujące przepisy korzystniej regulują udział sprawców 
przestępstw, sprzyjało zainteresowanie prawem administracyjnym i prawem 
karnym (42% i 37% w stosunku do 33% w całej badanej próbie). Największe 
trudności w wyrażeniu opinii mieli studenci, których zainteresowania oscylowały 
wokół prawa konstytucyjnego, jak również ci, którzy nie mieli jeszcze sprecy-
zowanych zainteresowań prawniczych. Najprawdopodobniej obie te kategorie 
stanowili studenci I roku (obie kategorie, to jest rozpoczynający i kończący I rok). 
Podobnie tendencje kształtowały się w przypadku opinii na temat normatywnej 
roli pokrzywdzonego w procesie karnym. Największe trudności w wyrażeniu 
opinii ponownie deklarowali badani niezainteresowani jeszcze żadną dziedziną 
prawa (63% wobec 36% w próbie), a więc najprawdopodobniej studenci I roku. 
Pozostawienia udziału pokrzywdzonego w procesie na obecnym poziomie naj-
częściej domagali się studenci deklarujący zainteresowanie prawem konstytucyj-
nym i prawem karnym (odpowiednio 51% i 51% wobec 46% w próbie). Jak wynika 
z analizy badanej populacji, prawem karnym w największej mierze interesowali 
się studenci rozpoczynający studia prawnicze (rozpoczynający I rok), a prawem 
konstytucyjnym – studenci kończący I rok studiów. Zainteresowania prawnicze 
różnicowały jeszcze opinię na temat wzmocnienia normatywnej pozycji ofi ary 
w procesie. Na rozwiązanie to stosunkowo najczęściej zwracali uwagę badani 
o zainteresowaniach administracyjnoprawnych (29% przy średniej 13%), czyli 
najstarsi studenci (IV–V rok).
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Preferencje zawodowe studentów pozostawały jedynie w związku z opinią 
na temat przepisów regulujących udział ofi ar i sprawców przestępstw w postę-
powaniu karnym. Przekonaniu o korzystniejszej regulacji pozycji sprawców 
wyraźnie sprzyjała chęć wykonywania w przyszłości zawodu prokuratora lub 
sędziego (odpowiednio 50% i 41% w stosunku do 33% w badanej próbie). Dla 
opinii o prawach ofi ar i sprawców przestępstw miała znaczenie chęć wykonywa-
nia zwodu funkcjonariusza policji. Studenci, którzy chcieliby wstąpić do policji, 
charakteryzowali się największymi trudnościami w wyrażeniu swojego zdania 
w tym zakresie (44% wobec średniej 35%). Pozostałe zawody nie różnicowały 
znacząco opinii badanych.

4. Zakończenie

Dotychczas nie przeprowadzono badań opinii społecznej na temat praw proce-
sowych pokrzywdzonego, a zatem nie jest możliwe porównanie opinii badanej 
próby z opinią polskiego społeczeństwa. Badania prezentowane w niniejszym 
tomie miały charakter eksploracyjny w tym zakresie.

Na opinie przyszłych prawników na temat ofi ar przestępstw wpływało wiele 
czynników, szczególną jednak rolę w tym zakresie odegrał wiek badanych i edu-
kacja prawnicza. Wraz z wiekiem malał odsetek respondentów, którzy mieli 
trudności z wyrażeniem swojej opinii, jednocześnie rósł odsetek badanych, 
którzy byli przekonani o korzystniejszej regulacji pozycji sprawców przestępstw 
i opowiadali się za wzmocnieniem udziału ofi ar w procesie karnym. Z analizy 
zawartej w niniejszym opracowaniu można wnioskować, że tendencje te mogły 
wynikać głównie z rodzaju źródeł, z których czerpali oni swoją wiedzę na temat 
przestępczości w Polsce. Starsi studenci formułowali swoje opinie na podstawie 
sprawdzonych i rzetelnych informacji pochodzących z profesjonalnych źródeł 
w przeciwieństwie do młodszych, których wiedza o przestępczości opierała 
się na informacjach ze źródeł nienaukowych i nieprofesjonalnych.

Opinie studentów różnicował poziom zaawansowania edukacji prawni-
czej mierzony rokiem studiów i liczbą zdanych egzaminów z przedmiotów 
penalnych. Obserwowano tutaj podobne zależności jak przy roku urodzenia 
– wraz z rokiem studiów i liczbą zdawanych egzaminów z przedmiotów nauk 
penalnych rósł odsetek studentów przekonanych o korzystniejszych prawach 
sprawców przestępstw w postępowaniu karnym i o konieczności wzmocnienia 
normatywnej pozycji pokrzywdzonych w procesie; równolegle malał odsetek 
osób niezdecydowanych.

Oprócz wiedzy uzyskiwanej podczas studiów (liczba i rodzaj zdanych egzami-
nów z przedmiotów nauk penalnych) opinie przyszłych prawników różnicował 
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także praktyczny wymiar edukacji prawniczej (udział w wizycie w zakładzie 
karnym). Studenci, którzy posiadali takie doświadczenie, częściej niż osoby, 
które go nie miały, dostrzegali korzystniejszą regulację pozycji procesowej 
sprawców przestępstw w procesie karnym, jak również konieczność wzmocnienia 
normatywnej roli pokrzywdzonych w postępowaniu. Obie perspektywy (teo-
retyczna i praktyczna) dają zatem wyraźny obraz wpływu edukacji prawniczej 
na kształtowanie opinii przyszłych prawników.

Obrazu tego dopełniają zainteresowania prawnicze respondentów, które po-
średnio wiążą się z rokiem studiów. Przekonaniu o korzystniejszej regulacji praw 
procesowych sprawców przestępstw i konieczności wzmocnienia normatywnej 
roli ofi ar w największej mierze sprzyjało zainteresowanie szeroko rozumianym 
prawem administracyjnym. Zainteresowaniem nim, jak wynika z pogłębionej 
analizy badanej populacji, charakteryzowali się badani wyższych lat studiów 
(IV–V rok). Trudnościom w wyrażeniu opinii sprzyjał brak zainteresowań 
prawniczych, jak również zainteresowanie prawem karnym i prawem konstytu-
cyjnym, charakteryzowały one studentów rozpoczynających i kończących I rok 
studiów prawniczych, a więc najmłodszych badanych.

Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu nie pozwala ani na po-
twierdzenie, ani na odrzucenie szczegółowej hipotezy przyjętej w badaniach 
studentów (zob. rozdz. Metodologia badań nad penalnym populizmem stu-
dentów prawa), obrazuje jednak, jak istotną rolę w przekonaniach dotyczących 
ofi ar przestępstw odgrywa edukacja prawnicza.


