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Prawne ograniczenia wykładni znamienia 
„zbiegnięcia z miejsca zdarzenia”. 

Uwagi na gruncie art. 178 k.k.

Streszczenie:

Kształt regulacji prawnej dotyczącej penalizacji ucieczki sprawcy z miejsca wypadku za-
wsze budził w doktrynie niemałe kontrowersje. Było tak zarówno na gruncie obecnego, jak 
i poprzedniego Kodeksu karnego. Nie dziwi to wcale, gdyż zbiegnięcie winowajcy z miej-
sca zdarzenia było i jest dużym problemem. Aby odpowiedzieć na pytanie o pożądane (oraz 
dopuszczalne) brzmienie regulacji w pierwszej kolejności zastanowić się należy zagrożenie 
jakich dóbr ma zniwelować pozostanie sprawcy na miejscu. Z drugiej strony przyjąć trze-
ba perspektywę odmienną i zbadać jakie konsekwencje dla samego sprawcy pociąga nakła-
danie na niego pewnych obowiązków. W ten sposób osiągnąć można konkluzję czego po-
winno się od sprawcy wypadku wymagać i za co ewentualnie karać. Celem artykułu nie 
będzie kompleksowo odpowiedzieć na powyższe pytanie, lecz skupić się na jednej kwestii 
szczegółowej – kolizji statuowanych przez art. 44 p.r.d. obowiązków z zasadą nemo se ipsum 
 accusare tenetur. Wydaje się bowiem wątpliwe, czy w stanie faktycznym, w którym jedynym 
zagrożonym przez ucieczkę sprawcy dobrem prawnym byłyby interes wymiaru sprawiedli-
wości, dopuszczalne z perspektywy konstytucyjnej (ale i celowościowej) jest karanie spraw-
cy za opuszczenie miejsca wypadku bez poinformowania o zdarzeniu policji. Rozważania 
na ten temat pozwolą ocenić, czy przyjmowana dziś powszechnie (i narzucająca się po lite-
ralnej analizie przepisów) wykładnia znamienia „zbiegnięcia z miejsca zdarzenia” jest do-
puszczalna w świetle ustawy zasadniczej. 

Słowa kluczowe: kodeks karny, zbiegnięcie sprawcy, wypadek drogowy
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1. Uwagi wstępne odnośnie art. 178 k.k.

Zadaniem artykułu jest odpowiedzieć na pytanie, czy art. 178 k.k. zgodny jest z Konsty-
tucją. Powszechnie przyjmuje się, że przepis ten w części tyczącej zbiegnięcia z miejsca 
zdarzenia penalizuje niewykonanie statuowanych w art. 44 p.r.d. obowiązków. Niektó-
re z tych obowiązków, przede wszystkim wezwanie policji, stoją w jawnej sprzeczności 
z zasadą nemo se ipsum accusare tenetur. Celem tekstu będzie dokonać analizy racji 
(wartości) przemawiających za dokonaniem wyłomu w tej fundamentalnej dla prawa 
karnego zasadzie i ocenić, czy ich moc jest wystarczająca. Akcent położony zostanie 
na pewien szczególny układ sytuacyjny, w którym sprawca wypadku oddala się miejsca 
wypadku udzieliwszy wcześniej niezbędnej pomocy poszkodowanym i zaspokoiwszy 
ich cywilnoprawne roszczenia. W takiej bowiem sytuacji zagrożenie dla chronionych 
przez art. 178a k.k. dóbr, tj. zdrowia, życia oraz cywilnoprawnych interesów pokrzyw-
dzonego znika, a na polu chronionych wartości pozostaje wyłącznie interes wymiaru 
sprawiedliwości. W istocie zatem przedmiotem artykułu będzie odpowiedź na pytanie, 
czy na gruncie art. 178 k.k. wzgląd na interes wymiaru sprawiedliwości ograniczyć może 
zasadę nemo tenetur. Ponieważ z naszkicowaną powyżej konfiguracją zetknąć się można 
wcale nierzadko, odpowiedź negatywna będzie miała niebagatelne znaczenie praktyczne. 

1.1. Charakter regulacji

Art. 178 k.k. nie jest wyjątkowo rozbudowaną jednostką redakcyjną. Nie stało się 
to wszakże ograniczeniem dla sporów i kontrowersji, które się rzeczonego przepisu 
tyczą. Po pierwsze, nie ma zgody co do jego charakteru. Niektórzy autorzy1 wskazują, 
że to typ kwalifikowany względem typów z art. 173, art. 174 oraz art. 177. Inni uważają, 
że opisuje warunki nadzwyczajnego obostrzenia kary wymierzanej za wymienione 
powyżej czyny zabronione2. Jeszcze inni – nieliczni – proponują, by traktować go jako 
osobny typ czynu zabronionego o specyficznie określonych znamionach3. Nie jest celem 
artykułu by dyskusję tę rozstrzygnąć. Sygnalizacyjnie tylko wskażę (choć wybór ten nie 
będzie miał konsekwencji dla rozważań i wniosków), że w dalszej części tekstu przyjmę 
koncepcję typu kwalifikowanego (i wieloczynowego), jako najtrafniejszą.

1  K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, Komentarz do art. 1–116 Kodeksu karnego, Kraków 
1998, s. 483–484; M. Budyń-Kulik [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, 
M. Kulik, Kodeks Karny. Komentarz, Wolters Kluwer 2015, art. 178, teza 1; w pewnym zakresie podob-
nie G. Bogdan [w:] A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, 
P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks Karny Część szcze-
gólna. Tom II, LEX 2013, art. 178, teza 1–4, 14–16.

2  J. Lachowski [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, 
A. Ziółkowska, Kodeks Karny. Komentarz, Wolters Kluwer 2016, art. 178, teza 1; R.A. Stefański [w:] 
M. Filar (red.), M. Berent, J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, W. Filipkowski, O. Górniok, E.M. Gu-
zik-Makaruk, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L.K. Paprzycki, E.W. Pływaczewski, W. Ra-
decki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B.J. Stefańska, R.A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, Kodeks 
Karny. Komentarz, Wolters Kluwer 2016, art. 178, teza 1; T. Razowski [w:] J. Giezek, D. Gruszecka, 
N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska, T. Razowski, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, 
LEX 2014, art. 178, teza 1.

3  Postanowienie SN z dnia 19 lipca 2006 r., III KK 139/06, LEX nr 193078.
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1.2. Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia

Z art. 178 k.k. związany jest jeszcze inny, znacznie donioślejszy problem. Jest nim wy-
kładnia znamienia „zbiegnięcia z miejsca zdarzenia” lub mówiąc szerzej – zakres pe-
nalizowanych w jego ramach zachowań. Ta właśnie część przepisu, regulująca ucieczkę 
sprawcy wypadku, będzie wyłącznym przedmiotem artykułu. Stanowi nietrzeźwości 
lub odurzenia, jako zagadnieniom odrębnym, nie zostanie poświęcona uwaga4.

Nie przedstawia specjalnych trudności interpretacja wyrażenia „zbiegł”, gdy chodzi 
o kompleks ruchów, które opisuje (czysto fizykalną stronę czynu). Wystarczające jest od-
wołanie się do wykładni leksykalnej. Oznacza ono więc „opuścić jakieś miejsce”, umknąć 
skądś5, samowolnie oddalić się z miejsca wypadku6. Lege non distinguente, niekoniecznie 
tym pojazdem, którym sprawca kierował w chwili wypadku. Porzucenie samochodu 
i piesze odejście z miejsca zdarzenia również zrealizować może hipotezę art. 178 k.k.7 

1.3. Strona podmiotowa ucieczki

Oczywiście, termin „zbiec” ma pewne szczególne konotacje dla strony podmiotowej. Nie 
sposób wyobrazić sobie nieumyślnego zbiegnięcia. Wyrażenie takie jest po prostu oksy-
moronem. Ze względu jednak na brak umieszczenia w przepisie klauzuli nieumyślności 
spostrzeżenie to niczego nie zmienia na gruncie normatywnym. Znamiona z art. 178 k.k. 
niewątpliwie objęte muszą być umyślnością. Czy jednak postać zamiaru może być do-
wolna? Wiele, zarówno doktrynalnych, jak i orzeczniczych wypowiedzi, stanowczo temu 
przeczy. Wśród nich wymienić wypada G. Bogdana8, J. Piórkowską-Flieger9 oraz wyro-
ki SN10. Prezentowane w nich jest stanowisko, że „zbiegnięcie” to zachowanie kierunkowe. 
„O ucieczce kierowcy z miejsca wypadku można mówić wtedy, gdy oddala się z miejsca 
wypadku, by uniknąć zidentyfikowania go, by utrudnić ustalenie przyczyny wypadku 
bądź też by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku”11. Przy-
świecającym sprawcy celem ma być osiągniecie jednego z trzech efektów: 
1) uniemożliwienie lub utrudnienie ustalenia przyczyn wypadku, 
2)  uniemożliwienie lub utrudnienie ustalenia stanu nietrzeźwości lub stanu pod wpły-

wem środka odurzającego sprawcy, 
3) uniemożliwienie lub utrudnienie ustalenia tożsamości sprawcy. 
4  Konsekwentnie pominę też kontrowersje związane z karaniem ucieczki jako zastępczej kryminaliza-
cji jazdy w stanie nietrzeźwości.

5  Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 2, Warszawa 2001, s. 642.
6  G. Bogdan, op.cit., art. 178, teza 10; wyrok SN z dnia 17 stycznia 2012 r., V KK 389/11, LEX nr 1135693; 
J. Satko, Glosa do wyroku SN z dnia 15 marca 2001 r., III KKN 492/99, OSP 2001/12/185.

7  R.A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, LEX 2008, art. 44, teza 16.
8  „Motywacja ta wpływa na kierunkowy charakter omawianego znamienia – nie wystarczy, że sprawca 
oddalający się z miejsca zdarzenia godzi się z uniknięciem w ten sposób odpowiedzialności karnej” – 
G. Bogdan, op.cit., art. 178, teza 10.

9  J. Piórkowska-Flieger [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Ko-
deks karny. Komentarz, LEX 2016, art. 178, teza 2.

10  Wyrok z dnia 18 maja 2009 r., III KK 22/09, LEX nr 515565; wyrok z dnia 6 lipca 2011 r., II KK 23/11, 
LEX nr 898593.

11  Postanowienie SN z dnia 27 sierpnia 1968 r., Rw 948/68, OSNKW 1968, nr 12, poz. 143.
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Wydaje się jednak, że nie ma dostatecznych racji, by konstatować, że przepis 
art. 178 k.k. wymaga zamiaru ukierunkowanego na szczególny cel. Społeczna szko-
dliwość ucieczki z miejsca wypadku wynika bowiem z elementów czysto przedmioto-
wych. Skoro norma zawarta w art. 178 k.k. „służyć ma przede wszystkim ułatwieniu 
wszechstronnego wyjaśnienia przebiegu wypadku i ochronie interesów wymiaru spra-
wiedliwości oraz cywilnoprawnych interesów podmiotów uczestniczących w zdarze-
niu”12 to rozwiązaniem z pewnością nieoptymalnym byłoby zawężanie pola karalności 
poprzez wymóg specyficznie ukierunkowanego zamiaru. Dla pokrzywdzonego, który 
nie uzyska zadośćuczynienia lub rekompensaty za szkody, bez jakiegokolwiek znaczenia 
pozostaje motywacja sprawcy wypadku. Podobnie w interesie wymiaru sprawiedliwości 
leży, by osądzić wszystkich sprawców przestępstw z art. 173, art. 174 oraz art. 177 k.k., 
a nie tylko działających z dolus coloratus. Z perspektywy chronionych dóbr każdy 
powód, dla którego sprawca ucieka, jest równie niebezpieczny. Oczywiście w prakty-
ce i tak gross ucieczek motywowanych będzie chęcią uniknięcia odpowiedzialności. 
Można jednak wyobrazić sobie inne rodzaje motywacji, np. obawę przed spojrzeniem 
w oczy pokrzywdzonemu czy konieczność zajęcia sprawami, których załatwienie nie 
byłoby możliwe po „stracie” czasu na współdziałanie z policją w ustalaniu przyczyn 
wypadku i dokumentowaniu jego przebiegu. W takich sytuacjach uniknięcie odpo-
wiedzialności objęte będzie jedynie zamiarem wynikowym. Ponieważ art. 178 k.k. jest 
przepisem o czysto ochronnej funkcji, nieracjonalnym byłoby uznanie, że tak moty-
wowane ucieczki leżą poza zakresem jego zastosowania. Godną aprobaty jest zatem 
interpretacja, że postać zamiaru jest irrelewantna i wystarczające jest, że sprawca oddala 
się z miejsca wypadku ze świadomością odpowiednio wysokiego prawdopodobieństwa, 
że dojdzie do naruszenia bądź zagrożenia dóbr pokrzywdzonego lub wymiaru sprawie-
dliwości. Stanowisko „indyferencjacyjne”, dopuszczające na gruncie art. 178 k.k. każdą 
postać umyślności, przyjęte zostało m.in. przez J. Lachowskiego13, T. Razowskiego14 
oraz w kilku judykatach Sądu Najwyższego15.

2. Zakres zachowań karalnych

Pytaniem fundamentalnym dla wyznaczenia zakresu zastosowania normy sankcjo-
nującej jest określenie, jakie warunki muszą być spełnione, by opuszczenie miejsca 
wypadku nie zostało uznane za zbiegnięcie. Aby na nie odpowiedzieć, zrekonstruować 
trzeba treść normy sankcjonowanej, stanowiącej podwalinę art. 178 k.k. Pomocą w tym 
względzie jest treść art. 44 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym16 (dalej jako: p.r.d.). Określa on obowiązki uczestnika (zatem również i sprawcy – 
podmiotu czynu z art. 178 k.k.) wypadku drogowego. Należą do nich: 

12  Postanowienie SN z dnia 11 czerwca 2002 r., II KK 110/02, LEX nr 54398.
13  J. Lachowski, op.cit., art. 178, teza 5.
14  T. Razowski, op.cit., art. 178, teza 12.
15  Wyrok SN z dnia 27 marca 2001 r., IV KKN 175/00, LEX nr 51400; wyrok SN z dnia 17 stycznia 
2012 r., V KK 389/11, LEX nr 1135693.

16  Dz.U. z 1997, Nr 98, poz. 602.
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a) zatrzymanie pojazdu,
b)  przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

w miejscu wypadku,
c)  niezwłoczne usunięcie pojazdu z miejsca wypadku (jeżeli nie ma zabitego lub ran-

nego),
d)  podanie swoich danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posia-

dacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest 
umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie oso-
by uczestniczącej w wypadku,

e)  udzielenie niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwanie zespołu ratownic-
twa medycznego i policji,

f) niepodejmowanie czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
g)  pozostanie na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medyczne-

go lub policji wymaga oddalenia się – niezwłoczne powrócenie na to miejsce. 
Sumienne wykonanie tych właśnie obowiązków zabezpieczać ma art. 178 k.k. Można 

zatem postawić tezę, że ich wykonanie stanowić będzie granicę, po przekroczeniu której 
nie będzie można mówić o realizacji znamienia „zbiegnięcia z miejsca zdarzenia”. Aby 
więc legalnie opuścić miejsce wypadku dokonać trzeba wszystkich wymaganych czyn-
ności. Brak, przynajmniej prima facie, podstawy normatywnej by uznać, że wykonanie 
tylko niektórych wystarczy, aby uniknąć odpowiedzialności z art. 178 k.k. Słuszność 
owego przypuszczenia, a w szczególności jego zgodność z zasadą nemo se ipsum accu-
sare tenetur, chciałbym na łamach niniejszego artykułu przedyskutować.

W pierwszej kolejności należy pochylić się nad zasadnością samej supozycji, 
że art. 44 p.r.d. zawiera składające się na treść normy sankcjonowanej reguły postępo-
wania. Reguły te są wynikającymi z wiedzy i doświadczenia życiowego dyrektywami 
jak postępować w danych sytuacjach. Mogą być one przez ustawodawcę skodyfikowane 
(choć nigdy wyczerpująco) w aktach normatywnych17. W przypadku ruchu drogowego 
przyjmuje się, że ustawa Prawo o ruchu drogowym jest zbiorem takich właśnie reguł18. 
Konsekwentnie zatem i art. 44 należy przypisać taką rolę. Rzecz jasna uregulowane 
w nim obowiązki niekoniecznie wyczerpują treści norm sankcjonowanych chronią-
cych życie i zdrowie uczestników wypadku, cywilnoprawne interesy pokrzywdzonego 
oraz interes wymiaru sprawiedliwości. Normy te współkonstytuowane mogą być przez 
inne jeszcze, spisane bądź nie, reguły postępowania. Wydaje się wszakże, że brak jest 
innych przepisów dotyczących stricte zachowania się po wypadku, zaś doświadczenie 
życiowe zawiera jedynie wskazówki jak wyglądać ma realizacja, statuowanych przez 
art. 44 u.r.d., obowiązków. 

O bezprawności oddalenia się z miejsca zdarzenia decyduje zatem zastosowanie się 
do art. 44 p.r.d. Sama ta konstatacja nie determinuje jednak wniosku, że niewykona-
nie choćby jednego, dowolnego obowiązku aktualizuje konieczność kwalifikowania 
zachowania sprawcy przez pryzmat art. 178 k.k. Penalizowane będzie bowiem tylko 
17  A. Zoll [w:] G. Bogdan, Z. Cwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, 
A. Zoll (red.) Kodeks Karny. Część Ogólna, Warszawa 2012, s. 153–154 wraz z cytowaną tam literaturą.

18  G. Bogdan, op.cit., art. 173, teza 9–11.
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niewykonanie takiego obowiązku, który służyć miał zabezpieczeniu dobra prawnego 
chronionego przez przepis ustawy karnej. Powszechnie przyjmuje się, że typ kwalifiko-
wany o znamionach opisanych w art. 177 w zw. z art. 178 k.k. chroni kilka dóbr praw-
nych. Z perspektywy znamion art. 177 k.k. jest to życie i zdrowie ludzkie (w doktrynie, 
niepotrzebnie i niesłusznie, wyodrębnia się również osobne dobro zwane bezpieczeń-
stwem w komunikacji19). Relewantne dla niniejszych rozważań znamię kwalifikujące 
„zbiegnięcia z miejsca zdarzenia” wzbogaca katalog przedmiotów ochrony o cywil-
noprawne interesy podmiotów uczestniczących w zdarzeniu oraz o interes wymiaru 
sprawiedliwości20. Przyjąć należy, że przedmiotem ochrony jest również życie i zdrowie 
rannego uczestnika wypadku, któremu sprawca powinien udzielić niezbędnej pomocy 
i zapewnić opiekę służb medycznych. Analiza obowiązków określonych w art. 44 p.r.d. 
prowadzi do wniosku, że każdy z nich ma za zadanie chronić jedno z wymienionych 
dóbr. Dlatego naruszenie któregokolwiek potencjalnie naraża sprawcę na odpowiedzial-
ność z art. 178 k.k. Tezą tą nie sposób objąć tylko nakaz niepodejmowania czynności 
mogących utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (art.44 ust. 2 pkt 2). Wykraczałoby 
wszakże poza rezultaty wykładni językowej przyjęcie, że sprawca, który dopuścił się ja-
kiegoś utrudniającego śledztwo postępku, ale pozostał na miejscu i wykonał resztę obo-
wiązków, uciekł z miejsca zdarzenia. Ze względu na szczególną i wiążącą rolę wykładni 
literalnej w prawie karnym, a limine wykluczyć należy możliwość, by sprzeniewierzenie 
się temu akurat nakazowi prowadziło do wyczerpania znamion typu kwalifikowanego 
z art. 177 § 1 lub 2 w zw. z art. 178 k.k.

3. Kolizja z zasadą nemo tenetur

3.1. Przyczyny kolizji

Z wprowadzeniem karalności ucieczki, rozumianej jak powyżej, wiąże się problem jej 
uzasadnienia. Wykonanie przez sprawcę w zasadzie każdego z obowiązków jest co naj-
mniej pośrednim dostarczeniem dowodu na własną niekorzyść i znacząco zwiększa 
ryzyko, a czasem niemal przesądza o poniesieniu odpowiedzialności karnej za wypadek 
(katastrofę lub jej bezpośrednie niebezpieczeństwo). Obwarowywanie ich niewyko-
nania sankcją karną stoi zatem w sprzeczności z formułowaną przez art. 74 § 1 k.p.k. 
zasadą nemo se ipsum accusare tenetur. Wskazana zasada to jeden z filarów konstytu-
cyjnie gwarantowanego prawa do obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP). Wyraża ona 
brak obowiązku oskarżonego do obwiniania się lub dostarczania dowodów przeciwko 
sobie. Racją jej istnienia jest zagwarantowanie oskarżonemu możliwości skutecznej 
obrony w postępowaniu oraz założenie, że ze względu na zasadę skargowości, to po stro-
nie oskarżenia ciąży obowiązek zaprezentowania dowodów winy. Oczywiście prawo 
do obrony (i sama zasada nemo tenetur), jak zdecydowana większość konstytucyjnych 
praw, może podlegać ograniczeniom21. Całą ich listę przewiduje art. 74 § 2 i 3 k.p.k. 

19  A. Lachowski, op.cit., s. 810; T. Razowski, op.cit., s. 333; R.A. Stefański, Kodeks…, s. 1011.
20  Postanowienie SN z dnia 11 czerwca 2002 r., II KK 110/02, LEX nr 54398.
21  P. Wiliński, Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006, s. 448, 457.
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Nie można zatem apriorycznie uznać danej regulacji za niekonstytucyjną z tego tylko 
powodu, że stoi w sprzeczności z rzeczoną zasadą. Jednakże przesłanki, które muszą 
być spełnione, by wyjątek był dopuszczalny, są restrykcyjne. Są to ogólne warunki 
ograniczania praw i wolności konstytucyjnych, określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
Wymogiem formalnym jest, by dokonało się to w akcie rangi ustawowej. Przesłanki 
materialne sprowadzają się do konieczności zaistnienia kolizji między ograniczanym 
prawem a co najmniej jedną z sześciu wyliczonych w przepisie wartości (dóbr). Ostat-
ni poziom kontroli to test proporcjonalności (kryterium przydatności, konieczności 
proporcjonalności)22. W żadnym jednak razie, nawet przy spełnieniu powyższych wa-
runków, nie jest dopuszczalne ograniczenie, które negowałoby samą istotę prawa23.

Jest klarowne, że z perspektywy interesu sprawcy najlepiej byłoby z piskiem opon 
uciec z miejsca wypadku. Wtedy szansa na uniknięcie skazania byłaby największa. 
Oczywistym jest jednak, że rozwiązanie takie, nie tylko moralnie, lecz i prawnie zaak-
ceptowane być nie może. Sprzeciwiają się temu inne niż prawo do obrony chronione 
przez system wartości (zdrowie pokrzywdzonego, jego cywilnoprawne interesy oraz 
prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości). Kolizję tego rodzaju rozstrzy-
gać się powinno poprzez porównanie kolidujących wartości i wybór rozwiązania na-
kierowanego na ochronę dobra ważniejszego, przy jednoczesnej dbałości o możliwie 
najmniejsze naruszenie pozostającego w kolizji dobra. Aby więc dokonać oceny pena-
lizacji niedochowania obowiązków określonych w art. 44 p.r.d., trzeba dokonać po-
wyższego testu i porównać jego wyniki z prawną rzeczywistością. Ponieważ obowiązki 
z pkt. 1–3 ust. 1 w stosunkowo niewielkim stopniu godzą w interes sprawcy wypadku, 
analizę rozpocznę od pkt 4.

3.2. Cywilnoprawne interesy pokrzywdzonego

Na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku sprawca (jak i każdy inny uczestnik) obo-
wiązany jest podać różnorakie dane, w tym swoje personalne. Z jego punktu widzenia 
jest to bardzo niebezpieczne, gdyż ujawniając swoją tożsamość, jeśli tylko wszczęte 
zostanie postępowanie, a okoliczności wypadku są w miarę jednoznaczne, praktycznie 
wydaje na siebie wyrok skazujący. Skrajnym nieposzanowaniem pokrzywdzonego by-
łoby nie przyznać mu prawa do „wylegitymowania” sprawcy. Inaczej dalece utrudnione 
byłoby dochodzenie wobec niego swoich roszczeń o zadośćuczynienie lub odszkodowa-
nie. Przedziwny byłby to system, który w sytuacji konfliktu interesów indywidualnych 
sprawcy i ofiary preferowałby tego pierwszego. Jak podnosił Z. Sobolewski, „tolerowanie 
ucieczki zachwiałoby równowagę między zasadą niemo tenetur (…), a potrzebą zapew-
nienia osobom pokrzywdzonym uczestniczącym w wypadku rekompensaty moralnej 
i materialnej”24. Nie jest też na gruncie przepisów karnych ewenementem kryminali-
zowanie zachowań dłużnika dążących do uszczuplenia należności wierzyciela. Funkcję 

22  L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności, PiP 2001, z. 10, s. 18–21.
23  Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98 (Dz.U. z 2000, Nr 3, poz. 46).
24  Z. Sobolewski, Samooskarżenie w świetle prawa karnego (nemo se ipsum accusare tenetur), Warsza-
wa 1982, s. 30.
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taką spełniają chociażby art. 300 § 1 i 2 k.k. czy art. 586 k.s.h. Do statuowanego przez 
art. 44 ust. 1 pkt 4 obowiązku nie można zatem mieć zastrzeżeń. 

3.3. Udzielenie pomocy

Zgodnie z art. 44 p.r.d. pkt 1 ust. 2 sprawca powinien udzielić niezbędnej pomocy 
ofiarom wypadku i wezwać odpowiednie służby medyczne. Tu również oczywiste jest, 
że czyniąc to znacznie zwiększają się szanse na identyfikację sprawcy (zarówno przez 
pokrzywdzonych, jak i naocznych świadków), chociażby poprzez spisanie numerów 
rejestracyjnych jego pojazdu. Jednakże ze względu na wagę dobra, które leży na drugiej 
szali (zdrowie i życie to najcenniejsze przecież przedmioty ochrony) nie można mieć 
wątpliwości, że słuszne jest obarczenie sprawcy obowiązkiem pomocy, a jego niewyko-
nanie należy penalizować. Istnieje w nauce pełna zgoda, że granice prawa do obrony nie 
są zakreślone na tyle szeroko by usprawiedliwiać zabójstwo świadka czy zastraszanie 
biegłego. Za ewentualne próby oskarżony ponosić będzie pełną odpowiedzialność. Nie 
ma zatem powodu by sprawcę wypadku drogowego traktować odmiennie, a jego prawo 
do obrony czynić szerszym.

3.4. Obowiązek samodenuncjacji

Sceptycyzm budzi drugi z zawartych w art. 44 p.r.d. pkt 1 ust. 2 obowiązków, tj. wezwanie 
policji. Pogłębia się on jeszcze bardziej po zestawieniu pkt. 1 z dyspozycją pkt. 3. Przepisy 
te odczytywane razem tworzą normę obligującą sprawcę do wezwania policji i oczekiwa-
nia na jej przyjazd. Oczywiście, czasem wykonanie pozostałych obowiązków przesądzi 
już o demaskacji sprawcy i niechybnym skazaniu go za spowodowanie wypadku. Z tej 
perspektywy dyskusja o konstytucyjności przepisu miałaby znaczenie czysto teoretyczne, 
bez realnych konsekwencji praktycznych (skoro i tak wykonanie innych obowiązków 
skutkowałoby zawiadomieniem o wypadku i uzyskaniem przez służby danych sprawcy). 
Do pomyślenia są jednak takie układy sytuacyjne – zdarzające się nadto nie tak rzadko – 
gdy dopiero wezwanie policji dostarczy organom ścigania informacji o popełnionym 
przestępstwie i tożsamości sprawcy. Przykładem będzie wypadek, w którym pokrzyw-
dzony doznał co prawda średniego uszczerbku na zdrowiu (inaczej nie zrealizowane 
byłyby znamiona żadnego z typów opisanych w art 177 k.k.), ale nie jest to uraz bez-
dyskusyjnie wymagający wezwania służb medycznych (skręcona kostka, złamana ręka, 
ogólne mocne potłuczenia – przykłady mnożyć można w nieskończoność)25. Sprawca 
mógłby w takim wypadku zadeklarować gotowość zawiezienia rannego na pogotowie 
lub do szpitala (który czasem mógłby tam udać się nawet o własnym siłach). W taki spo-
sób zniwelowane byłoby zagrożenie dla zdrowia pokrzywdzonego. Jego cywilnoprawne 
interesy (reprezentujących pewien wycinek dobra prawnego zwanego mieniem) również 
nie muszą być zagrożone jeśli stróże prawa nie zainterweniują. W wielu przypadkach 
pokrzywdzony będzie szczęśliwy z możliwości polubownego załatwienia sprawy, bez ko-
nieczności wkraczania na drogę sądową. Jeśli zatem poszkodowany i zobowiązany dojdą 
na miejscu do porozumienia jak naprawić powstałe szkody, odpadnie niebezpieczeństwo 

25  Siłą rzeczy będą to zwykle potrącenia pieszych i rowerzystów.
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dla drugiego z chronionych przez art. 178 k.k. dóbr. Jak wiadomo, brak ataku (zagro-
żenia) dla dobra prawnego przesądza o legalności zachowania, konsekwencją czego nie 
może ono być ukarane26. Pytanie, które należy więc postawić brzmi: czy interes wymiaru 
sprawiedliwości27 (jak najwyższa wykrywalność przestępstw) jest wystarczającym uza-
sadnieniem, by nałożyć na sprawcę nakaz będący de facto obowiązkiem samodenuncjacji 
i obwarować go sankcją karną28.

4. Rozstrzygnięcie kolizji prawa do obrony z interesem  
wymiaru sprawiedliwości

Już na wstępie należy stwierdzić, że zazwyczaj kolizja taka rozstrzygana bywa na korzyść 
prawa do obrony. P. Wiliński stwierdza: „Prawo oskarżonego do obrony uznawane jest 
często za prawo wyższego rzędu niż interes wymiaru sprawiedliwości”29. Nie oznacza 
to jednak (co sam autor po chwili dodaje), że nigdy nie dozna ono ograniczenia. Nie-
mniej będą to wyjątki, dotyczące nadto zwykle prawa procesowego, a nie materialnego. 

4.1. Kolizja na gruncie innych przepisów Kodeksu karnego

Prymat prawa do obrony nad interesem wymiaru sprawiedliwości bardzo wyraźnie do-
strzec można na tle regulacji rozdz. XXX k.k. Analizując zakres penalizowanych w nim 
czynów nietrudno zauważyć, że zdecydowano się nie karać bardzo szerokiego kręgu 
zabiegów oskarżonego, godzących w prawidłowy przebieg procesu, podjętych by unik-
nąć odpowiedzialności. Treść art. 233 § 1 k.k. przesądza, że bezkarne jest składanie 
fałszywych wyjaśnień30. Klauzula z art. 236 § 2 k.k. stanowi o niekryminalizowaniu 
zatajania dowodów niewinności innej osoby z obawy przed odpowiedzialnością grożącą 
sprawcy, a nawet jego najbliższym. Regulacja ta jest tym bardziej znacząca, że chroniony 
na jej gruncie jest nie tylko interes wymiaru sprawiedliwości, ale też interes konkretnej 
jednostki, nad którą wisi perspektywa niesłusznego skazania. 

26  W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne, Kraków 2013, s. 171–172.
27  K. Buchała, Zbiegnięcie kierującego pojazdem mechanicznym z miejsca zdarzenia [w:] Rozważania 
o prawie karnym, red. A. Szwarc, Poznań 1999, s. 50, prezentuje pogląd, że art. 178 k.k. ma na celu za-
pobiec pełnej bezkarności uciekającego z miejsca wypadku i tym samym stoi na straży bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Odrzucając tezę o istnienie takiego dobra, należy to twierdzenie przeformułować. 
W wyniku tego zabiegu art. 178 chronić ma życie i zdrowie. Złożenie takie podzielić można tylko jeśli 
za prawdziwą uznać presumpcję, że uniknięcie odpowiedzialności za spowodowanie jednego wypadku 
zachęci sprawcę do nieostrożnej jazdy w przyszłości. Jakkolwiek rozumowanie takie ma pewne podsta-
wy, to wydaje się jednak, że zbiegnięcie z miejsca zdarzenia zbyt słabo powiązane jest ze spowodowa-
niem kolejnego wypadku i penalizacja odwołująca się do takiego uzasadnienia obciążona byłaby zarzu-
tem zbyt dalekiego wybiegania na przedpole naruszenia chronionego dobra.

28  P. Wiliński, Zasada prawa do obrony [w:] System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady pro-
cesu karnego. Część 2, s. 1550.

29  Ibidem, s. 511.
30  Niektórzy autorzy (np. M. Szewczyk w glosie do wyroku SN, V KK 194/03, OSP 2004, z. 12, s. 682) 
przekonują, że kontratypem prawa od obrony objęte są też inne (art. 234, art. 235, art. 238) przestęp-
stwa, jeżeli popełnione zostały „przy okazji” złożenia fałszywych wyjaśnień. Stanowisko to tylko uwy-
pukla znaczenie i wagę tej instytucji.
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Najbardziej uderzającym przykładem są normy z art. 240 k.k.31 Jego § 1 nakazuje 
informować organy ścigania o przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu, enumera-
tywnie wyliczonych i charakteryzujących się bardzo wysoką społeczną szkodliwością 
przestępstw. Interesujące są dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, co nie dziwi, w katalogu 
tym brak art. 177 k.k. Po drugie, § 3 explicite uchyla odpowiedzialność osoby, która 
w przypadku denuncjacji (czynu zabronionego popełnionego przez inną osobę) sama 
narażałby się na wszczęcie postępowania (za własny czyn)32. Znaczy to, że ustawodawca 
uznał, iż nie można wymagać od kogoś, by donosił o własnym przestępstwie (lege non 
distinguente nawet bardzo błahym), nawet jeśli ze społecznego punktu widzenia może 
być to niezwykle istotne dla bezpieczeństwa państwa (np. wiadomość o przygotowy-
wanym zamachu stanu).

4.2. Regulacja art. 178 k.k. w kontekście zasady równości 

Nie sposób nie dostrzec wewnętrznej niespójności systemu, która pojawiłaby się wraz 
z przyjęciem, że niewykonanie obowiązku zawiadomienia policji i oczekiwania na jej 
przybycie, przy jednoczesnym braku zagrożenia dla zdrowia i cywilnoprawnych intere-
sów pokrzywdzonego, wypełnia hipotezę art. 178 k.k. Brak bowiem jakichkolwiek racji 
dla których większą wagę należałoby przykładać do osądzenia sprawców określonych 
przestępstw drogowych aniżeli sprawców przestępstw wymienionych w art. 240 k.k. 
Wyższy ciężar gatunkowy przestępstw wyliczonych w art. 240 k.k. oraz prymat pre-
wencyjnej roli prawa karnego kazałby raczej rozumować odwrotnie. O wiele większe 
korzyści płynęłyby z wiadomości o jeszcze niedokonanym zamachu terrorystycznym 
niż popełnionym już przestępstwie drogowym. Rozdźwiękiem w systemie byłoby też 
to, że zobowiązany do doniesienia na siebie sprawca, z chwilą spełnienia obowiązku, 
stałby się uprawniony do składania fałszywych zeznań. Jeszcze większym paradoksem 
(a raczej absurdem) byłaby następująca konsekwencja. Sprawca wypadku nie wzywając 
policji (i uniemożliwiając tym samym zebranie dowodów) zostałby dodatkowo ukarany. 
Natomiast jego bliski, ze względu na regulację art. 239 § 3 k.k., aktywnie zacierający 
ślady tego czynu zabronionego, mógłby liczyć na nadzwyczajne złagodzenie lub nawet 
odstąpienie od wymiaru kary. Byłaby to doprawdy trudna do pomyślenia konsekwencja. 
Jakie bowiem wyjątkowe okoliczności związane ze specyfiką przestępstw drogowych 
mogłyby ją uzasadnić?

Warto zauważyć, że uniemożliwienie dokonania wymienianych w art. 74 § 2 i 3 k.p.k. 
czynności nie zostało przez ustawodawcę kryminalizowane. Można stosować środki 
przymusu bezpośredniego (art. 74 § 3a k.p.k), ale nigdy instrumenty represyjne (za-
wierające komponent retrybutywny)33. Próbę wprowadzenia takiej regulacji niechybnie 
okrzyknięto by łamiącą gwarancje konstytucyjne i międzynarodowe. 

31  Por. M. Klejnowska, Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie, Kraków 2004, roz-
dział I.2.

32  J. Zylińska, Prawny obowiązek zawiadomienia o niektórych przestępstwach (240 k.k.), Prok. i Pr. 
10/2015, s. 59; T. Razowski, op.cit., art. 240, teza 20. 

33  S. Steinborn [w:] S. Steinborn (red.), J. Grajewski, P. Rogoziński, Kodeks postępowania karnego. Ko-
mentarz do wybranych przepisów, LEX 2016, teza 9 do art. 74.
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Niepodobnym jest znalezienie racji przemawiających za tym, by sprawców wypad-
ków (lub katastrof) drogowych traktować odmiennie (znacznie ostrzej) od całej reszty. 
Taki natomiast wniosek implikuje, że w perspektywie art. 32 Konstytucji niedozwo-
lone jest nakładanie na nich obowiązku samodenuncjacji. Zasada równości nakazuje 
wszakże, by osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji traktować jednakowo. Jedynie 
wskazanie relewantnych, dla ewentualnego różnicowania zakresu prawa do obrony, 
odmienności faktycznych uzasadniać mogłoby stosowanie podwójnych standardów34.

4.3. Wykładnia art. 178 k.k. w kontekście zasady proporcjonalności

Istnieją ponadto samoistne (nieodwołujące się do spójności systemowej) powody dla, któ-
rych niedopuszczalna jest wykładnia pozwalająca dodatkowo penalizować wyłącznie nie-
dochowanie obowiązku powiadomienia policji o wypadku. Po pierwsze, należy zauważyć, 
że do limitowania prawa do obrony (jako prawa osobistego) trzeba przykładać „surowsze 
standardy oceny […] niż do praw ekonomicznych i socjalnych”35. Fundamentem demo-
kratycznego państwa prawnego jest niemożność wyrugowania obywatela z prawa tylko 
dlatego, że byłoby to korzystne dla reszty społeczeństwa36. Nie jest to jednak argument 
ucinający wszelką dyskusję, gdyż czasem prawa jednostki mogą i bywają ograniczane dla 
dobra ogółu (np. wywłaszczenie czy też wymierzenie kary). Taka limitacja dopuszczalna 
jest wszelako tylko, jeśli zda wspominany już test proporcjonalności. W analizowanym 
przypadku warunek przydatności jest niewątpliwie spełniony. Zastrzeżenia pojawiają się 
co do konieczności oraz proporcjonalności sensu stricto.

Weryfikacja zachodzenia „konieczności” wymagałaby przedyskutowania alterna-
tywnych sposobów walki z przestępczością komunikacyjną, przy czym, jak się zdaje, 
trudno byłoby o jednoznaczną konkluzję. Pominę zatem ten aspekt i pochylę się na ko-
lejnym, bardziej interesującym.

By właściwie przeanalizować trzeci z elementów, nieodzownym jest określenie 
rangi kolidujących wartości (interesów). Powyżej zaakcentowałem już doniosłość pra-
wa do obrony. Jak ważne jest jednak, by sprawcę wypadku ukarano? Powszechność 
zjawiska niewzywania policji w sytuacji, gdy uczestnicy wypadku są w stanie dojść 
do porozumienia, dowodzi, że ludzie nie potrzebują publicznego napiętnowania takiego 
sprawcy wyrokiem. Za wystarczające potwierdzenie bezprawności przyjmują prze-
proszenie i naprawienie szkód. Co więcej, skuteczność indywidualnoprewencyjnego 
oddziaływania kary nie jest oszałamiająca37. Ludzie powodują niebezpieczne zdarzenia 
z braku wyobraźni, a nie z powodu demoralizacji. Nie powinno być złudzeń co do tego, 
że nawet gdyby skazywano każdego sprawcę wypadku, to zjawisko nie zniknęłoby. 

34  P. Sarnecki [w:] P. Czarny, A. Kulig, B. Naleziński, P. Sarnecki (red.), P. Tuleja, K. Wojtyczek, War-
szawa 2014, s. 157.

35  Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995, K 11/ 94, OTK 1995, cz. I, poz. 12, stale aktualne na grun-
cie obecnej Konstytucji.

36  M. Zubik [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, red. L. Garlicki, M. Zubik, 
s. 132 i nast.

37  Statystyka sądowa. Prawomocne skazania osób dorosłych, s. 102 i nast., https://isws.ms.gov.pl/pl/baza- 
statystyczna/publikacje, 17.05.2017.
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Ponadto dla niektórych osób większy niż kara (często warunkowo zawieszana) walor 
wychowawczy będzie miała sama świadomość narażenia kogoś na niebezpieczeństwo. 

Oczywiście odczucia społeczne nie są decydujące. Skoro nie rezygnuje się (a co naj-
wyżej bierze pod uwagę przy wymiarze środków represji) z karania w sytuacjach, gdy 
sprawca pojednał się z pokrzywdzonym i naprawił szkodę, to konsekwentnie powie-
dzieć trzeba, że nawet wtedy jest jakiś interes publiczny w wymierzeniu dolegliwości. 
Jednakże jego natężenie jest znacznie niższe, niż gdy sprawca uchyla się od poniesienia 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za swój czyn. Potrzeba karania wydaje się na tyle 
niska, że dążenie do jej zaspokojenia poprzez negowanie fundamentalnej w państwie 
prawa zasady nemo tenetur jawi się jako ewidentnie nieproporcjonalne.

5. Poglądy doktryny

Mimo wielości publikacji związanych z problematyką ucieczki z miejsca wypadku, 
nie doszukałem się w dotychczasowej doktrynie korespondujących z prezentowanym 
tu stanowiskiem postulatów co do wykładni art. 178 k.k. Problem odpowiedzialności 
na gruncie tego przepisu (czy też jego odpowiednika – art. 145 § 3 i 4 Kodeksu karnego 
z 1969 r.) w przypadku braku zagrożenia dla zdrowia oraz cywilnoprawnych interesów 
pokrzywdzonego niemal nie był komentowany (trochę obszerniej może w kontek-
ście walki z nietrzeźwością kierowców). Zwracano uwagę na wyłom w zasadzie nemo 
se ipsum accusare tenetur, lecz jego zasadność łatwo uzasadniano poprzez odwołanie 
do praw pokrzywdzonego (jak cytowany wyżej Z. Sobolewski) lub „wyjątkowo aspo-
łecznego charakteru czynu”38 (co oczywiście jest prawdą jeśli zostawia się rannego 
uczestnika bez pomocy). Wszystkie te linie argumentacyjne tracą jednak siłę perswazji, 
gdy jedynym zagrożonym dobrem jest interes wymiaru sprawiedliwości. M. Klejnowska 
próbowała natomiast dowodzić, że „Wskazane wyżej obowiązki [z art. 44 p.r.d. – T.K.] 
zwiększają istotnie prawdopodobieństwo pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności 
karnej, ale jej nie przesądzają”39, a powiadomienie o wypadku nie jest przyznaniem się 
do winy. Rozumowanie takie należy odrzucić. Podążanie za nim pozwoliłoby wszak 
uzasadnić opatrzenie sankcją nieprzyznania się do winy, gdyż nigdy nie jest ono dla 
sądu bezwzględnie wiążące i tym samym nie przesądza o skazaniu. Ponadto zasada 
nemo tenetur obejmuje dowody, które nawet w niewielkim stopniu pogarszają sytuację 
procesową oskarżonego. 

Osamotniony w swoich wypowiedziach pozostał K. Buchała, który w trakcie dysku-
sji nad kryminalizacją ucieczki zwracał uwagę na ogromne trudności jej racjonalizacji 
w niektórych sytuacjach40. Jego głos, pozbawiony jednak w tym zakresie szerszego 
uzasadnienia, przeszedł bez należnego echa.

38  T. Cyprian, Wypadki drogowe w świetle prawa karnego, Warszawa 1963, s. 118.
39  M. Klejnowska, op.cit.
40  K. Buchała, Problemy kryminalizacji ucieczki uczestnika karalnego zdarzenia w ruchu drogowym, Prok. 
i Pr. 2/1995, s. 12–25.
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6. Podsumowanie

Konsekwencją braku namysłu nad prezentowanym w artykule szczególnym ukła-
dem sytuacyjnym są formułowane twierdzenia, że „zbiegnięciem jest też oddalenie 
się po udzieleniu pomocy ofierze wypadku, gdyż spełnienie tego obowiązku pozostaje 
bez wpływu na istnienie pozostałych, a zwłaszcza pozostania na miejscu wypadku”41. 
Jak starałem się wykazać, sam fakt, że art. 44 p.r.d. statuuje niezależne od siebie obo-
wiązki w żadnym wypadku nie przesądza, że niewykonanie dowolnego z nich jest 
chronione przez art. 178 k.k. O zakresie penalizowanych zaniechań decydować będzie 
wykładnia „zbiegnięcia z miejsca zdarzenia”. Zadaniem artykułu było wykazać, że nie 
może ona doprowadzić do sytuacji, w której dozwolone byłoby stosowanie art. 178 k.k. 
do sprawcy, który wykonał określone w p.r.d. obowiązki chroniące zdrowie i cywil-
noprawne interesy pokrzywdzonego, lecz z obawy przed odpowiedzialnością nie po-
wiadomił o zajściu policji lub nie zaczekał na jej przyjazd. Interpretacja taka byłaby 
bowiem niekonstytucyjna na dwóch polach. Po pierwsze, jako niespełniająca warun-
ków z art. 31 ust. 3 Konstytucji (przydatności, konieczności i proporcjonalności sensu 
stricto). Po drugie, jako naruszająca zasadę równości. Jak dowodziłem, nie ma żadnych 
przekonujących racji, by sprawców przestępstw drogowych (z art. 173, art. 174 oraz 
art. 177) traktować znacząco surowiej od wszystkich pozostałych (którzy nie tylko nie 
muszą o własnym przestępstwie zawiadamiać, ale nawet mogą w pewnym zakresie 
zacierać jego ślady). Brak prawnie relewantnej cechy uzasadniającej różnicowanie im-
plikuje nieposzanowanie art. 32 ust. 1 Konstytucji. Mając to na uwadze, należy uznać 
za niedopuszczalną interpretację zacytowaną powyżej (R.A. Stefańskiego). Jako że nie 
widać obecnie w literaturze i orzecznictwie sądowym podejścia konkurencyjnego, zde-
cydowanie należy zabiegać o odejście od niej.

Zmierzając już ku końcowi wspomnę tylko o jednym jeszcze następstwie propono-
wanej wykładni art. 178 k.k. Konsekwencją jej przyjęcia musi być przeformułowanie 
poglądów na temat chronionych przez przepis dóbr. Interes wymiaru sprawiedliwości 
może być nadal uznawany za przedmiot ochrony na gruncie przepisu. Będzie on jednak 
chroniony tylko ubocznie, w tym znaczeniu, że norma sankcjonująca zaktualizuje się 
wyłącznie, gdy zagrożone będzie jeszcze inne zabezpieczane przez nią dobro. Prawidło-
we funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości będzie w takim ujęciu chronione tylko 
niejako przy okazji.

Na marginesie warto dodać, że wiele z poczynionych w artykule uwag odnosić się 
będzie również do art. 97 k.w. Krytycznie spojrzeć należy na poglądy42 przyjmujące, 
że przepis ten zastosowanie znajdzie w sytuacji analogicznej do będącej podstawą do-
tychczasowych rozważań, zmodyfikowanej jedynie o tyle, że obrażenia pokrzywdzo-
nego nie będą pozwalały na kwalifikowanie czynu z art. 177 k.k. Ustanawianie typów 
wykroczeń również przejść musi test proporcjonalności, a obowiązywanie zasady nemo 
tenetur w postępowaniu wykroczeniowym potwierdzone zostało w odesłaniu z art. 20 
§ 3 k.p.w.o.w.

41  R.A. Stefański, Prawo…, art. 44, teza 16.
42  Ibidem, teza 18.
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*  *  *

Constitutional Limits of Interpretation of „Fleeing from the Scene 
of an Incident”. Comments on the Ground of Article 178 of Criminal Code

Shape of legal regulation concerning penalization of escape from the scene of an accident 
has always caused controversies in the criminal law literature. It was so, both under current 
and earlier Criminal Code. Not surprisingly, since escapes of perpetrators were and still remain 
a big problem. To answer the question of what is a desired (and acceptable) form of the regula-
tion it must be discovered what goods are to be protected by perpetrator remaining at the scene 
of crime. At the same time, perspective should be changed and consequences of certain ob-
ligations imposed on perpetrator examined. In way it is possible to get to a conclusion, what 
should be demanded and what to punish the perpetrator for. The article doesn’t aim to com-
prehensively answer the above question but concentrates on a single, specific issue – colli-
sion between obligations constituted by Article 44 of Road Traffic Act and nemo se ipsum ac-
cusare tenetur rule. It is dubious, whether if the only good threatened by perpetrator’s escape 
is the justice system interest, it is permissible from constitutional (but also teleological) per-
spective, to punish for leaving the scene without notifying the Police about the incident. An-
swering the question should allow to assess whether currently commonly approved interpre-
tation of „escape from the scene of an incident” is in compliance with the Constitution.

Key words: Criminal Code, f leeing from the scene of an incident, traffic incident


