Wymiar sprawiedliwości

Justice

1. Dane o przestępstwach stwierdzonych opracowano według klasyfikacji Kodeksu karnego z 1997 r. obowiązującego
od 1 września 1998 r. (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) i Kodeksu karnego skarbowego obowiązującego od 17 października 1999 r. (ustawa z dnia
10 września 1999 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 408, z późn. zm.) lub
innych ustaw szczególnych.
Artykuły kodeksu karnego dotyczące rodzajów przestępstw
wymienionych w tablicy 1 (14) na str. 26:
• przeciwko życiu i zdrowiu – art. 148–162,
• przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji – art. 163–180,
• przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania – art.
189–196,
• przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – art. 197–205,
• przeciwko rodzinie i opiece – art. 206–211,
• przeciwko czci i nietykalności cielesnej – art. 212–217,
• przeciwko mieniu – art. 278–295,
• przeciwko wiarygodności dokumentów — kradzież lub przywłaszczenie dokumentu tożsamości — art. 275 § 1.
2. Przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego
w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono,
że jest przestępstwem. Przestępstwo – zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. – jest to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia prywatnego, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym – jest to przestępstwo skarbowe.
U w a g a. Dane o przestępstwach stwierdzonych od 2014 r.
nie obejmują czynów karalnych popełnionych przez nieletnich.
Zgodnie z obowiązującą metodologią stwierdzenie popełnienia
czynów karalnych przez nieletnich dokonywane jest w postępowaniu sądowym po uprzednim przekazaniu przez Policję akt
w sprawach nieletnich do sądu rodzinnego. W związku z tym
dane nie są w pełni porównywalne z danymi za lata poprzednie.
Przestępstwo stwierdzone w zakończonym postępowaniu
przygotowawczym, w którym ustalono przynajmniej jednego podejrzanego, jest to przestępstwo wykryte.
Informacje o przestępstwach stwierdzonych i wskaźnikach
wykrywalności sprawców przestępstw opracowano na podstawie
Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.
3. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest
to stosunek liczby przestępstw wykrytych w danym roku (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw
stwierdzonych w danym roku, powiększonej o liczbę przestępstw
stwierdzonych w podjętych postępowaniach, a umorzonych w latach poprzednich z powodu niewykrycia sprawców.
4. Wpływ spraw do sądów oznacza liczbę spraw, które zostały wniesione do sądów powszechnych w celu rozpatrzenia
w postępowaniu sądowym.
W ramach struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego działają sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe.
5. Sprawy (postępowania) załatwione lub zakończone w danym
roku obejmują również sprawy niezałatwione w latach poprzednich.
6. Tryb postępowania wobec nieletnich przed sądem wynika
z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969).
Zmiany dokonane w ustawie, które weszły w życie z dniem
2 stycznia 2014 r. zniosły dwuetapową procedurę postępowania
sądów wobec nieletnich. Zgodnie z obowiązującą jednoetapową procedurą sąd prowadzi postępowanie i orzeka w sprawach,
w których zachodzi podejrzenie demoralizacji lub popełnienia
czynu karalnego przez nieletniego.

1. Data concerning crimes ascertained have been prepared in
accordance with the classification of the Criminal Code of 1997,
in force since 1 September 1998 (the Act of 6 June 1997, Journal
of Laws 2020 item 1444, as amended), the Fiscal Penal Code, in
force since 17 October 1999 (the Act of 10 September 1999, Journal of Laws 2021 item 408, as amended) or other specific acts.
Articles of the Criminal Code on the types of crimes listed in
the table 1 (14) on page 26:
• against life and health – Art. 148–162,
• against public safety and safety in transport – Art. 163–180,
• against freedom, freedom of conscience and religion – Art.
189–196,
• against sexual freedom and morals – Art. 197–205,
• against the family and guardianship – Art. 206–211,
• against good name and personal integrity – Art. 212–217,
• against property – Art. 278–295,
• against the reliability of documents — theft or appropriation
of identification — Art. 275 § 1.
2. Crime ascertained is an event which after the completion
of preparatory proceedings, was confirmed as a crime. Under the
Criminal Code of 1997 crime is a felony or misdemeanour prosecuted upon by public accusation or private accusation, under the
Fiscal Penal Code – is a fiscal offence.
N o t e. Data on crimes ascertained since 2014 do not include
punishable acts committed by juveniles. In accordance with the
existing methodology, the specification of the number of juveniles
committing punishable acts takes place during court proceedings
after the Police provides records in juvenile cases to the family
court. Thus data are not fully comparable with the data for
previous years.
A crime ascertained in completed preparatory proceeding, in
which at least one suspect was found is a detected crime.
Information regarding crimes ascertained and rates of detectability of delinquents in crimes ascertained has been prepared on
the National Police Information System.
3. The rate of detectability of delinquents is the relation of
the number of crimes detected in a given year (including those
detected after resumption following discontinuance) to the total
number of crimes ascertained in a given year, plus the number of
crimes recorded in commenced proceedings and discontinued in
previous years due to undetected delinquents.
4. Incoming cases are the number of cases that were filed in
common courts for consideration in a court proceedings.
Appeal, regional and district courts function within the framework of the organizational structure of common courts.
5. Resolved cases and completed proceedings in a given
year also include the cases unresolved from previous years.
6. Court proceedings against juveniles are based on the Act
of 26 October 1982 on Proceedings Involving Juveniles (Journal
of Laws 2018 item 969).
Amendments to the law entered into force as of 2 January
2014 abolished the two-stage court proceedings against juveniles. According to the valid single-stage procedure the court conducts the proceedings and adjudges cases in which there is a
suspicion of demoralization or committing of punishable act by
a juvenile.

