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ograniczenia podstaw roszcze! odszkodowawczych regulowanych w rozdziale 58. k.p.k., nale"y 
oceni# jednoznacznie negatywnie. Proponowana regulacja uniemo"liwi dochodzenie w ramach
post$powania karnego odpowiedzialno%ci za szkody wyrz&dzone stosowaniem %rodków karnych, 
takich jak np. zakaz wykonywania zawodu, obowi&zek powstrzymywania si$ od przebywania w 
okre%lonych %rodowiskach lub miejscach, zakaz prowadzenia pojazdów, których dolegliwo%# dla 
jednostki jest niekiedy wi$ksza ni" samej kary. Ponadto dochodzenie odpowiedzialno%ci za 
nies'uszne stosowanie innych ni" zatrzymanie %rodków przymusu procesowego b$dzie mo"liwe 
tylko na drodze cywilnoprawnej. W ocenie HFPC po"&danym, z punktu widzenia ochrony praw 
jednostki, by'oby równie" pozostawienie terminu przedawnienia w wymiarze typowym dla 
roszcze! cywilnoprawnych, tj. 3 lat. 
 
7. Propozycja penalizacji sk'adania fa'szywych zezna! maj&cych s'u"y# za dowód w post$powaniu 
s&dowym lub w innym post$powaniu prowadzonym na podstawie ustawy z obawy przed 
odpowiedzialno%ci& karn& gro"&c& zeznaj&cemu lub jego najbli"szym (projektowany art. 233 § 1a 
k.k.) uniemo"liwi %wiadkowi realizacj$ przys'uguj&cego mu prawa do obrony. W sytuacji, gdy 
b$dzie on jednocze%nie sprawc& przest$pstwa, zostanie zmuszony do dostarczenia organom 
wymiaru sprawiedliwo%ci informacji mog&cych by# przedmiotem przedstawionych mu pó(niej 
zarzutów. Wydaje si$ to sprzeczne z ustanowion& w art. 74 k.p.k. wolno%ci& od samooskar"ania 
(zasad& nemo se ipsum accusare tenetur). 
 
8. Opiniowany projekt nie zmienia przepisów transponuj&cych Dyrektyw$ 2010/64/UE. Jego 
przyj$cie w zaproponowanym kszta'cie b$dzie jednak prowadzi'o do powstania dodatkowych 
problemów praktycznych w zakresie dost$pno%ci przet'umaczonych poucze! o uprawnieniach. 
 
9. Proponowane zmiany w zakresie dost$pu do akt post$powania przygotowawczego w cz$%ci 
dotycz&cej wniosku o zastosowanie lub przed'u"enie stosowania tymczasowego aresztowania, 
przewiduj&ce mo"liwo%# zachowania w tajemnicy okoliczno%ci umo"liwiaj&cych ujawnienie 
to"samo%ci %wiadka lub osób jemu najbli"szych, s& sprzeczne z art. 7 ust. 1 Dyrektywy 
2012/13/UE. Artyku' ten przewiduje bezwzgl$dny obowi&zek udost$pnienia dokumentów, 
b$d&cych w posiadaniu w'a%ciwych organów, maj&cych istotne znaczenie dla skutecznego 
zakwestionowania legalno%ci zatrzymania lub aresztowania. 
 
10. Proponowana nowelizacja mog'aby stanowi# szans$ na wdro"enie przepisów Dyrektywy 
2013/48/UE, szansy tej jednak nie wykorzystuje. W obecnym kszta'cie, w zakresie w jakim uchyla 
art. 80a Kodeksu post$powania karnego, wr$cz oddala polskie prawo od standardów wynikaj&cych 
z tej Dyrektywy. Ograniczaj&c dost$p do pomocy prawnej na etapie post$powania s&dowego, 
nowelizacja ogranicza równie" efektywny dost$p do obro!cy. 
 
11. Proponowana nowelizacja obni"a gwarancje dla pokrzywdzonych poprzez uchylenie art. 87a. 
Po wprowadzeniu tej zmiany polskie prawo nie b$dzie w pe'ni realizowa'o standardu zawartego w 
art. 13 Dyrektywy 2012/29/UE.  
 
12. Uzasadnienie opiniowanej nowelizacji k.p.k. nie zawiera – w odró"nieniu od projektu 
nowelizacji k.p.k. opracowanego przez Komisj$ Kodyfikacyjn& Prawa Karnego – odr$bnej analizy 
po%wi$conej ocenie zgodno%ci projektowanych rozwi&za! ze standardami wynikaj&cymi z 
Europejskiej Konwencji Praw Cz'owieka i orzecznictwa Europejskiego Trybuna'u Praw Cz'owieka. 
Kompatybilno%# tworzonego prawa z Konwencj& jako ratyfikowan& umow& mi$dzynarodow& i 
cz$%ci& unijnego aquis jest obligatoryjna. Mo"e by# tak"e jednym z elementów prowadz&cych do 
zmniejszenia liczby wyroków ETPC w sprawach polskich. Polska znajduje si$ bowiem na szóstym 
miejscu w%ród Pa!stw obj$tych jurysdykcj& Trybuna'u pod wzgl$dem liczby orzecze! 
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stwierdzaj&cych naruszenie Konwencji i plasuje si$ tu" za Turcj&, W'ochami i Rosj&, Rumuni& i 
Ukrain&. 

 
13. Mimo, i" w uzasadnieniu projektu w kilku miejscach odwo'ywano si$ do orzecznictwa 
Trybuna'u, trudno oprze# si$ wra"eniu, "e czyniono to w sposób wybiórczy. Najwi$ksze 
w&tpliwo%ci z punktu widzenia standardów ETPC budz& zmiany dotycz&ce tymczasowego 
aresztowania – art. 258 § 2 oraz art. 249a § 2 k.p.k. Zgodnie bowiem z ugruntowan& lini& 
orzecznicz& Europejskiego Trybuna'u Praw Cz'owieka, realne prawdopodobie!stwo wymierzenia 
surowej kary pozbawienia wolno%ci samo w sobie nie stanowi „w'a%ciwych i wystarczaj&cych” 
przes'anek stosowania izolacyjnego %rodka zapobiegawczego przez d'ugie okresy czasu. Po wej%ciu 
w "ycie proponowanego art. 249a § 2 k.p.k., stawiaj&cego prokuratora w uprzywilejowanej pozycji 
wzgl$dem osoby aresztowanej, Polska b$dzie za% nara"ona na przegrywanie spraw przed 
Trybuna'em ze wzgl$du na naruszenia zasady „równo%ci broni” wynikaj&cej z art. 5 Konwencji. 
 
1. Uwagi ogólne 
 

W dniu 27 stycznia 2015 r. do Sejmu wp'yn&' rz&dowy projekt nowelizacji kodeksu post$powania 
karnego (druk sejmowy nr 207; dalej jako: „projekt”). Jak wskazano w uzasadnieniu 
„projektodawca uzna' za stosowne przywróci# obowi&zuj&cy do dnia 30 czerwca 2015 r. mieszany 
kontradyktoryjno-inkwizycyjny model post$powania jurysdykcyjnego oraz funkcjonalnie z nim 
po'&czony rozpoznawczy charakter post$powania przygotowawczego, przewiduj&cy utrwalenie 
dowodów”. 

Punktem odniesienia w tak zarysowanym celu projektu jest ustawa z dnia 27 wrze%nia 2013 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks post$powania karnego oraz niektórych innych ustaw1  (dalej jako:  
„ustawa z 27 wrze%nia 2013 r.”) . Mimo i" projektodawca wskazuje, "e projekt „nie stanowi 
ca'kowitego odwrócenia zmian wprowadzonych na mocy” tej ustawy, jednak z ca'& pewno%ci& 
prowadzi do zmiany najwa"niejszego elementu, na którym oparta by'a reforma procesu karnego, 
która wesz'a w "ycie 1 lipca 2015 r.2 

Helsi!ska  Fundacja Praw Cz'owieka (HFPC, Fundacja) w sierpniu 2012 r. przedstawi'a opini$ w 
przedmiocie projektowanych wówczas zmian w procedurze karnej3 (dalej jako:  „opinia HFPC z 
sierpnia 2012 r.”). Wskazywali%my przy tym na szereg w&tpliwo%ci zwi&zanych z projektowan& 
nowelizacj&. Po uchwaleniu ustawy, w okresie jej vacatio legis, ponowili%my te w&tpliwo%ci 
argumentuj&c m.in., "e powodzenie reformy zale"y w du"ej mierze od prawid'owego 
przygotowania do jej wej%cia w "ycie, m.in. zapewnienia odpowiednich stawek dla obro!ców, 
opracowania adekwatnych regulacji bieg'ych s&dowych czy dostosowania organizacji prokuratury 
do nowych wyzwa! z tym zwi&zanych4. 

Projektodawca bez odpowiedniego zbadania praktyki stosowania zmian wprowadzonych ustaw& z 
27 wrze%nia 2013 r. proponuje rozwi&zania zmierzaj&ce w odwrotnym kierunku, od tych które 
obowi&zuj& od 1 lipca 2015 r. W uzasadnieniu opiniowanego projektu nie wskazano przy tym 

                                                             
1 Dz. U. poz. 1247, z pó(n. zm. 
2 Wskazuje na to równie" wiceminister M. Warcho', który podczas posiedzenia plenarnego Sejmu w dniu 9 lutego 

2016 r. stwierdzi', "e „cofni!cie tej reformy ju" teraz, po pierwszym kwartale jej obowi#zywania, jest nakazem 
prawnym, nakazem moralnym i wyrazem realizmu wobec spo$ecze%stwa i wobec wymiaru sprawiedliwo&ci”.  

3 Opinia dost$pna jest na stronie: http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2013/03/Opinia-
KPK-lipiec-2012.pdf.  

4 Por.: Barbara Grabowska-Moroz, „Reforma procesu karnego – oczekiwania i obawy, szanse i zagro"enia”, analiza 
dost$pna jest na stronie: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/03/hfpc-analizy-i-rekomendacje-42015.pdf.  
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kompletnych danych potwierdzaj&cych tez$ o „kl$sce”5 ustawy z 27 wrze%nia 2013 r.6, a tym 
samym potrzebie kolejnej nowelizacji kodeksu post$powania karnego w tak krótkim czasie. 

Pomimo braku pe'nym danych statystycznych7, przy braku ukszta'towanego orzecznictwa w tym 
zakresie, jak równie" przy braku mo"liwo%ci zastosowania w praktyce niektórych przepisów przez 
prokuratur$ czy s&dy, projektodawca (Rada Ministrów) podj&' decyzj$ o zmianie brzmienia tych 
przepisów. Jak dotychczas trudno jednoznacznie oceni#, w jaki sposób s&dy interpretuj& art. 167 
k.p.k., na którego zmianie opiera si$ ca'o%# projektowanych zmian. Nie wypracowana zosta'a 
jakakolwiek linia orzecznictwa s&dów (np. zweryfikowana przez orzecznictwo s&dów 
rozpatruj&cych apelacje od wyroku) dotycz&ca sposobu interpretacji „wyj&tkowych wypadków, 
uzasadnionych szczególnymi okoliczno%ciami, które pozwala'y s&dowi na dopuszczenie i 
przeprowadzenie dowodu z urz$du. 

Niepokoj&cy wydaje si$ równie" dotychczasowy sposób procedowania w przedmiocie 
opiniowanego projektu. Poprzednia nowelizacja kodeksu post$powania karnego poprzedzona 
zosta'a szerokimi konsultacjami spo'ecznymi jeszcze na etapie jej projektowania przez Komisj$ 
Kodyfikacyjn& Prawa Karnego8. Tymczasem opiniowany projekt zosta' wpisany do wykazu prac 
legislacyjnych RM9 w dniu 7 grudnia 2015 r., za% w dniu 14 stycznia 2016 r. zosta' przyj$ty przez 
RM i skierowany do Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza. 

Co wi$cej, projektodawca przewiduje, "e opiniowany projekt wejdzie w "ycie z dniem 1 kwietnia 
2016 r., tj. nieca'e 4 miesi&ce po jego skierowaniu do Parlamentu. Oznacza to, "e planuje si$, aby 
kolejna obszerna reforma procedury karnej wesz'a w "ycie na krócej ni" 12 miesi$cy po wej%ciu w 
"ycie poprzedniej nowelizacji, nad któr& prace prowadzono ponad 3 lata. Taka praktyka 
prowadzenia procesu legislacyjnego stanowi zagro"enie dla konstytucyjnej warto%ci, jak& jest 
pewno%# prawa. 

Jak wielokrotnie wskazywano tworzenie dobrego prawa wymaga odpowiednio du"o czasu. 
Prawdopodobie!stwo pope'nienia b'$du przez ustawodawc$ jest znacznie wi$ksze w przypadku 
projektu procedowanego pospiesznie. Zapewnieniu odpowiedniej jako%ci prawa s'u"y zatem 
prowadzenie szerokich konsultacji, przy jednoczesnym bie"&cym prowadzeniu tzw. oceny wp'ywu, 
tj. weryfikacji, jak dotychczasowe regulacje s& stosowane w praktyce. Tymczasem, bez podania 
jakiegokolwiek przekonuj&cego uzasadnienia, zdecydowano o prowadzeniu projektu „trybem 
szczególnym”10 z pomini$ciem konsultacji, mimo "e obowi&zek ich przeprowadzenia wynika z 
                                                             
5 Wiceminister M. Warcho' – podczas posiedzenia plenarnego Sejmu w dniu 9 lutego 2016 r. - oceni', "e wej%cie w 

"ycie przepisów poprzedniej nowelizacji k.p.k. „spowodowa'o gwa'towne obni"enie, spadek si'y ofensywnej 
wymiaru sprawiedliwo%ci”. 

6 W ocenie skutków regulacji – w zakresie analizy dotycz&cej kosztów przyznania oskar"onemu obro!cy z urz$du – 
wskazano, "e do liczby 12 385 wniosków o ustanowienie obro!cy z urz$du (z'o"onych w ci&gu 4 miesi$cy od 
wej%cia w "ycie reformy) „nale"y doda# ok. 8000 wniosków, , które nale"y szacowa#, "e wp'yn$'y w miesi&cach 
listopad – grudzie! 2015 r. (w chwili obecnej brak jeszcze takich danych)” (s. 30 uzasadnienia projektu). W 
trakcie pierwszego czytania projektu, przedstawiciel projektodawcy jako punkt odniesienia wskaza' na liczb$ 
wniesionych aktów oskar"enia: „Jak wskazuj& pierwsze wyniki, wnioski z ostatniego pó'rocza, liczba aktów 
oskar"enia zmniejszy'a si$ w stosunku do drugiego pó'rocza ubieg'ego roku o niemal 50% w s&dach okr$gowych i 
o prawie 65% w s&dach rejonowych”.  

7 Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwo%ci zawieraj&cy m.in. bazy statystyczne nie zawiera jeszcze danych 
za IV kwarta' 2015 r. (por: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2015/) tym 
samym niemo"liwe by'o równie" ich przeanalizowanie przez projektodawc$. 

8 Wskazuj& na to równie" autorzy opiniowanego projektu: „Ten spadek dynamiki oskar"ania jest wynikiem tego 
modelu, modelu wprowadzonego w sposób arefleksyjny, w sposób irracjonalny, modelu, nad którym dyskusja 
przeprowadzana by!a przez 3 lata: od 2010 r. pocz"wszy, do 2013 r., kiedy sko#czono prace” (wypowied( 
wiceministra M. Warcho'a podczas posiedzenia Sejmu w dniu 9 lutego 2016 r.). 

9 Projekt nr UA5. 
10 § 98 i 99 uchwa'y nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa(dziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

poz. 979). 
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Regulaminu pracy Rady Ministrów. Obowi&zek przeprowadzenia takich konsultacji i uzgodnie! 
jest tym wa"niejszy, im bardziej istotna jest projektowana zmiana prawa, w szczególno%ci je%li 
wywiera# b$dzie wp'yw na prawa i wolno%ci. 

Wydaje si$ równie", "e projektowane zmiany procedury karnej powinny dopiero skutkowa#, nie za% 
by# poprzedzone, zmianami w ustroju i organizacji prokuratury. Tymczasem ustawa z 28 stycznia 
2016 r. – Prawo o prokuraturze zosta'a uchwalona przy nieznanym ostatecznym kszta'cie procedury 
karnej – obowi&zuj&cej ustawie z 27 wrze%nia 2013 r. oraz jej rych'ej nowelizacji. Taki sposób 
procedowania nie daje gwarancji, "e w trakcie prac nad opiniowanym projektem, nie oka"e si$, i" 
powsta'a konieczno%# nowelizacji Prawa o prokuraturze. 

Helsi!ska Fundacja Praw Cz'owieka pragnie równie" wskaza# na niezwykle sk&pe – ogólnikowe i 
wybiórcze – uzasadnienie opiniowanego projektu. 

 

2. Kontradyktoryjno$% 

 

Helsi!ska Fundacja Praw Cz'owieka w opinii z sierpnia 2012 r. wskazywa'a, "e wzmocnienie 
kontradyktoryjno%ci post$powania s&dowego powinno wi&za# si$ ze zwi$kszeniem zasobów 
finansowych na funkcjonowanie systemu pomocy prawnej z urz$du. Zaniechanie w tym zakresie – 
jak wskaza'a HFPC, „mo"e doprowadzi# do zwi$kszenia realnej dysproporcji pozycji stron w 
post$powaniu karnym, np. w sytuacji gdy strony s'abszej nie b$dzie sta# na przeprowadzenie tzw. 
opinii prywatnej”. Dlatego te" Fundacja wyrazi'a w&tpliwo%#, czy wzmocnienie 
kontradyktoryjno%ci post$powania s&dowego rzeczywi%cie doprowadzi do usprawnienia 
post$powania i osi&gni$cia prawdy materialnej.  

Weryfikacja w&tpliwo%ci wyra"onych przez HFPC wymaga jednak czasu oraz wi$kszego zakresu 
danych obrazuj&cych to, w jaki sposób art. 167 k.p.k. (w brzmieniu nadanym przez ustaw$ z 27 
wrze%nia 2013 r.) funkcjonuje w praktyce orzeczniczej s&dów. Nie czekaj&c na takie dane, w 
oparciu o ogólne za'o"enia teoretyczne wyra"one w uzasadnieniu projektu, projektodawca wskazuje 
potrzeb$ przywrócenia aktywniejszej roli s&du w toku procesu. Nie jest przy tym jasne na ile 
aktywno%# s&du w sprawach karnych zosta'a rzeczywi%cie ograniczona. 

Co wi$cej, projektodawca ograniczaj&c si$ do zmian ustawy procesowej, nie wprowadza 
postulowanych przez HFPC zmian maj&cych na celu zabezpieczy# prawid'owy tok post$powania, 
jak np. odpowiednie stawki obro!cze czy uregulowanie statusu bieg'ych s&dowych. 

Projektodawca wskazuje w uzasadnieniu, "e modyfikacja art. 167 k.p.k. („Dowody przeprowadza 
si! na wniosek stron albo z urz!du”) zmierza do „zapewnienia w maksymalnym stopniu zgodno%ci 
ustale! faktycznych w perspektywie zasady prawdy materialnej, jak równie" zwi$kszenia 
efektywno%ci %cigania”. W ocenie HFPC, przy projektowaniu opiniowanej zmiany nale"y mie# 
jednak na uwadze szereg zastrze"e! wynikaj&cych z dotychczasowej praktyki stosowania tego 
przepisu. Chodzi w szczególno%ci o sytuacje, w której s&d przejmuje de facto wszelk& inicjatyw$ 
dowodow& ze wzgl$du na bierno%# stron post$powania – zarówno prokuratury (reprezentowanej 
przez tzw. prokuratora sesyjnego), jak równie" obro!cy z urz$du. 

Po pierwsze, sytuacja, w której s&d, który przejmuje funkcj$ dowodzenia, mo"e mie# prze'o"enie na 
procent spraw, w których dochodzi do wydania wyroków skazuj&cych. Po drugie, niczym 
nieograniczona inicjatywa dowodowa s&du mo"e w sposób nieuzasadniony prowadzi# do 
wyd'u"enia post$powania karnego. 
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3. Formy konsensualne 

 
Rz&dowy projekt nowelizacji Kodeksu post$powania karnego, odchodz&c od kontradyktoryjnego 
modelu procesu karnego, zaw$"a stosowanie konsensualnych form zako!czenia post$powania. 
Zaw$"enie to jest jedynie cz$%ciowe – nie stanowi ono bowiem powrotu do stanu prawnego sprzed 
1 lipca 2015 r. Projektodawca ogranicza mo"liwo%# zastosowania wniosku o skazanie bez rozprawy 
(art. 335 k.p.k.) w stosunku do wszystkich wyst$pków11 oraz dobrowolnego poddania si$ karze (art. 
387 k.p.k.) do przest$pstw zagro"onych kar& nieprzekraczaj&c& 15 lat pozbawienia wolno%ci (przed 
1 lipca 2015 r. instytucje te znajdowa'y zastosowanie do wszystkich wyst$pków). 
 
Proponowane przez Komisj$ Kodyfikacyjn& Prawa Karnego rozszerzenie stosowania art. 387 k.p.k. 
na wszystkie przest$pstwa12 spotka'o si$ z negatywn& opini& Helsi!skiej Fundacji Praw Cz'owieka 
w stanowisku z sierpnia 2012 r. Fundacja zwróci'a wówczas uwag$ na niebezpiecze!stwo, jakie 
niesie za sob& zbyt automatyczne korzystanie z form konsensualnych przez organy wymiaru 
sprawiedliwo%ci, które jest nie do pogodzenia z zasad& prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.) – 
zasad& o charakterze nadrz$dnym, której podporz&dkowane s& inne zasady procesu karnego. 
 
Zgodnie bowiem z zasad& prawdy materialnej nale"y za'o"y#, "e prawda ta jest obiektywnie 
poznawalna13. Nale&y jednak z ca!" stanowczo$ci" podkre$li%, i& obok obiektywnej zdolno$ci 
do poznania prawdy przez organy wymiaru sprawiedliwo$ci, przynajmniej tak samo istotna 
jest wola jej poznania. 
 
Zdaniem HFPC, podkre%lenia wymaga nadrz$dno%# d&"enia do prawdy materialnej nad szybko%ci& 
prowadzonego post$powania. Praktyka organów wymiaru sprawiedliwo%ci id&ca w przeciwnym 
kierunku stanowi'aby naruszenie prawa do rzetelnego procesu okre%lonego w art. 45 Konstytucji 
RP oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz'owieka. Zasada prawdy materialnej nakazuje 
bowiem uzna# za niedopuszczalne porozumienia stron, moc& których mia'oby zapa%# orzeczenie na 
podstawie ustale! niezgodnych z rzeczywisto%ci&. Dlatego te", umowy procesowe jako przejaw 
dyspozycyjno%ci stron musz& by# poddane pe'nej kontroli s&du, który ma obowi&zek badania 
przedmiotu procesu niezale"nie od woli i zachowania si$ tych"e stron14. Ponadto – w celu realizacji 
zasady prawdy – kontrola s&du musi mie# charakter rzeczywisty i efektywny. 
 
Helsi!ska Fundacja Praw Cz'owieka w opinii z sierpnia 2012 r. wyrazi'a przekonanie, "e 
nale"a'oby raczej zadba# o rozpropagowanie stosowania form konsensualnych w sprawach 
drobniejszych, a wi$c skupi# si$ na poprawie funkcjonowania tych instytucji w jej dotychczasowym 
kszta'cie. Dlatego te" HFPC pozytywnie ocenia obecnie proponowane zmiany ograniczaj"ce 
mo&liwo$% stosowania wniosku o skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolnego 
poddania si' karze (art. 387 k.p.k.).  
 
W kontek%cie form konsensualnych wspomnie# nale"y równie" o art. 59a k.k., pozwalaj&cemu na 
umorzenie post$powania karnego (na wniosek pokrzywdzonego) wobec sprawcy okre%lonych 

                                                             
11 W tre%ci art. 335 k.p.k. projektodawca dodaje jedynie warunek pozwalaj&cy na skorzystanie z dobrodziejstwa art. 

335 k.p.k., aby postawa oskar"onego wskazywa'a, "e cele post$powania zostan& osi&gni$te – co nale"y oceni# 
pozytywnie. 

12 Zanim zmiany proponowane przez KKPK wesz'y w "ycie, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 396) rozszerzy'a stosowanie art. 335 § 1 k.p.k. w 
okre%lonych sytuacjach na wszystkie przest$pstwa. 

13 M. Cie%lak, Polska Procedura Karna. Podstawowe za$o"enia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 320 i n., 324. 
14 B. Bie!kowska, P. Kruszy!ski (red.), C. Kulesza, P. Piszczek, Wyk$ad prawa karnego procesowego, Bia'ystok 

2004, s. 94. 
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wyst$pków, który nie by' uprzednio skazany za przest$pstwo umy%lne z u"yciem przemocy, 
pojedna' si$ z pokrzywdzonym, w szczególno%ci w wyniku mediacji i naprawi' szkod$ lub 
zado%#uczyni' wyrz&dzonej krzywdzie. Rz"dowy projekt nowelizacji k.p.k. uchyla art. 59a 
k.p.k., co – w ocenie HFPC – tak&e zas!uguje na pochwa!'. Nieponoszenie przez sprawc' 
jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci prawnokarnej w warunkach tego przepisu wydaje si' zbyt 
daleko id"ce.  
 
4. Zasady stosowania tymczasowego aresztowania 
 
Projekt w zakresie podstaw stosowania tymczasowego aresztowania wraca do poprzedniej tre%ci art. 
258 § 2 k.p.k. (tzn. sprzed nowelizacji, która wesz'a  w "ycie w dniu 1 lipca 2015 r.). Oznacza to po 
pierwsze powrót do ni"szego wymiaru kary orzeczonej przez s&d pierwszej instancji jako podstawy 
stosowania tymczasowego aresztowania (obecny stan prawny:  kara pozbawienia wolno%ci wy&sza 
ni& 3 lata; proponowana zmiana - kara pozbawienia wolno%ci nie ni&sza ni& 3 lata)15. Po drugie i 
najwa"niejsze, projektowana zmiana ma na celu wyra(niejsze zaakcentowanie samodzielno%ci 
przes'anki zastosowania %rodka zapobiegawczego z uwagi na zagro"enie surow& kar&16. Obie te 
propozycje uzna% nale&y z ca!" pewno$ci" za niepo&"dane.  
 
Helsi!ska Fundacja Praw Cz'owieka wielokrotnie wskazywa'a17, "e to w'a%nie tre%# art. 258 § 2 
k.p.k. stanowi przyczyn$ znacznej liczby przypadków przewlek'ego stosowania tymczasowego 
aresztowania w Polsce. Przes'anka szczególna w postaci gro"&cej oskar"onemu surowej kary jest 
bowiem, spo%ród wszystkich podstaw stosowania okre%lonych w art. 258 k.p.k., faktycznie 
naj'atwiejsza do wykorzystania  w uzasadnieniu postanowienia o zastosowaniu i przed'u"aniu tego 
najsurowszego %rodka zapobiegawczego. Pozosta'e przes'anki wymagaj& bowiem wykazania 
istnienia pewnych stanów faktycznych je uprawdopodabniaj&cych. I tak obawa ucieczki lub 
ukrywania si$ oskar"onego, a tak"e obawa,  "e oskar"ony b$dzie nak'ania' do sk'adania fa'szywych 
zezna! lub wyja%nie! lub w inny bezprawny sposób utrudnia' post$powanie karne  (art. 258 § 1 
k.p.k.) musi by#, na co wyra(nie wskazuje doktryna,  udokumentowana dowodowo.18  To samo 
dotyczy przes'anki tymczasowego aresztowania okre%lonej w § 3 art. 258 k.p.k. – obawa 
pope'nienia przez oskar"onego przest$pstwa przeciwko "yciu, zdrowiu lub bezpiecze!stwu 
powszechnemu. W przypadku formu'owania ka"dej z tych przes'anek ustawodawca u"y' okre%lenia 
„uzasadniona obawa”, co wskazuje w sposób oczywisty i na potrzeb$ i na mo"liwo%# uzasadnienia 
tej"e obawy przez s&d w uzasadnieniu postanowienia. 
 
Tymczasem redakcja przepisu § 2 art. 258 k.p.k. (obowi&zuj&ca do 30 czerwca 2015 r. i 
proponowana w niniejszej nowelizacji) jest wyra(nie odmienna od zastosowanej w ww. przepisach. 
Projektodawca u"ywa tu równie" sformu'owania „uzasadniona”, ale kieruje je nie pod adresem 
jakiej% konkretnej „obawy” dotycz&cej zabezpieczenia prawid'owego toku post$powania lub 
pope'nienia przez oskar"onego nowego, ci$"kiego przest$pstwa (art. 249 § 1 k.p.k.), lecz „potrzeby 
zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawid'owego toku 
post$powania”.  Istota ró"nicy tych sformu'owa! polega na tym, "e przepisy § 1 i 3 wskazuj& na 
przysz'e i hipotetyczne (ale konkretne) zachowania oskar"onego, a przepis § 2 wskazuje podstaw' 
stosowania tymczasowego aresztowania niezale&n" od mo&liwych w przysz!o$ci zachowa# 
oskar&onego, a uzale&nion" jedynie od uznania s"du, &e wymierzona w przysz!o$ci kara mo&e 
by% surowa (ewentualnie przy areszcie mi$dzyinstancyjnym – decyduje wysoko%# orzeczonej kary 

                                                             
15 Zmiana ta nie zosta'a w "aden sposób uzasadniona przez projektodawc$. 
16 Uzasadnienie projektu, s. 14. 
17 W tym równie" w opinii z sierpnia 2012 r. do projektu nowelizacji Kodeksu post$powania karnego. 
18 Por. P. Hofma!ski , E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks post!powania karnego. Komentarz, tom I, Warszawa 2011, s. 

1439 – 1441 . Tam te" podana szczegó'owa literatura. 



 8 

- nie ni"sza ni" 3 lata). Ta w'a%nie ró"nica – swoboda decyzji s&du przy stwierdzaniu (w 
konkretnych warunkach progowych, tj. gdy górna granica kary pozbawienia wolno%ci za 
przest$pstwo zarzucane oskar"onemu wynosi  8 lat lub zosta' on skazany przez s&d pierwszej 
instancji na co najmniej 3 lata), "e istnieje potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w § 
2 i brak tej swobody w pozosta'ych paragrafach art. 258 k.p.k. powoduje, i" s&dowi cz$sto 'atwiej i 
wygodniej wskaza# t$ podstaw$ stosowania najsurowszego %rodka zapobiegawczego. Trudniej 
bowiem wskaza# w uzasadnieniu postanowienia dotycz&cego tymczasowego aresztowania dowody 
lub poszlaki ewentualnego przysz'ego zachowania si$ oskar"onego ni" stwierdzi#, "e grozi mu 
surowa kara, zw'aszcza przy wysokich granicach zagro"enia przewidzianych przez ustaw$ za dany 
czyn. Nie dziwi wi$c, "e s&dy bardzo cz$sto pos'uguj& si$ w'a%nie t& podstaw& szczególn& tak"e 
przy przed'u"aniu tymczasowego aresztowania w d'ugotrwa'ych procesach.19    
 
Nadu"ywanie w praktyce przepisu art. 258 § 2 k.p.k. stanowi'o m.in. przyczyn$ zmian w jego tre%ci 
w ustawie obecnie obowi&zuj&cej. W uzasadnieniu do ówcze%nie projektowanych zmian 20 
wskazano nawet, "e w praktyce dochodzi do automatycznego niejako stosowania tymczasowego 
aresztowania z uwagi na orzeczon& lub gro"&c& kar$, bez analizy, jak si$ to ma do obaw 
wskazanych w § 1. Maj&c na uwadze powy"sze zastrze"enia co do poprzedniego (a obecnie 
ponownie planowanego) rozwi&zania zawartego w art. 258 k.p.k projektodawca, co prawda w § 2, 
utrzyma' rozwi&zanie, zak'adaj&ce istnienie powodu do stosowania %rodka zapobiegawczego z racji 
orzeczonej ju", ale nieprawomocnie, kary pozbawienia wolno%ci okre%lonego rozmiaru lub 
zagro"enia t& kar& z uwagi na zarzut zbrodni b&d( powa"nego wyst$pku, ale te" wyra(nie  powi&za' 
podstawy, o jakich mowa w § 2, z okre%lon& obaw&, wskazan& w § 1 art. 258 k.p.k. Tym samym jej 
stosowanie uczyni' nieco mniej arbitralnym. Powrót do tego samego rozwi"zania stanowi 
zdecydowany krok wstecz i prowadzi do os!abienia gwarancji oskar&onego/podejrzanego, co 
jest szczególnie niepokoj"ce w odniesieniu do tak wa&nego dobra prawnego, jakim jest 
wolno$% osobista. 
 
5. Uchylenie art. 168a k.p.k. – „owoce zatrutego drzewa” 
 
W art. 1 pkt 31 projektu proponuje si$ uchylenie aktualnie obowi&zuj&cego przepisu art. 168a k.p.k. 
Przepis ten wprowadzony ustaw& z 27 wrze%nia 2013 r. przewiduje, "e niedopuszczalne jest 
przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów post$powania karnego za pomoc& 
czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego. 
 
W uzasadnieniu projektu wskazuje si$, "e regulacja ta jest zb$dna, „gdy" wprowadza bardzo szeroki 
zakres zakazu dowodowego, niezale"nie od okoliczno&ci jego uzyskania. W tym stanie rzeczy celowe 
jest ocenianie ka"dej sytuacji in casu, z uwzgl!dnieniem wszystkich aspektów sprawy, w oparciu o 
ogólnie przyj!te zasady w dorobku orzecznictwa i doktryny w perspektywie ostatnich kilkudziesi!ciu 
lat”. W uzasadnieniu wskazuje si$ tak"e m.in., i" z orzecznictwa ETPCz nie wynika zakaz 
korzystania z dowodów po%rednio nielegalnych, pomimo dostrze"enia nielegalnego (ród'a ich 
pochodzenia.  
 
Propozycj$ t$ oceni# nale"y krytycznie. Przede wszystkim, zakres przedmiotowy zakazu 
dowodowego nie jest a" tak szeroki, jak wskazywa'oby uzasadnienie projektu, poniewa" nie wydaje 
si$, aby s&d by' nim zwi&zany, je%li w drodze odr$bnego post$powania nie dosz'o do ustalenia, "e 

                                                             
19 Z bada! Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo%ci wynika, "e w 76,7% postanowie! wskazano jako podstaw$ z art. 258 

§ 2. S. Momot, Badania aktowe spraw, w których czas trwania tymczasowych aresztowa% przekroczy$ 2 lata, 
Warszawa 2008, s. 15-16. 

20 Uzasadnienia projektu z 5 czerwca 2012 r., s. 53-54 (dost$pny na stronie internetowej: 
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/download,1649,0.html). 
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uzyskanie dowodu rzeczywi%cie nast&pi'o w drodze czynu zabronionego. Zakaz ten nie wyklucza 
dowodów uzyskanych po%rednio, na podstawie dowodu zdobytego w drodze czynu zabronionego. 
Ponadto przedmiotowy zakaz móg' stanowi# skuteczny mechanizm kontroli szczególnie w zakresie 
prowadzenia przez Policj$, s'u"by specjalne i skarbowe czynno%ci operacyjno-rozpoznawczych.  
 
W kontek%cie argumentacji dotycz&cej standardów ETPCz zwróci# nale"y uwag$ na orzecznictwo 
wypracowane na gruncie art. 3 i 8 Konwencji. W tym zakresie wskaza# nale"y na wyroki w 
sprawach Jalloh przeciwko Republice Federalnej Niemiec21 oraz Gäfgen przeciwko Niemcom22 – 
dotycz&ce wp'ywu naruszenia zakazu tortur i nieludzkiego lub poni"aj&cego traktowania na 
rzetelno%# post$powania karnego, oraz Bykov przeciwko Rosji23 – gdzie ETPCz rozstrzyga' kwesti$ 
oddzia'ywania naruszenia art. 8 Konwencji na rzetelno%# procesu karnego. Przede wszystkim 
zwróci# nale"y uwag$, "e orzecznictwo to nie jest jednolite. W wyroku w sprawie Jalloh przeciwko 
Niemcom Trybuna' stwierdzi' naruszenie zarówno art. 3 Konwencji, jak i art. 6 Konwencji, z uwagi 
na poddanie skar"&cego nieludzkiemu i poni"aj&cemu traktowaniu (polegaj&cemu na podaniu mu 
%rodka wymiotnego), co skutkowa'o z'amaniem prawa do niedostarczania dowodów na swoj& 
niekorzy%#. Z kolei w wyroku w sprawie Gäfgen przeciwko Niemcon mimo przyj$cia, "e dzia'anie 
organów %cigania przeciwko skar"&cemu polegaj&ce na gro"eniu i u"yciu przemocy stanowi'o 
tortury, a zatem narusza'o zakaz z art. 3 Konwencji, to jednak niejednomy%lnie (stosunkiem g'osów: 
11:6) nie stwierdzi', "e dosz'o do naruszenia art. 6 Konwencji24. Natomiast w sprawie Bykov 
przeciwko Rosji ETPCz uzna', i" u"ycie przez s'u"by urz&dzenia nagrywaj&cego w postaci 
magnetofonu by'o jedynie podobne pod wzgl$dem ingerencji do pods'uchu lub korespondencji 
przekazywanej drog& elektroniczn&. Tymczasem obowi&zuj&ce prawo przewidywa'o dokonywanie 
przez policj$ kontroli za po%rednictwem urz&dze! komunikacji elektronicznej, nie za% urz&dze! 
mechanicznych, przez co dosz'o do arbitralnego naruszenia art. 8 Konwencji. Niejednomy%lnie 
(stosunkiem g'osów: 11:6) Trybuna' przyj&' te", "e nie dosz'o do naruszenia art. 6 Konwencji.  
 
Warto ponadto zwróci# uwag$, "e ETPC w wielu swoich orzeczeniach, gdzie stwierdza' naruszenie 
art. 6 Konwencji, wyra(nie wskazywa' na niedopuszczalno%# stosowania tzw. aktywnej prowokacji 
policyjnej, polegaj&cej na nak'anianiu sprawcy do pope'nienia przest$pstwa, polegaj&cego np. na 
przyj$ciu korzy%ci maj&tkowej, w szczególno%ci wtedy, gdy nie przedstawiono dowodów, "e 
sprawca mia' ju" wcze%niej czyni# jakiekolwiek starania w celu pope'nienia przest$pstwa25. 
 
6. Odpowiedzialno$% odszkodowawcza Skarbu Pa#stwa 
 
 Zakres odpowiedzialno!ci odszkodowawczej Skarbu Pa"stwa 
 
Podstawow& zmian& w rozdziale 58. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post$powania 
karnego 26  proponowan& przez projektodawc$ jest zmiana zakresu podstaw do dochodzenia 
                                                             
21 Wyrok z dnia 11 lipca 2006 r., skarga nr 54810/00.  
22 Wyrok z dnia 1 czerwca 2010 r., skarga nr 22978/05. 
23 Wyrok z dnia 10 marca 2009 r., skarga nr 4378/02. 
24 Od powy"szego rozstrzygni$cia zdanie odr$bne zg'osili s$dziowie Rozakis, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku i 

Power wskazuj&c, i" po raz pierwszy ETPCz stworzy' dychotomi$ polegaj&c& na wskazaniu ró"nic w 
oddzia'ywaniu na rzetelno%# procesu poprzez powa"ne i mniej dolegliwe zachowania naruszaj&ce art. 3 Konwencji. 
W ocenie autorów zdania odr$bnego jedyn& drog& do nale"ytej ochrony praw gwarantowanych art. 3 Konwencji 
jest stworzenie regu'y, i" zdobycie dowodu pope'nienia przest$pstwa z naruszeniem art. 3 Konwencji powoduje 
jednocze%nie uznanie procesu za nierzetelny w rozumieniu art. 6 Konwencji, gdy" tylko stworzenie tej swego 
rodzaju regu'y wy'&czenia poka"e nieop'acalno%# naruszania art. 3 Konwencji. 

25 Wyrok z 9 czerwca 1998 r. w sprawie Teixeira de Castro przeciwko Portugalii, skarga nr 25829/94, wyrok 
Wielkiej Izby z 5 lutego 2008 r. w sprawie Ramanauskas przeciwko Litwie, skarga nr 74420/01. 

26 Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm. 
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odszkodowania i zado%#uczynienia. W nowelizacji z wrze%nia 2013 r. ustawodawca pos'ugiwa' si$ 
formu'& „Odszkodowanie i zado&'uczynienie za nies$uszne skazanie oraz nies$uszne stosowanie 
&rodków przymusu”. W aktualnie procedowanym projekcie proponuje si$ powrót do regulacji, 
przewiduj&cych jedynie odszkodowanie za nies'uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub 
zatrzymanie, czego odzwierciedleniem jest ju" sam tytu' rozdzia'u.  
 
W konsekwencji projekt Rz&du zak'ada wy'&czenie: 
 

- mo"liwo%ci przyznania odszkodowania oraz zado%#uczynienia za wykonanie wobec 
oskar"onego %rodka karnego lub %rodka zwi&zanego z poddaniem sprawcy próbie, których 
nie powinien by' ponie%#; 

 
- mo"liwo%ci orzeczenia odszkodowania lub zado%#uczynienia za wykonywanie wobec 
takiego oskar"onego %rodków przymusu okre%lonych w dziale VI k.p.k.; 
 
- mo"liwo%ci orzekania odszkodowa! i zado%#uczynie! z racji nies'usznego wykonania kary 
lub %rodka karnego, je"eli w wyniku kasacji lub wznowienia post$powania stwierdzono, "e 
zarz&dzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono lub z której 
wykonania warunkowo zwolniono, albo podj$cie warunkowo umorzonego post$powania i 
orzeczenie wobec sprawcy kary lub %rodka karnego by'o niew&tpliwie niezasadne; 
 
- mo"liwo%ci orzekania odszkodowa! i zado%#uczynie! w razie ponownego skazania 
oskar"onego, za niezasadne wykonywanie %rodków przymusu w zakresie, w jakim nie 
zosta'y zaliczone na poczet orzeczonych kar lub %rodków.  

 
HFPC w opinii z sierpnia 2012 r. co do zasady pozytywnie oceni'a zmiany w rozdziale 58. k.p.k. 
zaproponowane przez Komisj$ Kodyfikacyjn& Prawa Karnego, które zosta'y w wi$kszo%ci zawarte 
w ustawie z dnia 27 wrze%nia 2013 r. i obowi&zuj& od 1 lipca 2015 r. Fundacja podziela'a przede 
wszystkim kierunek podejmowanych dzia'a! legislacyjnych, zak'adaj&cych rozszerzenie podstaw 
odpowiedzialno%ci odszkodowawczej Skarbu Pa!stwa, dochodzonej na podstawie Kodeksu 
post$powania karnego. 
 
Ju" jednak we wspomnianym stanowisku HFPC wskazywa'a, "e:  
 

„nale!a"oby równie! rozwa!y# (tak!e w $wietle prowadzonych prac nad nowelizacj% ustawy 
o prokuraturze) mo!liwo"# rozszerzenia zakresu roszcze$ z rozdzia%u 58. o „niew&tpliwie 
nies!uszne oskar"enie”, poniewa" w #wietle wielu ustaw reguluj!cych status funkcjonariuszy 
publicznych samo oskar!enie mo!e powodowa" powa!ne ograniczenia praw 
funkcjonariusza. Zatem w !wietle dolegliwo!ci bywa porównywalne z niew"tpliwie 
nies$usznym skazaniem”. 

 
Tym samym Fundacja jednoznacznie opowiada si$ za potrzeb& rozszerzania zakresu 
odpowiedzialno%ci odszkodowawczej Skarbu Pa!stwa za „b$!dy wymiaru sprawiedliwo&ci” w toku 
post$powania karnego. Takie stanowisko koresponduje równie" z pogl&dami cz$%ci doktryny27, 
która postuluje rozwa"enie mo"liwo%ci wprowadzenia regulacji przewiduj&cych odpowiedzialno%# 

                                                             
27 Zob. R. Stefa!ski, Odpowiedzialno&' za nies$uszne skazanie, niew#tpliwie nie-s$uszne oskar"enie, przedstawienie 

zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego &rodka zapobiegawczego, Prokuratura i Prawo 12/2012;  ). Chojniak, 
Odszkodowanie za nies$uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za nies$uszne oskar"enie, 
Warszawa 2013, wyd. C.H. Beck, s. 311. 
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nie tylko za „niew&tpliwie nies'uszne oskar"enie”, czy „niew&tpliwie nies'uszne postawienie 
zarzutów”, ale równie" za niezasadne stosowanie %rodków przymusu spoza rozdzia'u VI k.p.k. 
 
W zwi&zku z powy"szym opiniowany projekt, która w przewa"aj&cej cz$%ci przewiduje powrót do 
poprzednio obowi&zuj&cych regulacji, budzi zastrze&enia Fundacji z punktu widzenia ochrony 
jednostki i mo&liwo$ci skutecznego dochodzenia naruszenia jej podstawowych praw i wolno$ci 
w ramach post'powania karnego.  
 
W uzasadnieniu projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z 2012 r. wskazano, "e: 
 

„Z przepisów tego rozdzia$u wynika (…), "e przy nies$usznym skazaniu odszkodowanie i 
zado&'uczynienie s$u"y w tym trybie jedynie za nies$usznie stosowane kary (art. 552 § 1 
k.p.k.) i &rodki zabezpieczaj#ce (art. 552 § 3 k.p.k.), ale ju" nie za stosowane &rodki karne 
(dawne kary dodatkowe), których dolegliwo&' jest niekiedy wr!cz powa"niejsza ni" sama 
kara. Nie s$u"y te" ono za nies$uszne stosowanie innych ni" zatrzymanie &rodków przymusu 
procesowego, a wi!c np. za zawieszenie w wykonywaniu zawodu, nakazanie powstrzymania 
si! z prowadzeniem dzia$alno&ci gospodarczej, zakaz opuszczania kraju itd. Nale"y za& mie' 
na uwadze, "e dotyczy to osób ostatecznie uniewinnionych lub wobec których umorzono 
post!powanie karne. Odsy$anie tych osób w powy"szych sytuacjach na drog!, jak wiadomo 
w praktyce d$ugotrwa$ego, post!powania cywilnego nie jest zasadne, je&li uwzgl!dni si!, "e 
szkoda i krzywda spowodowana zosta$a w specyficznych warunkach, bo w post!powaniu 
karnym, przez pa%stwowe organy &cigania i wymiar sprawiedliwo&ci w sprawach karnych. 
Jak najbardziej zasadne jawi si! wi!c kompensowanie tych szkód i krzywd w trybie karno-
procesowym, z odpowiednim tylko stosowaniem przepisów prawa cywilnego, w tym 
procesowego”28. 

 
Fundacja podziela powy"sz& argumentacj$. W uzasadnieniu aktualnie procedowanego projektu 
wskazano natomiast jedynie, "e:  
 

„Postuluje si! tak"e powrót do obowi#zuj#cych przed dniem 1 lipca 2015 r. regulacji 
dotycz#cych odszkodowania za nies$uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub 
zatrzymanie (rozdzia$ 58 k.p.k.)”. 

 
Uzasadnienie nie zawiera analizy, która doprowadzi'a projektodawców do takiego wniosku. 
Wydaje si$, "e uzasadnionym by'oby przede wszystkim wskazanie, dlaczego konieczna jest zmiana 
w tym zakresie, czy zdecydowa'y o tym wzgl$dy natury praktycznej – wynikaj&ce z orzecznictwa 
s&dów powszechnych po nowelizacji, która wesz'a w "ycie 1 lipca 2015 r., czy te" odmienna 
filozofia odpowiedzialno%ci odszkodowawczej Skarbu Pa!stwa za „b'$dy wymiaru 
sprawiedliwo%ci”. Jedynym punktem odniesienia w tym zakresie mo"e by# wypowied( 
Wiceministra Sprawiedliwo%ci, który wskaza', "e:  
 

„Wracamy do rozwi#za% bardziej racjonalnych i lepiej ocenianych. (…) Dodaje, "e autorzy 
nowelizacji obowi#zuj#cej od lipca nie przeanalizowali wszystkich skutków nowych 
rozwi#za%. Nie odpowiedzieli na pytania i w#tpliwo&ci praktyków. – Irracjonalne by$o 
przyznanie prawa do roszcze% odszkodowawczych w zwi#zku ze stosowaniem &rodków 
przymusu przy cz!&ciowym umorzeniu. Brakowa$o te" mechanizmu, który odpowiada$by na 

                                                             
28 Uzasadnienie projektu z czerwca 2012 r., s. 93. 
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pytanie, co gdy prokurator stawia$ powa"niejszy zarzut na etapie post!powania 
przygotowawczego, a potem redukowa$ go w akcie oskar"enia.29” 

 
Brak uzasadnienia projektu w omawianym zakresie uniemo"liwia odniesienia si$ do pogl&dów 
projektodawców, stanowi&cych ratio legis proponowanych zmian i ich merytoryczn& ocen$. 
 
 Termin przedawnienia roszcze" 
 
Nowy projekt zak'ada równie" zmian$ terminu przedawnienia roszcze! dochodzonych na 
podstawie rozdzia'u 58. Zgodnie z projektem przygotowanym przez Rz&d: 
 

„Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniaj# si! po up$ywie roku od daty 
uprawomocnienia si! orzeczenia daj#cego podstaw! do odszkodowania i zado&'uczynienia, 
w wypadku tymczasowego aresztowania - od daty uprawomocnienia si! orzeczenia 
ko%cz#cego post!powanie w sprawie, w razie za& zatrzymania - od daty zwolnienia”. 

 
W ten sposób projektodawcy przewiduj& powrót do poprzednio obowi&zuj&cych przepisów. Nale"y 
podkre%li#, "e Helsi!ska Fundacja Praw Cz'owieka ju" w opinii z dnia sierpnia 2012 r. wskazywa'a, 
"e zasadne wydaje si$ wprowadzenie 3-letniego terminu przedawnienia roszcze! z rozdzia'u 58. 
k.p.k. Taki postulat Fundacji wynika' z faktu, "e pierwotny projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Karnego, jak i projekt przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwo%ci nie przewidywa' zmian w 
tym zakresie. Zmiana terminu przedawnienia by'a dopiero efektem prac parlamentarnych nad 
poprzedni& nowelizacj&.   
 
Wprowadzona zmiana nie zosta'a wymuszana wskazaniami Trybuna'u Konstytucyjnego, mimo, "e 
termin ten podlega'  jego ocenie za spraw& skargi konstytucyjnej (sygn. SK18/10)30, w której 
HFPC z'o"y'a opini$ „przyjaciela s#du”. Nie mo"na jednak wykluczy#, "e rozstrzygni$cie 
Trybuna'u o zgodno%ci z Konstytucj& rocznego terminu przedawnienia wynika'o m.in. 
z okre%lonego przez Skar"&cego wzorca konstytucyjnego. Zakresem skargi by'o bowiem obj$te 
zbadanie zgodno%ci art. 555 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks post$powania karnego (Dz. 
U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 2, art. 41 ust. 1 i 5, art. 31 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji, w 
zakresie, „w jakim wskazany przepis wprowadza$ zbyt krótki roczny okres przedawnienia 
dochodzenia odszkodowania i zado&'uczynienia od Skarbu Pa%stwa w wypadku niew#tpliwie 
nies$usznego tymczasowego aresztowania obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, uniemo"liwiaj#cy 
dochodzenie odszkodowania w pa%stwie prawa w d$u"szym okresie”. 
 
Warto wskaza#, "e do post$powania w przedmiocie tej skargi przy'&czy' si$ Rzecznik Praw 
Obywatelskich, który w%ród wzorców kontroli wskaza' art. 64 ust. 2 Konstytucji oraz art. 77 ust. 1 
Konstytucji. Trybuna' Konstytucyjny uzna', "e udzia' Rzecznika Praw Obywatelskich w 
post$powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej nie mo"e s'u"y# naprawieniu braków formalnych i 
merytorycznych tej skargi. W konsekwencji Trybuna' odniós' si$ tylko do tej argumentacji RPO, 
która mia'a bezpo%redni zwi&zek z tocz&c& si$ przed Trybuna'em spraw&. Nie uwzgl$dni' natomiast 
pozosta'ych wzorców kontroli oraz tych argumentów, które wykracza'y poza "&danie 
przedstawione w skardze konstytucyjnej. 
 
 
 
                                                             
29 Dziennik Gazeta Prawna, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/919861,bledy-sadow-i-prokuratury-

odpowiedzialnosc-za-bledy.html (data dost$pu: 09.02.2016). 
30 Wyrok Trybuna'u Konstytucyjnego z dnia 11 pa(dziernika 2012 r., sygn. akt. SK 18/10. 
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W zdaniu odr$bnym S$dzia Teresa Liszcz wskaza'a: 
 

„Nie znajduj! w materia$ach sprawy "adnego argumentu za tym, aby termin przedawnienia 
tych roszcze%, które powsta$y w nast!pstwie bezprawnego naruszenia przez w$adz! 
publiczn# tak istotnej warto&ci konstytucyjnej, jak# jest wolno&' osobista cz$owieka, by$ 
krótszy od terminu przedawnienia wszystkich pozosta$ych roszcze% deliktowych. Oznacza to 
bowiem, "e dochodzenie tych roszcze%, wbrew wyra(nej woli ustrojodawcy, akcentowanej w 
dotychczasowym orzecznictwie TK, jest znacz#co utrudnione, a Skarb Pa%stwa jako podmiot 
zobowi#zany do naprawienia szkody, zosta$ istotnie uprzywilejowany w porównaniu z 
innymi wypadkami odpowiedzialno&ci za bezprawne dzia$anie w$adzy publicznej.” 

 
Nie by'a to jednak jedyna sprawa przed Trybuna'em podnosz&ca problem terminu przedawnienia 
roszcze! z rozdzia'u 58. k.p.k. Wniosek w tej sprawie wniós' równie" Rzecznik Praw 
Obywatelskich, który jako wzorce kontroli kwestionowanego przepisu wskaza' art. 77 ust. 1 w zw. 
z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz art. 64 ust. 2 w zwi&zku z art. 32 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. We wniosku podkre%lono ponadto, "e nie ma jakiegokolwiek 
funkcjonalnego zwi&zku pomi$dzy natur& oraz celem spo'eczno-gospodarczym roszcze! o 
wynagrodzenie szkody spowodowanej bezprawnym pozbawieniem wolno%ci a krótkim, rocznym 
terminem przedawnienia. W jego ocenie termin jest niew'a%ciwie „wywa"ony”, dlatego, "e nale"y 
do najkrótszych spo%ród istniej&cych w obrocie prawnym terminów przedawnienia roszcze! 
deliktowych, a ponadto nie ma wystarczaj&cego uzasadnienia dla tej „regulacji szczegó'owe”31. 
Podczas rozprawy przedstawiciel wnioskodawcy stwierdzi', "e art. 555 k.p.k. w brzmieniu 
obowi&zuj&cym do 30 czerwca 2015 r. utraci' moc obowi&zuj&c&, ale orzekanie o nim jest 
konieczne dla ochrony praw i wolno%ci32. Trybuna' Konstytucyjny nie przychyli' si$ do tego 
stanowiska i umorzy' post$powanie. Nie mo"na jednak przes&dza# tre%ci rozstrzygni$cia w tej 
sprawie przy zastosowaniu nowych wzorców kontroli. 
 
Ponadto, wyd'u"enie terminu przedawnienia od dawna by'o postulowane33 i spotka'o si$ z 
pozytywn& ocen& w doktrynie34. Wydaje si$, "e nie ma racjonalnych podstaw, które uzasadnia'yby 
projektowan& zmian$. Podkre%li# nale"y, "e skrócenie terminu przedawnienia niew&tpliwie wp'ynie 
na mo"liwo%# dochodzenia odpowiedzialno%ci odszkodowawczej Skarbu Pa!stwa przez jednostk$. 
 
 Roszczenie regresowe 
 
W aktualnym projekcie proponuje si$ nast$puj&c& tre%# art. 557 §1 k.p.k.: 
 

„W razie naprawienia szkody oraz zado&'uczynienia za krzywd!, Skarb Pa%stwa ma 
roszczenie zwrotne do osób, które swoim bezprawnym dzia#aniem spowodowa$y nies$uszne 
skazanie, zastosowanie &rodka zabezpieczaj#cego, niew#tpliwie nies$uszne tymczasowe 
aresztowanie lub zatrzymanie”. 

 
 
 
                                                             
31  Wniosek RPO z dnia 16 lipca 2013 r., RPO-740433-IV/13/BB dost$pny pod adresem: http://www.sprawy-

generalne.brpo.gov.pl/pdf/2013/07/740433/1736817.pdf, (data dost$pu: 10.02.2016). 
32 Art. 39 ust. 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym. 
33 ). Chojniak, Odszkodowanie za nies$uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za nies$uszne 

oskar"enie, Warszawa 2013, wyd. C.H. Beck, s. 312. 
34 P. Czarnecki, Odpowiedzialno!" Skarbu Pa#stwa za b$%dy wymiaru sprawiedliwo!ci w sprawach karnych po 1 

lipca 2015r., dost$pne pod adresem: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/e6903b30-8b85-4407-
a0b1-f32327798927 (data dost$pu: 07.02.2016). 
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Wydaje si$, "e w'a%ciwsza by'aby forma obowi&zuj&ca w aktualnym stanie prawnym, czyli: 
 

„W razie naprawienia szkody oraz zado&'uczynienia za krzywd! Skarb Pa%stwa ma 
roszczenie zwrotne do osób, które swym bezprawnym zachowaniem spowodowa$y nies$uszne 
skazanie, zastosowanie &rodka zabezpieczaj#cego lub &rodka przymusu albo nies$uszne 
zarz#dzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej lub kary, z której wykonania 
zwolniono oskar"onego, albo niew#tpliwie nies$uszne zatrzymanie osoby, wobec której nie 
prowadzono post!powania karnego”. 

 
Podkre%lenia wymaga przy tym, "e zaw$"enie zakresu regresu tylko do bezprawnego „dzia'ania” w 
miejsce dotychczasowych bezprawnych „zachowa%” powoduje, "e regres nie b$dzie s'u"y', gdy w 
wyniku zaniechania, w sytuacji istnienia okre%lonego obowi&zku po stronie danej osoby, dosz'o do 
wydania orzeczenia, które nast$pnie spowodowa'o, "e powsta'a podstawa roszcze! 
odszkodowawczych. W opinii HFPC pozostawienie wymogu „bezprawno&ci” zachowania stanowi 
wystarczaj&c& gwarancj$ przed sparali"owaniem prowadzenia dzia'a! procesowych. 
 
Podsumowuj&c, zmiany projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialno$ci odszkodowawczej 
Skarbu Pa#stwa nale&y oceni% negatywnie, gdy& uniemo&liwi" one dochodzenie w ramach 
post'powania karnego odpowiedzialno$ci za szkody wyrz"dzone stosowaniem $rodków 
karnych, których dolegliwo$% dla jednostki jest niekiedy wi'ksza ni& samej kary. Ponadto 
dochodzenie odpowiedzialno%ci za nies'uszne stosowanie innych ni" zatrzymanie %rodków 
przymusu procesowego b$dzie mo"liwe tylko na drodze cywilnoprawnej. 
 
7. Propozycje zmian dotycz"cych karalno$ci sk!adania fa!szywych zezna# (art. 233 § 1a k.k.) 
 
Projekt ustawy przewiduje dodanie do art. 233 k.k. § 1a, który mia'by penalizowa# sk'adanie 
fa'szywych zezna! (z obawy przed odpowiedzialno%ci& karn& gro"&c& zeznaj&cemu lub jego 
najbli"szym) maj&cych s'u"y# za dowód w post$powaniu s&dowym lub w innym post$powaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy. Proponuje si$ tak"e zaostrzenie wymiaru kary za przest$pstwa 
sk'adania fa'szywych zezna!.  
 
Propozycja projektodawcy ma doprowadzi# do zwi$kszenia realizacji zasady prawdy materialnej. 
Zdaniem autorów projektu „zmiana w zakresie art. 233 k.k. ma na celu zwi!kszenie stopnia ochrony 
wymiaru sprawiedliwo&ci przed wprowadzaniem w b$#d organów procesowych w wyniku sk$adania 
fa$szywych zezna% lub fa$szywych opinii”. Pomys' ten stoi jednak w konflikcie z inn& istotn& 
warto%ci& wyra"on& zarówno w Konstytucji (art. 42), jak i k.p.k. (art. 6) - prawem do obrony. 
Nale"y mie# na uwadze, "e w%ród przes'uchiwanych %wiadków mog& znale(# si$ równie" osoby, co 
do których zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie, i" pope'ni'y one czyn zabroniony 
b$d&cy przedmiotem post$powania, a mimo to nie nast$puje formalne przedstawienie im zarzutów 
(s& faktycznie podejrzanymi). Nie mo"na zatem wymaga# od sprawcy przest$pstwa, by ten, 
dzia'aj&c wbrew swojemu interesowi, u'atwia' osi&gni$cie celu procesu.  
 
Dlatego te" zagro"enie poniesieniem odpowiedzialno%ci karnej za sk'adanie fa'szywych zezna! w 
sytuacji, gdy %wiadek jest jednocze%nie sprawc& przest$pstwa, wydaje si$ by# sprzeczne z zawart& 
w art. 74 k.p.k. zasad& nemo se ipsum accusare tenetur, czyli wolno%ci& oskar"onego od 
samooskar"ania35.  
 

                                                             
35 Art. 74 k.p.k. § 1: Oskar"ony nie ma obowi&zku dowodzenia swej niewinno%ci ani obowi&zku dostarczania 

dowodów na swoj& niekorzy%#. 
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Regu'a nemo se ipsum accusare tenetur chroni równie" potencjalnie podejrzanych, jeszcze przed 
postawieniem zarzutów. S&d Najwy"szy stwierdzi', "e „zgodnie z brzmieniem tego przepisu (art. 14 
ust. 3 lit. g Mi$dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ36, przyp. aut.) 
nale"y (…) przyj#', "e zakres zastosowania zasady nemo tenetur jest szerszy ni" gwarancje 
procesowe oskar"onego (podejrzanego). Chroni ona bowiem tak"e ka"dego uczestnika 
post!powania karnego, który zobowi#zany jest do sk$adania o&wiadcze% procesowych (&wiadka, 
bieg$ego, strony post!powania), a który w razie ujawnienia przest!pstwa móg$by by' nara"ony na 
odpowiedzialno&' karn#. Zatem chroni potencjalnego podejrzanego jeszcze przed postawieniem mu 
jakiegokolwiek zarzutu, od momentu pope$nienia czynu”.37 
 
Dlatego te", wbrew zapatrywaniom projektodawcy, HFPC stoi na stanowisku, "e uprawnienia 
przyznane %wiadkom na gruncie art. 182 (prawo do odmowy zezna!) i 183 k.p.k. (prawo do 
odmowy odpowiedzi na pytanie) nie stanowi& wystarczaj&cej gwarancji realizacji prawa do obrony. 
 
Uprawnienie ustanowione w art. 183 § 1 k.p.k. polega na przyznaniu %wiadkowi mo"liwo%ci 
uchylenia si$ od odpowiedzi na pytanie, je"eli udzielenie odpowiedzi mog'oby narazi# jego lub 
osob$ dla niego najbli"sz& na odpowiedzialno%# za przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe. Dzi$ki 
temu nie jest on zmuszony ani do sk'adania fa'szywych zezna! ani do obci&"enia siebie lub osoby 
najbli"szej przez zeznanie prawdy. Stanowi to pewne wyj%cie z sytuacji powsta'ej wskutek 
wspomnianej kolizji interesu spo'ecznego z interesem indywidualnym.38 Prawem %wiadka jest tym 
samym prawo do zatajenia pewnych informacji. W niektórych okoliczno%ciach, w jakich nast&pi 
odmowa odpowiedzi na pytanie, wykonanie tego prawa mo"e jednak prowadzi# do wywo'ania lub 
skondensowania podejrze! wokó' %wiadka. Tym bardziej, w sytuacji %wiadka-sprawcy, prawo do 
odmowy odpowiedzi na pytanie nie jest wystarczaj&cym zapewnieniem realizacji zasady nemo 
tenetur. Poprzez odmow$ odpowiedzi na konkretne pytanie %wiadek-sprawca po%rednio wskazuje 
na okoliczno%ci, która mog& wzbudzi# podejrzenia organów wymiaru sprawiedliwo%ci. Mo"e to np. 
potwierdza# przypuszczenie, "e %wiadek jest zamieszany w przest$pstwo. Niedostateczn& 
gwarancj$ realizacji prawa do obrony przez %wiadka-sprawc$ potwierdzaj& pogl&dy doktryny39. 
 
S&d Najwy"szy we przywo'anej uchwale z 2007 r. podkre%li', i" „przepis art. 183 § 1 k.p.k. pozwala 
&wiadkowi tylko uchyli' si! od odpowiedzi na pytanie, na które odpowied( stanowi$aby ujawnienie 
okoliczno&ci gro"#cych zeznaj#cemu (lub osobie dla% najbli"szej) poniesieniem odpowiedzialno&ci 
za przest!pstwo lub przest!pstwo skarbowe i nie gwarantuje mu prawa do milczenia, to jeszcze 
stawia go przed dylematem: odmówi' odpowiedzi na pytanie, w ten sposób zwracaj#c uwag! 

                                                             
36 Art. 14 ust. 3: Ka"da osoba oskar"ona o pope'nienie przest$pstwa ma prawo, na zasadach pe'nej równo%ci, co 

najmniej do nast$puj&cych gwarancji: g) nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie lub do przyznania si$ do 
winy, Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167. 

37 Uchwa'a S&du Najwy"szego z dnia 20 wrze%nia 2007 r., I KZP 26/07. Por. Uchwa'a S&du Najwy"szego z dnia 26 
kwietnia 2007 r., I KZP 4/07. 

38 Por. D. Lapawa, Problem pouczenia &wiadka o prawie do uchylenia si! od odpowiedzi na pytanie. Wojskowy 
Przegl&d Prawniczy Nr 1/2013 r., s. 2. 

39 J. Potulski wskazuje, "e „ju" sam fakt odmowy odpowiedzi na pytanie mo$e naprowadzi% organy prowadz&ce 
post'powanie nie tylko na szczegó$y przest!pstwa, które ju" jest przedmiotem post!powania, ale równie" na nowe 
czyny zabronione, których w "aden sposób nie obejmowa$y &wiadomo&ci# policja, inne s$u"by czy wreszcie 
prokuratura” ( J. Potulski, Glosa do uchwa'y SN z dnia 20 kwietnia 2007 r., I KZP 4/07, GSP-Prz. Orz. 2008 r., nr 
3, s. 111). Zdaniem K. )ojewskiego „&wiadek, któremu rzeczywi&cie zale"y na zatajeniu przest!pstwa swego i 
swoich najbli"szych, nie korzysta z art. 183 § 1 k.p.k., natomiast wybierze zawsze k#amstwo, jako jedyn& realn& 
alternatyw', mog&c& uchroni% jego i drogie jemu osoby przed odpowiedzialno!ci& karn&”(K. )ojewski, Instytucja 
odmowy zezna! w polskim procesie karnym , 1970 r., s. 138). Z kolei Z. Sobolewski stoi na stanowisku, zgodnie z 
którym „skorzystanie z prawa uchylenia si! od odpowiedzi mo"e stanowi' dla organu &cigania impuls do 
poszukiwania dowodów przeciwko &wiadkowi”( Z. Sobolewski, Samooskar"enie w %wietle..., s. 57-58.). 
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organu procesowego na okoliczno&ci, o istnieniu których wola$by nie wspomina', czy te" zeznawa' 
i narazi' si! na odpowiedzialno&' karn#”40. 
 
Zdaniem HFPC zakres ochrony wynikaj&cy z art. 183 k.p.k. w takich okoliczno%ciach ma 
iluzoryczne znaczenie, w szczególno%ci, gdy %wiadek-sprawca jest faktycznie podejrzanym. W tym 
przypadku jego sytuacja procesowa nie ró"ni si$ od sytuacji procesowej faktycznie podejrzanego, 
oprócz tego, "e nie zosta' on jeszcze postawiony w stan podejrzenia. Art. 183 § 1 k.p.k. zosta' 
jednak pomy%lany jako sposób ochrony %wiadka, a nie osoby faktycznie podejrzanej zeznaj&cej jako 
%wiadek41. W konsekwencji faktycznie podejrzanemu powinny by# przyznane prawa zastrze"one 
dla podejrzanego, w tym prawo do milczenia i przywilej nieodpowiedzialno%ci za sk'adanie 
fa'szywych zezna!. 
 
Prawo odmowy odpowiedzi na pytanie nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia interesów 
%wiadka tym bardziej, "e zgodnie z art. 191 § 2 k.p.k. o tym uprawnieniu %wiadka poucza si$ 
dopiero, gdy ujawni& si$ okoliczno%ci obj$te art. 183 § 1 k.p.k., czyli je"eli udzielenie odpowiedzi 
mog'oby narazi# %wiadka lub osob$ dla niego najbli"sz& na odpowiedzialno%# za przest$pstwo lub 
przest$pstwo skarbowe. Wobec tego, maj&c na wzgl$dzie zapewnienie lepszej gwarancji ochrony 
interesu wymiaru sprawiedliwo%ci w przedmiotowym zakresie, nale"a'oby raczej podj&# dzia'ania 
zmierzaj&ce np. do ustanowienia obowi&zku pouczania ka"dego %wiadka o przys'uguj&cym mu 
prawie odmowy odpowiedzi na pytanie. 
 
Podsumowuj&c, w ocenie HFPC, projektowana zmiana odnosz&ca si$ do art. 233 k.k. stoi w 
konflikcie z mo"liwo%ci& realizacji gwarancji przyznanych podmiotom post$powania na gruncie 
Kodeksu post$powania karnego. Zakres zastosowania prawa do obrony (art. 6 k.p.k.), wynikaj&cego 
z niego prawo do milczenia (art. 175 k.p.k.) oraz wolno%ci od samooskar"ania (art. 74 k.p.k.) zosta' 
bowiem rozszerzony przez orzecznictwo, w zwi&zku z czym prawa te powinny przys'ugiwa# nie 
tylko oskar"onemu, ale tak"e potencjalnie podejrzanemu od momentu pope'nienia czynu, czyli 
jeszcze przed postawieniem mu jakiegokolwiek zarzutu. Dlatego te" HFPC negatywnie odnosi si$ 
do propozycji penalizacji sk'adania fa'szywych zezna!, gdy" wzmocnienie ochrony interesu 
wymiaru sprawiedliwo%ci nie mo"e sta# ponad interesem jednostki i ochrony przys'uguj&cych jej 
praw. 
 

8. Zgodno$% projektowanych zmian z prawem Unii Europejskiej 
 
 Gwarancje procesowe w prawie Unii Europejskiej 
 
Materia b$d&ca przedmiotem opiniowanego projektu ustawy jest obj$ta zakresem prawa Unii 
Europejskiej. Istotne jest zatem, czy proponowane zmiany s& zgodne z tym prawem, czy 
przyczyniaj& si$ do jego pe'niejszej implementacji, czy te" przeciwnie – oddalaj& polskie 
uregulowania kodeksowe od standardów prezentowanych przez akty prawne Unii Europejskiej.  
 
W dniu 30 listopada 2009 r. Rada Europejska przyj$'a rezolucj$ dotycz&c& harmonogramu dzia'a! 
maj&cych na celu wzmocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskar"onych w 
post$powaniu karnym. W harmonogramie wezwano do przyjmowania %rodków dotycz&cych m.in. 
prawa do t'umaczenia pisemnego i ustnego; prawa do informacji o prawach i informacji o 
zarzutach; prawa do porady prawnej i pomocy prawnej z urz$du. Harmonogram zosta' przyj$ty 11 
                                                             
40 Wobec powy"szego P. Sowi!ski stwierdza, i" „(...) wewn!trzna sprzeczno&' sprawia, "e instytucja ta ma w gruncie 

rzeczy „minimalne znaczenie praktyczne”, dotkni!ta jest wad# wrodzon#, której nie jest w stanie uleczy' "adna 
kuracja ( P. K. Sowi%ski, Prawo &wiadka do..., s. 126.). 

41 Por. J. Potulski, Glosa do uchwa$y SN z dnia 20 kwietnia 2007 r., s. 111. 
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grudnia 2009 r. i w'&czony do Programu sztokholmskiego - otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i 
ochrony obywateli. Jednocze%nie Rada Europejska podkre%li'a niepe'ny charakter harmonogramu i 
zwróci'a si$ do Komisji z pytaniem m.in., czy istnieje potrzeba zaj$cia si$ innymi kwestiami, np. 
domniemaniem niewinno%ci. 
 
Do dzi% uchwalono cztery dyrektywy odnosz&ce si$ do gwarancji procesowych dla podejrzanych i 
oskar"onych w post$powaniu karnym. S& to:  
 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 pa(dziernika 2010 r. 
w sprawie prawa do t'umaczenia ustnego i t'umaczenia pisemnego w post$powaniu karnym 
(dalej: Dyrektywa 2010/64/UE) – z terminem transpozycji 27 pa(dziernika 2013 r.; 
 
2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w 
sprawie prawa do informacji w post$powaniu karnym (dalej: Dyrektywa 2012/13/UE) – z 
terminem transpozycji 2 czerwca 2014 r.; 
 
3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 pa(dziernika 2013 r. 
w sprawie prawa dost$pu do adwokata w post$powaniu karnym i w post$powaniu 
dotycz&cym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania 
osoby trzeciej o pozbawieniu wolno%ci i prawa do porozumiewania si$ z osobami trzecimi i 
organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolno%ci (dalej: Dyrektywa 2013/48/UE) – z 
terminem transpozycji 27 listopada 2016 r. 
 
4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia okre$lonych 
aspektów domniemania niewinno$ci i prawa do obecno$ci na rozprawie w 
post'powaniu karnym (dalej: Dyrektywa o domniemaniu niewinno%ci). Projekt zosta! 
przyj'ty przez Parlament Europejski ze zmianami w pierwszym czytaniu 20 stycznia 
2016 i przekazany Radzie UE. Dnia 12 lutego 2016 r. Rada UE zaakceptowa!a projekt. 

 
Obecnie trwaj& tak"e prace nad kolejnymi aktami prawnymi dotycz&cymi wspó'pracy w sprawach 
karnych: 
 

1) Projekt Dyrektywy PE i Rady w sprawie gwarancji procesowych dzieci podejrzanych lub 
oskar"onych w post$powaniu karnym (COM (2013) 822) (dalej: Dyrektywa o gwarancjach 
dla dzieci) – oczekuje na akceptacj$ Rady UE.  
 
2) Projekt Dyrektywy PE i Rady w sprawie tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych 
lub oskar"onych, którzy zostali pozbawieni wolno%ci, oraz w sprawie pomocy prawnej w 
ramach post$powania dotycz&cego europejskiego nakazu aresztowania (COM (2013) 824) 
(dalej: Dyrektywa o pomocy prawnej) – na etapie negocjacji.  

 
Ponadto prawo unijne zawiera tak"e normy minimalne odnosz&ce si$ do ofiar przest$pstw. Zosta'y 
one uj$te w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 pa(dziernika 2012 
r. ustanawiaj&cej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przest$pstw oraz 
zast$puj&cej decyzj$ ramow& Rady 2001/220/WSiSW.  
 
Z uwagi na ograniczony zakres opinii poni"ej odniesiemy si$ jedynie do wybranych dyrektyw. 
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Zgodno!% projektowanych zmian z Dyrektyw& 2010/64/UE 
 
Opiniowany projekt ustawy zasadniczo nie zmierza do zmiany tych regulacji Kodeksu 
post$powania karnego, które dokonuj& transpozycji na grunt polskiego systemu prawnego 
postanowie! unijnej Dyrektywy 2010/64/UE. W szczególno%ci bez zmian pozosta# maj& art. 72 § 2 
k.p.k., art. 204 § 2 k.p.k., art. 244 § 5 k.p.k., a tak"e art. 263 § 8 k.p.k. 
 
Mimo "e opiniowany rz&dowy projekt nie zmierza do zmiany brzmienia przepisów transponuj&cych 
postanowienia Dyrektywy z 2010 r., w opinii HFPC przyj$cie projektu ustawy w zaproponowanym 
kszta'cie b'dzie prowadzi!o do powstania dodatkowych problemów praktycznych w zakresie 
dost'pno$ci do przet!umaczonej pisemnej informacji o mo&liwo$ci skorzystania z pomocy 
t!umacza przez osob', która nie w!ada j'zykiem polskim. Problemy te zostan& zasygnalizowane 
w ramach cz$%ci niniejszej opinii dotycz&cej zgodno%ci projektowanych zmian z Dyrektyw& 
2012/13/UE. 
 
 Zgodno!% projektowanych zmian z Dyrektyw& 2012/13/UE 
 
W ramach projektowanej zmiany Kodeksu post$powania karnego, z perspektywy realizacji 
standardów wynikaj&cych z Dyrektywy 2012/13/UE, HFPC pozytywnie ocenia propozycje 
mo"liwo%ci udost$pnienia przez prokuratora w postaci elektronicznej: 
 

! akt post$powania przygotowawczego (projektowany art. 156 § 5 k.p.k.); 
! akt post$powania osobom upowa"nionym do z'o"enia za"alenia na postanowienie o 

odmowie wszcz$cia %ledztwa lub na postanowienie o umorzeniu %ledztwa (projektowany 
art. 306 § 1b k.p.k.); 

! akt post$powania do uprzedniego przejrzenia przed ko!cowym zaznajomieniem z 
materia'ami post$powania (projektowany art. 321 § 1 k.p.k.). 

 
Istotne w kontek%cie realizacji Dyrektywy 2012/13/UE s& proponowane zmiany w zakresie prawa 
dost$pu do akt post$powania przygotowawczego w cz$%ci dotycz&cej wniosku o zastosowanie lub 
przed'u"enie stosowania tymczasowego aresztowania. Art. 7 ust. 4 Dyrektywy 2012/13/UE 
przewiduje, "e: 
 

W przypadku gdy osoba zostaje zatrzymana i aresztowana na jakimkolwiek etapie 
post!powania karnego, pa%stwa cz$onkowskie zapewniaj# osobom zatrzymanym lub ich 
obro%com dost!p do b!d#cych w posiadaniu w$a&ciwych organów dokumentów, które 
s# zwi#zane z konkretn# spraw# i maj# istotne znaczenie dla skutecznego 
zakwestionowania, zgodnie z prawem krajowym, legalno&ci zatrzymania lub 
aresztowania. 

 
Art. 7 ust. 4 Dyrektywy 2012/13/UE nie przewiduje mo"liwo%ci ograniczenia na poziomie prawa 
krajowego dost$pu do b$d&cych w posiadaniu w'a%ciwych organów dokumentów, które s& 
zwi&zane z konkretn& spraw& i maj& znaczenie dla kwestionowania zatrzymania lub tymczasowego 
aresztowania. Dyspozycj$ art. 7 ust. 4 Dyrektywy, w opinii HFPC, realizowa' art. 156 § 5a k.p.k. w 
dotychczasowym brzmieniu. HFPC na etapie prac legislacyjnych nad poprzedni& nowelizacj& 
zdecydowanie popiera'a równie" fakt wyrównania pozycji stron w post$powaniu w przedmiocie 
zastosowania   lub   przed'u"enia   tymczasowego   aresztowania z uwagi na dodanie art. 249a 
k.p.k42. 
                                                             
42 Por. opinia HFPC z sierpnia 2012 r., s. 21. 
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W %wietle projektowanego art. 156 § 5a k.p.k. podejrzanemu i jego obro!cy udost$pnia# b$dzie si$ 
niezw'ocznie akta sprawy w cz$%ci zawieraj&cej tre%# dowodów i kopii dokumentów, o których 
mowa w art. 250 § 2b k.p.k., wskazanych we wniosku o zastosowanie lub przed'u"enie 
tymczasowego aresztowania. Projektowany art. 250 § 2b k.p.k. zak'ada z kolei, "e prokurator 
do'&cza do wniosku o zastosowanie lub przed'u"enie stosowania tymczasowego aresztowania kopi$ 
dokumentów zawieraj&cych tre%# dowodów wskazanych we wniosku, zachowuj&c w tajemnicy 
okoliczno%ci umo"liwiaj&ce ujawnienie to"samo%ci %wiadka lub osób jemu najbli"szych, w tym ich 
danych osobowych, je"eli okoliczno%ci te nie maj& znaczenia dla rozstrzygni$cia w przedmiocie 
wniosku o zastosowanie albo przed'u"enie tymczasowego aresztowania. Prokurator b$dzie móg' tak 
uczyni# w przypadku, gdy b$dzie to podyktowane uzasadnion& obaw& niebezpiecze!stwa dla "ycia, 
zdrowia, wolno%ci albo mienia w znacznych rozmiarach %wiadka lub osoby dla niego najbli"szej lub 
szczególn& potrzeb& zabezpieczenia prawid'owego toku post$powania lub ochrony wa"nego 
interesu pa!stwa. 
 
W %wietle projektu, mo"liwo%# zachowania w tajemnicy okoliczno%ci umo"liwiaj&cych ujawnienie 
to"samo%ci %wiadka lub osób jemu najbli"szych, proponowana w art. 250 § 2b k.p.k. uzasadniana 
jest nast$puj&co: 
 

[Z] uwagi na wyst!puj#ce zagro"enie przest!pczo&ci# zorganizowan#, która manifestuje 
si! w szczególno&ci stwarzaniem zagro"enia utraty "ycia lub zdrowia pokrzywdzonego 
lub innego uczestnika post!powania sk$adaj#cych zeznania, gro(bami zniszczenia lub 
ukrycia dowodów albo tworzeniem dowodów fa$szywych, uniemo"liwienia ustalenia i 
uj!cia wspó$sprawcy czynu zarzucanego podejrzanemu lub sprawców innych czynów 
ujawnionych w toku post!powania, jak te" ujawnieniem prowadzonych czynno&ci 
operacyjno-rozpoznawczych […]43 

 
Na podstawie opiniowanego projektu, je"eli s&d uzna, "e zanonimizowane okoliczno%ci s& 
niezb$dne dla rozpoznania wniosku o areszt, na posiedzeniu b$dzie móg' wskaza# prokuratorowi te 
dowody. Ostatecznie, w %wietle projektowanej regulacji, to jednak prokurator decyduje o 
ujawnieniu wskazanych przez s&d dowodów lub odmawia ich ujawnienia. W uzasadnieniu projektu, 
autorzy argumentuj&, "e w „tym drugim wypadku (odmowy ujawnienia – przyp.) dowody te nie 
mog'yby by# podstaw& zastosowania tymczasowego aresztowania”44.  
 
Jak wskazano powy"ej, projektowany art. 249a § 2 zdanie drugie k.p.k. zak'ada, "e „[p]rokurator 
decyduje o ujawnieniu wskazanych przez s&d dowodów lub odmawia ich ujawnienia”. Tym samym 
prokurator b$dzie móg' uniemo"liwi# podejrzanemu i jego obro!cy dost$p do akt sprawy w 
zakresie okoliczno%ci, które w ocenie s&du maj& znaczenie dla stosowania tymczasowego 
aresztowania. Taka regulacja w opinii HFPC b'dzie oczywi$cie sprzeczna z bezwzgl'dnym 
obowi"zkiem zapewnienia „osobom zatrzymanym lub ich obro#com dost'pu do b'd"cych w 
posiadaniu w!a$ciwych organów dokumentów, które s" zwi"zane z konkretn" spraw" i maj" 
istotne znaczenie dla skutecznego zakwestionowania, zgodnie z prawem krajowym, legalno$ci 
zatrzymania lub aresztowania” wynikaj"cym z art. 7 ust. 1 Dyrektywy 2012/13/UE. 
 
Szczególnie niepokoj&ce zdaniem HFPC jest, "e w %wietle projektowanego art. 249a § 2 k.p.k. 
mo"e doj%# do sytuacji, w której s&d b$dzie musia' orzeka# o zastosowaniu lub przed'u"eniu 
stosowania tymczasowego aresztowania nie mog&c odnie%# si$ do okoliczno%ci maj&cych znaczenie 
dla rozpoznania wniosku (gdy" prokurator mo"e odmówi# ich ujawnienia), pomimo "e mog& one 
                                                             
43 Uzasadnienie projektu, s. 12-13. 
44 Ibidem. 
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by# korzystne dla oskar"onego. S&d nie b$dzie bowiem móg', jak wynika z ostatniego zdania art. 
249a § 1 k.p.k., uwzgl$dni# z urz$du tych okoliczno%ci, których prokurator nie ujawni', po ich 
ujawnieniu na posiedzeniu, gdy" projekt art. 249a § 2 k.p.k. pozwala prokuratorowi przeciwdzia'a# 
takiemu w'a%nie ich ujawnieniu. Co wi$cej, prokurator mo"e w %wietle proponowanych zmian z 
rozmys'em d&"y# do nieujawnienia okoliczno%ci korzystnych dla oskar"onego w ten sposób, "e 
pocz&tkowo dokona anonimizacji relewantnej cz$%ci dowodów, a nast$pnie, ju" po dokonaniu 
wskazania przez s&d, odmówi ich ujawnienia.  
 
Zaproponowana w projektowanym art. 250 § 2b k.p.k. mo"liwo%# anonimizacji pewnej cz$%ci 
dowodów wskazanych we wniosku o areszt, je"eli zajdzie szczególna potrzeba ochrony wa"nego 
interesu pa!stwa, grozi równie" arbitralno%ci& decyzji prokuratora co do tego, jakie okoliczno%ci 
umo"liwiaj&ce ujawnienie to"samo%ci nale"y zachowa# w tajemnicy. Zdaniem HFPC istnieje 
realne ryzyko, &e w ten sposób prokurator mo&e nadu&ywa% anonimizacji dowodów 
zawartych w aktach post'powania (rozci"gaj"c j", np. na znaczn" cz'$% tych akt), co istotnie 
utrudni efektywn" obron' osobie, wobec której wniesiono o zastosowanie lub przed!u&enie 
tymczasowego aresztowania. Taka arbitralno%# nie tylko doprowadzi do naruszenia zasady 
„równo%ci broni”, ale tak"e sprawia, "e organ publiczny – prokurator – swobodnie b$dzie móg' 
osobom zatrzymanym lub ich obro!com ograniczy# dost$p do dokumentów istotnych dla 
skutecznego zakwestionowania legalno%ci zatrzymania lub aresztowania. Zdaniem HPFC, takie 
rozwi"zanie stoi w sprzeczno$ci z funkcj" gwarancyjn" zawart" w art. 7 ust. 1 Dyrektywy 
2012/13/UE. 
 
Ponadto, zdaniem HFPC, istnieje szansa, "e s&d maj&c uprzednio dost$p do zanonimizowanych 
kopii dokumentów, mo"e w orzekaniu o zastosowaniu lub przed'u"eniu stosowania tymczasowego 
aresztowania kierowa# si$ swoistego rodzaju „przeds&dem”, na którego kszta't wp'yw b$dzie mia'a 
tre%# zanonimizowanych dokumentów, których warto%# dla rozpoznania wniosku o areszt s&d ju" 
raz musia' wst$pnie zbada#. S$dzia b$dzie móg' kierowa# si$ takim „przeds&dem”, nawet je"eli w 
%wietle art. 249a § 2 nie b$dzie formalnie móg' orzeka# na podstawie zanonimizowanych 
dowodów, o których ostatecznym nieujawnieniu zdecydowa' prokurator. Tego typu „przeds&d” 
mo"e mie# negatywny wp'yw na gwarancje zawarte w projektowanym art. 249a § 1 k.p.k. 
 
W opinii HFPC s& jeszcze inne powody, dlaczego proponowana tre%# art. 156 § 5a k.p.k. w zw. z 
proponowan& tre%ci& art. 249a § 2 k.p.k. nie spe'nia standardu pe'nego dost$pu do akt wynikaj&cego 
z art. 7 ust. 1 Dyrektywy z 2012 r. Podejrzany i jego obro!ca, otrzymuj&c na podstawie art. 156 § 5a 
k.p.k. jedynie dost$p do kopii dokumentów zawieraj&cych tre%# dowodów wskazanych we wniosku 
o tymczasowy areszt, zachowuj&cych w tajemnicy okoliczno%ci umo"liwiaj&ce ujawnienie 
to"samo%ci %wiadka lub osób jemu najbli"szych, w tym ich danych osobowych, nie b$d& mogli w 
sposób skuteczny odnosi# si$, np. do prawdomówno%ci poszczególnych osób, których dane zosta'y 
zanonimizowane. Projektowana regulacja zak!ada tak&e, zdaniem HFPC, swoiste „b!'dne 
ko!o” w art. 249 § 2a k.p.k., gdy& s"d cz'stokro% nie b'dzie móg! w sposób rzetelny stwierdzi%, 
&e okoliczno$ci zachowane w tajemnicy maj" znaczenie dla rozstrzygni'cia w przedmiocie 
wniosku o zastosowanie albo przed!u&enie tymczasowego aresztowania, je&eli podejrzany i 
jego obro#ca nie b'd" mogli w pe!ni odnie$% si' do warto$ci materia!u dowodowego z uwagi 
na jego anonimizacj'. 
 
Warto wskaza#, "e na w&tpliwo%ci interpretacyjne w zakresie wyk'adni projektowanego art. 156 § 
5a k.p.k. zwraca' tak"e uwag$ w swojej opinii Rzecznik Praw Obywatelskich45. 

                                                             
45 Rzecznik Praw Obywatelskich, Opinia do rz#dowego projektu ustawy z dnia 8 stycznia 2016 r. (II.510.31.2016), 

s.13. Opinia dost$pna pod adresem: www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_MS_projekt_kpk.pdf.  



 21 

 
HFPC zauwa"a tak"e, "e omawiany projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks post$powania 
karnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje równie" zmiany w przepisach reguluj&cych 
obowi&zki informacyjne w stosunku do podejrzanych w ramach post$powania karnego (art. 300 § 1 
k.p.k.). Zmiany w pouczeniu b$d& wi&za'y si$, m.in. z proponowanym uchyleniem art. 338a k.p.k.  
 
W zwi&zku z przywo'anymi zmianami zdezaktualizuje si$ tre%# wzoru pouczenia wynikaj&cego z 
Rozporz&dzenia Ministra Sprawiedliwo%ci z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie okre%lenia wzoru 
pouczenia o uprawnieniach i obowi&zkach podejrzanego w post$powaniu karnym. Skutkiem takiej 
dezaktualizacji b$dzie konieczno%# wydania nowego wzoru pouczenia. W opinii HFPC 
zaniepokojenie mo"e budzi# to, "e wraz z nowym wzorem pouczenia ponownie pojawi si$ problem 
zapewniania pe'nej dost$pno%ci poucze! w post$powaniu karnym dla osób niew'adaj&cych 
j$zykiem polskim46. Taki skutek nale"y oceni# zdecydowanie negatywnie z perspektywy nie tylko 
prawa do informacji, ale tak"e z perspektywy realizacji celów wyra"onych w Dyrektywie 
2010/64/UE. 
 
 Zgodno!% projektowanych zmian z Dyrektyw& 2013/48/UE 
 
Reforma post$powania karnego, wprowadzona ustaw& z dnia 27 wrze%nia 2013 r., która wesz'a w 
"ycie 1 lipca 2015 r., mia'a na celu zmian$ modelu procedury na kontradyktoryjny. Jak zauwa"y'a 
wówczas HFPC „[p]odstawowym warunkiem skuteczno%ci tak ukszta'towanego procesu karnego – 
opartego w znacznie wi$kszym stopniu na zasadzie kontradyktoryjno%ci – jest zapewnienie obu 
stronom rzeczywistej równej pozycji procesowej. Z tego wzgl$du ustawodawca zdecydowa' si$ na 
rozszerzenie  dotychczasowych  kodeksowych  regu'  przyznania  oskar"onemu  obro!cy  z 
urz$du”47.  
 
Rozszerzenie dost$pu do obro!cy z urz$du nast&pi'o przede wszystkim na etapie post$powania 
s&dowego wobec oskar"onego poprzez wprowadzenie art. 80a k.p.k. Zgodnie z tym przepisem, je%li 
oskar"ony nie ma obro!cy z wyboru lub obro!cy z urz$du wyznaczonego na innej podstawie, mo"e 
wnioskowa# o wyznaczenie obro!cy bez konieczno%ci wykazywania odpowiedniego stanu 
maj&tkowego. W wypadku wyznaczenia obro!cy na podstawie tego przepisu, jego udzia' w 
rozprawie g'ównej jest obowi&zkowy. Zmianom uleg'y tak"e przepisy art. 79 k.p.k. i art. 80 k.p.k. 
dotycz&ce obrony obligatoryjnej. Na etapie post$powania przygotowawczego ustawodawca 
zdecydowa' si$ pozostawi# obowi&zuj&ce dotychczas uregulowania tzw. „prawa ubogich”. Zgodnie 
zatem z art. 78 k.p.k.  podejrzany, który nie ma obro!cy z wyboru, mo"e "&da#, aby mu 
wyznaczono obro!c$ z urz$du, je"eli w sposób nale"yty wyka"e, "e nie jest w stanie ponie%# 
kosztów obrony bez uszczerbku dla niezb$dnego utrzymania siebie i rodziny.  
 
Obecna nowelizacja przewiduje powrót do poprzedniego, inkwizycyjnego modelu procesu karnego, 
charakteryzuj&cego si$ aktywn& postaw& s&du, którego zadaniem jest ustalenie prawdy materialnej. 
Proponuje si$ równie" powrót do poprzedniego modelu obrony z urz$du na etapie post$powania 
s&dowego. Zgodnie z art. 1 pkt. 12 opiniowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
post$powania karnego oraz niektórych innych ustaw uchyla si$ art. 80a k.p.k. Zdaniem 
ustawodawcy, aktywna postawa s&du ma przyczyni# si$ do niwelowania nierównowagi mi$dzy 
stronami, a tym samym czyni# zb$dnym uregulowanie tego przepisu. Jak czytamy w uzasadnieniu:  
 

                                                             
46 Przet'umaczone na j$zyki obce wzorów poucze! w post$powaniu karnym dost$pne pod adresami 

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/wzory-pouczen/ oraz http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania/8103,Wzory-
pouczen-w-postepowaniu-karnym-w-26-jezykach.html (data dost$pu: 21.02.2016 r.) 

47 Barbara Grabowska-Moroz, Reforma procesu karnego – oczekiwania i obawy, szanse i zagro"enia …. 
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„Z uwagi na zwi!kszenie roli czynnika s#dowego w dotarciu do prawdy, ograniczenie 
wymogów formalnych, których musz# przestrzega' tzw. nieprofesjonalni uczestnicy 
post!powania, w tym zw$aszcza w zakresie formu$owania &rodków zaskar"enia, 
proponuje si! odej&cie od przewidzianej w art. 80a i art. 87a k.p.k. zasady ustanowienia 
obro%cy i pe$nomocnika z urz!du wy$#cznie w wyniku zg$oszenia takiego "#dania, bez 
uwzgl!dnienia sytuacji maj#tkowej i rodzinnej wnioskodawcy. Zapewnienie obro%cy i 
pe$nomocnika tzw. osobie niezamo"nej b!dzie odbywa$o si! po weryfikacji jej stanu 
maj#tkowego i rodzinnego na podstawie art. 78 § 1 k.p.k.”48.  

 
W ocenie HFPC trudno uzna# uzasadnienie zaproponowane przez ustawodawc$ za wystarczaj&ce, a 
tym bardziej przekonuj&ce. Po pierwsze, nale"y mie# na uwadze rang$ przepisów podlegaj&cych 
wyeliminowaniu. Uchylenie tego przepisu znacz&co ogranicza dost$p do obro!cy z urz$du na etapie 
post$powania s&dowego, a zatem reglamentuje dost$p do adwokata, ograniczaj&c mo"liwo%# 
realizowania prawa do obrony. Po drugie, powrót do modelu inkwizycyjnego nie powoduje 
konieczno%ci powrotu do poprzednich uregulowa! w zakresie obrony z urz$du; obecnie 
obowi&zuj&cy art. 80a k.p.k. nie jest bowiem niekompatybilny, z modelem inkwizycyjnym. Po 
trzecie, nie mo"na zgodzi# si$ z rozumowaniem ustawodawcy, "e aktywna dzia'alno%# s&du 
pozwoli zniwelowa# brak obro!cy z urz$du. Role tych dwóch podmiotów nie s& w post$powaniu 
to"same. Ten ostatni element podkre%la Krajowa Izba Radców Prawnych w swojej opinii 
dotycz&cej projektu ustawy, w której podnosi, "e  
 

[a]rgumentacja ta (o powrocie do aktywnej roli s#du – przyp.) jest ma$o przekonuj#ca 
w &wietle przedstawionego wcze&niej rzeczywistego obrazu funkcjonowania modelu 
rozprawy g$ównej postulowanego w opiniowanym projekcie, na gruncie którego silnie 
daje o sobie zna' aktywno&' s#du po stronie oskar"enia. Wskazuje na to zreszt# 
projektodawca, upatruj#c w s#dzie gwaranta efektywno&ci &cigania karnego. Wobec 
wzmocnienia w ten sposób oskar"enia na gruncie projektowanego modelu rozprawy 
g$ównej trudno znale(' zrozumienie, a tym bardziej akceptacj! dla os$abienia 
przeciwnej strony sporu prawnego -oskar"onego, bo w takich kategoriach nale"y 
rozwa"a' proponowane odebranie mu prawa do "#dania wyznaczenia obro%cy z urz!du 
w stadium jurysdykcyjnym49. 

 
Jak wskazano wy"ej, ustawodawca powinien dog'$bnie uzasadni# odej%cie od regulacji art. 80a 
k.p.k. ze wzgl$du na rang$ prawa, którego on dotyka. Znaczenie tego przepisu kszta!tuje mi'dzy 
innymi fakt, &e dotyczy on materii regulowanej prawem Unii Europejskiej, tj. wspominanej 
Dyrektywy 2013/48/UE. Na temat zgodno%ci nowelizacji z Dyrektyw& wypowiedzia'a si$ mi$dzy 
innymi Krajowa Rada S&downictwa, która uzna'a, "e „[t]ak ukszta'towany poziom dost$pu stron do 
korzystania z obro!cy lub pe'nomocnika z urz$du nie spe'nia wymaga! wskazanych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady  2013/48/UE […]. Dyrektywa ta w art. 3 wprowadza bardzo 
szeroki dost$p do korzystania przez podejrzanych i oskar"onych z profesjonalnej pomocy prawnej, 
zarówno w post$powaniu przygotowawczym jak i s&dowym”50.  
 
                                                             
48 Uzasadnienie projektu, s. 5. 
49 Krajowa Izba Radców Prawnych, Opinia dotycz#ca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post!powania 

karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207), 5 lutego 2016 r. 
50 Krajowa Rada S&downictwa, Stanowisko Prezydium Krajowej Rady S#downictwa z dnia 8 lutego 2016 r. w 

przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post!powania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk 
sejmowy nr 207 z 27 stycznia 2016 r.). Tekst opinii dost$pny pod adresem: 
www.krs.pl/pl/aktualnosci/d,2016,2/3944,stanowisko-prezydium-krajowej-rady-sadownictwa-z-8-lutego-2016-r-
dotyczace-projektu-zmiany-ustawy-kodeks-postepowania-karnego-oraz-niektorych-innych-ustaw-druk-sejmowy-
nr-207-z-27-stycznia-2016-r. 
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Dyrektywa 2013/48/UE k'adzie szczególny nacisk na to, aby podejrzani i oskar"eni „mieli prawo 
dost$pu do adwokata w takim terminie i w taki sposób, aby osoby te mog'y rzeczywi%cie i 
skutecznie wykonywa# przys'uguj&ce im prawo do obrony”51. Niew&tpliwie podstawow& gwarancj& 
realizacji prawa zapisanego w Dyrektywie 2013/48/UE jest zapewnienie szerokiego dost$pu do 
obrony z urz$du. Art. 80a k.p.k., gwarantuj&c na etapie post$powania s&dowego dost$p do takiego 
obro!cy na podstawie wniosku, bez uzale"niania przyznania obro!cy od stanu maj&tkowego 
oskar"onego, realizuje wysokie standardy Dyrektywy 2013/48/UE na tym etapie. St&d maj&c na 
uwadze konieczno%# realizacji zobowi&za! wynikaj&cych z cz'onkostwa w UE i zapewnienia 
zgodno%ci prawa krajowego z prawem UE nale"y, w opinii HFPC, pozostawi# przepis art. 80a 
k.p.k. 
 
Jednocze%nie nale"y zauwa"y#, "e Dyrektywa 2013/48/UE „stosuje si$ do podejrzanych lub 
oskar"onych w post$powaniu karnym od chwili poinformowania ich przez w'a%ciwe organy 
pa!stwa cz'onkowskiego, za pomoc& oficjalnego powiadomienia lub w inny sposób, o tym, "e s& 
podejrzani lub oskar"eni o pope'nienie przest$pstwa, niezale"nie od tego, czy zostali pozbawieni 
wolno%ci”. Przekazanie informacji mo"e nast&pi# w formie oficjalnego postanowienia o 
przedstawieniu zarzutów albo w inny sposób, czyli na przyk'ad w toku czynno%# procesowej. 
Przepis ten dotyczy zatem, w rozumieniu k.p.k., oskar"onego i podejrzanego, ale tak"e osoby 
podejrzanej, któr& poinformowano o tym, "e jest podejrzana w trakcie podj$tej czynno%ci, np. 
zatrzymania52.  
 
W %wietle Dyrektywy 2013/48/UE ustawodawca nie tylko nie powinien rezygnowa# z art. 80a 
k.p.k., ale powinien rozszerzy# dost$p do obro!cy w post$powaniu przygotowawczym, przede 
wszystkim poprzez zmian$ uregulowa! dotycz&cych obrony z urz$du. Komentuj&c nowelizacj$ 
wprowadzon& ustaw& z 27 wrze%nia 2013 r., HFPC wskazywa'a, "e mimo zmian w stosunku do 
oskar"onego sensu stricto nowelizacja nie tworzy „spójnego modelu przeds&dowej pomocy 
prawnej” ani nie tworzy „modelu  tzw.  adwokata  od  pierwszego  przes'uchania,  który  
gwarantowa'by  prawa  zatrzymanego  (podejrzanego)  na  jak  najwcze%niejszym  etapie  
prowadzonego  post$powania”53. Podobnie takiego systemu nie tworzy proponowana obecnie 
nowelizacja. Cytowana wy"ej Krajowa Rada S&downictwa w swojej opinii zauwa"y'a, "e „celowe 
by'oby uwzgl$dnienie zawartych we wskazanej dyrektywie regulacji ju" na etapie niniejszej 
nowelizacji przez pozostawienie w Kodeksie post$powania karnego przepisów art. 80a k.p.k. i art. 
87a k.p.k. i rozszerzenie mo"liwo%ci ich stosowania na wniosek oskar"onego i pokrzywdzonego 
tak&e w post'powaniu przygotowawczym”54. Helsi!ska Fundacja Praw Cz'owieka w pe'ni 
popiera ten postulat. 
 
Ju" nie w kontek%cie proponowanej nowelizacji, inni komentatorzy tak"e wskazuj& na konieczno%# 
dostosowania post$powania przygotowawczego do wymogów Dyrektywy 2013/48/UE. Pojawiaj& 
si$ g'osy, "e „gwarancje procesowe przewidziane w stosunku do podejrzanego i oskar"onego w 
rozumieniu art. 71 k.p.k. co do zasady odpowiadaj& standardom minimalnym przewidzianym w 
dyrektywie 2013/48/UE, o tyle nie mo"na tego powiedzie# o sytuacji procesowej osoby podejrzanej 

                                                             
51 Art. 3 ust. 1 Dyrektywy 2013/48/UE. 
52 Tak np. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, Opinia w sprawie implementacji w prawie polskim dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 pa(dziernika 2013 r. w sprawie prawa dost!pu do 
adwokata w post!powaniu karnym i w post!powaniu dotycz#cym europejskiego nakazu aresztowania oraz w 
sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolno&ci i prawa do porozumiewania si! z 
osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolno&ci, Komisja Kodyfikacyjna Prawa 
Karnego.; Jacek Barcik, Tomasz Srogosz, „Prawo dost$pu do adwokata w Polsce w %wietle dyrektywy 
2013/48/UE”, Palestra, Nr 7–8, s. 246. 

53 Barbara Grabowska-Moroz, Reforma procesu karnego – oczekiwania i obawy, szanse i zagro"enia …. 
54 Por.: Stanowisko Prezydium Krajowej Rady S#downictwa z dnia 8 lutego 2016 r. …. 
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(w tym o wykroczenie) i obwinionego”55. Zdaniem za% Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego 
„implementacja dyrektywy 2013/48/UE wymaga istotnych zmian w kodeksie post$powania 
karnego”56. Opinia Komisji pokazuje braki w zakresie dost$pu do obro!cy na etapie post$powania 
przygotowawczego57, w tym w szczególno%ci w odniesieniu do osoby podejrzanej58. Cho# zarówno 
Komisja Kodyfikacyjna Praw Karnego, jak i inni59, postulowali wstrzymanie si$ z implementacj& 
przepisów Dyrektywy 2013/48/UE do czasu zako!czenia prac nad innymi aktami, to na obecnym 
etapie trudno ju" jednak ignorowa# zbli"aj&cy si$ termin transpozycji przypadaj&cy 27 listopada 
2016 r. 60 Tym bardziej "e Parlament Europejski i Rada UE przyj$'y w'a%nie Dyrektyw$ o 
domniemaniu niewinno%ci61.  
 
Nale"y zatem postrzega# obecn& nowelizacj$ jako szans$ na przystosowanie polskiej procedury do 
wymogów Dyrektywy 2013/48/UE. Niestety w obecnym kszta'cie nie przybli"a ona, a wr$cz 
oddala polskie prawo od standardów zaproponowanych w tym konkretnym akcie.     
 
 Zgodno!% projektowanych zmian z Dyrektyw& 2012/29/UE 
 
Ustawa z 27 wrze%nia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks post$powania karnego oraz niektórych 
innych ustaw by'a jednym z instrumentów, który dokona' transpozycji dyrektywy 2012/29/UE do 
polskiego systemu prawnego62. Nowelizacja wprowadzi'a szereg przepisów maj&cych na celu 
zabezpieczenie pozycji pokrzywdzonego w post$powaniu. Jednym z kluczowych przepisów jest art. 
87a k.p.k. dotycz&cy pomocy prawnej. Artyku' ten jest symetryczny wzgl$dem uregulowa! 
dotycz&cych dost$pu oskar"onego do pomocy prawnej (art. 80a k.p.k.). Zgodnie z § 1 tego artyku'u 
„[n]a wniosek strony innej ni" oskar"ony, która nie ma pe'nomocnika z wyboru, prezes s&du, s&d 
lub referendarz s&dowy wyznacza w post$powaniu s&dowym pe'nomocnika z urz$du. Przepisy art. 
81 § 1a i 1b stosuje si$ odpowiednio”. Przepis ten stanowi podstaw$ wyznaczenia pe'nomocnika 
przez oskar"yciela posi'kowego ubocznego, oskar"yciela posi'kowego subsydiarnego i oskar"yciela 
prywatnego63. Gwarantuje zatem pokrzywdzonemu, który zdecydowa' si$ na aktywny udzia' w 
post$powaniu s&dowym i sta' si$ jego stron&, szeroki dost$p do pomocy prawnej. 
 
Dyrektywa 2012/29/UE proponuje rozbudowany katalog praw ofiar i odpowiadaj&cych im 
obowi&zków pa!stw cz'onkowskich. Mi$dzy innymi art. 13 Dyrektywy 2012/29/UE stanowi, "e 
„[p]a!stwa cz'onkowskie zapewniaj& ofiarom dost$p do pomocy prawnej, je"eli ofiary maj& status 
strony w post$powaniu karnym. Warunki lub zasady proceduralne dost$pu ofiar do pomocy 
prawnej okre%la prawo krajowe”. Wydaje si$ zatem, "e art. 87a realizuje na etapie post$powania 
s&dowego wymogi Dyrektywy w zakresie pomocy prawnej.  
 

                                                             
55 Jacek Barcik, Tomasz Srogosz, Prawo dost!pu do adwokata ..., Palestra, Nr 7–8, s. 246.  
56 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, Opinia w sprawie implementacji w prawie polskim ….  
57 Np. art. 301 Kodeksu post$powania karnego, który nie tamuje przes'uchania w przypadku niestawiennictwa 

obro!cy i jest interpretowany w szczególny sposób.  
58 Np. brak przepisów dotycz&cych obecno%ci adwokata podczas czynno%ci okazania osoby podejrzanej. 
59 Jacek Barcik, Tomasz Srogosz, Prawo dost!pu do adwokata…,  s. 246.  
60 Art. 15 ust. 1 Dyrektywy 2013/48/UE. 
61 Komunikat prasowy Rady Europejskiej z 12 lutego 2016 r. - http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-

releases/2016/02/12-eu-strengthens-right-to-presumption-of-innocence/.  
62 Oprócz wspomnianej nowelizacji, w%ród aktów implementuj&cych s& tak"e: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  o 

ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i %wiadka  oraz Rozporz&dzenie Ministra Sprawiedliwo%ci z dnia 3 
czerwca 2015 r. w sprawie okre%lenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowi&zkach pokrzywdzonego w 
post$powaniu karnym. 

63 Steinborn, S'awomir. Art. 87(a). [w:] Kodeks post!powania karnego. Komentarz do wybranych przepisów. System 
Informacji Prawnej LEX, 2016. 
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Opiniowany projekt ustawy postuluje uchylenie tego przepisu, jako przyczyn$ powo'uj&c – 
podobnie jak w przypadku uregulowania art. 80a k.p.k. dotycz&cego oskar"onego – zmian$ modelu 
post$powania z kontradyktoryjnego na inkwizycyjny. Uwagi poczynione w odniesieniu do planów 
uchylenia art. 80a wydaj& si$ aktualne równie" w odniesieniu do art. 87a. Propozycj$ uchylenia 
tego artyku'u nale"y oceni# negatywnie w %wietle standardów prawa UE. St&d HFPC postuluje 
pozostawienie tego przepisu.   
 
8. Zgodno$% ze standardami wynikaj"cymi z orzecznictwa Europejskiego Trybuna!u Praw 
Cz!owieka 
 
 Uwagi ogólne 

Jednym z celów, który przy%wieca' Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy poprzedniej 
nowelizacji k.p.k., by'o: „przystosowanie polskiej procedury karnej do wymogów wynikaj#cych z 
bogatego orzecznictwa Europejskiego Trybuna$u Praw Cz$owieka, og$oszonego w sprawach 
polskich”. W zwi&zku z tym, uzasadnienie projektu zawiera'o odr$bny rozdzia'u po%wi$cony 
ocenie zgodno%ci projektowanych rozwi&za! ze standardami wynikaj&cymi z Europejskiej 
Konwencji Praw Cz'owieka (dalej: Konwencja, EKPC). Zdaniem HFPC, tak& praktyk$ nale"y 
oceni# jednoznacznie pozytywnie i powinna by# ona standardem przy projektach legislacyjnych, 
które dotycz& podstawowych praw i wolno%ci jednostki. Nale"y powtórzy# za P. Hofma!skim, "e 
„obecnie nie da si! ju" chyba przygotowa' i uchwali' ustawy bez wnikliwego sprawdzenia, czy i w 
jakim zakresie nowe rozwi#zania b!d# pozostawa' z europejskim standardami w zakresie ochrony 
praw cz$owieka”64. Autor zauwa"a ponadto, i" Regulamin pracy Rady Ministrów expressis verbis 
formu'uje wymóg uwzgl$dnienia prawa UE w toku procesu legislacyjnego, a w zwi&zku z tym, "e 
Konwencja stanowi cz$%# unijnego aquis „ocena kompatybilno&ci powinna obejmowa' tak"e 
wynikaj#ce z niej standardy”65.  

Ponadto, punktem odniesienia dla przyjmowanych rozwi&za! powinny by# wyroki Europejskiego 
Trybuna'u Praw Cz'owieka w Strasburgu (dalej: Trybuna', ETPC). Orzeczeniom ETPC mo"na 
bowiem przypisa# walor uniwersalno%ci w zakresie tworzonych standardów i wyk'adni norm 
konwencyjnych, dlatego te" nale"y je traktowa#, jako swego rodzaju dyrektywy, które powinny 
wp'ywa# na dyskusj$ o modelach post$powania karnego. 

Uwzgl'dnienie standardów strasburskich w toku procesu legislacyjnego mo&e by% równie& 
jednym z elementów, prowadz"cych do zmniejszenia liczby wyroków ETPC w sprawach 
polskich. Cel ten powinien przy%wieca# Rz&dowi w %wietle analizy danych statystycznych. Polska 
znajduje si' bowiem na szóstym miejscu w$ród Pa#stw obj'tych jurysdykcj" Trybuna!u pod 
wzgl'dem liczby orzecze# stwierdzaj"cych naruszenie Konwencji i plasuje si' tu& za Turcj", 
W!ochami i Rosj", Rumuni" i Ukrain"66. W 2015 r. ETPC wyda' 29 wyroków w sprawach 
polskich, z czego w 20 stwierdzi' naruszenie Konwencji. 

Rada Ministrów w uzasadnieniu projektu odwo'a'a si$ tylko czterokrotnie do standardów 
strasburskich w cz$%ciach dotycz&cych: zakazu korzystania  z dowodów nielegalnych, podstaw 
zastosowania tymczasowego aresztowania, orzekania przez referendarzy oraz standardu prawa do 
obrony. Niew&tpliwie jednak projekt przewiduje tak&e inne regulacje, które wymaga!yby 
szczegó!owej analizy pod k"tem ich kompatybilno$ci ze standardami praw cz!owieka Rady 
Europy. W niniejszym rozdziale dokonana zostanie zatem analiza zgodno%ci proponowanych 
zmian z orzecznictwem ETPC, zw'aszcza dotycz&cym art. 5 (prawo do wolno%ci osobistej) i art. 6 
                                                             
64 P. Hofma!ski, Gwarancje art. 5 i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz$owieka w znowelizowanym polskim 

procesie karnym, Europejski Przegl&d S&dowy, stycze! 2014, s. 32. 
65 Ibidem. 
66 http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2015_ENG.pdf 
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(prawo do rzetelnego post$powania s&dowego). Do 2015 r. bowiem Trybuna' wyda' przeciwko 
Polsce 106 wyroków stwierdzaj&ce naruszenie prawa do rzetelnego post$powania (w sprawach 
cywilnych i karnych '&cznie), 434 wyroki dotycz&ce przewlek'o%ci post$powa!67 oraz 299 wyroków 
dotycz&cych naruszenia art. 5. 

 Zgodno!% z art. 5 Konwencji 

Art. 5 Konwencji nale"y do najcz$%ciej powo'ywanych w orzecznictwie Europejskiego Trybuna'u 
Praw Cz'owieka (dalej: Trybuna'u lub ETPC). W okresie 1 listopada 1998 r. – 31 grudnia 2008 r. 
wydano 1206 wyroków stwierdzaj&cych naruszenie poszczególnych postanowie! tego artyku'u. 
Polska – z 202 wyrokami – znalaz'a si$ na drugim miejscu (przed Bu'gari& i Rosj&) pod wzgl$dem 
liczby orzecze! Trybuna'u stanowi&cych o naruszeniu art. 568. Do 2015 r. za% Trybuna' wyda' 
przeciwko Polsce 299 wyroków dotycz&cych naruszenia art. 5.  

W art. 5 ust. 1 EKPC znalaz'a si$ gwarancja poszanowania wolno%ci i bezpiecze!stwa osobistego. 
Przyjmuje si$ %cis'y zwi&zek pomi$dzy obydwoma poj$ciami zak'adaj&c, "e prawo do 
bezpiecze!stwa osobistego powinno by# odczytywane jako gwarancja, "e nikt nie zostanie 
pozbawiony wolno%ci arbitralnie69. Pozbawienie wolno%ci mo"e by# usprawiedliwione jedynie 
wówczas, gdy nast$puje w wypadku przewidzianym w prawie krajowym. Do zgodno%ci z prawem 
krajowym Konwencja odwo'uje si$ we wszystkich wypadkach wskazanych w art. 5 ust. 1 jako 
usprawiedliwione z punktu widzenia standardu. Wynika to z za'o"enia, "e Konwencja formu'uje 
jedynie standard minimalny, w zwi&zku z czym w wypadku, gdy prawo krajowe przewiduje 
standard wy"szy, dla okre%lenia granic legalno%ci detencji zastosowanie znajduje prawo krajowe. 
Pozosta'y zakres norm wynikaj&cych z art. 5 EKPC to minimalne gwarancje, jakie musz& zosta# 
zapewnione ka"dej osobie pozbawionej wolno%ci. 

 

 Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania 

Jak ju" wskazano powy"ej, opiniowany projekt modyfikuje podstawy stosowania tymczasowego 
aresztowania. Zgodnie z now& tre%ci& art. 258 § 2: „Je"eli oskar"onemu zarzuca si! pope$nienie 
zbrodni lub wyst!pku zagro"onego kar# pozbawienia wolno&ci, której górna granica wynosi co 
najmniej 8 lat, albo gdy s#d pierwszej instancji skaza$ go na kar! pozbawienia wolno&ci nie ni"sz# 
ni" 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawid$owego 
toku post!powania mo"e by' uzasadniona gro"#c# oskar"onemu surow# kar#”. Tym samym 
przes'anka surowej kary b$dzie samodzieln& podstaw& stosowania tymczasowego aresztowania. 

Tymczasem zgodnie z ugruntowan& lini& orzecznicz& Europejskiego Trybuna'u Praw Cz'owieka, 
realne prawdopodobie#stwo wymierzenia surowej kary pozbawienia wolno$ci samo w sobie 
nie stanowi „w!a$ciwych i wystarczaj"cych” przes!anek stosowania izolacyjnego $rodka 
zapobiegawczego przez d!ugie okresy czasu. Trybuna' wskazuje wyra(nie, i" s&d powinien mie# 
na uwadze, "e z up'ywem czasu pierwotna podstawa tymczasowego aresztowania staje si$ mniej 
istotne 70 . Malej&ce znaczenie pierwotnej przyczyny zastosowania izolacyjnego %rodka 

                                                             
67 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-

B7C7F821056BF32A/0/TABLEAU_VIOLATIONS_EN_2011.pdf.  
68 Leszek Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Cz$owieka i Podstawowych Wolno&ci. Komentarz do 

artyku$ów 1 -18. Tom I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 156-157.  
69 Ibidem, s. 158.  
70 Por.: m.in.: wyrok ETPC z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie Contrada przeciwko W$ochom, nr skargi 27143/95, § 

54; wyrok ETPC z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie Punzelt przeciwko Republice Czeskiej, nr skargi 31315/96, § 
73; wyrok ETPC z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie Czarnecki przeciwko Polsce, nr skargi 75112/01, § 39-40; 
wyrok ETPC z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie Drabek przeciwko Polsce, nr skargi 5270/04, § 47; wyrok ETPC 
z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Kowrygo przeciwko Polsce, nr skargi 6200/07. 
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zapobiegawczego dotyczy równie" wypadków, gdy aresztowanemu grozi surowa kara pozbawienia 
wolno%ci. Wielokrotnie odnosz&c si$ do kwestii swoistego domniemania zak'ócania przez 
podejrzanego/oskar"onego prawid'owego toku post$powania ze wzgl$du na prawdopodobie!stwo 
na'o"enia na niego surowej kary, Trybuna' wskazywa', "e: „podczas gdy gro(ba surowej kary jest 
w$a&ciwym elementem oceny ryzyka ucieczki lub powrotu do przest!pstwa, to powaga zarzutów nie 
mo"e sama z siebie uzasadnia' d$ugich okresów stosowania aresztu tymczasowego” 71 . W 
przytoczonych wyrokach Trybuna' podkre%la', "e w wypadku przed'u"ania si$ okresu 
tymczasowego aresztowania konieczne jest wskazanie konkretnego, szczegó'owego uzasadnienia 
przyj$cia istnienia ryzyka fa'szowania dowodów przez aresztowanego, zastraszania %wiadków lub 
zak'ócania post$powania w inny sposób. Prawdopodobie!stwo wymierzenia surowej kary mo"e 
by# zatem uznane za wystarczaj&c& przes'ank$ stwierdzenia ryzyka bezprawnego utrudniania 
post$powania jedynie w pocz&tkowym stadium stosowania najsurowszego %rodka 
zapobiegawczego. W d'u"szym okresie niezb$dne jest wskazanie innych elementów, które mog'yby 
potwierdzi# rzeczywiste istnienie tego rodzaju ryzyka. 

 
Zgodnie z orzecznictwem ETPC, nie mo&e stanowi% wystarczaj"cej przes!anki stosowania 
tymczasowego aresztowania przez dowolnie d!ugi okres sam fakt prawdopodobie#stwa 
wymierzenia surowej kary nawet w po!"czeniu z pope!nianiem przest'pstw w ramach 
zorganizowanej grupy przest'pczej. Zdaniem Trybuna'u, w wypadkach d'ugotrwa'ego 
tymczasowego aresztowania osoby oskar"onej o udzia' w zorganizowanej grupie przest$pczej, 
zawsze nale"y bra# pod uwag$ okoliczno%ci i zachowania osobi%cie dotycz&ce danego 
aresztowanego, odnosz&ce si$ do prawdopodobie!stwa wp'ywania przez niego na %wiadków lub 
innego bezprawnego utrudniania post$powania72. Wskazanie takich konkretnych okoliczno%ci 
konieczne jest w szczególno%ci po zako!czeniu post$powania przygotowawczego w sprawie73. 
 
W uzasadnieniu projektu podkre%lono, "e „podejrzenie pope$nienia zbrodni lub wyst!pku 
zagro"onego surow# kar# pozbawienia wolno&ci nie jest kwestionowane w orzecznictwie Trybuna$u 
jako podstawa do zastosowania tymczasowego aresztowania”. Odwo'ano si$ w tym kontek%cie  do 
wyroków ETPC w sprawach: Jab$o%ski przeciwko Polsce 74 , Kreps przeciwko Polsce 75  oraz 
I$owiecki przeciwko Polsce76. Wydaje si$ jednak, "e Rz"d nie uwzgl'dni! ca!o$ci argumentacji 
zawartej w przywo!anych wyrokach. W § 82 wyroku Jab$o%ski przeciwko Polsce, do którego 
odwo'uje si$ uzasadnienie, wskazano, "e „Trybuna$ zgadza si!, "e podejrzenie wobec skar"#cego, 
i" pope$ni$ on zarzucane mu powa"ne przest!pstwa mog$o pocz#tkowo uzasadnia' jego 
aresztowanie. Jednak"e Trybuna$ nie zgadza si!, "e mog$o ono stanowi' „w$a&ciw# i 
                                                             
71 Por.: m.in.: wyrok ETPC z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie Michta przeciwko Polsce, nr skargi 13425/02, § 49; 

wyrok ETPC z dnia z 21 lutego 2012 r. w sprawie Ruprecht przeciwko Polsce, nr skargi 51219/09, § 3; wyrok 
ETPC z dnia 18 wrze%nia 2012 r. w sprawie Dochnal przeciwko Polsce, nr skargi 31622/07, § 79; wyrok ETPC z 
dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Ró"a%ski przeciwko Polsce, nr skargi 31622/07, § 30; wyrok ETPC z dnia 31 
lipca 2000 r. w sprawie Je)ius przeciwko Litwie, nr skargi 34578/97, § 94; wyrok ETPC z dnia 26 lipca 2001 r. w 
sprawie Ilijkov przeciwko Bu$garii, nr skargi 33977/96, § 80-81; wyrok ETPC z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie 
Süveges przeciwko W!grom, nr skargi 50255/12, § 93. 

72 Por.: m.in.: wyrok ETPC z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie Osuch przeciwko Polsce, nr skargi 31246/02, § 26; 
wyrok ETPC z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie Tsarkov przeciwko Rosji, nr skargi 16854/03, § 67; wyrok ETPC z 
dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie Sikorski przeciwko Polsce, nr skargi 17599/05§ 36;wyrok ETPC z dnia 25 
stycznia 2011r. w sprawie J!czmieniowski przeciwko Polsce, nr skargi 747/09§ 36; wyrok ETPC z dnia 15 stycznia 
2013 r. w sprawie Velichko przeciwko Rosji, nr skargi19664/07, § 87; wyrok ETPC z dnia 22 stycznia 2013 r. w 
sprawie Ró"a%ski przeciwko Polsce, nr skargi 55339/00, § 31-33; wyrok ETPC z dnia 1 pa(dziernika 2013 r. w 
sprawie Gon*a przeciwko Rumunii, nr skargi 49549/11, § 51. 

73 Por.: wyrok ETPC z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie Samoylov przeciwko Rosji, nr skargi 40288/06, § 117-118. 
74 Wyrok ETPC z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie Jab$o%ski przeciwko Polsce, nr skargi 33492/96, § 82. 
75 Wyrok ETPC z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie Kreps przeciwko Polsce, nr skargi 34097/96, § 43. 
76 Wyrok ETPC z dnia 4 pa(dziernika 2001 r., w sprawie I$owiecki przeciwko Polsce, nr skargi 27504/95, § 62. 
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wystarczaj#c#” podstaw! aresztowania go przez ca$y przedmiotowy okres”. Dok'adnie takie samo 
stanowisko ETPC zaj&' w pozosta'ych przywo'anych przez projektodawc$ wyrokach77. Ju" nawet 
pobie"na lektura wskazanych standardów pozwala stwierdzi#, "e wniosek projektodawcy jest zbyt 
daleko id"cy, a projektowana regulacja nie uwzgl'dnia wszystkich wytycznych Trybuna!u. 
 
Nale&y raz jeszcze podkre$li%, &e zgodnie z ugruntowan", jednolit" lini" orzecznictwa 
Europejskiego Trybuna!u Praw Cz!owieka, ani realne prawdopodobie#stwo wymierzenia 
surowej kary pozbawienia wolno$ci, ani nawet pope!nienie przest'pstwa w ramach 
zorganizowanej grupy przest'pczej samo w sobie (nawet !"czenie) nie stanowi" „w!a$ciwych i 
wystarczaj"cych” przes!anek stosowania izolacyjnego $rodka zapobiegawczego przez d!ugie 
okresy czasu. Ustanowienie przes'anki surowej kary jako samodzielnej podstawy stosowania 
tymczasowego aresztowania mo"e ponadto przyczyni# si$ do przewlek'o%ci w stosowaniu 
najsurowszego %rodka zapobiegawczego. 
 
 Dost'p do akt post'powania 

Ocenie z perspektywy standardów strasburskich powinny podlega# te" zmiany dotycz&ce dost$pu 
do akt post$powania przygotowawczego. Trybuna' wypowiada' si$ w tej kwestii wielokrotnie, 
podkre%laj&c znaczenie tej gwarancji dla rzetelno%ci post$powania, a Polska praktyka w tym 
zakresie by'a przez ETPC wielokrotnie krytykowana.  

Nie ulega w&tpliwo%ci, "e zapoznanie si$ ze zgromadzonym materia'em umo"liwia zachowanie 
zasady „równo%ci broni” i podj$cie rzeczowej obrony. Wymogi te wywodz& si$ z prawa do 
kontradyktoryjnego post$powania, które wynika z art. 6 Konwencji i oznacza, "e w sprawach 
karnych zarówno prokuratura, jak i obrona, musz& mie# szans$ zapoznania i wypowiedzenia si$ w 
kwestii przytoczonych przez drug& stron$. W %wietle du"ego wp'ywu zastosowania tymczasowego 
aresztowania na podstawowe prawa i wolno%ci, przeprowadzone post$powanie powinno w jak 
najszerszym zakresie spe'nia# podstawowe kryteria rzetelno%ci, takie jak prawo do 
kontradyktoryjno%ci („równo%ci broni”) w procesie. Trybuna' w swoim orzecznictwie podkre%la, "e 
potrzeba przeprowadzenia skutecznego %ledztwa mo"e wymaga# utajnienia cz$%ci informacji 
zebranych w jego trakcie w celu uniemo"liwienia podejrzanym manipulowania dowodami oraz 
utrudniania przebiegu procesu s&dowego. Jednak"e tak okre%lony cel nie mo"e zosta# osi&gni$ty 
kosztem nadmiernych ogranicze! prawa do obrony, dlatego informacje maj&ce istotne znaczenie dla 
oceny legalno%ci pozbawienia wolno%ci powinny zosta# we w'a%ciwy sposób udost$pnione 
pe'nomocnikowi podejrzanego. 

Punktem wyj%cia do oceny zgodno%ci proponowanych zmian z orzecznictwem ETPC s& wyroki 
ustanawiaj&ce zasad$ kontradyktoryjno%ci w post$powaniu przygotowawczym, a wi$c równo%# 
broni mi$dzy stronami, tj. organem stosuj&cym aresztowanie i samym aresztowanym78. Zgodnie z 
wyrokiem w sprawie Lamy przeciwko Belgii79, na tym etapie post$powania nie jest wymagany 

                                                             
77 Wyrok ETPC w sprawie Kreps przeciwko Polsce, § 43: „Trybuna$ zgadza si!, "e podejrzenie pope$nienia przez 

skar"#cego zarzucanych mu zbrodni, mog$o pocz#tkowo usprawiedliwi' jego aresztowanie. Jednak"e nie mo"e 
zgodzi' si!, "e jest to odpowiedni i dostateczny powód do przetrzymywania go w areszcie przez oko$o cztery lata”. 

 Wyrok ETPC w sprawie I$owiecki przeciwko Polsce, § 62: „Trybuna$ zgadza si!, "e podejrzenie wobec skar"#cego, 
i" pope$ni$ zarzucane mu powa"ne przest!pstwa mog$o pocz#tkowo uzasadnia' stosowanie wobec niego 
tymczasowego aresztowania. Trybuna$ nie uznaje jednak"e, "e przes$anka ta by$a „w$a&ciwa” i „wystarczaj#ca” 
dla usprawiedliwienia ca$ego omawianego okresu tymczasowego aresztowania, nawet je&li s#dy nie postrzega$y 
osobistej i rodzinnej sytuacji skar"#cego jako przemawiaj#cej przeciwko stosowaniu aresztu”. 

78 Wyrok ETPC z dnia 21 pa(dziernika 1986 r. w sprawie Sanchez – Reisse przeciwko Szwajcarii, nr skargi 9862/82; 
wyrok ETPC z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie Toth przeciwko Austrii, nr skargi 11894/85; wyrok ETPC z dnia 
13 lipca 1995 r. w sprawie Kampanis przeciwko Grecji, nr skargi 17977/91.  

79 Wyrok ETPC z dnia 30 marca 1989 r. w sprawie Lamy przeciwko Belgii, nr skargi 10444/83.  
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dost$p do ca'o%ci akt, lecz do dokumentów b$d&cych podstaw& decyzji o aresztowaniu80. Jedynie 
wtedy procedura spe'nia warunek kontradyktoryjno%ci i zapewnienia równo%ci broni. W sprawie 
Nikolova przeciwko Bu$garii81 Trybuna' zauwa"y' za%, "e nie ma równo%ci broni, je%li obro!cy 
odmawia si$ dost$pu do dokumentów z akt %ledztwa, niezb$dnych do skutecznego 
zakwestionowania zgodno%ci z prawem aresztowania jego klienta. 

Podej%cie Trybuna'u w tym zakresie ilustruj& tak"e wyroki w sprawach polskich, np. Migo% 
przeciwko Polsce82, w którym Trybuna' uzna', i" ponad roczne pozbawienie jakiegokolwiek 
dost$pu do akt stanowi naruszenie Konwencji. W sprawie tej s&dy przed'u"a'y okres tymczasowego 
aresztowania powo'uj&c si$ na dowody, do których dost$pu nie mia' ani podejrzany, ani jego 
obro!ca, a otrzymanie zarzutów na pi%mie na pocz&tku tymczasowego aresztowania nie by'o 
wystarczaj&ce .  

Do podobnych wniosków Trybuna' doszed' w sprawie Chru&ci%ski przeciwko Polsce83, w której 
skar"&cy oraz jego adwokat w trakcie tymczasowego aresztowania nie mieli przez ponad 20 
miesi$cy dost$pu do akt. Trybuna' w swoim orzeczeniu podkre%li', "e naruszenie Konwencji 
wynika z niemo"liwej kontroli legalno%ci oraz zasadno%ci tymczasowego aresztowania poprzez 
brak dost$pu do materia'ów post$powania. W ocenie ETPC, cel – jakim jest zabezpieczenie 
post$powania – nie mo"e zosta# zrealizowany, gdy istotnie ogranicza si$ prawo do obrony, a zasada 
równo%ci broni nie jest respektowana. Te same zarzuty Trybuna' uzna' w sprawie +aszkiewicz 
przeciwko Polsce84 . W sprawie Rybacki przeciwko Polsce 85  Trybuna' uzna' tak"e, i" brak 
bezpo%redniego dost$pu do cz$%ci akt zawieraj&cych zeznania %wiadka, zarówno obro!cy, jak i 
oskar"onego stanowi naruszenie Konwencji. Nie jest dopuszczalny wymóg obecno%ci wyznaczonej 
wcze%niej osoby trzeciej podczas czynno%ci zwi&zanych z badaniem akt przez obro!c$ 
oskar"onego. 

W wyroku Dochnal przeciwko Polsce86 Trybuna' wskaza' dodatkowo, i" skuteczno%# %ledztw w 
sprawach karnych mo"e wymaga# utrzymania w tajemnicy cz$%ci zebranych informacji, aby 
zabezpieczy# interes wymiaru sprawiedliwo%ci. Jednak celu tego nie mo"na osi&ga# kosztem 
powa"nych ogranicze! prawa do obrony. Nale"y zatem rozwa"y# specjalne rozwi&zania w 
przypadku potrzeby zapewnienia adwokatowi dost$pu do dokumentów tajnych.  

 

Z perspektywy tak zdefiniowanych standardów uzasadnione w&tpliwo%ci budzi w szczególno%ci 
projektowany art. 249a § 2, zgodnie z którym prokurator mo"e odmówi# ujawnienia dowodów 
niezb$dnych dla rozpoznania wniosku o zastosowanie albo przed'u"enie tymczasowego 
aresztowania, je"eli wynikaj& one z dokumentów, o których mowa w art. 250 § 2b k.p.k. Takie 
ukszta!towanie procedury karnej jest niew"tpliwie niezgodne ze standardami Konwencji i 
orzecznictwa ETPC. Stawia ono bowiem prokuratora w uprzywilejowanej pozycji wzgl'dem 
osoby aresztowanej. Po wej$ciu w &ycie proponowanego art. 249a § 2, Polska b'dzie nara&ona 

                                                             
80 Por.: wyrok ETPC z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie Garcia Alva przeciwko Niemcom, nr skargi 23541/94; wyrok 

ETPC z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie Hugo Lietza przeciwko Niemcom, nr skargi 24479/94; wyrok ETPC z 
dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie Osvath przeciwko W!grom, nr skargi 20732/02. 

81 Wyrok ETPC z dnia 20 grudnia 2007 r.  w sprawie Nikolova przeciwko Bu$garii, nr skargi 31195/96. 
 Tak"e np. wyrok ETPC z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie Albrechtas przeciwko Litwie, nr skargi 1886/06, § 74; 

wyrok ETPC z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie Piruzyan przeciwko Armenii, nr skargi 33376/07, § 116. 
82 Wyrok ETPC z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Migo% przeciwko Polsce, nr skargi 24244/94. 
83 Wyrok ETPC z dnia 6 listopada 2007 w sprawie Chru&ci%ski przeciwko Polsce, nr skargi 22755/04. 
84 Wyrok ETPC z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie +aszkiewicz przeciwko Polsce, nr skargi 28481/03. 
85 Wyrok ETPC z dnia 9 pa(dziernika 2007 r. w sprawie Rybacki przeciwko Polsce, nr skargi 52479/99. 
86  Wyrok ETPC z dnia 18 wrze%nia 2012 r. w sprawie Dochnal przeciwko Polsce, nr skargi 31622/07. 
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na przegrywanie spraw przed Trybuna!em ze wzgl'du na naruszenia zasady „równo$ci 
broni” wynikaj"cej z art. 5 Konwencji.  

Jak wskaza'o w swoim stanowisku Stowarzyszenie S$dziów Polskich Iustitia87, „wprowadzona 
zmiana przemilcza skutki prawne odmowy ujawnienia dowodów przez prokuratora. Odmowa ta 
powinna automatycznie skutkowa' nieuwzgl!dnieniem tych dowodów przy orzekaniu o 
tymczasowym aresztowaniu; odmienna interpretacja by$aby z$amaniem wyroku Trybuna$u 
Konstytucyjnego. Tymczasem projekt pomija t! kwesti!”. Wyk'adnia normy zawartej w art. 249a § 2 
wskazuje jednak, "e taka interpretacja – jakkolwiek po"&dana – mo"e nie znale(# zastosowania w 
praktyce. Zgodnie bowiem z projektowanym przepisem, s&d wyznacza posiedzenie, je"eli uzna, &e 
okoliczno$ci zachowane w tajemnicy maj" znaczenie dla rozstrzygni'cia w przedmiocie 
wniosku o tymczasowe aresztowanie, a nast$pnie wskazuje prokuratorowi na posiedzeniu te 
dowody, je"eli – w jego ocenie – s" niezb'dne dla rozpoznania wniosku. Proponowany art. 156 § 
5b stanowi za%, "e „W przypadku, gdy prokurator decyduje o ujawnieniu dowodów, o których mowa 
w art. 249a § 2, s#d niezw$ocznie udost!pnia oskar"onemu i jego obro%cy akta sprawy w cz!&ci 
zawieraj#cej tre&' tych dowodów”. Wszystko sprowadza si$ zatem do decyzji prokuratora – s&d nie 
mo"e udost$pni# rzeczonych dowód, je"eli prokurator nie zdecyduje si$ na ich ujawnienie. 

 Zgodno!% z art. 6 Konwencji 

Artyku' 6 EKPC ustala zespó' gwarancji rzetelnego procesu, ustanawiaj&c zasad$ ogóln& (ust. 1), a 
nast$pnie precyzuj&c pewne szczegó'owe gwarancje w sprawach karnych. W praktyce orzecznictwa 
strasburskiego art. 6 odgrywa bardzo wa"n& rol$. W latach 1999-2009 Trybuna' wyda' 6891 
wyroków stwierdzaj&cych naruszenie jednej lub kilku gwarancji zawartych w art. 6, co stanowi 
ponad dwie trzecie ogó'u wyroków stwierdzaj&cych naruszenie Konwencji b&d( protoko'ów 
dodatkowych. Ponad po'owa (3852) wyroków wydanych na tle art. 6 dotyczy'a przewlek'o%ci 
post$powania s&dowego88. Do 2015 r. bowiem Trybuna' wyda' przeciwko Polsce 106 wyroków 
stwierdzaj&ce naruszenie prawa do rzetelnego post$powania (w sprawach cywilnych i karnych 
'&cznie) i 434 wyroki dotycz&ce przewlek'o%ci post$powa!89. 

 „Owoce zatrutego drzewa“ 

Kolejn& ze zmian zawartych w opiniowanym projekcie jest uchylenie art. 168a k.p.k., który 
stanowi' prób$ wprowadzenia do polskiego procesu karnego elementów teorii tzw. owoców 
zatrutego drzewa. Zgodnie z jego brzmieniem niedopuszczalne jest przeprowadzenie i 
wykorzystanie dowodu uzyskanego dla celów post$powania karnego za pomoc& czynu 
zabronionego. 

Po%rednio obowi&zek wprowadzenia takiej regulacji wynika z orzecznictwa Europejskiego 
Trybuna'u Praw Cz'owieka, w szczególno%ci w odniesieniu do dowodów uzyskanych z 
naruszeniem art. 3 EKPC, np. poprzez tortury90. W opinii Trybuna'u, oskar"yciel w sprawach 
karnych ma obowi&zek d&"y# do udowodnienia zarzutów bez uciekania si$ do dowodów 
uzyskanych pod przymusem lub na skutek nadu"ycia w'adzy, z pogwa'ceniem woli oskar"onego. 
Zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poni"aj&cego traktowania lub karania ma bowiem 
charakter absolutny. Nawet istnienie stanu wyj&tkowego nios&cego zagro"enie dla pa!stwa nie 
usprawiedliwia traktowania zabronionego przez art. 3 Konwencji. 

                                                             
87  http://www.iustitia.pl/opinie/1136-opinia-iustitii-w-sprawie-projektu-zmian-prawa-karnego. 
88  L. Garlicki, Konwencja…, s. 249.  
89 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-

B7C7F821056BF32A/0/TABLEAU_VIOLATIONS_EN_2011.pdf.  
90 Wyrok ETPC z dnia 20 pa(dziernika 1997 r. w sprawie Serves przeciwko Francji, nr skargi 20225/92; wyrok ETPC 

z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Gäfgen przeciwko Niemcom, nr skargi 22978/05. 
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W sprawie Gäfgen przeciwko Niemcom Trybuna' stwierdzi', "e w przypadku u"ycia w 
post$powaniu karnym dowodów uzyskanych dzi$ki wyja%nieniom wydobytym od oskar"onego 
przy zastosowaniu traktowania sprzecznego z art. 3 Konwencji, istnieje domniemanie nierzetelno%ci 
takiego post$powania. Mo"e by# ono obalone ze wzgl$du na okre%lone okoliczno%ci danej sprawy, 
a mianowicie: 1) zakres ustale! poczynionych w procesie na podstawie dowodów niepowi&zanych 
w "aden sposób z nielegalnymi metodami przes'uchania, 2) znaczenie „owoców zatrutego drzewa” 
dla ustalenia sprawstwa, oraz 3) zapewnienie oskar"onemu mo"liwo%ci kwestionowania 
dopuszczalno%ci takich dowodów na rozprawie91. 

S$dzia Zdravka Kalaydjieva w opinii odr$bnej do wyroku stwierdzi'a, "e w ka"dym przypadku 
wykorzystanie w procesie karnym dowodów pozyskanych wskutek traktowania zabronionego na 
gruncie art. 3 Konwencji, czyni ten proces nierzetelnym. Zb$dne jest zatem prowadzenie rozwa"a!, 
w jakim zakresie dowody te pos'u"y'y s&dowi krajowemu do poczynienia ustale! faktycznych w 
sprawie. Samo wykorzystanie takich dowodów narusza jej zdaniem regu'$ nemo se ipsum accusare 
tenetur92. 
 

Przywilej ochrony przed samooskar"eniem stanowi powszechnie uznawany mi$dzynarodowy 
standard stanowi&cy istotny element prawa do rzetelnego procesu. Z prawa do ochrony przed 
samooskar"eniem wynika przede wszystkim to, "e oskar"enie w sprawie karnej powinno dowie%# 
winy oskar"onego bez korzystania z dowodów uzyskanych za pomoc& przymusu lub prze'amania 
woli oskar"onego93. 

Przy okazji powy"szych rozwa"a!, wspomnie# nale"y równie" o zmianie art. 233 k.k., 
kryminalizuj&cej sk'adanie fa'szywych zezna! maj&cych s'u"y# za dowód w post$powaniu 
s&dowym lub w innym post$powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, z obawy przed 
odpowiedzialno%ci& karn& gro"&c& samemu sprawcy lub jego najbli"szym (art. 233 § 1a k.k.). 
Zgodnie za% z art. 233 § 3, „Nie podlega karze za czyn okre&lony w § 1a, kto sk$ada fa$szywe 
zeznanie, nie wiedz#c o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania”.  

Jak zauwa"a projektodawca uzasadniaj&c ww. zmian$, „k.p.k. przewiduje wystarczaj#ce gwarancje 
prawa do obrony przewidzianego w art. 6 EKPC”94. Stanowisko Trybuna'u w powy"szym zakresie 
wyra"one zosta'o w decyzji w sprawie Van Vondel przeciwko Holandii95: „prawo do milczenia 
oraz do niesamooskar"ania nie mog# by' interpretowane jako ogólne przyzwolenie do 
podejmowania dzia$a% motywowanych ch!ci# uchylenia si! od odpowiedzialno&ci”.  

Kolejn& grup& wyroków Trybuna'u odnosz&c& si$ do nielegalnie zdobytych dowodów s& wyroki 
dotycz&ce prowokacji policyjnej. Zdaniem ETPC, samego pos'ugiwania si$ specjalnymi metodami 
%ledczymi – w szczególno%ci agentami pod przykryciem – nie mo"na uzna# za naruszenie prawa do 
rzetelnego procesu s&dowego, ale ryzyko nadu"y# powoduje, "e ramy ich stosowania musz& by# 
wyra(nie okre%lone96. Zgodnie z kryteriami przyj$tymi przez Trybuna', prowokacja policyjna 
nieodpowiadaj&ca standardom art. 6 Konwencji zachodzi wówczas, gdy funkcjonariusz nie 
ogranicza si$ do pasywnego w istocie %ledzenia dzia'alno%ci kryminalnej danej osoby, ale wywiera 
na ni& wp'yw w celu pope'nienia przest$pstwa, którego w innym przypadku by nie pope'ni'a, oraz 

                                                             
91 T'umaczenie za: http://www.sn.pl/orzecznictwo/Orzecz_Euro_Karne/Orzecz_Euro_Karne_01-02_2008.pdf. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. Por. m.in. wyrok w sprawie Saunders przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z dnia 17 grudnia 1996 

r., skarga nr 19187/91, § 68. 
94 Uzasadnienie projektu, s. 19. 
95 Decyzja ETPC z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie Van Vondel przeciwko Holandii, nr skargi 38258/03. 
96 Wyrok ETPC z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie Ramanauskas przeciwko Litwie, nr skargi 74420/01, § 51. 
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uzyskania dowodów i zainicjowania %cigania. Trybuna' uznaje zatem za niedopuszczalne, by 
organy %cigania nak'ania'y obywateli do pope'niania przest$pstw w celu skierowania przeciw nim 
post$powania karnego, nawet je%liby to mia'o s'u"y# zwalczaniu przest$pczo%ci, w tym 
przest$pczo%ci zorganizowanej. Linia ta zosta'a ugruntowana w kolejnych wyrokach ETPC97. 

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji k.p.k. czytamy, i": „Z orzecznictwa Europejskiego 
Trybuna$u Praw Cz$owieka nie wynika równie" zakaz korzystania z dowodów po&rednio 
nielegalnych, pomimo dostrze"enia nielegalnego (ród$a ich pochodzenia”98. Rz&d powo'a' si$ na 
dwa wyroki ETPC, w których Trybuna' nie dopatrzy' si$ naruszenia Konwencji99. 

Projektodawca nie dostrzeg' jednak, i" dominuj&ca linia orzecznicza Trybuna'u w zakresie 
wykorzystywania dowodów uzyskanych nielegalnie zasadza si$ na niekontestowaniu zasady 
„ca'o%ciowego traktowania procesu”100. Zak'ada ona, "e rzetelno%# procesu ocenia si$ na podstawie 
wszelkich okoliczno%ci zaistnia'ych w jego trakcie. We wskazanym przez Rz&d wyroku w sprawie 
Schenk przeciwko Szwajcarii101 Trybuna' stwierdzi', "e chocia" art. 6 Konwencji gwarantuje prawo 
do rzetelnego procesu, to jednak nie ustala "adnych zasad dopuszczalno%ci dowodów, gdy" 
tworzenie regu' dowodowych jest domen& w'adz krajowych. Zadaniem Trybuna!u nie jest ocena 
dopuszczalno$ci dowodu uzyskanego z naruszeniem prawa krajowego, ale rzetelno$ci 
post'powania jako ca!o$ci. W sytuacji dopuszczenia dowodu zdobytego nielegalnie rol& 
Trybuna'u jest jedynie stwierdzenie, czy oskar"onemu zagwarantowano mo"liwo%# podwa"enia 
wiarygodno%ci i legalno%ci przeprowadzanych dowodów, a tak"e wnioskowania o ich wy'&czenie z 
materia'u dowodowego. Sama okoliczno%# zagro"enia przest$pczo%ci& zorganizowan& nie uprawnia 
jednak do ograniczania gwarancji p'yn&cych z prawa do rzetelnego procesu. W szczególno%ci – 
zdaniem ETPC – prawo to nie mo"e zosta# po%wi$cone z uwagi na wygod$ w'adz w gromadzeniu 
dowodów, czego ju" projektodawca nie zauwa"y'. 

 

 Przewlek#o!% post'powania 

Trybuna' w swoim orzecznictwie wskazuje, "e rozs&dna d'ugo%# post$powania musi by# oceniana 
w %wietle okoliczno%ci konkretnej sprawy przy uwzgl$dnieniu nast$puj&cych kryteriów: z'o"ono%ci 
sprawy, dzia'a! podejmowanych przez skar"&cych i w'a%ciwe organy krajowe, a tak"e przedmiotu 
sporu.  

7 lipca 2015 r. ETPC wyda' wyrok pilota"owy w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce102. 
Trybuna' wskaza' w nim, "e „problem systemowy zidentyfikowany w niniejszej sprawie wymaga od 
pozwanego pa%stwa wdro"enia kompleksowych, podj!tych na szerok# skal! dzia$a% o charakterze 
ustawodawczym i administracyjnym, przy udziale w$adz na ró"nych szczeblach”. Ponadto 
                                                             
97 Por. wyrok ETPC z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Malininas przeciwko Litwie, nr skargi 10071/04, § 34-35; wyrok 

ETPC z dnia 18 wrze%nia 2008 r. w sprawie Vlachos przeciwko Grecji, nr skargi 20643/06. Tak te" w decyzjach o 
niedopuszczalno%ci na podstawie art. 35 § 4 Konwencji: z 20 maja 2008 r. w sprawie Lenkauskien, przeciwko 
Litwie, nr skargi 6788/02; z 9 marca 2010 r. w sprawie Jovanov przeciwko Macedonii, nr skargi  36117/04; z 5 
stycznia 2010 r. w sprawie Vayser przeciwko Estonii, nr skargi 7157/05. 

98 Uzasadnienie do projektu nowelizacji, s. 14. 
99 Wyrok ETPC z 12 lipca 1988 r. w sprawie Schenk przeciwko Szwajcarii, nr skargi 10862/84. 
 Wyrok ETPC z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie Khan przeciwko Wielkiej Brytanii, nr skargi 35394/97. 
100 Zob. P. K'adoczny, A. Pietryka, Prowokacja policyjna a wy$#czenie odpowiedzialno&ci prowokowanego w &wietle 

orzecznictwa strasburskiego – postulaty pod adresem polskiej regulacji, Przegl&d Legislacyjny nr 2(84), 2013, s. 
12-23.  

101 Tak te" w wyroku ETPC z 18 marca 1997 r. w sprawie Mantovanelli przeciwko Francji, nr skargi 21497/97 oraz w 
wyroku ETPC z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie Vidal przeciwko Belgii, nr skargi 12351/86. 

102  Wyrok ETPC z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce, nr skargi  72287/10, 13927/11 i 
46187/11. 
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podkre%li', "e „maj#c na wzgl!dzie skal! i z$o"ono&' problemu przewlek$o&ci post!powa%, pozwane 
pa%stwo musi w dalszym ci#gu podejmowa' kolejne, konsekwentne, d$ugoterminowe starania, by 
s#dy krajowe przestrzega$y wymogu “rozs#dnego terminu” okre&lonego w Artykule 6 ust. 1.” 

Maj&c na wzgl$dzie rekomendacje Trybuna'u, projektowane rozwi&zania legislacyjne powinny 
zmierza# mi$dzy innymi do wyeliminowania problemu przewlek'o%ci post$powania. Zgodnie z 
uzasadnieniem projektu poprzedniej nowelizacji przygotowanej przez Komisj$ Kodyfikacyjn&: 
„konieczne okazuj# si! zmiany, których wprowadzenie powinno przeciwdzia$a' nadmiernej 
przewlek$o&ci post!powa%, a tak"e nadmiernej d$ugotrwa$o&ci stosowanego w Polsce tymczasowego 
aresztowania, co Trybuna$ Praw Cz$owieka w Strasburgu sygnalizuje jako polski problem o 
charakterze strukturalnym (zob. rezolucj! tymczasow# CM/ResDH (2007)75)”.  

Na obecnym etapie nie jest mo"liwa ocena, czy wdro"one 1 lipca 2015 r. zmiany w rzeczywisto%ci 
doprowadzi'y do skrócenia czasu post$powania. Okres obowi&zywania nowych regulacji, jak ju" 
wspomniano na wst$pie, jest bowiem zbyt krótki, by dokona# rzetelnej analizy w tym zakresie.  

W celu wyeliminowania problemu przewlek'o%ci projektodawcy poprzednich zmian d&"yli do 
upowszechnienia form konsensualnych. Helsi!ska Fundacja Praw Cz'owieka w swojej opinii 
wskazywa'a wówczas, "e z punktu widzenia praw jednostki takie formy zako!czenia post$powania 
mog& budzi# zastrze"enia, gdy nie towarzysz& im odpowiednie gwarancje proceduralne. Trybuna' 
wielokrotnie powtarza' w swoim orzecznictwie, "e ani tre%# ani charakter art. 6 Konwencji nie 
uniemo"liwiaj& stronie zrzeczenia si$ – w sposób wyra(ny lub dorozumiany – prawa do rzetelnego 
procesu s&dowego. Jednak"e, je"eli takie zrzeczenie si$ ma pozostawa# w zgodzie z Konwencj&, 
musi zosta# wyra"one w sposób jednoznaczny i by# obwarowane minimalnymi zabezpieczeniami 
wspó'miernymi do jego znaczenia. W wyroku w sprawie Natsvlishvili i Togonidze przeciwko 
Gruzji 103  Trybuna' wskaza', "e „nie mo"e by' niczego niew$a&ciwego w samej procedurze 
negocjowania zarzutów i wymiaru kary (patrz, mutatis mutandis, Babar Ahmad i Inni przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu (orzeczenie), nr 24027/07, 11949/08 i 36742/08, ECHR 6 lipca 2010). W 
tym kontek&cie, Trybuna$ podpisuje si! pod tez#, "e instytucja dobrowolnego poddania si! karze, 
oprócz przysporzenia istotnych korzy&ci w postaci szybszego orzekania w sprawach karnych oraz 
zmniejszenia obci#"e% s#dów, prokuratorów i obro%ców, mo"e równie", przy jej prawid$owym 
stosowaniu, stanowi' skuteczne narz!dzie w zwalczaniu korupcji i przest!pczo&ci zorganizowanej, 
jak równie" mo"e przyczyni' si! do zmniejszenia liczby wydanych wyroków, a tym samym  liczby 
osadzonych”. 
W uzasadnieniu projektu, jako regulacje prowadz&ce do skrócenia czasu post$powania karnego, 
projektodawca postrzega zwi$kszenie uprawnie! referendarzy s&dowych oraz nadzwyczajny %rodek 
zaskar"enia w postaci skargi na wyrok s&du odwo'awczego (rozdzia' 55a). Takie rozwi&zania tak"e 
mog& budzi# w&tpliwo%ci z punktu widzenia standardów strasburskich. Nale"y wskaza#, "e 
szybko%# post$powania nie mo"e prowadzi# do os'abienia gwarancyjnego charakteru procesu 
karnego, którego rzetelno%# – maj&c na uwadze przedstawione ju" orzecznictwo ETPC – oceniana 
b$dzie zawsze w odniesieniu do konkretnego post$powania jako ca'o%ci. 

 Dost'p do pomocy prawnej 

Artyku' 6 Konwencji ustanawia prawo do bezp'atnej pomocy prawnej, gdy wymaga tego dobro 
wymiaru sprawiedliwo%ci104 . W wyroku Berli%ski przeciwko Polsce 105  Trybuna' przypomnia' 
natomiast, "e „nawet je"eli zasadniczym celem artyku$u 6 Konwencji, w przypadku post!powa% 
                                                             
103  Wyrok ETPC z dnia 19 kwietnia 2014 r. w sprawie Natsvlishvili i Togonidze przeciwko Gruzji, nr skargi  9043/05. 
104 Wyrok ETPC z dnia 25 kwietnia 1983r. w sprawie Pakelli przeciwko Niemcom, nr skargi 8398/78; 
 wyrok ETPC z dnia 25 wrze%nia 1992 r. w sprawie Croissant przeciwko Niemcom, nr skargi 13611/88: „Je%li 

oskar"ony chce skorzysta# z pomocy adwokata, nale"y mu to zapewni#. Sam mo"e broni# si$ tylko wtedy, gdy nie 
zagra"a to dobru wymiaru sprawiedliwo%ci”. 

105 Wyrok ETPC z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Berli%ski przeciwko Polsce, nr skargi 27714/02.  
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karnych, jest zagwarantowanie sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez <s#d> w$a&ciwy do 
rozstrzygania o zasadno&ci <ka"dego oskar"enia>, nie oznacza to, i$ postanowienie to nie ma 
zastosowania w post'powaniu przygotowawczym. W rezultacie, artyku$ 6 – a w szczególno&ci ust!p 
3 – mo"e mie' zastosowanie zanim sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia s#dowi, je"eli i w 
takim stopniu, w jakim bezstronno&' post!powania s#dowego mog$aby ponie&' uszczerbek z 
powodu niezastosowania owych postanowie% w pocz#tkowym etapie. Sposób, w jaki artyku$ 6 § 1 i 
3 (c) Konwencji ma by' zastosowany w post!powaniu przygotowawczym, zale"y od szczególnych 
cech danego post!powania oraz od okoliczno&ci sprawy (zob. Brennan przeciwko Wielkiej Brytanii, 
nr 39846/98, 16.10.2001, § 45, ETPC 2001-X). W swoim wyroku w sprawie John Murray przeciwko 
Wielkiej Brytanii (nr 18731/91, 8.2.1996, § 63, ETPC 1996-I) Trybuna$ zauwa"y$ równie", "e cho' 
artyku$ 6 zwykle wymaga, aby oskar"ony móg$ korzysta' z pomocy obro%cy na pocz#tkowym etapie 
przes$uchania policyjnego, prawo to, które nie jest wyra(nie zawarte w Konwencji, mo"e zosta' 
ograniczone w s$usznym celu. W ka$dym przypadku nale$y postawi% pytanie, czy ograniczenie, na 
tle ca#ego post'powania, pozbawi#o oskar$onego prawa do sprawiedliwego procesu (zob. tak"e 
spraw! Brennan, cytowan# powy"ej, ibid.). Trybuna$ zauwa"a, "e pozostaje bezsporne, i" skar"#cy 
nie posiadali &rodków, aby zatrudni' pe$nomocnika do reprezentowania ich w post!powaniu 
karnym w ich sprawie. Nie jest równie" kwestionowany fakt, i" wniosek skar"#cych o wyznaczenie 
obro%cy z urz!du zosta$ zignorowany przez w$adze, a w rezultacie skar"#cy nie mieli obro%cy przez 
ponad rok. Bior#c pod uwag! liczb! czynno&ci procesowych (w tym przes$uchiwanie skar"#cych i 
poddawanie ich badaniom), które w tym czasie przeprowadzono, zdaniem Trybuna$u owo 
ograniczenie, pozbawiaj#ce skar"#cych prawa do w$a&ciwej obrony podczas &ledztwa i w 
post!powaniu s#dowym, by$o nieuzasadnione”. 

Zgodnie z orzecznictwem ETPC, wzgl$dy interesu publicznego nie mog& usprawiedliwia# %rodków, 
które niszcz& sam& istot$ prawa oskar"onego do obrony106. Procedura selekcji uprawnionych do 
bezp'atnej pomocy prawnej oraz sposób jej funkcjonowania w konkretnych sprawach nie mog& by# 
zatem arbitralne lub nieproporcjonalne oraz nie mog& dotyka# samej istoty prawa do s&du107. Co 
wi$cej, brak pomocy obro!cy mo"e prowadzi# do naruszenia prawa do s&du w dwojakiej sytuacji – 
albo wtedy, gdy jest ona niezb$dna, aby zapewni# warunki rzeczywistego dost$pu do s&du ze 
wzgl$du na skomplikowany charakter lub rodzaj sprawy, albo ze wzgl$du na tzw. przymus 
adwokacki, kiedy reprezentacja prawna jest obowi&zkowa108. 

W wyroku Salduz przeciwko Turcji 109  ETPC wskaza', "e samo wyznaczenie obro!cy nie 
gwarantuje skuteczno%ci wymaganej pomocy oskar"onemu. Dlatego te", „w celu zagwarantowania 
skuteczno&ci prawa do rzetelnego procesu s#dowego art. 6 ust. 1 Konwencji wymaga, co do zasady, 
zapewnienia dost!pu do obro%cy od pierwszego przes#uchania osoby podejrzanej przez policj', 
chyba "e w &wietle okoliczno&ci danej sprawy istniej# donios$e powody (compelling reasons) 
ograniczenia tego prawa. Nawet je&li wspomniane donios$e powody mog# wyj#tkowo uzasadnia' 
odmow! dost!pu do obro%cy, takie ograniczenie – bez wzgl!du na jego uzasadnienie – nie mo"e 
nadmiernie godzi' w prawa oskar"onego wynikaj#ce z art. 6 EKPC. Do nieodwracalnego 
naruszenia prawa do obrony zasadniczo dojdzie w sytuacji, gdy z$o"one w trakcie przes$uchania 
policyjnego bez dost!pu do obro%cy obci#"aj#ce o&wiadczenia zostan# wykorzystane do skazania 
danej osoby110”. Ten standard wyostrza jeszcze bardziej wyrok Wielkiej Izby w sprawie Dvorski 
                                                             
106 Wyrok ETPC z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie Bykov przeciwko Rosji, nr skargi 4378/02. 
107 Wyrok ETPC z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie Laskowska przeciwko Polsce, nr skargi 77765/01; wyrok ETPC z 

dnia 22 marca 2007 r. w sprawie Sia$kowska przeciwko Polsce, nr skargi 8932/05; wyrok ETPC z dnia 22 marca 
2007 r. w sprawie Staroszczyk przeciwko Polsce, nr skargi 59519/00;  

108 Wyrok ETPC w sprawie Laskowska przeciwko Polsce; wyrok ETPC w sprawie Sia$kowska przeciwko Polsce; 
wyrok ETPC z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie Kulikowski przeciwko Polsce, nr skargi 18353/03. 

109 Wyrok ETPC z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Salduz przeciwko Turcji, nr skargi 36391/02. 
110 T'umaczenie za http://www.prawaczlowieka.edu.pl/pliki/0477d720adf7c715b04850723531a5fb1bc5334b-p22.pdf 
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przeciwko Chorwacji111. Trybuna' stwierdzi' w nim naruszenie art. 6 ust. 1 w zwi&zku z art. 6 ust. 3, 
gdy skar"&cy mia' co prawda dost$p do obro!cy podczas pierwszego przes'uchania, ale by' to inny 
prawnik ni" przez niego (jego najbli"szych) wybrany.       

Poprzedni projekt nowelizacji opracowany przez Komisj$ Kodyfikacyjn& Prawa Karnego nie 
wprowadza' tak daleko id&cych rozwi&za!. Jednak gwarantowa' on prawo do korzystania z pomocy 
obro!cy w szerszym zakresie ni" zmiany zawarte w opiniowanym obecnie projekcie, co musi 
budzi# w&tpliwo%ci. W procedowanym projekcie odchodzi si$ od przewidzianej w art. 80a i art. 87a 
k.p.k. zasady ustanowienia obro!cy i pe'nomocnika z urz$du jedynie na podstawie zg'oszenia 
takiego "&dania, niezale"nie od sytuacji maj&tkowej i rodzinnej wnioskodawcy. Zapewnienie 
obro!cy i pe'nomocnika osobie niezamo"nej b$dzie odbywa'o si$ po weryfikacji jej stanu 
maj&tkowego i rodzinnego na podstawie art. 78 § 1 k.p.k112. Jednak zgodnie z proponowan& 
regulacj& b$dzie ono przys'ugiwa'o „oskar"onemu”, a nie jak w obecnej wersji – „podejrzanemu”. 

 

 Trwa#o!% orzecze" s&dowych 

Rz&dowy projekt proponuje te" wyd'u"enie terminu, w którym mo"liwa b$dzie zmiana orzeczenia 
ko!cowego na niekorzy%# oskar"onego. Regulacje te zawarte s& w art. 328 § 2 k.p.k. („Po up$ywie 
roku od daty uprawomocnienia si! postanowienia o umorzeniu, Prokurator Generalny mo"e 
uchyli' lub zmieni' postanowienie albo jego uzasadnienie jedynie na korzy&' podejrzanego”), art.  
524 § 3 k.p.k. („Niedopuszczalne jest uwzgl!dnienie kasacji na niekorzy&' oskar"onego wniesionej 
po up$ywie roku od daty uprawomocnienia si! orzeczenia”) oraz 542 § 5 k.p.k. („Niedopuszczalne 
jest wznowienie post!powania z urz!du na niekorzy&' oskar"onego po up$ywie roku od daty 
uprawomocnienia si! orzeczenia”). 

W uzasadnieniu projektu nie zawarto wyja%nienia proponowanych zmian. 

Zgodnie z orzecznictwem strasburskim w momencie, w którym wyrok cywilny albo uniewinnienie 
w sprawie karnej staj& si$ ostateczne, s& one natychmiast wi&"&ce i nie powinno istnie# ryzyko ich 
uchylenia. W wyroku Brum-rescu przeciwko Rumunii113 Trybuna' wskaza', "e prawo do rzetelnego 
post$powania musi by# interpretowane zgodnie z duchem Preambu'y do Konwencji, która 
wskazuje, "e zasada pa!stwa prawa stanowi wspólne dziedzictwo Stron, a jej elementem jest zasada 
pewno%ci prawa, która wymaga, "e decyzje s&dowe powinny by# ostateczne.114 Prawo to czerpie 
swoje (ród'o z zasady pewno%ci prawnej. Ra"&ce przyk'ady narusze! tego postanowienia dotycz& 
ingerencji w drodze nadzwyczajnych lub specjalnych odwo'a! sk'adanych przez najwy"szych 
urz$dników pa!stwowych w celu ponownego rozpatrzenia sprawy po up'ywie terminu do 
wniesienia normalnego %rodka odwo'awczego115. 

 Podsumowanie 

 
W ocenie HFPC zmiany w zakresie procedury karnej powinny ka"dorazowo podlega# szczegó'owej 
ocenie zgodno%ci ze standardami strasburskimi. Chocia" w uzasadnieniu projektu rz&dowego w 
kilku miejscach odwo'ywano si$ do orzecznictwa Trybuna'u, trudno oprze# si$ wra"eniu, "e 
czyniono to w sposób wybiórczy. W pewnym momencie projektodawca stwierdza ponadto, i" 

                                                             
111 Wyrok ETPC z dnia 20 pa(dziernika 2015 r. w sprawie Dvorski przeciwko Chorwacji, nr skargi 25703/11. 
112 Uzasadnienie projektu, s. 5. 
113 Wyrok ETPC z dnia 28 pa(dziernika 1999 r. w sprawie Brum-rescu przeciwko Rumunii, nr skargi 28342/95. 
114 Tak"e wyrok ETPC z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie Ryabykh przeciwko Rosji, nr skargi 52854/99, §51-58. 
115 T'umaczenie za http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation 
 /hb12_fairtrial_pol.pdf. 
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„k.p.k. przewiduje wystarczaj#ce gwarancje prawa do obrony przewidzianego w art. 6 EKPC“116. 
W tym kontek%cie warto raz jeszcze przypomnie#, "e gwarancje zawarte w Konwencji ustanawiaj& 
jedynie standard minimalny. Tworzenie zgodnego z nim prawa jest wi$c obowi&zkiem, a nie 
wyrazem dobrej woli ze strony krajowego ustawodawcy. Majac jednak na wzgl$dzie powy"sz& 
analiz$ nale"y wskaza#, "e projekt wywo'uje uzasadnione w&tpliwo%ci co do kompatybilno%ci 
z Konwencj& i dorobkiem orzeczniczym Europejskiego Trybuna'u Praw Cz'owieka.  
 
 
 

 
Opinia zosta$a przygotowana przez  

Aleksandr! Brudnoch, Barbar! Grabowsk#-Moroz, Micha$a Kopczy%skiego,  
Piotra Kubaszewskiego, adw. Artura Pietryk!, Joann! Sm!tek, adw. Katarzyn! Wi&niewsk#  
pod nadzorem merytorycznym dr. Piotra K$adocznego oraz prof. Ireneusza Kami%skiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
116 Uzasadnienie projektu, s. 19. 


