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Od Autora
Niniejsza

ksi¹¿ka jest powiêcona instytucji uniewinnienia ujêtej w sposób
kompleksowy. Przewodnim przes³aniem prawomocnego wyroku uniewinniaj¹cego  co podkrelone zosta³o w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego  jest za³o¿enie,
i¿ oskar¿ony nie jest sprawc¹ zarzucanego mu w akcie oskar¿enia czynu. Moc
prawna takiego wyroku rozci¹ga siê tak¿e na zakaz czynienia jakichkolwiek
dolegliwoci zwi¹zanych z zarzucanym oskar¿onemu czynem zabronionym1.
Praktyka weryfikuje nieraz takie za³o¿enia. Uniewinniony  to dzi nie tylko
ten, który z ca³¹ pewnoci¹ czynu zabronionego nie pope³ni³, ale równie¿ ten,
któremu nie przedstawiono dowodów obci¹¿aj¹cych (co nie wyklucza faktycznego sprawstwa czynu zabronionego przez oskar¿onego). Wartoæ wyroków uniewinniaj¹cych jest we wskazanym zakresie zró¿nicowana. Zgodnie z wytycznymi
ustawodawcy w poczet celów postêpowania przygotowawczego (art. 297 k.p.k.),
wpisuje siê m. in. ustalenie czy zosta³ pope³niony czyn zabroniony oraz ujêcie
sprawcy. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ten¿e w swoich za³o¿eniach wyznaczy³ wytypowanie sprawcy, a nie, jak nieraz zdarza siê w praktyce, wytypowanie kogokolwiek i przedstawienie takiej ujêtej osobie  zarzutów.
Dobór problemów nie jest zatem przypadkowy, zwa¿ywszy na fakt, ¿e instytucji uniewinnienia nie powiêca siê w procesie karnym nale¿ytej uwagi. Mo¿liwoæ orzeczenia wyroków uniewinniaj¹cych z jednej strony staje siê szans¹ na
rzetelnie przemylan¹ decyzjê organów procesowych, uwzglêdniaj¹c¹ mo¿liwoæ pope³nienia pomy³ki w zakresie b³êdnego wytypowania sprawcy w postêpowaniu przygotowawczym. Z drugiej za, obliguje sêdziów do czujnoci przy
weryfikacji tezy postawionej w akcie oskar¿enia, a organy dochodzeniowo-ledcze  do takiego gromadzenia dowodów, aby przebieg postêpowania jurysdykcyjnego uczyniæ wolnym od w¹tpliwoci co do sprawstwa oskar¿onego.
Wskazana problematyka zdaje siê mieæ wa¿kie znaczenie zarówno pod k¹tem prawnym, spo³ecznym oraz moralnym.
Napisanie tego opracowania nie by³oby mo¿liwe bez zaanga¿owania wielu
osób. W szczególnoci pragnê podziêkowaæ za zrozumienie i ¿yczliwoæ prof.
dr hab. Jerzemu Kasprzakowi oraz dr El¿biecie ¯ywuckiej-Koz³owskiej.
Szczególne podziêkowania kierujê tak¿e do prof. dr hab. Doroty Lis-Staranowicz za trafne uwagi zwi¹zane z przedstawionym opracowaniem.
Marta Kowalczyk-Ludzia
1
Por. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, Izba Karna i Wojskowa, nr 2 / 2008 r., Postanowienie
z dnia 19 XII 2007 r., IV KK 467/07.
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Wstêp
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari (Lepiej pozostawiæ bezkarnym wystêpek z³oczyñcy ni¿ skazaæ niewinnego).
(D.48.19.5 pr.)
Marek Ulpiusz Trajan

Fundamentalnym

celem postêpowania karnego jest miêdzy innymi takie
ukszta³towanie postêpowania karnego, aby sprawca przestêpstwa zosta³ wykryty
i poci¹gniêty do odpowiedzialnoci karnej, a osoba niewinna nie ponios³a tej
odpowiedzialnoci (art. 2 § 2 pkt 1 k.p.k.)2. Wspó³czesny proces karny nie analizuje kwestii uniewinnienia w sposób kompleksowy. Znaczenie instytucji uniewinnienia w XXI w., choæ nie wspomina siê o tym czêsto, jest niezwykle istotne
z punktu widzenia nie tylko nies³usznie oskar¿onych, ale równie¿ wa¿ne dla ich
rodzin. Tymczasem zauwa¿alny w opiniach spo³ecznych sceptycyzm, skierowany w odniesieniu co do s³usznoci wyroku uniewinniaj¹cego, budzi pewne
zaniepokojenie. Uniewinniony  to dzi nie tylko ten, który czynu zabronionego nie pope³ni³, ale tak¿e ten, przeciwko któremu nie znaleziono dowodów
obci¹¿aj¹cych.
Instytucja uniewinnienia jest nieod³¹cznym elementem wszystkich procesów
karnych ju¿ od pocz¹tku ich powstania. Koniecznoæ rozwi¹zañ prawnych
w zakresie za³o¿enia mo¿liwoci uniewinnienia nies³usznie oskar¿onego, wskazano ju¿ w prawie archaicznym (miêdzy innymi w Kodeksie Hammurabiego).
Wewnêtrzne poczucie staro¿ytnych prawników w zakresie mo¿liwoci pope³niania pomy³ki przez stronê oskar¿enia dawa³o poczucie gwarancji rzetelnie przeprowadzonego i sprawiedliwego procesu. Z kolei historia (zw³aszcza redniowiecza) zna przypadki, kiedy uniewinnienie istnia³o jedynie w sferze pojêæ
teoretycznych, poniewa¿ nie dopuszczano takiej mo¿liwoci do urzeczywistnienia. Fenomen wiadomoci prawników, zak³adaj¹cych ewentualn¹ pomy³kê
w zakresie postawienia w stan oskar¿enia osób, które zarzucanego im czynu nie
pope³ni³y, jest godny pochwa³y zarówno wród prawników epok ubieg³ych, jak
i wspó³czesnych.
Obecnie nie ma w¹tpliwoci co do faktu, ¿e mo¿liwoæ wydania wyroku
uniewinniaj¹cego staje siê gwarantem realizacji zasady prawdy materialnej (art. 2
§ 2 k.p.k.), która z kolei jest fundamentem prowadzonych postêpowañ karnych.
1

zm.).

Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks postêpowania karnego (Dz.U., nr 89, poz. 555 z pón.
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Jednoczenie podkreliæ nale¿y, ¿e instytucja uniewinnienia nie stanowi ¿adnego novum. Jej obecnoæ ju¿ w prawie archaicznym i stosowanie jej w dzisiejszych
procesach karnych potwierdza jedynie zasadnoæ tej instytucji zarówno przez
dawnego, jak i wspó³czesnego nam ustawodawcê. Nie wymaga akcentu fakt, jak
wielk¹ rolê odegra w ¿yciu oskar¿onego i jego rodziny prawomocnie orzeczony
wyrok uniewinniaj¹cy. Podkreliæ nale¿y za rolê uniewinnienia dawniej i dzi.
Przedmiotem pracy jest zatem przedstawienie instytucji uniewinnienia
w ró¿nych aspektach. Tym bardziej, ¿e w literaturze przedmiotu zgodnie wskazuje siê jedynie przes³anki orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego (art. 17 § 1 pkt
1 i 2 k.p.k.). Z³o¿onoæ instytucji uniewinnienia wymaga rzetelnej analizy naukowej w kontekcie oddzia³ywania takiego wyroku na poczucie nies³usznie
oskar¿onego o pope³nienie czynu zabronionego, zw³aszcza ¿e nieponoszenie odpowiedzialnoci karnej przez osobê niewinn¹ jest fundamentalnym za³o¿eniem
ustawodawcy w zakresie realizacji procesu karnego (art. 2 § 1 pkt. 1 k.p.k.).
Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na interesuj¹c¹, zdaniem autorki, sytuacjê, w której
ten sam stan faktyczny sprawy prowadzi do odmiennej analizy materia³u dowodowego, skutkuj¹c tym samym rozbie¿nymi wnioskami sêdziów i oskar¿ycieli.
Zarówno w teorii procesu karnego, jak i w kryminalistyce, instytucji uniewinnienia nie powiêca siê wiele uwagi. Wiêkszoæ publikacji koncentruje siê
bowiem na przyczynach orzeczenia wyroków uniewinniaj¹cych oraz ewentualnie podejmowana jest kwestia przyznania odszkodowania dla nies³usznie oskar¿onego (skazanego) ( rozdzia³ 58 k.p.k.).
Niniejsza praca sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów. Rozdzia³ pierwszy ma charakter prawno-historyczny, przedstawiono zatem syntetycznie ujêt¹ historiê
kszta³towania siê instytucji uniewinnienia w polskim procesie karnym wieków
ubieg³ych. Szczególn¹ uwagê zwrócono natomiast na funkcjonowanie instytucji
uniewinnienia na gruncie prawa i procesu karnego II Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w wietle polskich regulacji powojennych. Akcentu wymagaj¹ unormowania kodyfikacji z 1969 r., jak równie¿ podjêto próbê przedstawienia instytucji
uniewinnienia na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cej procedury karnej.
Treci¹ rozdzia³u drugiego jest przedstawienie korelacji zasad procesowych
z instytucj¹ uniewinnienia. Zaprezentowanie omawianego pojêcia na tle zasad
procesowych pozwala efektywniej zrozumieæ sens tej instytucji na podstawie
fundamentalnych za³o¿eñ ustawodawcy w omawianym zakresie.
W rozdziale trzecim podjêto tematykê, odnosz¹c¹ siê do zasadnoci (b¹d
niezasadnoci) w zakresie wnoszenia aktów oskar¿enia. Z punktu widzenia za³o¿eñ niniejszego rozdzia³u przeanalizowano przes³anki, przemawiaj¹ce za podjêciem decyzji o wniesieniu aktu oskar¿enia, jak równie¿ wskazano na dyskusyjn¹
kwestiê w zakresie rozbie¿noci interpretacyjnych tego samego stanu faktycznego.
W rozdziale czwartym zwrócono uwagê na podstawy wyroku uniewinniaj¹cego oraz zaakcentowano przyczyny jego orzekania. Du¿¹ wagê przyk³adano tu
10

do rozwi¹zañ stosowanych w praktyce, nie zawsze zbie¿nych z za³o¿eniami teoretycznymi.
Treci¹ rozdzia³u pi¹tego jest problem rehabilitacji nies³usznie oskar¿onych.
Zwrócono uwagê na wp³yw postêpowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego
na psychikê oskar¿onego. Nadto zaakcentowano problem odpowiedzialnoci
przedstawicieli organów cigania za nies³uszne oskar¿enie niewinnej osoby.
Przeanalizowano tak¿e kwestie, odnosz¹ce siê do zwrotu kosztów za nies³uszne
tymczasowe aresztowanie.
Analizuj¹c kwestie kluczowe niniejszej pracy, podjêto próbê udzielenia odpowiedzi na pytanie o odmienn¹ ocenê tego samego stanu faktycznego przez
oskar¿ycieli i sêdziów. Zarówno funkcjonuj¹ca w procesie karnym zasada kontradyktoryjnoci oraz zasada swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.) nakazuj¹
prowadzenie postêpowania karnego w formie sporu równouprawnionych stron,
jak i zezwalaj¹ na dokonanie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego. Nadto warto zwróciæ uwagê na uregulowania historyczne,
by doceniæ obecnie obowi¹zuj¹c¹ procedurê postêpowania karnego. Podjêto
tak¿e próbê oceny w zakresie zasadnoci (b¹d jej braku) wnoszenia aktów
oskar¿enia.
Autorka liczy, ¿e przedstawione w niniejszej pracy spostrze¿enia oraz wnioski, bêd¹ce efektem analizy literatury przedmiotu, przyczyni¹ siê do bli¿szego
poznania instytucji uniewinnienia oraz towarzysz¹cych jej zjawisk spo³ecznych,
w tym postrzegania spo³ecznego osoby uniewinnionej b¹d nies³usznie skazanej.

11
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Rozdzia³ I

Uniewinnienie w prawie
i w procesie karnym
1.1. Instytucja uniewinnienia  konstrukcja i przes³anki

Na przestrzeni dziejów historia uniewinnienia kszta³towa³a siê w ró¿norodny

sposób. Bior¹c pod uwagê staro¿ytne kodyfikacje, mo¿na zauwa¿yæ pierwsze
próby postêpowania z osobami nies³usznie oskar¿onymi o pope³nienie czynu
zabronionego. W staro¿ytnych pañstwach panowali w³adcy despotyczni, ich w³adza mia³a charakter teokratyczny i by³a po³¹czona z wyobra¿eniami o boskim
powi¹zaniu w³adcy ze Stwórc¹1. W³adca by³ zatem jedyn¹ osob¹, która mog³a
zezwoliæ na zastosowanie uniewinnienia, choæ takie przypadki nale¿a³y jednak
do rzadkoci. Najbardziej znanym aktem normatywnym z opisywanego okresu historycznego jest Kodeks Hammurabiego (prawa pañstwa babiloñskiego z XVII w. p.n.e.),
w którym normy o charakterze klasowym klarownie odzwierciedlaj¹ ówczenie
panuj¹cy podzia³ spo³eczny. Kazuistyczne sformu³owania uwidaczniaj¹ przede
wszystkim karê talionu i kary odzwierciedlaj¹ce. Kary talionu oparte zosta³y na
wymierzeniu sprawcy takiego samego skutku, jaki wywo³a³ on pope³niaj¹c czyn
zabroniony (np. je¿eli sprawca wybi³ komu oko, w ramach kary za pope³niony
czyn  tak¿e traci³ oko). Kary odzwierciedlaj¹ce odwzorowywa³y swym charakterem rodzaj pope³nionego czynu zabronionego (np. jeli syn uderzy³ ojca,
w ramach kary  odcinano mu rêkê)2. Proces karny uwidacznia³ siê ju¿ zatem
w prawie Hammurabiego, pierwszym królu dynastii babiloñskiej, sprawuj¹cym
w³adzê w latach 17921750 p.n.e. Warto jednak podkreliæ, i¿ bezpodstawne
oskar¿enie i nieuzasadnione skierowanie podejrzeñ na osobê niewinn¹ skutkowa³o wykonaniem kary mierci, stosowanej wobec fa³szywego oskar¿yciela3.
Zatem wskazanie na domniemanego sprawcê czynu przestêpnego poci¹ga³o za
sob¹ koniecznoæ skrupulatnego udowodnienia winy sprawcy.

M. Szczaniecki, Powszechna historia pañstwa i prawa, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 14.
Tam¿e, s. 13.
3
A. Gulczyñski, B. Lesiñski, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia pañstwa i prawa.
Wybór tekstów ród³owych, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznañ 2002, s. 13.
1
2
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Do charakterystycznych cech postêpowania karnego tamtego okresu zaliczyæ mo¿emy:
1) skargowoæ (postêpowanie rozpoczyna³o siê po z³o¿eniu pozwu) z pewnymi odstêpstwami na rzecz postêpowania z urzêdu,
2) publiczny charakter procesu,
3) w zakresie prawa dowodowego  istotn¹ rolê odgrywali wiadkowie jako
osobowe ród³a dowodowe. Wa¿ne by³y tak¿e dowody z dokumentów oraz z³o¿enie przysiêgi co do prawdziwoci owiadczeñ oraz ordalia,
4) wprowadzenie instytucji prawomocnoci4.
Kodeks Hammurabiego nie akcentuje instytucji uniewinnienia. W literaturze
przedmiotu mo¿na znaleæ pogl¹d, zgodnie z którym ówczesny ustawodawca
skupi³ siê raczej na surowoci wprowadzonych kar. Dodatkowo nie bez znaczenia pozostaje fakt, i¿ Hammurabi twierdzi³, ¿e zosta³ wybrany przez bogów5, co
w znacznym stopniu wzmacnia³o jego pozycjê w spo³eczeñstwie, za prawa
przez niego ustanowione by³y powszechnie respektowane. Z drugiej za strony
uznanie oskar¿onego winnym (nawet jeli nie pope³ni³ on czynu zabronionego)
skutkowa³o nieodwracalnoci¹ decyzji w zakresie wykonania surowej kary, uniemo¿liwiaj¹c tym samym wydanie uniewinniaj¹cego wyroku.
Jednak¿e, analizuj¹c treæ tego¿ Kodeksu, mo¿na dojæ do wniosku, ¿e pragnienie wykreowania przez Hammurabiego takich norm procesowych, które dawa³yby gwarancjê rzetelnie przeprowadzonego i sprawiedliwego procesu, zobligowa³o tego¿ do uwzglêdnienia instytucji uniewinnienia, zw³aszcza w sytuacji, gdy
oskar¿ony zarzucanego mu czynu nie pope³ni³6.
Zupe³nie odmienn¹ sytuacjê odnonie do wyroków uniewinniaj¹cych odnotowuje historia redniowiecza, datowanego na wieki VXV. Cechuje j¹ pewna
mrocznoæ i bezwzglêdnoæ restrykcji procesowych. Stopniowy rozwój prawa
feudalnego powodowa³ wypieranie prawa talionu, które nie zna³o ³agodnych
wyroków (np. za przestêpstwo uszkodzenia cia³a kar¹ by³o obciêcie rêki7). Czêsto stosowana przez redniowieczne spo³eczeñstwo samopomoc (wró¿dy) jedynie zaognia³a konflikty trwaj¹ce miêdzy rodzinami (rodami). Wyklucza³o to tym
samym myl o uniewinnieniu. Dzia³ania takie mia³y na celu jedynie zemstê,
wymierzon¹ zarówno wobec sprawcy, jak i wobec cz³onków jego rodziny. Popularyzacja prawa zwyczajowego umacniania by³a autorytetem w³adzy pañstwowej8.
Z up³ywem kolejnych wieków w³adca stawa³ siê równowa¿ny prawodawcy. Model
4
Prawo karne procesowe  czêæ ogólna, red. J. Grajewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 4243.
5
K. Sójka-Zieliñska, Historia prawa, PWN, Warszawa 1998, s. 15.
6
R. Skeczkowski, Pomniki prawa, Ba³tycka Wy¿sza Szko³a Humanistyczna, Wydawnictwo
Miscellanea, Koszalin 1996, s. 64 i n.
7
E. Borkowska-Bagieñska, Historia prawa s¹dowego, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 265.
8
K. Sójka-Zieliñska, dz. cyt., s. 35.
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skargowy redniowiecznego procesu karnego realizowano w wiekach VXIII.
Proces ten oparty by³ na nastêpuj¹cych zasadach: skargowoci, kontradyktoryjnoci, ustnoci, jawnoci i formalizmu. Proces wszczyna³ pokrzywdzony (albo
jego krewni), który przed jego rozpoczêciem zobowi¹zany by³ do zebrania dowodów w danej sprawie karnej. Skarga oskar¿yciela prywatnego stanowi³a podstawê do sporz¹dzenia pozwu. W trakcie trwania przewodu s¹dowego sêdziego
cechowa³a bierna postawa, co by³o przyczyn¹ ferowania wyroków na podstawie prawdy formalnej. Dowodami, które przes¹dza³y czêsto o treci wyroku
by³y: przysiêga strony (która mog³a byæ oczyszczaj¹ca b¹d oskar¿aj¹ca), ordalia, czyli rodki dowodowe opieraj¹ce siê na wierze w ingerencjê si³ nadprzyrodzonych.
Warto zauwa¿yæ, i¿ w przypadku w¹tpliwoci co do uniewinnienia, tudzie¿
skazania sprawcy du¿e znaczenie rozstrzygaj¹ce o kwestii winy lub niewinnoci
oskar¿onego mia³y w³anie ordalia. Ich realizacja opiera³a siê na przekonaniu, ¿e
w trakcie ich stosowania objawia siê ingerencja si³ nadprzyrodzonych, co tylko
umacnia³o poczucie s³usznoci podjêtej w danej sprawie decyzji. Uwa¿ano zatem, ¿e owe si³y nadprzyrodzone nie pozwol¹ skrzywdziæ niewinnego, ukarz¹
natomiast winnego. Efektywne przeprowadzenie dowodu graniczy³o z wygraniem danej sprawy karnej9. Panuj¹ce ówczenie przewiadczenie o niezawodnoci s¹dów bo¿ych potêgowa³o jedynie ufnoæ redniowiecznego spo³eczeñstwa
w koniecznoæ ich stosowania.
Procesy karne  nie zawsze jawne, nie zawsze prawid³owo prowadzone,
obfitowa³y w ró¿norodne kary stosowane wobec skazanych, czêsto nie bez tortur10, powoduj¹cych nadludzkie cierpienia. Realizacja postêpowania dowodowego natomiast opiera³a siê na przyznaniu siê oskar¿onego do winy, które wymuszano najczêciej przez stosowanie tortur11. Takie postêpowanie powodowa³o, ¿e
skutkiem tych bestialskich katowskich i sêdziowskich praktyk stró¿e sprawiedliwoci spotykali siê z nienawici¹12.
W wietle perspektywy stosowania tego typu kary (po³¹czonej z zastosowaniem tortur) uniewinnienie by³o nie tylko losem szczêcia, ale te¿ szans¹ na
D. Maki³³a, Historia prawa w Polsce, PWN, Warszawa 2008, s. 157.
Tak¿e: K. Farrington, Historia kar i tortur. Ciemna strona wymiaru sprawiedliwoci, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1997; K. Baran, Tortury w angielskim procesie karnym, Czasopismo
Prawno-Historyczne,1974, t. XXXI, z. 2; H. Zaremska, Niegodne rzemios³o: Kat w spo³eczeñstwie
polskim XIVXVI w., PWN, Warszawa 1986; A. Baranowski, Procesy czarownic w Polsce
w XVII i XVIII w., Toruñ 1988; T. Maciejewski, Narzêdzia tortur, s¹dów bo¿ych i prób czarownic,
Koszalin 1997; A. Winiarz, S¹dy bo¿e w Polsce, Kwartalnik Historyczny, 1891, t. 5; M. Handelsman, Historia polskiego procesu karnego: Kara w najdawniejszym prawie polskim, Warszawa
1907; O. Balzer, Przewód s¹dowy Polski w zarysie, Nak³ad Towarzystwa Naukowego we Lwowie,
Lwów 1935.
11
Proces karny  czêæ ogólna , s. 46.
12
J. Putek, Mroki redniowiecza, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 233.
9

10
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unikniêcie kalectwa i uratowanie ¿ycia. Jeli przestêpstwa nie udowodniono, nie
nale¿a³o oddawaæ na mêki niewinnego, gdy¿  jak podkrelano  takim jest
w obliczu prawa ka¿dy komu nie udowodniono czynu przestêpnego13.
Uniewinnienia by³y w tamtych czasach pewnym novum, a takie wyroki orzekano z du¿¹ ostro¿noci¹. Niechêtnie jednak s¹dy zwalnia³y niewinnych ludzi,
z obawy, aby zwolniony nie chcia³ siê mciæ na okrutnikach za drêczenie go
torturami. Tote¿ uwolnienia z wiênia czyni³y one zawis³e od z³o¿enia przysiêgi
przez wiênia, ¿e mciæ siê na sêdziach, katach i hyclach nie bêdzie, a nieraz i na
przysiêdze nie poprzestawa³y, lecz ¿¹da³y »porêkowników« za uwolnionego, którym na wypadek zemsty wiênia grozi³a na równi z nim karna i maj¹tkowa
odpowiedzialnoæ14. Trudno nie zauwa¿yæ tak charakterystycznej w tej epoce
przewagi karania nad uniewinnianiem.
Inaczej natomiast sytuacja kszta³towa³a siê w epoce renesansu. Wiek XVI
by³ now¹ epok¹ ideologiczn¹ i charakteryzowa³ siê znaczn¹ krytyk¹ pogl¹dów
redniowiecznych filozofów. Do ³ask wróci³y zasady rzymskiej jurysprudencji
i tak umi³owane przez staro¿ytnych Greków uwielbienie kultury, jak te¿ zachwyt
nad istot¹ cz³owieka. Nowo¿ytne idee prawnicze kszta³towa³y siê jednak g³ównie w wiekach XVII i XVIII, w czasie rozwoju myli antyscholastycznych oraz
rozwoju kierunków empiryzmu i racjonalizmu. Cechami charakterystycznymi
nowo¿ytnej myli prawniczej by³y przede wszystkim indywidualistyczne i kontraktualistyczne interpretacje prawa. Owiecony umys³ by³ (jak postulowano)
wolny od wszelkich przes¹dów, dlatego te¿ za jego pomoc¹ mo¿liwa by³a weryfikacja redniowiecznych pogl¹dów i ponowne uporz¹dkowanie wartoci spo³ecznych15. Na popularnoci zyska³a innowacyjna doktryna prawa natury. Jej
orêdownikami byli w Anglii Bacon, a we Francji Descartes (Kartezjusz). Wspomniani filozofowie polegali na sile dowiadczenia (Bacon) i umiejêtnoci logicznego wyjaniania zdarzeñ (Kartezjusz)16. Rozum pozwala³ bowiem cz³owiekowi
d¹¿yæ do osi¹gniêcia harmonii ze wiatem, co tym samym zbli¿a³o cz³owieka
do idea³u (natury). W tym miejscu nale¿y podkreliæ teorie Hugo Grocjusza
w przedmiocie instytucji uniewinnienia. Czêsto cytowane s³owa tego holenderskiego
C. Beccaria, O przestêpstwach i karach, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959, s. 101.
J. Putek, dz. cyt., s. 232.
15
M. Klimowicz, Owiecenie, PWN, Warszawa 2002, s. 19. Tak¿e: W. Smoleñski, Przewrót
umys³owy w Polsce w wieku XVIII. Studja historyczne, Warszawa 1923; A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. 3, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1958; R. W. Wo³oszyñski, Pokolenia owieconych,
Warszawa 1967; B. Suchodolski, Rozwój i problematyka filozofii Owiecenia w Polsce, w: Wiek
XVIII  Owiecenie, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1956; K. Opa³ek, Owiecenie, w: Historia nauki
polskiej, red. B. Suchodolski, t. 2, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1970; K. Opa³ek,
Myl Owiecenia w Krakowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1955; A.F. Grabski, Myl historyczna polskiego Owiecenia, Warszawa 1976.
16
S. Estreicher, Wyk³ady z historii ustroju pañstwa i prawa na zachodzie Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2000, s. 63.
13
14

16

prawnika: Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (nikt rozs¹dny nie karze dlatego, ¿e pope³niono przestêpstwo, lecz po to by przestêpstw
nie pope³niano) s¹ aktualne do dzi17. Kara w zamyle ówczesnych filozofów
stanowi³a zanegowanie przestêpstwa (powo³uj¹c siê na prawa logiki  tylko
negacja negacji pozwala³a z kolei na przywrócenie równowagi)18.
Fundamentem owej innowacyjnoci sta³y siê nowe ideologie humanistów,
którzy z uwielbieniem powracali do idei rzymskiej jurysprudencji. Na tak podatnym gruncie ideologicznym powstaje XVIII-wieczna idea szko³y humanitarnej,
a pogl¹dy jej przedstawicieli znajduj¹ swoje odzwierciedlenie zarówno w prawie
karnym, jak i w prawie karnym procesowym. Nowy kierunek naukowy sprzeciwia siê bezpodstawnemu stosowaniu kar. Kara powinna przybraæ charakter nie
tylko wychowawczy wobec sprawcy czynu zabronionego, ale i têpiæ powinna
bezkarnoæ, co z kolei nie jest bez znaczenia dla obserwatorów procesów karnych. Zmiana mylenia renesansowego i owieceniowego spo³eczeñstwa prowadzi³a do odrzucenia redniowiecznych postulatów, nauk, metod i przekonañ19.
Krytyce poddane zosta³o miêdzy innymi redniowieczne przekonanie o koniecznoci stosowania tortur, co nie by³o bez znaczenia dla instytucji uniewinnienia. Stosowanie tortur nabra³o zatem nowego wymiaru ideologicznego. Tortury
sta³y siê zatem jednym ze rodków dowodowych, przez co wykluczone zosta³y
z katalogu kar20. Innowacyjne pogl¹dy nie wszêdzie jednak wzbudza³y uznanie.
Ustawodawstwo s¹dów miejskich, wzorowane na niemieckim prawie karnym, zw³aszcza na restrykcyjnej Constitutio Criminalis Carolina (uchwalonej
w 1532 r.), przewidywa³o tortury stosowane w celu wymuszenia zeznañ21. Takie
postanowienie ustawodawcy, mimo ogólnie restrykcyjnego charakteru Caroliny..., nie pozbawia³o sêdziów mo¿liwoci orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego
wobec oskar¿onego, który czynu zabronionego nie pope³ni³. Instytucja uniewinnienia dziêki zarówno renesansowym, jak i owieceniowym pogl¹dom nabra³a
nowego znaczenia. Przyjête (angielskie i francuskie) rozwi¹zania prawne sk³ania³y do przemyleñ nad sensem karania.
Jednak¿e, mimo innowacyjnoci pewnych rozwi¹zañ procesowych, trudno
mówiæ o istotnym rozwoju instytucji uniewinnienia. Z jednej strony d¹¿ono
(poprzez wprowadzenie do postêpowania karnego zasad procesowych, wyszczególnienie nowych organów s¹dowych i przy ca³ej akcentacji praw cz³owieka) do
pe³nego osi¹gniêcia sprawiedliwoci, z drugiej za dopiero co powsta³e nowe
koncepcje zawodzi³y przy ich realizacji. Powodowa³o to rozdwiêk w tej sferze
¿ycia spo³ecznego.
L. Gardocki, Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 151.
Tam¿e, s. 152.
19
S. Estreicher, dz. cyt., s. 61.
20
Tam¿e, s. 316.
21
A. Gulczyñski, B. Lesiñski, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, dz. cyt., s. 120.
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Kolejne zmiany, zdecydowanie nowe i maj¹ce znaczny wp³yw na ustawodawstwo innych pañstw, nast¹pi³y w XIX-wiecznej Francji. Funkcjonuj¹cy od
1811 r. Kodeks Napoleoñski, czyli Code d « instruction criminelle, który wprowadzi³ model procesu karnego, opartego na zasadach procesowych, takich jak:
kontradyktoryjnoæ, skargowoæ, bezporednioæ, ustnoæ, swobodna ocena dowodów, udzia³ spo³eczeñstwa, udzia³ obroñcy. Kodeks Napoleoñski dopuszcza³
te¿ realizacjê postêpowania odwo³awczego22, co umo¿liwia³o oskar¿onemu podjêcie walki o uzyskanie wyroku uniewinniaj¹cego.
Reasumuj¹c, instytucja uniewinnienia jest nieod³¹cznym elementem wszystkich procesów karnych ju¿ od pocz¹tku ich powstania. Obecnie instytucja uniewinnienia staje siê integraln¹ czêci¹ takich procesów karnych, w których nie
sposób dalej popieraæ zarzutów b¹d udowodniæ sprawstwa czynu zabronionego.
Jednak¿e brak jest opracowania, które ujmowa³oby z³o¿onoæ tego pojêcia
w sposób kompleksowy. St¹d dywagacje, odnosz¹ce siê do pe³nego rozumienia
terminu uniewinnienie, stan¹ siê wiod¹cym elementem tego opracowania.
Termin uniewinnienie jest nazw¹ o precyzyjnej konotacji znaczeniowej.
Zgodnie z leksykalnym znaczeniem przedstawionego terminu uniewinniæ znaczy tyle co uznawaæ oskar¿onego za niewinnego, uwalniaæ od odpowiedzialnoci prawnej23.
Ramy niniejszego opracowania nie pozwalaj¹ jednak na szerok¹ analizê
wszystkich przedstawionych definicji zaprezentowanego pojêcia. Jednak¿e, maj¹c na uwadze istotê problemu badawczego, mo¿na przyj¹æ, ¿e przedmiotem
i celem podjêtym przez autorkê badañ s¹ przede wszystkim:
 próba ustalenia najczêciej orzekanych przez s¹d przyczyn uniewinniania,
 próba ustalenia przyczyny sprzecznych interpretacji tych samych dowodów przez oskar¿ycieli oraz sêdziów,
 próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy wyrok uniewinniaj¹cy zosta³ orzeczony z powodu wykazania faktycznego braku sprawstwa czynu zabronionego, czy te¿ orzeczony zosta³ z powodu braku odpowiedniej liczby dowodów, na podstawie których mo¿liwe by³oby skazanie oskar¿onego.
Wy¿ej zaprezentowane ujêcie problemów badawczych, w za³o¿eniu autorki,
pozwala na podjêcie próby ustalenia odpowiedzi wa¿nych z punktu widzenia
tego opracowania. Istotne wydaje siê ustalenie czy zasadnoæ (b¹d niezasadnoæ) orzekania wyroków uniewinniaj¹cych pozwoli w przysz³oci na konfrontacjê rozwi¹zañ prawnych, stosowanych w praktyce z pogl¹dami spo³eczeñstwa na
kwestiê uniewinnienia.

Prawo karne procesowe  czêæ ogólna , s. 52.
E. Dereñ, E. Polañski, Wielki s³ownik jêzyka polskiego, red. E. Polañski, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2012, s. 865.
22
23
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Maj¹c na uwadze powy¿sze, zasadne staje siê za³o¿enie, ¿e orzeczone wyroki uniewinniaj¹ce s¹ finalnym wynikiem rzetelnych i kompleksowych rozwa¿añ
sêdziowskich, zgodnych z wytycznymi wspó³czesnego ustawodawcy. Sformu³owana w ten sposób hipoteza poddana bêdzie weryfikacji.
Po pierwsze, statystyki dotycz¹ce czêstotliwoci orzekania wyroków uniewinniaj¹cych znajduj¹ siê na oficjalnej witrynie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci24. Jak wynika z przedstawionych tam danych, odsetek orzekanych w
latach 19972013 wyroków uniewinniaj¹cych by³, w porównaniu do innego rodzaju wyroków, stosunkowo niewielki i wynosi³ rednio 2,65%. Na tej podstawie mo¿na wstêpnie dojæ do wniosku, ¿e organy postêpowania przygotowawczego dzia³aj¹ w Rzeczypospolitej Polskiej w sposób efektywny.
Osoby os¹dzone w Polsce w latach 19972013 z uwzglêdnieniem
poszczególnych sposobów zakoñczenia sprawy (wskanik %)

Tabela 1

Os¹dzeni
Lata

w tym
Ogó³em

Skazani
ogó³em

Warunkowo
umorzono
postêpowanie

Umorzono
postêpowanie

Uniewinniono

1

2

3

4

5

6

1997

100,0

82,3

7,6

6,3

3,8

1998

100,0

81,8

7,8

6,4

3,8

1999

100,0

80,3

9,6

6,1

3,6

2000

100,0

83,0

8,1

5,2

3,3

2001

100,0

86,3

7,0

3,7

2,7

2002

100,0

86,0

7,2

3,7

2,6

2003

100,0

87,2

6,6

3,4

2,5

2004

100,0

88,7

5,7

3,1

2,3

2005

100,0

89,2

5,3

3,0

2,2

2006

100,0

89,6

5,0

2,9

2,3

2007

100,0

89,5

5,1

2,9

2,3

24

2014 r.

<http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/>  dane z dnia 07.09.
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cd. tabeli 1
1

2

3

4

5

6

2008

100,0

88,5

5,4

3,3

2,6

2009

100,0

89,1

5,2

3,0

2,4

2010

100,0

89,2

5,4

3,0

2,2

2011

100,0

90,6

6,1

3,0

2,2

2012

100,0

88,0

6,7

3,1

2,2

2013

100,0

86,8

7,4

3,3

2,3

rednia z lat
19972013

100

86,8289

6,5460

3,8504

2,6574

ród³o: oficjalne witryny internetowe Ministerstwa Sprawiedliwoci25.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e ten niewielki odsetek orzekanych wyroków
uniewinniaj¹cych (2,65%) nadal budzi zastanowienie w odniesieniu zarówno do
zasadnoci wnoszonych aktów oskar¿enia, jak i jakoci przeprowadzonych
w niektórych przypadkach postêpowañ przygotowawczych oraz orzeczonych
wyroków uniewinniaj¹cych w poszczególnych sprawach karnych. Przedstawiona
w¹tpliwoæ sk³oni³a autorkê do szczegó³owej analizy zaprezentowanej instytucji.
Po drugie, modyfikuj¹c zaprezentowany powy¿ej pogl¹d, trzeba zaznaczyæ,
¿e przedstawione statystyki nie ujmuj¹ problematyki uniewinnienia w sposób
kompleksowy. Zauwa¿ono brak wyszczególnienia w analizowanych statystykach
czêstotliwoci w powo³ywaniu siê na okrelone ustawowo przyczyny wyroków
uniewinniaj¹cych. Na tej podstawie mo¿na sformu³owaæ wniosek, ¿e instytucji
uniewinnienia nie powiêca siê nale¿ytej uwagi, a jej donios³a w postêpowaniu
karnym rola, zdaje siê byæ niezauwa¿alna.
Po trzecie, mimo ¿e uniewinnienia stanowi¹ w porównaniu do innych rodzajów wyroku niewielki odsetek, to nadal wystêpuj¹ nie daj¹ce siê pomin¹æ uchybienia, zaobserwowane w codziennej realizacji prawa przez organy procesowe. Ten
fakt wzbudza zastanowienie, co do s³usznoci oficjalnie przedstawionych wyników ujêtych w statystykach prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwoci.
St¹d wniosek, ¿e istnieje koniecznoæ przedstawienia instytucji uniewinnienia w sposób kompleksowy.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, jak równie¿ pamiêtaj¹c o wskazaniach ustawodawcy sformu³owano nastêpuj¹c¹ definicjê uniewinnienia: za uniewinnienie
mo¿na uznaæ decyzjê procesow¹ urzeczywistnion¹ w wyroku, w wietle której
25
<http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/>  dane z dnia
07.09.2014 r.
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oskar¿ony nie pope³ni³ zarzucanego mu aktem oskar¿enia czynu albo brak jest
danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie jego pope³niania lub zarzucany
czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, ¿e sprawca
nie pope³ni³ przestêpstwa.
Wyrok uniewinniaj¹cy dowodzi najczêciej, ¿e oskar¿ony nie pope³ni³ zarzucanego mu w akcie oskar¿enia czynu zabronionego. W uzasadnieniu sentencji
wskazane s¹ powody uniewinnienia. Czêsto akcentuje siê, ¿e oskar¿ony nie jest
sprawc¹ zarzucanego mu czynu lub, ¿e czyn ten nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego oraz, gdy wed³ug wskazañ ustawodawcy, uznaje siê,
¿e oskar¿ony czynu zabronionego nie pope³ni³26. Zdarza siê tak¿e i tak, ¿e brak
jest wystarczaj¹cych dowodów do uznania oskar¿onego za winnego pope³niania
czynu zabronionego, choæ przekonanie o sprawstwie oskar¿onego zdaje siê byæ
przekonuj¹ce27.
Uniewinnienie nie jest wy³¹cznie decyzj¹ zawart¹ w wyroku s¹dowym.
Konstrukcjê uniewinniania warunkuje bowiem za³o¿enie, i¿ osoba, która nie
pope³ni³a czynu zabronionego przez ustawê nie bêdzie ponosi³a za ten czyn
odpowiedzialnoci karnej (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.). Wa¿n¹ rolê w ustawowych
za³o¿eniach uniewinniania odgrywaj¹ przes³anki procesowe. Na przyk³ad, jeli
po rozpoczêciu przewodu s¹dowego na rozprawie g³ównej stwierdzone zostan¹
okolicznoci wy³¹czaj¹ce ciganie, s¹d obowi¹zany jest postêpowanie karne
umorzyæ. Jednak, gdy zajd¹ okolicznoci, na które wskazuje ustawodawca w art. 17
§ 1 pkt 1 i 2 k.p.k., s¹d orzeka wyrok uniewinniaj¹cy (chyba ¿e sprawca w chwili
czynu by³ niepoczytalny). Z wy¿ej przedstawionych treci wynikaj¹ dwie regu³y,
a mianowicie: po pierwsze, z chwil¹ rozpoczêcia przewodu s¹dowego, s¹d orzeka w formie wyroku. Po drugie, w pozosta³ych przypadkach s¹d obowi¹zany jest
wydaæ wyrok uniewinniaj¹cy, co nastêpuje w sytuacji, gdy czynu nie pope³niono
albo brak jest danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie jego pope³nienia
lub czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego b¹d ustawa
stanowi, ¿e sprawca nie pope³ni³ przestêpstwa, chyba ¿e sprawca w chwili czynu
by³ niepoczytalny.
Takie za³o¿enie ustawodawcy prowadzi do wniosku, i¿ rozpoczêcie przewodu
s¹dowego oznacza obowi¹zek merytorycznego rozpoznania sprawy przez s¹d28.
Gdyby te same przes³anki zosta³y ujawnione b¹d to w toku postêpowania
przygotowawczego, b¹d tu¿ przed rozpoczêciem postêpowania jurysdykcyjnego, to taka sytuacja skutkowa³aby umorzeniem postêpowania. Natomiast w fazie
26
W. Daszkiewicz, T. Nowak, S. Stachowiak, Proces karny. Czêæ szczególna, Wydawnictwo
Ars boni et aequi, Poznañ 1996, s. 104.
27
Opisywan¹ sytuacjê mo¿na odnieæ np. do procesu oskar¿onych o zabójstwo P. Jaroszewicza
i A. Solskiej: <http://uwaga.tvn.pl/9661,news,,tropem_tajemnic_rodziny_jaroszewiczow,reportaz.html> z dn. 9.11.2011 r.
28
Prawo karne procesowe  czêæ ogólna , s. 150151.
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jurysdykcyjnej wyst¹pienie takich przes³anek stanowi o wydaniu wyroku uniewinniaj¹cego (art. 414 k.p.k.). Nie jest to jednak jedyna ró¿nica. Orzeczony
wyrok uniewinniaj¹cy daje podstawê do wszczêcia postêpowania odwo³awczego. Jak s³usznie zauwa¿a Gra¿yna Artymiak, trudno jednak pogodziæ siê
z pogl¹dem, ¿e umorzenie postêpowania w zwi¹zku z warunkiem o charakterze
materialnym jest orzeczeniem merytorycznym, które tylko nazw¹ ró¿ni siê od
orzeczenia uniewinniaj¹cego. Gdyby rzeczywicie tak by³o, konsekwencje prawne obu decyzji by³yby jednakowe. Zgodnie jednak z przepisami kodeksu postêpowania karnego, skutki prawne s¹ ró¿ne, zw³aszcza w zakresie wzruszalnoci
tych orzeczeñ po uprawomocnieniu siê29.
Godnym uwagi jest równie¿ fakt, ¿e umorzenie (a nie uniewinnianie) bêdzie
orzeczone w razie wyst¹pienia przes³anki z art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k., albowiem
wobec znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu, postêpowanie karne umarza siê
(art. 414 § 1 z d. I k.p.k.)30.
Przedstawione powy¿ej przes³anki procesowe, tak istotne w kwestii uniewinnienia, cile skorelowane s¹ z celem postêpowania karnego, który stanowi,
by sprawca przestêpstwa zosta³ wykryty i poci¹gniêty do odpowiedzialnoci
karnej, a osoba niewinna nie ponios³a tej odpowiedzialnoci31.

1.2. Uniewinnienie w prawie i procesie karnym II RP

Polska procedura karna, obowi¹zuj¹ca w okresie rozbiorów, charakteryzowa³a
siê przyjêciem rozwi¹zañ prawnych pañstw zaborczych. W 1918 r. na ziemiach
polskich obowi¹zywa³y nastêpuj¹ce ustawy karnoprocesowe:
 ustawa o s¹dowym postêpowaniu karnym z 1864 r.  na terenie zaboru
rosyjskiego,
 ustawa ogólnoniemiecka z 1877 r.  w zaborze pruskim,
 ustawa karnoprocesowa z 1873 r.  obszar zaboru austriackiego
 wêgierski Kodeks postêpowania karnego z 1896 r.  na terenie Spiszu
i Orawy32.
Ka¿de z powy¿ej przedstawionych unormowañ prawnych charakteryzowa³o
siê znacz¹c¹ odmiennoci¹, skutkiem czego nieraz dochodzi³o do konfliktów
w zakresie ferowania rozwi¹zañ prawnych w poszczególnych przypadkach. Mariusz
Proces karny. Czêæ ogólna, red. G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 139.
30
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2005,
s. 188.
31
Kodeks postêpowania karnego, stan prawny na 1 marca 2009 r., Oficyna a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2009, s. 15.
32
Prawo karne procesowe  czêæ ogólna , s. 54.
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Mohyluk ocenia tê sytuacjê w nastêpuj¹cy sposób: Stworzona na ziemiach
by³ego zaboru rosyjskiego centralna struktura powi¹zana z w³adz¹ wykonawcz¹
«poch³onê³a» w miarê przejmowania zarz¹du wymiaru sprawiedliwoci  austriack¹ (Najwy¿szy Trybuna³ S¹dowy i Kasacyjny) i niemieck¹ (S¹d Rzeszy).
Jednak w «terenie» w zasadzie utrzymano ich dotychczasowe odrêbnoci organizacyjne. Taki stan rzeczy wynika³ przede wszystkim z powodu obowi¹zywania
trzech odmiennych ustaw postêpowania zarówno karnego, jaki i cywilnego. Ka¿da z tych ustaw w inny sposób przecie¿ regulowa³a kwestiê stanowiska prawnego prokuratora w procesie. Do tego dosz³y jeszcze rozliczne przepisy szczegó³owe, wydawane przez kolejne w³adze w postaci dekretów, rozporz¹dzeñ,
rozkazów, instrukcji. Ca³¹ tê mozaikê aktów prawnych komplikowa³a praktyka
umieszczania podstawowych norm dotycz¹cych organizacji prokuratury33.
Analizuj¹c przedstawione stanowisko, zaznaczyæ nale¿y, ¿e nie jest celem
tej pracy szczegó³owe opisanie zastosowania norm prawnych w poszczególnych
pañstwach zaborczych. Zaakcentowaæ jedynie nale¿y, jaki wp³yw na póniejsze
ustawodawstwo polskie mia³a zaistnia³a sytuacja. Wraz z ogólnym optymizmem,
zwi¹zanym z odzyskaniem przez Polskê niepodleg³oci, zaczêto dotkliwie odczuwaæ brak jednolitej polskiej kodyfikacji prawnej. Nadmieniæ te¿ nale¿y, ¿e
ówczenie obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo pañstw zaborczych nie pozostawa³o
bez wp³ywu na proponowane, innowacyjne wówczas polskie rozwi¹zania prawne. Potrzeba ujednolicenia prawa sta³a siê priorytetem dla polskich prawników.
W celu podkrelenia powagi przedstawionej sytuacji s³usznie Adam Lityñski,
powo³uje siê na przemówienie34 Franciszka Ksawerego Fiericha, prezydenta Komisji Kodyfikacyjnej, który podkrela³: Stworzenie jednolitego typu ustawodawstwa jest jednym z g³ównych zadañ jednolitej Polski. Ono ma staæ siê jednym z najsilniejszych ogniw ³¹cz¹cych nasz¹ Ojczyznê w jednolit¹ ca³oæ35.
Zdaniem autorki, z aprobat¹ nale¿y odnieæ siê do zaprezentowanego stanowiska. Utworzenie w³asnego ustawodawstwa (zamiast skorzystania z ju¿ sformu³owanych rozwi¹zañ prawnych), wydawa³o siê byæ trudniejsze do osi¹gniêcia.
S³usznie wiêc zauwa¿a A. Lityñski, ¿e zgodziæ siê natomiast trzeba, ¿e zadania,
jakie stanê³y przed Komisj¹ Kodyfikacyjn¹ w odrodzonym, ale czekaj¹cym na
zintegrowanie pañstwie polskim, by³y bez precedensu w Europie, a pewnie i w
wiecie. Prawda te¿ jest, ¿e wybrano drogê dumn¹ i najambitniejsz¹  tworzenia
w³asnego, oryginalnego prawa narodowego36 . Jednak¿e s³usznoæ tego zadania
33
M. Mohyluk, Prawo o ustroju s¹dów powszechnych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej
II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Temida 2, Bia³ystok 2004, s. 239240.
34
Przemówienie wyg³oszone podczas inauguracyjnego posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej
z 10 XI 1919 r. w Pa³acu Rzeczypospolitej.
35
Fragment przemówienia F.K. Fiericha. Zob. tak¿e: A. Lityñski, Wydzia³ Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej. Dzieje prac nad czêci¹ ogóln¹ Kodeksu karnego, Wydawnictwo
Uniwersytetu l¹skiego, Katowice 1991, s. 7.
36
Tam¿e, s. 150.
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w praktyce napotka³a na liczne trudnoci. Proponowane rozwi¹zania prawne
wielokrotnie inspirowane by³y nastrojami politycznymi. Nie bez znaczenia by³a
tu interpretacja instytucji uniewinnienia przez ówczesne prawo radzieckie. Stefan Kalinowski, powo³uj¹c siê na spostrze¿enia Michai³a Strogowicza, zauwa¿a,
¿e ustawodawca radziecki nie dostrzega³ ró¿nicy miêdzy uniewinnieniem z powodu braku winy a uniewinnieniem z powodu braku dowodów winy37. Wed³ug
ustawodawstwa radzieckiego38 wyrok uniewinniaj¹cy móg³ zostaæ orzeczony
w nastêpuj¹cych przypadkach:
 jeli czynu przestêpczego nie pope³niono,
 jeli czyn oskar¿onego nie zawiera³ znamion przestêpstwa,
 jeli brakowa³o dostatecznych dowodów winy oskar¿onego39.
Brak zaakcentowania ró¿nic miêdzy wskazanymi powodami orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego prowadzi³ do umniejszenia pe³nego znaczenia instytucji
uniewinnienia. St¹d proponowane rozwi¹zanie prawne budzi pewn¹ dezaprobatê. Wprowadzenie do polskiego Kodeksu postêpowania karnego zaproponowanych przez radzieckiego ustawodawcê pogl¹dów w kwestii rozumienia instytucji
uniewinnienia zdawa³o siê byæ po prostu nie do przyjêcia.
Uniewinnienie w prawie i procesie karnym II Rzeczypospolitej Polskiej
oparte by³o na realizacji norm nowego na ówczesne czasy Kodeksu postêpowania karnego, który od 1 stycznia 1929 r. wszed³ w ¿ycie. By³ to kodeks preferuj¹cy mieszan¹ formê procesu, z akcentami liberalistycznymi40. Kluczow¹ rolê na
etapie postêpowania przygotowawczego, w odró¿nieniu od dochodzenia, odgrywa³o ledztwo. Stanowi³o ono pewien etap postêpowania s¹dowego. Rangê tej
formy postêpowania przygotowawczego dodatkowo wzmacnia³ fakt, ¿e prowadzone by³o przez sêdziego ledczego albo przez s¹d grodzki. St¹d te¿ ju¿ na
etapie postêpowania przygotowawczego obecny by³ czynnik s¹dowy, a wszelkie
czynnoci podjête w ramach ledztwa mia³y na celu zebranie oraz utrwalenie
37
S. Kalinowski, Przebieg procesu karnego, PWN, Warszawa 1961, s. 326; cyt. za: M.S. Strogowicz, Proces karny, Warszawa 1952.
38
K.p.k. RSFSR od 27 padziernika 1960 r. (Wiedomosti Wierchownogo Sowieta RSFSR,
1960, nr 40, art. 592) w art. 309 przewidywa³, ¿e wyrok uniewinniaj¹cy mo¿e byæ wydany
w przypadku kiedy:
1) nie ustalono faktu przestêpstwa;
2) pope³niony przez oskar¿onego czyn nie zawiera znamion przestêpstwa;
3) udzia³ oskar¿onego w pope³nieniu przestêpstwa nie zosta³ udowodniony.
Obecnie obowi¹zuje art. 302 k.p.k. F.R. od 18 grudnia 2001 r. (Rosyjska gazeta, 2001,
nr 249), zgodnie z treci¹ którego wyrok uniewinniaj¹cy mo¿e byæ wydany, je¿eli:
1) nie ustalono faktu przestêpstwa;
2) oskar¿ony nie bra³ udzia³u w pope³nieniu przestêpstwa;
3) pope³niony przez oskar¿onego czyn nie zawiera znamion przestêpstwa;
4) uniewinnienie nast¹pi³o na podstawie orzeczenia lawy przysiêg³ych.
39
S. Kalinowski, dz. cyt., s. 326.
40
S. Walto, Proces karny. Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 124.
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materia³u dowodowego potrzebnego w dalszym procesie przed s¹dem. Formalizm czynnoci podjêtych w ledztwie potwierdza ponadto dokumentowanie
tych¿e w formie protoko³u. Sprawy ze ledztwa najczêciej trafia³y na wokandê
(chyba ¿e zosta³o ono umorzone przez sêdziego ledczego lub s¹d grodzki)41.
Kodeks postêpowania karnego z 1928 r. dopuszcza³ specyficzn¹ w regulacji
prawnej tego okresu mo¿liwoæ prowadzenia dochodzeñ w postêpowaniu przygotowawczym. Nietypowa dla obecnie obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych
mo¿liwoæ prowadzenia dochodzenia na podstawie analizy zebranych informacji
na temat sprawcy czynu zabronionego oraz okolicznoci pope³nienia przestêpstwa z pominiêciem formalnego przes³uchania podejrzanego i wiadków, nie
pozwala na kompleksow¹ analizê zdarzenia ani przypuszczalnego motywu dzia³ania podejrzanego42. Okolicznoci zewnêtrzne, pozbawione s³ownego komentarza ze strony podejrzanego (w przypadku, gdy zechcia³by on z przys³uguj¹cego
mu prawa do wypowiedzi skorzystaæ), mog¹ maskowaæ rzeczywisty przebieg
postêpowania, co nie wp³ywa korzystnie na realizacjê zasady prawdy materialnej, rzutuj¹c tym samym na koñcowe orzeczenie w danej sprawie.
Szczególnie wa¿ne s¹ tu przes³anki procesowe, zw³aszcza te o charakterze
materialnym, sk³aniaj¹ce do podjêcia oceny danego czynu pod wzglêdem prawa
materialnego (warunek odpowiedzialnoci oskar¿onego za dany czyn przestêpny)
oraz pod wzglêdem prawa procesowego (aspekt dopuszczalnoci cigania karnego). Im wczeniejsza i trafniej dokonana analiza danego zdarzenia przestêpnego,
tym istnieje wiêksze prawdopodobieñstwo zaoszczêdzenia nie tylko dolegliwoci
procesowych wobec oskar¿onego, ale te¿ mniejsze s¹ koszty procesowe.
W przypadku zbyt pónego dostrze¿enia istnienia materialnych przes³anek
procesowych, najczêciej odpada tak¿e mo¿liwoæ uregulowania jej jedynie
w sferze formalnej (umorzenie postêpowania), a pozostaje orzeczenie wyroku
uniewinniaj¹cego. Dodatkowo nie powinien ujæ uwadze fakt, ¿e uniewinnienie
niesie za sob¹ wiêkszy oddwiêk spo³eczny ni¿ umorzenie postêpowania43.
W wietle nowego ustawodawstwa bardzo wa¿ny jest podzia³ s¹dów, gdy¿
tylko te organy maj¹ wp³yw na kwestiê uniewinnienia. Wed³ug ówczesnych
norm postêpowanie s¹dowe by³o trójinstancyjne. Do s¹dów pierwszej instancji
nale¿a³y:
a) s¹dy grodzkie rozpoznaj¹ce sprawy o wystêpki, zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoci do lat dwóch, oraz sprawy o niektóre wykroczenia,
41
D. Tarnowska, Ró¿nice miêdzy dochodzeniem a ledztwem w polskim postêpowaniu karnym,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2009, s. 56.
42
R.A. Stefañski, Krytycznie o obecnym modelu postêpowania przygotowawczego, [w:] Wêz³owe problemy procesu karnego, red. P. Hofmañski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 146147.
43
M. Cielak, Przes³anki procesowe w polskim postêpowaniu karnym, Pañstwo i Prawo,
1969, z. 12, s. 962 i n.
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b) s¹dy okrêgowe rozpoznaj¹ce pozosta³e sprawy, niezastrze¿one do innych
s¹dów,
c) s¹dy okrêgowe (z udzia³em przysiêg³ych), rozpoznaj¹ce sprawy o zbrodnie zagro¿one kar¹ co najmniej 10 lat pozbawienia wolnoci; orzeka³y tak¿e
w sprawach o przestêpstwa polityczne. S¹dy te funkcjonowa³y na obszarze by³ego zaboru austriackiego.
Do s¹dów drugiej instancji, których zadaniem by³o rozpoznanie apelacji,
nale¿a³y:
a) s¹dy okrêgowe  w odniesieniu do s¹dów grodzkich,
b) s¹dy apelacyjne  w odniesieniu do s¹dów okrêgowych.
S¹dem trzeciej instancji by³ S¹d Najwy¿szy, zajmuj¹cy siê rozpoznawaniem
kasacji od wyroków s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych z udzia³em przysiêg³ych i wyroków s¹dów okrêgowych jako s¹dów drugiej instancji.
Sêdziowie S¹du Najwy¿szego orzekali tak¿e w sprawach karno-administracyjnych44. Nie trudno zauwa¿yæ, i¿ mimo niezaprzeczalnej w³aciwoci s¹dów
dwuznacznoæ niektórych sformu³owañ, zawartych w Kodeksie postêpowania
karnego z 1928 r., po dzi dzieñ wzbudza wiele kontrowersji, tak¿e w zakresie
mo¿liwoci zastosowania analogii zarówno w prawie, jak i w procesie karnym.
Tak¹ spornoæ budzi³ chocia¿by przepis art.1 k.p.k. z 1928 r., który w swym
niejednoznacznym brzmieniu uniemo¿liwia³ stosowanie w³anie przez analogiê,
niektórych przepisów proceduralnych, co nie pozostaje bez wp³ywu na sytuacjê
procesow¹ oskar¿onego. Te rozbie¿noci w po³¹czeniu z wol¹ wzbudzenia
w szeroko pojêtym spo³eczeñstwie poczucia surowoci orzekanych wyroków
by³y niekiedy zgubne dla oskar¿onego. Jak zauwa¿a Józef Koredczuk, nawet
(mimo ¿e sporadyczne) skazanie jednostki mia³o wyt³umaczenie, w powo³aniu
siê na interes spo³eczny45.
Bardzo wa¿n¹ rolê, decyduj¹c¹ czêsto o przysz³oci oskar¿onego, odgrywa³y
wy¿ej wymienione s¹dy przysiêg³ych. Nadmieniæ nale¿y, ¿e ich istnienie nie
zawsze spotyka³o siê z pe³n¹ aprobat¹. Polska doktryna prawa karnego przed
1928 r. negowa³a istnienie s¹dów przysiêg³ych wobec faktu, ¿e decyzje kluczowe dla koñcowego orzeczenia, w tym przede wszystkim w zakresie wydania
wyroku skazuj¹cego b¹d uniewinniaj¹cego, podejmowane by³y przez niespecjalistów46.
Po 1928 r. w sk³ad s¹dów przysiêg³ych wchodzi³o dwanacie osób, których
zadaniem by³o udzielenie odpowiedzi na pytania, dotycz¹ce winy oskar¿onego
S. Walto, dz. cyt., s. 125.
J. Koredczuk, Wp³yw nurtu socjologicznego na kszta³t polskiego prawa karnego procesowego w okresie miêdzywojennym. (Les classiques modernes), Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2007, s. 178.
46
A. Mogilnicki, E.St. Rappaport, Ustawy karne Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1: Kodeks Postêpowania Karnego, cz. II: Motywy ustawodawcze, Warszawa 1929, s. 325.
44
45
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(art. 406 k.p.k. z 1928 r.). Uchwa³a przysiêg³ych zapada³a bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, co warunkowa³o wydanie wyroku uniewinniaj¹cego albo skazuj¹cego, od którego przys³ugiwa³a apelacja47.
S¹dy przysiêg³ych, w znacznym stopniu decyduj¹ce o rodzaju wyroku, mia³y wielu przeciwników. Fundamentalnym zarzutem stawianym tym s¹dom by³a
nieznajomoæ prawa oraz problemy z ocen¹ okolicznoci pope³nionego czynu48.
Przeciwnego zdania byli zwolennicy obecnoci przysiêg³ych w sk³adzie orzekaj¹cym. Argumentowali oni, ¿e przysiêgli dziêki swej nieprofesjonalnoci maj¹
inne spojrzenie na okolicznoci sprawy. Obca im by³a rutyna sêdziów zawodowych, którym brakowa³o emocjonalnej oceny sytuacji. Za atut obecnoci przysiêg³ych w procesie uwa¿ali brak ich wiedzy w zakresie wymogów ustawodawcy, którego rozwi¹zania nie zawsze adekwatne by³y do wymogów ¿ycia, jak
równie¿ umiejêtnoæ dostrze¿enia warunków osobistych oskar¿onego. Sêdziów
przysiêg³ych uwa¿ano za reprezentantów opinii publicznej49.
Obecnoæ ³awników przyczynia³a siê do ³agodniejszego wyrokowania, skutkiem czego realniejsza stawa³a siê mo¿liwoæ czêstszego orzekania wyroków
uniewinniaj¹cych. W literaturze przedmiotu podkrela siê ich umiejêtnoæ oceny
z³ej albo dobrej woli zachowañ oskar¿onego, która to kwestia nie pozostaje bez
znaczenia przy wyrokowaniu50.
Obecnoæ s¹dów przysiêg³ych musia³a korelowaæ z interesem pañstwa, którego zasadniczym celem by³o ukaranie sprawcy przestêpstwa, przy pe³nym zachowaniu uprawnieñ przys³uguj¹cych oskar¿onemu. Takie przekonania, podbudowane ideami nurtu socjologicznego, propagowa³y indywidualizacjê wymierzonej kary i dok³adne rozwa¿anie wszelkich okolicznoci sprawy. Proces karny
coraz mielej realizowa³ zasadê zakazu karania, w przypadku braku dowodów,
które, bez ¿adnych w¹tpliwoci, wskazywa³yby na sprawstwo oskar¿onego. Akcentowano koniecznoæ wprowadzenia w zakresie prawa dowodowego sta³ych
kryteriów oceny materia³u dowodowego przez sêdziów, czego efektem by³o
wprowadzenie zasady swobodnej oceny dowodów (art. 10 k.p.k. z 1928 r.),
wzmocnione dodatkowo obowi¹zkiem wyrokowania na podstawie wszystkich
okolicznoci danej sprawy (art. 358 k.p.k. z 1928 r.)51 . St¹d te¿, niezale¿nie od
sk³adu, bardzo skrupulatnie ocenia³y przedstawiony im materia³ dowodowy. Nawet przyznanie siê oskar¿onego do winy nie zawsze równoznaczne by³o z orzeczeniem wyroku skazuj¹cego. Rozprawa g³ówna oparta by³a na zasadzie skargowoci.
S. Walto, dz. cyt., s. 126.
G. Barecki, Przysiêgli w procesie mieszanym, Dzieje wymiaru sprawiedliwoci, Koszalin
1999, s. 266.
49
Tam¿e, s. 267.
50
A. Turska, Sêdzia spo³eczny w opinii prokuratorów, Pañstwo i Prawo, 1967, z. 8/9,
s. 281 i n.
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Jej fundamentalnym za³o¿eniem by³o d¹¿enie do ujawnienia prawdy materialnej,
przy czym nie pomijano zasady domniemania niewinnoci oskar¿onego. Wi¹¿¹cy wyrok mia³ opieraæ siê na wszystkich okolicznociach, przeanalizowanych
w trakcie trwania postêpowania. S¹d odstêpowa³ od prowadzenia dalszego postêpowania jedynie w przypadku, gdy przyznanie siê oskar¿onego do pope³niania
czynu zabronionego nie by³o podwa¿one innymi dowodami, jak równie¿, gdy
takie rozwi¹zanie zosta³o zgodnie zaaprobowane przez strony52.
Godnym uwagi w zakresie uniewinnienia jest analiza norm, zawartych
w art. 285291 k.p.k. z 1928 r. Mo¿liwoæ skorzystania ze sprzeciwu skierowanego wobec aktu oskar¿enia pozwala³a z jednej strony na wykrycie braków
formalnych tego¿, z drugiej za oszczêdza³a oskar¿onemu dolegliwoci zwi¹zanych z procesem. W przypadku braku tej¿e instytucji  rozprawa zosta³aby zakoñczona wyrokiem uniewinniaj¹cym albo umarzaj¹cym postêpowanie53.
Wprowadzenie zasad procesowych do postêpowania karnego sprzyja³o wydawaniu wyroków uniewinniaj¹cych. Podczas narady sêdziowskiej akcentowano
zakaz przekszta³cania zasady in dubio pro reo w zasadê in dubio pro societate,
co oznacza³o, i¿ o winie oskar¿onego ma decydowaæ nie etykieta, nadana
oskar¿onemu przez spo³eczeñstwo, ale sêdziowie, którzy w razie w¹tpliwoci co
do jego winy mieli orzec na korzyæ tego ostatniego. Szczególn¹ wagê przywi¹zywano do wyjanieñ oskar¿onego w chwili, gdy mia³yby one doprowadziæ do
uniewinnienia. St¹d w doktrynie procesu karnego tak wiele postulatów krytykuj¹cych prawo oskar¿onego do ostatniego s³owa dopiero po zamkniêciu przewodu
s¹dowego (art. 353 k.p.k. z 1928 r.)54. S¹d orzeka³ opieraj¹c siê na zasadzie
swobodnej oceny dowodów. Mia³ tak¿e prawo negowaæ materia³ dowodowy,
zebrany w trakcie trwania dochodzenia albo ledztwa, jak te¿ uzupe³niæ go
z urzêdu. Najwa¿niejszym rodkiem dowodowym pozostawa³ dowód z przes³uchania wiadków. Przepisy Kodeksu postêpowania karnego rozszerza³y mo¿liwoæ korzystania z innych dowodów, które zdobyto przez zastosowanie nowoczesnych metod kryminalistycznych. Oskar¿ony móg³ czynnie uczestniczyæ
w procesie. Wskazuje na to przyznana mu mo¿liwoæ samodzielnego przedstawienia dowodów, jak te¿ przys³uguj¹ce mu prawo do zadawania pytañ wiadkom
oraz bieg³ym, zabierania g³osu po zamkniêciu przewodu s¹dowego. Móg³ równie¿ korzystaæ z pomocy obroñcy55.
rodkami odwo³awczymi w ówczesnym ustawodawstwie by³a tak¿e apelacja i za¿alenia na postanowienia. Odnonie do uniewinniania o tyle istotne, ¿e
wniesienie takiego rodka mog³o staæ siê przyczyn¹ ponownego rozpoznania
52
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sprawy. Apelacja by³a skarg¹, skierowan¹ przeciwko ca³oci lub czêci wyroku,
w wyniku której powtarzano niekiedy przewód s¹dowy (art. 475 k.p.k. z 1928 r.).
Stanowi³a wyraz kontroli wyroku s¹du pierwszej instancji pod wzglêdem prawnym i faktycznym. W przypadku apelacji od wyroku uniewinniaj¹cego, s¹d,
który rozpoznawa³ tak¹, obci¹¿ony by³ obowi¹zkiem ponownego przeprowadzenia postêpowania karnego (art. 476 k.p.k. z 1928 r.)56. Mimo tylu udogodnieñ,
przys³uguj¹cych oskar¿onemu, proces karny, choæ o tendencjach liberalnych,
nadal pozostawa³ skargowo-inkwizycyjnym. Skargowoæ procesu karnego jawi³a
siê przede wszystkim w tym, ¿e wszczynany by³ on w drodze skargi uprawnionego oskar¿yciela, jak równie¿ w rozdzieleniu funkcji os¹dzenia, oskar¿ania
i obrony.
Inkwizycyjnoæ procesu ujawnia³a siê w ciganiu sprawców przestêpstw
z urzêdu i w sposobie prowadzenia postêpowania przygotowawczego57. Nik³¹
szans¹ na uniewinnienie cechowa³o siê obowi¹zuj¹ce w tamtym czasie postêpowanie dorane, prowadzone w przypadku zagro¿enia ustroju pañstwa czy
w prowadzeniu dzia³añ wymierzonych w spo³eczeñstwo. W II Rzeczypospolitej
przepisy dotycz¹ce postêpowania doranego mia³y zastosowanie przez ca³y
okres jej istnienia. W postêpowaniu takim prawa oskar¿onego zosta³y ograniczone w znacznym stopniu, a szansa na orzeczenie wyroku uniewinniaj¹cego by³a
bardzo nik³a. Postêpowanie dorane stosowano czêsto w sprawach o pod³o¿u
politycznym58. Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e postêpowanie to toczy³o siê
w trybie uproszczonym, przyspieszonym oraz jednoinstancyjnym, co wi¹za³o siê
z niezw³oczn¹ wykonalnoci¹ wyroków oraz z mo¿liwoci¹ wymierzania kar
surowszych ni¿ te, które przewidywa³ ustawodawca59.
Oscyluj¹c wokó³ problemu uniewinnienia, trudno nie zwróciæ uwagi na
kwestie zwi¹zane ze wznowieniem postêpowania karnego (Ksiêga X, rozdzia³ I),
którym to zajê³a siê Komisja Kodyfikacyjna RP, przy okazji analizowania projektu Kodeksu postêpowania karnego z 28 kwietnia 1926 r. W¹tpliwoci Komisji
Kodyfikacyjnej budzi³a treæ art. 593 projektu, którego norma dopuszcza³a
wznowienie postêpowania karnego w przypadku pojawienia siê noviter reperta
(obecnie: noviter producta). Cz³onkowie tej Komisji usilnie postulowali koniecznoæ odwo³ania siê do nowych (tzn. nieznanych s¹dowi wczeniej) faktów
i dowodów, których uprzednie poznanie mog³oby w stopniu znacznym wp³yn¹æ
na rodzaj i treæ wyroku. Postuluj¹c to, powo³ywali siê przede wszystkim na
wzglêdy s³usznoci. Pozostawienie tej normy w jej ówczenie obowi¹zuj¹cym
brzmieniu powodowa³o, ¿e oskar¿ony, który zosta³ niewinnie skazany, karany
S. Walto, dz. cyt., s. 126.
J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, dz. cyt., s. 569.
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by³by w dalszym ci¹gu za to, ¿e nie podj¹³ w³aciwej obrony. Podobne w¹tpliwoci co do konsekwentnoci ówczesnego prawodawcy nasuwa³a norma
z art. 602 projektu, na mocy której wznowienie postêpowania na korzyæ skazanego mia³o w rezultacie wykazaæ brak jego winy. Konstrukcja prawna tego¿
przepisu pozwala na sformu³owanie przypuszczenia, ¿e nale¿a³oby wznowiæ postêpowanie w przypadku skazania cz³owieka niewinnego. Problem pojawi³ siê
w kwestii dopuszczalnoci dowodów, na podstawie których mo¿na by³o stwierdziæ niewinnoæ oskar¿onego (nowe okolicznoci i nieznane w poprzednim postêpowaniu dowody czy ponowna analiza na podstawie tych samych, lecz b³êdnie przeanalizowanych dowodów)60. K³opotliwa sytuacja powstawa³a tak¿e
w przypadku uprawomocnienia siê wyroku uniewinniaj¹cego, przy jednoczesnym ujawnieniu siê nieznanych s¹dowi wczeniej dowodów. Ustawodawca
wprowadzi³ art. 600 projektu, który uniemo¿liwia³ wszczêcie postêpowania karnego w wy¿ej wspomnianym przypadku61.
Wznowienie postêpowania umo¿liwia³o naprawienie b³êdów wymiaru sprawiedliwoci, spowodowanych najczêciej przez któr¹ z dwóch przyczyn: albo
s¹d (w chwili tocz¹cego siê postêpowania karnego) nie posiada³ dowodów wskazuj¹cych na sprawstwo (b¹d jego brak) oskar¿onego, albo te¿ oskar¿ony
wprawdzie by³ sprawc¹ przestêpstwa, lecz przestêpstwo to nie stanowi³o tak
du¿ego zagro¿enia, jakby na to wskazywa³y okolicznoci zdarzenia. Niezale¿nie
jednak od przyczyn wznowienia postêpowania istotna by³a zarówno mo¿liwoæ
stworzona przez ustawodawcê w postaci rodków odwo³awczych i nadzwyczajnych rodków odwo³awczych, jak te¿ skorzystanie przez oskar¿onego (zw³aszcza
nies³usznie skazanego) z mo¿liwoci naprawienia pomy³ek wymiaru sprawiedliwoci62. Uwagi wymaga odpowied na pytanie: czy w takiej sytuacji sporz¹dzony przez prokuratora akt oskar¿enia w przypadku orzeczenia prawomocnego
wyroku uniewinniaj¹cego jest w metaforycznym sensie odniesion¹ przez niego
zawodow¹ pora¿k¹?
Zdaniem Marii Lipczyñskiej akt oskar¿enia, w którym oskar¿yciel prawid³owo wyka¿e faktycznego sprawcê czynu zabronionego jest dla tego¿ oskar¿yciela
sukcesem. Zastrzega jednoczenie, i¿ niewinnoæ oskar¿onego ujawniona w trakcie trwania kontradyktoryjnego postêpowania karnego skutkowaæ powinna nie
tylko orzeczeniem wyroku uniewinniaj¹cego, ale i stanowiæ próbê podjêcia takich dzia³añ ze strony prokuratora, aby przyczyni³ siê tak¿e i on do wydania
takiego wyroku63 . Takie zachowanie oskar¿yciela (w przypadku gdy przewód
60
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s¹dowy wyka¿e niewinnoæ oskar¿onego albo dowody zebrane i przeanalizowane
w toku postêpowania oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce do wykazania winy sprawcy)
w pe³ni koreluje z gwarancjami ustawowymi, które przys³uguj¹ oskar¿onemu64.
Podsumowuj¹c, nale¿y zwróciæ uwagê na istotne kwestie, odnosz¹ce siê do
orzekania wyroku uniewinniaj¹cego w rozumieniu unormowañ z 1928 r.,
z uwzglêdnieniem zmian z 1933 r.
Zgodnie z ówczesnymi wymogami ustawodawcy zwracano uwagê sêdziów
na obowi¹zek rozpatrzenia sprawy karnej na podstawie wszystkich okolicznoci
istotnych dla rozstrzygniêcia (art. 358 wraz z art.360 k.p.k. z 1928 r.)65.
W nawi¹zaniu do art. 10 k.p.k. z 1928 r. unormowania prawne prowadz¹ do
konstatacji, ¿e ustawodawca nie uwzglêdnia³ formalnego ciê¿aru dowodu (onus
probandi), lecz uwzglêdnia³ go w znaczeniu materialnym. Z analizy takiego
rozumienia wskazanych regulacji prawnych w ka¿dym postêpowaniu karnym
mog³o dojæ do skazania, jedynie w przypadku wykazania zaistnienia wiarygodnych dowodów winy oskar¿onego. Przywo³uj¹c s³usznie sformu³owany przez
Leona Peipera wniosek, mo¿na przyj¹æ za w³aciw¹ interpretacjê wskazanych
norm nastêpuj¹ce zdanie: Je¿eli oskar¿enie nie dostarczy dostatecznych powodów winy oskar¿onego, nastêpuje jego uniewinnienie; nie wystarczy natomiast
dla skazania oskar¿onego, i¿ on nie wykaza³ swej niewinnoci, a wiêc nie oskar¿ony ma wykazaæ «alibi», lecz oskar¿enie d³u¿nem jest dowód na «ibi»...66.
Ponadto L. Peiper s³usznie zwraca uwagê na koniecznoæ uwzglêdnienia przez
organy procesowe zasady in dubio pro reo, jednak¿e, jak podkrela, d¹¿enie do
wyjanienia w¹tpliwoci jest niepodwa¿alnym zadaniem s¹du, a w¹tpliwoci,
których wszelkie wysi³ki w³adz umys³owych nie potrafi¹ rozwi¹zaæ67 powinny
zostaæ interpretowane na korzyæ oskar¿onego. Interesuj¹ca interpretacja zosta³a
podana przez cytowanego autora w zakresie orzeczenia wyroku jedynie na podstawie istniej¹cych w procesie karnym poszlak.
Zalecana przez ustawodawcê, jak i przez tego¿ autora  ostro¿noæ w zakresie orzekania na podstawie poszlak, implikowa³a koniecznoæ znacznego ich
wartociowania. Porównuj¹c to L. Peiper wskazuje nastêpuj¹cy przyk³ad: jako
probierz i wskazówkê dla praktyki poda³ pewien znany angielski przewodnicz¹cy tezê: Je¿eli nikt czynu nie widzia³, musz¹ wszystkie okolicznoci zgadzaæ siê
z przyjêciem winy  ale i to nie wystarcza; musi zachodziæ przynajmniej jeden
fakt, który nie da siê pogodziæ z przyjêciem niewinnoci oskar¿onego68.
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Przepis art. 361 § 3 k.p.k. z 1928 r. dopuszcza³ mo¿liwoæ wstrzymania siê
od g³osowania nad kar¹ ze strony sêdziego, który by³ za uniewinnieniem oskar¿onego. Ustawodawca zastrzeg³, i¿ g³os tego sêdziego zostanie przy³¹czony do
zdania najprzychylniejszego dla sprawcy69.
Przepis art. 368 k.p.k. z 1928 r. regulowa³ zakres pomy³ek s¹dowych, maj¹cych wp³yw na orzeczenie wyroku uniewinniaj¹cego. Przyk³adowo, brak wskazania kwalifikacji prawnej czynu skutkowaæ powinno niemo¿noci¹ wydania
wyroku skazuj¹cego. Ustawodawca zwraca³ tak¿e uwagê na wartoæ sentencji
orzeczonych wyroków70.
Zmiany, jakie nast¹pi³y w normach Kodeksu karnego z 1932 r. i Kodeksu
postêpowania karnego z 1928 r. niew¹tpliwie w stopniu znacznym u³atwi³y sêdziom orzekanie w sprawach, w których istnia³a mo¿liwoæ orzeczenia wyroków
uniewinniaj¹cych. Intencj¹ ka¿dego ustawodawcy powinno byæ za³o¿enie, ¿e
proponowane przez niego rozwi¹zania prawne s¹ w najwiêkszym zakresie zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia sprawiedliwoci proceduralnej71.

1.3. Uniewinnienie w wietle polskich regulacji powojennych

W literaturze przedmiotu mo¿na znaleæ pogl¹d, zgodnie z którym uwa¿ano, ¿e
po II wojnie wiatowej zaobserwowano dynamiczny postêp naukowy w zakresie
prawa karnego materialnego, co z kolei wp³ynê³o na proces karny72. Nie kwestionuj¹c przedstawionego pogl¹du, nale¿y jednak zwróciæ uwagê na dwie kwestie:
 poziom rozwi¹zañ prawnych reprezentowany zarówno w Kodeksie postêpowania karnego z 1928 r., jak i w Kodeksie karnym z 1932 r. by³, maj¹c na
wzglêdzie ówczenie panuj¹ce realia, bardzo znacz¹cy,
 prawo powojenne charakteryzowa³o siê w wiêkszoci przypadków znacznym podobieñstwem do prawa radzieckiego (czego skutkiem s¹ niepochlebne dzi
opinie w zakresie proponowanych rozwi¹zañ prawnych ówczesnego okresu).
Istotny wp³yw na zmianê modelu postêpowania karnego mia³y nowo uchwalone ustawy:
 ustawa z 27 kwietnia 1949 r. o zmianie prawa o ustroju s¹dów powszechnych73,
 ustawa z 27 kwietnia 1949 r. o zmianie przepisów postêpowania karnego74,
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 ustawa z 27 kwietnia 1949 r. o zmianie dekretu o postêpowaniu doranym75,
 ustawa z 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej76,
 ustawa z 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju s¹dów powszechnych77,
 ustawa z 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postêpowania karnego78.
Na potrzeby tego opracowania warto skupiæ siê jedynie na tych zmianach,
które mia³y kluczowe znaczenie dla instytucji uniewinnienia. Modyfikacje
w procedurze karnej nast¹pi³y wraz ze zmianami politycznymi, co nie by³o bez
znaczenia w sferze wydawania wyroków uniewinniaj¹cych, a raczej ich braku.
Nastroje polityczne w stopniu istotnym wp³ynê³y na ówczesne ustawodawstwo
(sierpieñ 1948 r.). Wp³ywy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)
w zakresie upodobnienia polskiego procesu karnego do modelu radzieckiego,
rzutowa³o na wprowadzenie reform w sferze likwidacji praw cz³owieka, ograniczaj¹c tym samym w stopniu prawa przys³uguj¹ce oskar¿onemu, jak te¿ humanitaryzm procesu79.
Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e powszechnoci¹ by³y przestêpstwa pope³niane
przeciwko w³adzom pañstwowym (w porównaniu do ZSRR, w Polsce istnia³
inny katalog przestêpstw uznanych za przestêpstwa przeciwko Pañstwu)80. Teraz
panem sytuacji by³a w³adza pañstwowa, która swoje cele realizowa³a poprzez
czynnoci prokuratorów. Przyznano im szerokie uprawnienia po to tylko, by
ukróciæ wszystkie ( te rzekome tak¿e) czyny na szkodê pañstwa.
Dzia³ania prokuratorskie polega³y na dok³adnej analizie ka¿dego aspektu
¿ycia spo³ecznego. Co wiêcej, by utrzymaæ ogólnie panuj¹cy rygor i narzuciæ
spo³eczeñstwu pewne wzorce zachowañ, które nieodzownie mia³y byæ przestrzegane  prokuratorzy musieli czuwaæ nad realizacj¹ tych zadañ81. Podkreliæ wypada, ¿e prokuratorzy wiadomi powierzonemu im przez Pañstwo zadania (art. 1
ustawy z 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze RP82), z precyzyjn¹ dok³adnoci¹ pe³nili s³u¿bê wobec interesów pañstwa socjalistycznego. Zadania te sprowadza³y siê
do trzech podstawowych celów:
 stanie na stra¿y ustroju ludowego i propagowanie praworz¹dnoci ludowej,
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 strze¿enie w³asnoci socjalistycznej,
 stanie na stra¿y przestrzegania prawa przez obywateli Polski Ludowej83.
Skrupulatnie by³a sprawdzana przez w³adzê pañstwow¹ dzia³alnoæ koordynacyjna prokuratorów. W ramach tej¿e zadania prokuratorów ogranicza³y siê
przede wszystkim do:
 ¿¹dania wszczêcia i przeprowadzenie kontroli dzia³alnoci innych organów pañstwowych (gdy w trakcie trwania postêpowania przygotowawczego
ujawnia³y siê nowe okolicznoci dotycz¹ce przestêpstwa),
 nadzorowania i w razie koniecznoci wszczêcia postêpowania karno-administracyjnego lub dyscyplinarnego (gdy zachodzi³a koniecznoæ rozpoznania
sprawy przez s¹d spo³eczny),
 zapobiegania rozwojowi przestêpczoci. W tym celu czuwali nad ewentualn¹ koniecznoci¹ zmiany przepisów84.
Wzorem radzieckich przekonañ, prokuratorzy przekonani byli o s³usznoci
restrykcyjnej postawy, jak¹ prezentowali wobec wrogów ludu, grabie¿ców
socjalistycznej w³asnoci. W konsekwencji d¹¿yli do ukarania osób, które krytykowa³y ustrój pañstwowy i tzw. praworz¹dnoæ socjalistyczn¹85. Powsta³e
zmiany mia³y jedynie stanowiæ przykrywkê, pod któr¹ próbowano realizowaæ
zadanie najwa¿niejsze: ochronê ustroju politycznego pañstwa. Fundamentalnym
zadaniem sêdziów i prokuratorów sta³o siê nie tyle d¹¿enie do podjêcia sprawiedliwych decyzji, co rola efektywnego narzêdzia w rêkach w³adzy86. Wskutek
takich zmian znacznemu ograniczeniu uleg³a rola s¹du, zw³aszcza w zakresie
postêpowania przygotowawczego. Nie sposób tu pomin¹æ decyzyjnoci prokuratora w zakresie takich czynnoci jak np. umorzenie ledztwa wobec znikomej
szkodliwoci czynu (art. 54 k.p.k. z 1928 r. z pón. zm.), ukaranie grzywn¹
bieg³ego albo wiadka z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa (art. 112
§ 1 k.p.k. z 1928 r. z pón. zm. i art. 136 § 1 k.p.k. z 1928 r. z pón. zm.),
postanowienie o skierowaniu podejrzanego na obserwacjê psychiatryczn¹ (art. 125
§ 3 k.p.k. z 1928 r. z pón. zm.), zastosowanie tymczasowego aresztowania ( art. 156
k.p.k. z 1928 r. z pón. zm. i art. 159 k.p.k. z 1928 r. z pón. zm.) itp.87
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Nie sposób tak¿e pomin¹æ reformy modelu procesu karnego z 1950 r., która
w stopniu znacznym stwarza³a mo¿liwoæ do naruszania praw nie tylko oskar¿onego (niesprecyzowanie przez ustawodawcê prawa do obrony), jak równie¿ pokrzywdzonego (poprzez uniewa¿nienie instytucji oskar¿yciela posi³kowego). Takie zmiany przyczyni³y siê do znacznej redukcji praw podmiotowych (zw³aszcza
w zakresie praw przys³uguj¹cych wczeniej oskar¿onemu)88. Jednoczenie nie
mo¿e umkn¹æ uwadze fakt, ¿e ówczenie obowi¹zuj¹cy Kodeks postêpowania
karnego formalnie instytucji uniewinnienia nigdy nie pomija³. Co wiêcej, ustawodawca podkrela³ (art. 330 k.p.k. z 1928 r. z pón. zm.) potrzebê uniewinnienia oskar¿onego, gdy zajdzie przypadek obligatoryjnego uwolnienia od kary
(w odró¿nieniu od uwolnienia od kary w przypadkach, w których to uwolnienie
zale¿a³o od decyzji sêdziego  art. 21 § 2 k.k. z 1932 r.89).
Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e wyrok uwalniaj¹cy od kary by³ w zasadzie rodzajem wyroku skazuj¹cego. W takim przypadku s¹d nie negowa³ odpowiedzialnoci sprawcy za pope³nienie czynu zabronionego, a jedynie wskutek
ustawowych unormowañ uwalnia³ od wymierzenia kary90.
W przypadku wydania wyroku uniewinniaj¹cego  powództwo cywilne pozostawiano bez rozpoznania (art. 332 k.p.k. z 1928 r. z pón. zm.). Z orzeczeniem wyroku uniewinniaj¹cego ³¹czy³a siê tak¿e koniecznoæ bezzw³ocznego
zwolnienia oskar¿onego, który przed rozpoczêciem przewodu s¹dowego zosta³
aresztowany (art. 336 k.p.k. z 1928 r. z pón. zm.). W takich przypadkach koszty
postêpowania ponosi³ oskar¿yciel prywatny b¹d Skarb Pañstwa (art. 441 k.p.k.
z 1928 r. z pón. zm.). Oskar¿onemu przys³ugiwa³o tak¿e prawo do ubiegania siê
o odszkodowanie za nies³uszne skazanie lub nies³uszne oskar¿enie (art. 510
k.p.k. z 1928 r. z pón. zm.)91.
Warto podkreliæ, i¿ kwestie odszkodowania za nies³uszne skazanie lub
oskar¿enie, oprócz norm kodeksowych, regulowa³a tak¿e ustawa z 15 listopada
1956 r. o odpowiedzialnoci pañstwa za szkody, wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy pañstwowych92.
Ka¿de nies³usznie orzeczone skazanie dawa³o szansê nie tylko na rehabilitacjê oskar¿onego, ale tak¿e na odszkodowanie pieniê¿ne ze strony Pañstwa93.
Mimo tylu uprawnieñ przys³uguj¹cych oskar¿onemu, w przypadku gdy to nie on
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by³ sprawc¹ zarzucanego mu czynu, szanse na uniewinnienie mala³y. Uczestnicy
procesu karnego nie mogli w pe³ni realizowaæ swoich praw. Niewinnie oskar¿ona osoba nie mia³a wielkich mo¿liwoci na wykazanie braku swojego sprawstwa.
To zwykle prokurator lub funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej decydowa³ czy
w danym postêpowaniu karnym mo¿e wzi¹æ udzia³ obroñca oskar¿onego lub
pe³nomocnik pokrzywdzonego. Niezale¿nie od rzetelnoci osoby prowadz¹cej
ledztwo, ówczesne ustawodawstwo zezwala³o na odczytywanie protoko³ów
z przes³uchañ wiadków i oskar¿onych94.
Nowym rodkiem odwo³awczym, maj¹cym niema³y wp³yw na instytucjê
uniewinniania, by³a rewizja. rodek ten dawa³ szansê kontroli wyroku zarówno
pod wzglêdem faktycznym, jak i pod wzglêdem prawnym. S¹d, który rozpoznawa³ rewizjê, mia³ w granicach swych kompetencji prawo do skazania uniewinnionego, jak równie¿ do wymierzania kary surowszej albo ³agodniejszej. Mia³
tak¿e prawo wydaæ wyrok uniewinniaj¹cy95. Niebywa³ym jest fakt, ¿e wyroków
uniewinniaj¹cych mogli spodziewaæ siê przede wszystkim ci, którzy konsekwentnie podejmowali irracjonalne, aczkolwiek zgodne z liter¹ prawa, dzia³ania.
Przyk³adowo, w roku 1956, kiedy og³oszono amnestiê wobec wiêniów politycznych, kary za nies³uszne skazania by³y niewielkie lub nik³e. Jedynie nielicznych sprawców, oficerów ledczych bezpieczeñstwa os¹dzono i tylko niewielu
z nich us³ysza³o ³agodne wyroki. Warto zauwa¿yæ, ¿e zarówno sêdziowie, jak
i prokuratorzy nie zostali poci¹gniêci ani do odpowiedzialnoci karnej, ani dyscyplinarnej96.
Teoretycznego rozwa¿enia wymaga tak¿e kwestia prawid³owoci (albo jej
braku) interpretacji przez sêdziów przyczyn uniewinnienia. Trudno nie zgodziæ
siê z S. liwiñskim, który podkrela ró¿nicê miêdzy uniewinnieniem od czynu,
a wyimaginowan¹ instytucj¹ uniewinnienia od kwalifikacji. Pod¹¿aj¹c za przyk³adem podanym przez wspomnianego wy¿ej autora, sêdzia dopuszcza siê b³êdu,
gdy dany czyn kwalifikuje jako przestêpstwo kradzie¿y, zamiast potraktowaæ
ten¿e jako przyw³aszczenie, które akcentowane by³o w akcie oskar¿enia. Nastêpnie sêdzia ów wydaje wyrok skazuj¹cy za pope³nienie kradzie¿y, a wyrok uniewinniaj¹cy orzeka w stosunku do zarzutu przyw³aszczenia97.
Taka pomy³ka terminologiczna wiadczy nie tylko o ubytkach w wiedzy teoretycznej, ale tak¿e nie zapewnia faktycznej zasadnoci orzeczonego wyroku.
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Wyrok zasadny to wyrok s³uszny, sprawiedliwy, po wydaniu którego pójæ w
niepamiêæ winny wszystkie w¹tpliwoci, co do osoby oskar¿onego. Jednak¿e
orzeczenie takie jest w istocie trudniejsze i przekonanie pozosta³ych uczestników
i obserwatorów danego procesu karnego nie jest zadaniem ³atwym.
S. Kalinowski zauwa¿a, ¿e decyduj¹c siê na wydanie wyroku uniewinniaj¹cego sêdzia wiadomie dopuszcza siê tym samym teoretycznej polemiki z rozumowaniem prokuratora i z ocen¹ przez tego ostatniego stanu faktycznego. Tym
samym lakonicznoæ uzasadnienia takich wyroków nie wiadczy najlepiej o
przekonaniu sêdziów, co do s³usznoci podjêtej przez nich decyzji98 . Podobne
pogl¹dy prezentuje Henryk Kempisty, który postuluje, by w wyroku uniewinniaj¹cym wskazana zosta³a przyczyna podjêcia takiej decyzji sêdziowskiej (na przyk³ad uniewinniono wobec niepoczytalnoci sprawcy, czy te¿ dzia³ania tego ostatniego w obronie koniecznej). Szeroko pojêt¹ publicznoæ procesu karnego
lakoniczne uzasadnienie (albo jego brak), zw³aszcza gdy pope³niony czyn zabroniony charakteryzowa³ siê wysokim stopniem niebezpieczeñstwa spo³ecznego,
nie tylko zaskakuje, ale i rodzi poczucie niepewnoci, co do s³usznoci orzeczonego wyroku99 .
Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e nieco wiêksz¹ swobodê przy ferowaniu
wyroków uniewinniaj¹cych mieli owego czasu sêdziowie ze Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Radziecki Kodeks postêpowania karnego nie rozró¿nia³ bowiem uniewinnienia spowodowanego brakiem winy oskar¿onego od uniewinnienia orzeczonego wobec braku dowodów, które w sposób
jednoznaczny wskazywa³yby na winê oskar¿onego. Taki ubytek prawnej analizy
w tym wzglêdzie S. Kalinowski ocenia jako sprzeczne z humanizmem socjalistycznym100.
Tendencje do akcentowania roli uniewinnienia w realizacji norm prawa
i procesu karnego uwidaczniaj¹ siê bardzo klarownie tak¿e we wczeniejszych
unormowaniach. Istotne wskazówki wniós³ komentarz do przedmiotowej ustawy
z 1960 r., autorstwa Stefana Kalinowskiego i Mieczys³awa Siewierskiego, np.
normy dotycz¹ce uniewinnienia s¹ w przepisach reguluj¹cych kwestie powództwa adhezyjnego, art. 332 k.p.k. z 1928 r.). Autorzy komentarza ujmuj¹ tê normê
w ten sposób, ¿e w przypadku wydania wyroku uniewinniaj¹cego, umarzaj¹cego
postêpowanie b¹d gdy s¹d oceni³ materia³ dowodowy jako niewystarczaj¹cy do
prawid³owego rozpoznania powództwa cywilnego, nie orzeka siê w kwestii powództwa cywilnego101. Kwestie dotycz¹ce uniewinnienia znajduj¹ siê tak¿e
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w art. 336 k.p.k. z 1928 r., którego treæ brzmi nastêpuj¹co: W razie uniewinnienia oskar¿onego aresztowanego przewodnicz¹cy zarz¹dza natychmiastowe
wypuszczenie go na wolnoæ102. Cytowani autorzy objaniaj¹ to jako: Ten
kogo oskar¿aj¹, mo¿e byæ aresztowany, je¿eli jest to konieczne, ale ten, kogo s¹d
uniewinni³, kto ma za sob¹ wyrok na swoj¹ korzyæ, ten nie mo¿e byæ nadal
pozbawiony wolnoci. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e oskar¿yciel ma s³usznoæ, a s¹d siê
omyli³, ale dopóki nie zostanie to udowodnione, dopóty wyrok s¹du powinien
mieæ bezwzglêdn¹ przewagê nad opini¹ oskar¿yciela. Tote¿ z chwil¹ zapadniêcia
wyroku uniewinniaj¹cego oskar¿onego nale¿y bezzw³ocznie wypuciæ na wolnoæ, je¿eli, rozumie siê, nie jest aresztowany w innej sprawie103. Wspomniani
autorzy twierdz¹ tak¿e, ¿e S¹d nie mo¿e nakazaæ organom konwojuj¹cym natychmiastowego zwolnienia osoby uniewinnionej (wprost ze sali s¹dowej), nie
wiadomo bowiem, czy osoba ta nie podlega zatrzymaniu w innej sprawie, dlatego w nakazie zwolnienia nale¿y wyranie zaznaczyæ, ¿e zwolnienie nastêpuje,
je¿eli uniewinniony nie zosta³ aresztowany w innej sprawie104.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na kwestie, dotycz¹ce uniewinniania, które
w omawianej kodyfikacji obecne by³y tak¿e w postêpowaniu odwo³awczym.
Autorzy komentarza podkrelaj¹ znaczenie art. 383 k.p.k. z 1928 r., w brzmieniu:
S¹d rewizyjny uchyla zaskar¿ony wyrok:
1) je¿eli s¹d wyda³ wyrok uniewinniaj¹cy pomimo istnienia w czynie oskar¿onego znamion przestêpstwa lub umarzaj¹cy postêpowanie pomimo braku warunków umorzenia105.
Trudno zatem dopatrywaæ siê w tamtym systemie, obecnie tak postulowanej
przez ustawodawcê prawdy materialnej i oczekiwaæ opartych na niej s³usznych
wyroków s¹dowych. Godnym odnotowania staje siê fakt, ¿e pomimo wprowadzonych zmian w postêpowaniu karnym na ró¿nych jego etapach, nawet najbardziej biegli w zmianach sêdziowie mogli nie ustaliæ prawdziwego przebiegu
zdarzenia, co niejako podwa¿a stabilnoæ orzeczeñ s¹dowych106.
Przyczyny b³êdnie orzeczonego wyroku s¹ z regu³y bardzo z³o¿one. O nies³usznoci wyroku wiadczyæ mo¿e chocia¿by wniesienie rewizji nadzwyczajnej
lub, gdy w wyniku wznowienia postêpowania, wydany zosta³ wyrok skazuj¹cy
na podstawie innego przepisu prawnego albo wyrok uniewinniaj¹cy107. Pomimo permanentnie zmieniaj¹cych siê unormowañ w polskiej procedurze karnej,
Tam¿e, s. 502.
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problematyka bezzasadnoci, jak równie¿ wadliwoci wydanych wyroków jest
po dzi dzieñ aktualna.
Jak zauwa¿a Alfred Kaftal, niekiedy nieos¹dzenie czynu zabronionego
wskazywaæ mo¿e tak¿e na w pe³ni nieprecyzyjn¹ pracê zarówno organów cigania, jak i organów s¹dowych. Wedle spostrze¿eñ tego¿ autora nieos¹dzenie czynu spowodowane mo¿e byæ zarówno z powodów faktycznych (nieporadnoæ
dzia³añ organów dochodzeniowo-ledczych) oraz z powodów prawnych (formalizm postêpowania)108.
Jednak, wydanie wyroku nie zawsze wskazuje w sposób jednoznaczny na
prawid³owoæ funkcjonowania s¹dów i prokuratury. Trudno bowiem odmówiæ
s³usznoci Janowi Waszczyñskiemu, kiedy zwraca uwagê na fakt, ¿e prawomocny wyrok uniewinniaj¹cy mo¿e niekiedy wskazywaæ na pomy³ki, wynikaj¹ce
z pracy organów dochodzeniowo-ledczych (oparcie oskar¿enia na podstawie
fa³szywych dowodów niekiedy wiadome skierowanie postêpowania karnego
przeciwko osobie niewinnej)109.
Kodeks postêpowania karnego wed³ug stanu prawnego na dzieñ 1 kwietnia
1966 r. w zakresie instytucji uniewinniania stanowi:
1. W przepisie art. 3 k.p.k. z 1928 r. precyzuj¹c katalog przes³anek procesowych, ustawodawca staje siê wyrazicielem pogl¹dów, w myl których brak znamion przestêpstwa w czynie zarzucanym oskar¿onemu wykazany po rozpoczêciu
przewodu s¹dowego na rozprawie g³ównej, warunkuje koniecznoæ wydania
przez s¹d wyroku uniewinniaj¹cego110.
2. W przepisie art. 8 d. k.p.k. z 1928 r. ustawodawca, powo³uj¹c siê na
obowi¹zek zachowania zasady bezstronnoci, wyra¿a tak¿e przekonanie o s³usznoci zastosowania zasady domniemania niewinnoci w procesie karnym. Koniecznoæ urealnienia tych pogl¹dów wyra¿a S. Kalinowski i M. Siewierski:
tragiczne w skutkach omy³ki s¹dowe stanowi¹ nie tylko krzywdê dla nies³usznie skazanego, lecz ponadto podwa¿aj¹ zaufanie spo³eczeñstwa do wymiaru
sprawiedliwoci111. Podkreliæ nale¿y, ¿e zgodnie z realizacj¹ zasady domniemania niewinnoci  jej przestrzeganie obowi¹zuje tak¿e w s¹dzie II instancji,
nawet mimo wydania wyroku skazuj¹cego w s¹dzie I instancji112.
3. W przepisie art. 332 k.p.k. z 1928 r. norma okrela niemo¿noæ orzekania
przez s¹d w kwestii powództwa cywilnego, w przypadku orzeczenia wobec
oskar¿onego wyroku uniewinniaj¹cego, umarzaj¹cego postêpowanie lub w przypadku zakwalifikowania przez s¹d danej sytuacji procesowej jako sytuacji,
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w której uzyskany materia³ dowodowy nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie w odniesieniu do rozpatrzenia akcji cywilnej w korelacji z akcj¹ karn¹113.
4. W przepisie art. 336 d. k.p.k. z 1928 r. ustawodawca odnosi siê do zakazu
dalszego aresztowania oskar¿onego, który zosta³ uniewinniony. Jak s³usznie komentuj¹ S. Kalinowski i M. Siewierski, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e oskar¿yciel ma
s³usznoæ, a s¹d siê omyli³, ale dopóki nie zostanie to udowodnione, dopóty
wyrok s¹du powinien mieæ bezwzglêdn¹ przewagê nad opini¹ oskar¿yciela114.
5. W przepisie art. 373 § 3 d.k.p.k. z 1928 r. w za³o¿eniu ustawodawcy
oskar¿ony pozbawiony zosta³ prawa zaskar¿ania wyroku, treci¹ którego zosta³
uniewinniony. Instytucja gravamen nie uwzglêdnia³a mo¿liwoci z³o¿enia rodka
odwo³awczego w przypadku braku naruszenia praw strony115.
6. W przepisie art. 382 d.k.p.k. z 1928 r. ustawodawca przywo³uje m.in.
powy¿ej okrelone normy prawne, których realizacj¹ powinien wykazaæ siê tak¿e s¹d rewizyjny. Normy odnosz¹ce siê do uniewinnienia odnajd¹ tu równie¿
swoje zastosowanie116.
7. W przepisie art. 383 § 1 k.p.k. z 1928 r. uchylenie wyroku opartego na
wskazanej normie wystêpuje na podstawie i w granicach zaskar¿enia117.
8. W przepisie art. 388 § 3 i § 4 d.k.p.k. z 1928 r. ustawodawca w normie
wskazanego przepisu dopuszcza mo¿liwoæ skazania oskar¿onego uniewinnionego w razie uchylenia wyroku w wyniku z³o¿enia rewizji na niekorzyæ oskar¿onego. Norma ustanowiona w § 4 wskazanego przepisu zabrania wydania wyroku
skazuj¹cego przez S¹d Najwy¿szy wobec uniewinnionego. Analogiczna sytuacja
nastêpuje w przypadku niemo¿noci skazania oskar¿onego, przeciwko któremu
postêpowanie zosta³o umorzone lub w sytuacji, gdy oskar¿ony zosta³ uwolniony
od kary118.
9. W przepisie art. 441 d.k.p.k. z 1928 r. i art. 442 d.k.p.k. z 1928 r. ustawodawca uregulowa³ kwestiê ponoszenia kosztów procesowych w przypadku orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego. Wspomniane koszty ponosi (w zale¿noci od specyfiki danej sprawy karnej) Skarb Pañstwa albo oskar¿yciel prywatny119.
10. W przepisie art. 491 d.k.p.k. z 1928 r. ustawodawca zastrzega jawnoæ
w zakresie og³oszenia wyroku, zw³aszcza gdy oskar¿onego uniewinniono albo
skazano120.
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11. W przepisie art. 510 d.k.p.k. z 1928 r. norma wskazanego przepisu
reguluje kwestiê przyznania odszkodowania za nies³uszne skazanie lub oskar¿anie. Zasadnoæ treci przedstawionej normy nabiera szczególnego znaczenia, zw³aszcza gdy  jak s³usznie zauwa¿aj¹ S. Kalinowski i M. Siewierski,
w istocie kary wiêzienia tkwi mimo wszystko element surowego potêpienia
odczuwalny przez spo³eczeñstwo jako hañbi¹cy121. Poza powinnoci¹ uregulowania kwestii w zakresie odszkodowania nale¿y zwróciæ uwagê na zasadnoæ
wszczêcia procesu rehabilitacyjnego. Wspomniani autorzy, przywo³uj¹c tezê
orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, opowiadaj¹ siê za tym, by Uzyskanie w postêpowaniu rehabilitacyjnym wyroku uniewinniaj¹cego nie jest równoznaczne
z uznaniem, ¿e tymczasowe aresztowanie by³o oczywicie bezzasadne (SN II KZ
149 / 57)122.
12. W przepisie art. 518 k.p.k. z 1928 r. ustawodawca odnosi siê do zagwarantowanej oskar¿onemu w postêpowaniu mo¿liwoci ubiegania siê o odszkodowanie od oskar¿yciela prywatnego, zw³aszcza gdy oskar¿enie by³o wiadome,
fa³szywe jak te¿ w przypadku wiadomego dzia³ania oskar¿yciela prywatnego,
którego skutkiem (w zamyle tego¿) mia³o byæ doprowadzenie do uzyskania
wyroku skazuj¹cego wobec oskar¿onego123.
Zachowuj¹c obiektywizm nie mo¿na nie wspomnieæ o nowelizacji ustawy
o Prokuraturze, która pod postaci¹ ustawy z 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obligowa³a prokuratorów do efektywniejszego dzia³ania (a cilej: ze wszech miar do strze¿enia praworz¹dnoci)124. Innym
pomys³em wcielonym w ¿ycie dziêki wspomnianej ustawie by³a tzw. leninowska
koncepcja prokuratury, która, w skrócie rzecz ujmuj¹c, zapewnia³a autonomicznoæ funkcjonowania prokuratury wzglêdem innych organów pañstwowych oraz
centralizacjê prokuratury125.
Zastanowienia wymaga równie¿ problem rozwa¿añ dotycz¹cych ca³kowitego zakazu zawieszenia wykonania kary za przestêpstwa, których skutki okrelano jako spo³ecznie niebezpieczne (dyskusja dotycz¹ca projektu nowelizacji k.k.
PRL)126. Uwaga ta sk³ania do pewnej refleksji: skoro analizowano mo¿liwoæ
likwidacji instytucji zawieszenia wykonania kary, to mo¿na wysnuæ wniosek,
¿e d¹¿ono do obostrzenia ówczenie obowi¹zuj¹cego prawa karnego. Autorka
Tam¿e, s. 752.
Tam¿e, s. 755.
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s¹dzi, ¿e mo¿na zgodziæ siê z pogl¹dem, i¿ w trwaj¹cych procesach karnych
doszukiwano siê jedynie prawdy wzglêdnej, a do jej ustalenia d¹¿ono ró¿nymi,
nie zawsze humanitarnymi sposobami127.
1.3.1. Uniewinnienie a kodyfikacja z 1969 roku

Zrozumienie sensu uniewinnienia w wietle kodyfikacji z 1969 r.128 wymaga

choæby w minimalnym zakresie zapoznania siê ze zmianami i now¹ ideologi¹,
jaka przywieca³a autorom nowego kodeksu. To nowe spojrzenie ustawodawcy
rzutowa³o przede wszystkim na humanitaryzm procesu.
Pomimo ¿e wiele wprowadzonych zmian by³o niedoskona³ych, to jednak
kodyfikacja ta stanowi³a pozytywn¹ zmianê toku mylenia i postêpowania. Ówczenie obowi¹zuj¹cy Kodeks postêpowania karnego dopuszcza³ orzeczenie wyroku uniewinniaj¹cego w okrelonych przypadkach, a mianowicie, gdy:
1) czyn zabroniony nie zosta³ pope³niony;
2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego;
3) sprawca nie pope³ni³ przestêpstwa (na co wskazuj¹ okolicznoci czynu;
art. 361 § 2 d.k.p.k. i art. 11 pkt 1 d.k.p.k.k.;
4) oskar¿ony nie jest sprawc¹ zarzucanego mu czynu;
5) nie wykazano dostatecznych dowodów wskazuj¹cych na winê sprawcy129.
Kodeks postêpowania karnego z 1969 r. akcentowa³ humanizacjê procedury
karnej. Istotne sta³y siê zatem szeroko pojête prawa cz³owieka i ich niepodwa¿alna ochrona. To w³anie wyró¿nia³o polski Kodeks postêpowania karnego od
innych procedur karnych130.
Nie sposób pomin¹æ tak¿e zasad funkcjonuj¹cych w prawie karnym procesowym, które mia³y znacz¹cy wp³yw na sytuacjê procesow¹ oskar¿onego.
Do wspomnianych zasad nale¿a³y: zasada prawdy materialnej (art. 2
d.k.p.k.), zasada bezstronnoci (art. 3 d.k.p.k.), zasada domniemania niewinnoci
(art. 3 § 2 d.k.p.k.), zasada jawnoci, zasada prawa podejrzanego do obrony (art. 9
d.k.p.k.), zasada bezporednioci (m.in. art. 129 d. k.p.k., art. 158 d. k.p.k.),
zasada skargowoci (art. 6 d. k.p.k.) i inne. Realizuj¹c w postêpowaniu karnym
powy¿sze zasady, warto zwróciæ uwagê, ¿e orzekaj¹c wyrok uniewinniaj¹cy,
organy Milicji Obywatelskiej (MO) mog³y nadal wszczynaæ lub dalej prowadziæ
tzw. rozpoznanie operacyjne131.
T. Maciejewski, dz. cyt., s. 408.
Ustawa z 19 kwietnia 1969 r., Kodeks postêpowania karnego (Dz.U., nr 13, poz. 96).
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Kluczow¹ rolê pe³ni³a norma, zawarta przez ówczesnego ustawodawcê
w art. 11 pkt. 1 d.k.p.k. Dok³adniejszej analizy wymaga kwestia wyst¹pienia
ujemnych przes³anek procesowych (nie wszczyna siê postêpowania, a wszczête
umarza, gdy zachodzi okolicznoæ, która wy³¹cza postêpowanie).
Art. 11 pkt 1 k.p.k. z 1969 r. normuje sytuacje, w których czyn zabroniony nie zosta³ pope³niony albo te¿ czyn ten nie zawiera ustawowych znamion
czynu zabronionego (tak¿e w sytuacji, gdy wg ustawy sprawca przestêpstwa
nie pope³ni³). Je¿eli powy¿ej przedstawione okolicznoci zosta³y ujawnione ju¿
po rozpoczêciu przewodu s¹dowego, s¹d obowi¹zany jest wydaæ wyrok uniewinniaj¹cy132.
Ustawodawca podkrela³, ¿e jeli analiza materia³u dowodowego wskazywa³a, ¿e nie wystêpuje zdarzenie przestêpne (lub gdy ono zaistnia³o, ale nie mo¿na
mu by³o przypisaæ cech przestêpnych), s¹d zobowi¹zany by³ wydaæ wyrok uniewinniaj¹cy. Warto podkreliæ fakt wystêpowania cis³ej korelacji miêdzy przepisem art. 11 pkt. 1 d.k.p.k. z art. 361 § 2 d.k.p.k.  których normy podkrelaj¹
koniecznoæ wydania wyroku uniewinniaj¹cego (gdy po rozpoczêciu przewodu
s¹dowego ujawnione zostan¹ okolicznoci, takie jak np. brak pope³niania
przestêpstwa albo gdy oskar¿ony nie jest sprawc¹ zarzucanego mu aktem oskar¿enia czynu). W przypadku wyst¹pienia takiej sytuacji przewodnicz¹cy sk³adu
orzekaj¹cego zobowi¹zany by³ do wydania zarz¹dzenia o niezw³ocznym zwolnieniu oskar¿onego, który w trakcie trwania postêpowania zosta³ aresztowany
(chyba, ¿e by³ on pozbawiony wolnoci w innej sprawie) (art. 364 § 1
d.k.p.k.)133.
Analizy wymaga tak¿e problem znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu,
który to skutecznie uniemo¿liwia³a sêdziom orzekanie wyroku uniewinniaj¹cego. Takie rozwi¹zanie, wy³¹czaj¹ce w tym wypadku uniewinnienie, przyjête
by³o ju¿ w k.p.k. z 1969 r. (art. 361 § 1 w zw. z art. 26 k.k. z 1969 r.) i uznawano
je za niezbyt konsekwentne, lecz podyktowane (zapewne) presj¹ praktyki oraz
chêci¹ innego potraktowania w postêpowaniu karnym czynu, który formalnie
wype³nia znamiona przestêpstwa, a tak¿e jest  choæ w stopniu tylko znikomym
 spo³ecznie negatywny134. Od znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu odró¿niæ nale¿y brak czynu przestêpnego (przes³anki z art. 11 pkt 1 k.p.k. z 1969 r.),
mimo i¿ pocz¹tkowo okolicznoci wskazywa³yby w³anie na jego realizacjê
(np. pokrzywdzony pope³ni³ samobójstwo). Wówczas orzekane by³o nie umorze132
M. Siewierski, J. Tylman, M. Olszewski, Postêpowanie karne w zarysie, PWN, Warszawa
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nie (jak w poprzednio podanym przypadku), a w³anie uniewinnienie (art. 361
k.p.k. z 1969 r.)135.
Postêpowanie, które najbardziej blokowa³o wyroki uniewinniaj¹ce zosta³o
zniesione. Wed³ug nowego Kodeksu postêpowania karnego nie by³o ju¿ postêpowania doranego, które zdecydowanie kolidowa³o z postanowieniami Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (pomijaj¹c rok 1982,
w którym postêpowanie to zosta³o przywrócone)136.
Z punktu widzenia karnistycznego i w kontekcie uniewinnienia zarazem
wa¿ny jest przepis art. 4, który akcentuje zasadê nullum crimen i nulla poena
sine lege. Pakt postuluje rolê praw cz³owieka powo³uj¹c siê na ich ród³o
 przyrodzon¹ godnoæ ka¿dego cz³owieka137.
Z t¹ myl¹ wprowadzon¹ do procesu karnego wi¹za³o siê zarówno zebranie
informacji o samym przestêpstwie i jego sprawcy w postêpowaniu przygotowawczym, jak i przebieg postêpowania jurysdykcyjnego. Ju¿ na samym pocz¹tku trwaj¹cego postêpowania, kontrolowano, czy nie zachodz¹ negatywne przes³anki. Jeli sporz¹dzenie aktu oskar¿enia by³o niezasadne, wówczas wydawano
postanowienie o umorzeniu postêpowania przygotowawczego138. Pieczê nad postêpowaniem przygotowawczym znów przej¹³ prokurator, który wnosi³ do s¹du
akt oskar¿enia. Jednak¿e prowadz¹c postêpowanie wg nowej procedury istnia³o
niebezpieczeñstwo, ¿e wydawane wyroki nie zawsze bêd¹ zgodne z faktycznym
przebiegiem zdarzenia. W efekcie czego niepomiernie wzros³a rola postêpowania przygotowawczego nad postêpowaniem jurysdykcyjnym. Nie mo¿na zatem
nie zauwa¿yæ, ¿e rozprawa g³ówna stanowi³a niekiedy powielenie wyników postêpowania przygotowawczego (co widoczne jest w trakcie odczytywania protoko³ów przes³uchañ, ograniczeniu w stopniu znacznym zasady kontradyktoryjnoci, jak równie¿ w ograniczeniu prawa do obrony)139.
W kontekcie orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego interesuj¹ce staj¹ siê
zapatrywania prokuratorów odnonie do instytucji warunkowego umorzenia postêpowania. Dziêki takiej decyzji, za pomoc¹ której przerwany zostaje dalszy
ci¹g procesu, eliminuj¹c tym samym koniecznoæ popierania w s¹dzie tez aktu
oskar¿enia, prokuratorzy unikaj¹ nara¿enia siê na b³êdy w sztuce oskar¿ania,
czego wyrazem jest orzeczony wobec oskar¿onego wyrok uniewinniaj¹cy140.
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Z drugiej strony  niew¹tpliwym atutem  nowo wprowadzonych zmian
by³a mo¿liwoæ swobodnej wypowiedzi stron, uznawanej jako dowód w sprawie. Wy³¹czenie jej pozbawia³o w pewnym stopniu mo¿liwoci zapoznania siê
organów procesowych z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia, co z kolei rzutowa³o na rodzaj i treæ wyroku. Kodeks postêpowania karnego z 1969 r. wprowadza³ rygory w zakresie postêpowania dowodowego, o czym wiadczy chocia¿by
nieuznawalnoæ dowodu, zdobytego w warunkach wy³¹czaj¹cych swobodê wypowiedzi141.
Przes³uchanie (w nowych wówczas realiach) zmusza³o sêdziów do dok³adnej analizy prezentowanych wersji. Na wyrokowanie sk³ada³y siê: narada, g³osowanie, og³oszenie wyroku, ustne podanie najistotniejszych powodów rozstrzygniêcia oraz pouczenie o mo¿liwoci wniesienia rodka zaskar¿enia142.
Strona niezadowolona z wydanego wyroku mia³a mo¿liwoæ jego zaskar¿enia w drodze rewizji. W kwestii uniewinniania wa¿ne by³o tak¿e przywrócenie
pewnych zasad (obecnie obowi¹zuj¹cy kodeks postêpowania karnego zyskuje
pod tym wzglêdem na ich wiêkszej liczbie). Przywrócono zasadê domniemania
niewinnoci143, która zosta³a sformu³owana od strony negatywnej (vide art. 3 p. 2
d.k.p.k.  Oskar¿onego nie uwa¿a siê za winnego, dopóki nie zostanie mu
udowodniona wina w trybie przewidzianym w niniejszym kodeksie)144.
Orzeczenie wyroku uniewinniaj¹cego wiele zmienia³o w zakresie wprowadzenia zasadnoci postêpowania adhezyjnego. Norma art. 362 k.p.k. z 1969 r.
klarownie okrela drogê postêpowania co do powództwa cywilnego. W przypadku orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego (lub umorzenia postêpowania), powództwo takie pozostawiano bez rozpoznania145.
Koñcz¹c, warto jeszcze zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ustawodawca wyranie
podkrela³ istnienie istotnej ró¿nicy miêdzy umorzeniem postêpowania a uniewinnieniem, czemu da³ wyraz w art. 444 d. k.p.k. Wed³ug autorów przywo³anego
komentarza do Kodeksu postêpowania karnego z 1969 r. odst¹pienie oskar¿yciela prywatnego od oskar¿enia, jako jedna z okolicznoci wy³¹czaj¹cych ciganie, jest aktem procesowym poci¹gaj¹cym za sob¹ umorzenie sprawy, nie za
uniewinnienie oskar¿onego146. W zakresie rodków odwo³awczych warto zwróciæ uwagê tak¿e na treæ art. 383 § 1 d.k.p.k., który pozwala³ s¹dowi rewizyjnemu
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(jako s¹dowi odwo³awczemu) na wydanie wyroku skazuj¹cego nawet wobec
oskar¿onego, który zosta³ uniewinniony w s¹dzie pierwszej instancji (tego
uprawnienia nie posiada³ natomiast S¹d Najwy¿szy).
W takiej sytuacji nale¿y mieæ na uwadze fakt, by nie naruszyæ w stopniu
znacznym zasady bezporednioci. W Komentarzu do Kodeksu postêpowania
karnego z 1974 r. (art. 383 § 2 d.k.p.k. ) zaznaczone zosta³o, ¿e rodek odwo³awczy wniesiony na niekorzyæ oskar¿onego mo¿e skutkowaæ tak¿e i orzeczeniem
na korzyæ tego ostatniego147. Te unormowania niew¹tpliwie wp³ynê³y na treæ
art. 383 § 2 d.k.p.k., który w ostatecznym brzmieniu zastrzega³, i¿ s¹d nie mia³
mo¿liwoci skazania oskar¿onego, który wyrokiem s¹du pierwszej instancji zosta³ uniewinniony (albo wobec którego umorzono lub warunkowo umorzono
postêpowanie)148. Co wiêcej, wed³ug normy art. 487 § 1 d.k.p.k. ustawodawca
przyzna³ oskar¿onemu, który w toku postêpowania rewizyjnego albo w wyniku
wznowienia postêpowania zosta³ uniewinniony (lub zosta³ skazany, jednak¿e na
podstawie przepisu przewiduj¹cego mniej surow¹ karê ni¿ ta, która zosta³a orzeczona wobec oskar¿onego w pierwszym postêpowaniu), mo¿liwoæ dochodzenia
odszkodowania za szkodê, któr¹ poniós³, jak równie¿ mia³ on mo¿liwoæ dochodzenia zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê149).
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na wadliwoæ konstrukcji prawnej, dotycz¹cej
kwestii mo¿liwoci uzyskania odszkodowania za nies³uszne aresztowanie. Wed³ug unormowañ Kodeksu postêpowania karnego z 1969 r., oskar¿ony móg³ ubiegaæ siê o uzyskanie odszkodowania od Skarbu Pañstwa dopiero wtedy, gdy jego
nies³uszne skazanie nast¹pi³o jedynie w drodze zastosowania nadzwyczajnych
rodków odwo³awczych. Oskar¿ony nie mia³ zatem mo¿liwoci ubiegania siê
o takie odszkodowanie w drodze zwyczajnego postêpowania odwo³awczego150.
Osobnego omówienia wymaga problem kary mierci (art. 30 d.k.k.)151.
W Kodeksie karnym z 1969 r. sankcja ta funkcjonowa³a w dalszym ci¹gu jako
kara nadzwyczajna. Ta wymierzana w szczególnych przypadkach kara, nie pozostaje obojêtna wobec problemu uniewinnienia. S³usznoæ tej korelacji dostrzec
mo¿na wród pogl¹dów przeciwników stosowania tej¿e kary, w szczególnoci
analizuj¹c projekt rezolucji o ca³kowitym zniesieniu kary mierci w czasie pokoju, zg³oszony w 1948 r. do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Nie
trudno dojæ do wniosku, ¿e przeciwnicy kary mierci mocno akcentuj¹ nieod147
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wracalnoæ jej zastosowania. Pomy³ka wymiaru sprawiedliwoci w takim zakresie (orzeczenie wyroku skazuj¹cego zamiast wyroku uniewinniaj¹cego) staje siê
brzemienna w swych skutkach nie tylko dla rodziny nies³usznie skazanego, ale
i prowadzi ona jedynie do rehabilitacji nie¿ywego oskar¿onego152.
Idee nowej kodyfikacji, z jednej strony, d¹¿y³y do humanitaryzmu procesowego, co niebywale u³atwia³o ferowanie wyroków uniewinniaj¹cych, a z drugiej
natomiast zmiany te by³y, choæ odwa¿ne w zamys³ach ich twórców, jeszcze
bardzo niedoskona³e. J. Grajewski, powo³uj¹c siê na pogl¹dy A. Kaftala, zauwa¿a zasadnoæ zestawienia wad i zalet tej kodyfikacji: Przyznano natomiast prokuratorowi prawo do warunkowego umorzenia postêpowania, a wiêc do ustalenia winy, organowi nie niezawis³emu, podlegaj¹cemu s³u¿bowemu podporz¹dkowaniu. Jeli dodamy powa¿ne ograniczenie gwarancji podejrzanego w postêpowaniu przygotowawczym  postêpowaniu, co trzeba podkreliæ, maj¹cemu
m.in. na celu zebranie materia³u dowodowego nie dla prokuratora lecz dla s¹du,
który mo¿e w oparciu o tak zebrany materia³ dowodowy, w wyniku jego ujawniania na rozprawie, ferowaæ wyroki s¹dowe  w pe³ni widoczne staj¹ siê wadliwoci przyjêtych rozwi¹zañ153.
Najwa¿niejszym zadaniem s¹du jest skrupulatne rozpatrzenie wszystkich
okolicznoci sprawy i wydanie sprawiedliwego orzeczenia. S¹d, decyduj¹c siê
na wydanie wyroku skazuj¹cego, powinien uwzglêdniæ przede wszystkim trzy
najwa¿niejsze dyrektywy wymiaru kary:
 niepodwa¿anie spo³ecznego poczucia sprawiedliwoci,
 uwzglêdnienie prewencji szczególnej,
 uwzglêdnienie prewencji generalnej.
S¹d Najwy¿szy w wyroku z 30 marca 1977 r. postuluje dok³adne analizowanie zarówno okolicznoci obci¹¿aj¹cych, jak i ³agodz¹cych. Decyduj¹c siê na
wydanie wyroku uniewinniaj¹cego, sêdziowie powinni pamiêtaæ, ¿e wydana
przez nich decyzja dotyczy nie tylko osoby oskar¿onego, ale i wp³ywa w stopniu
znacznym na spo³eczne poczucie sprawiedliwoci154.
Jak podkrela Marian Cielak, Kodeks postêpowania karnego z 1969 r. konstruowany by³ z uwzglêdnieniem wielu innowacyjnych dla tamtego okresu idei
prawnych. W kwestii uniewinnienia najbardziej znacz¹cymi by³y:
 zwrócenie uwagi na humanitaryzm procesu,
 pogrupowanie norm prawnych,
 wprowadzenie do procesu karnego zasad ( in dubio pro reo, ne bis in
idem),
J. Bafia, Polskie prawo karne, PWN, Warszawa 1989, s. 245.
Prawo karne procesowe  czêæ ogólna , s. 57.
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 wprowadzenie kontroli s¹du w zakresie decyzji prokuratorskich w odniesieniu do zastosowania tymczasowego aresztowania,
 likwidacja postêpowania doranego,
 akcentowanie znaczenia funkcji profilaktycznej procesu karnego,
 podkrelenie roli spo³eczeñstwa we wspólnej walce z przestêpczoci¹155.
Do pewnych refleksji sk³ania coraz bardziej widoczne humanistyczne podejcie do samego oskar¿onego. Leszek Lernell w swych rozwa¿aniach postuluje
nawet wiarê w cz³owieka i jego wrodzon¹ chêæ czynienia dobra. Wspomniany
autor nie neguje rozwoju przestêpczoci, ale podkrela jedynie, ¿e przestêpstwo
jest czynem niejednoznacznym i choæ z natury swojej stanowi ono czyn negatywny, to jednak przyczyny jego powstania maj¹ charakter czêsto z³o¿ony i nie
zawsze wynikaj¹ ze z³ych zamiarów (co jednoczenie nie oznacza usprawiedliwiania dla takiego postêpowania i przyzwolenia na jego pope³nianie)156.
Na zakoñczenie nale¿y podkreliæ najistotniejsze elementy w procedurze
karnej z 1969 r. w zakresie instytucji uniewinnienia:
1. Art. 2 § 1 pkt 1 d.k.p.k.  ustawodawca normuje kwestiê braku mo¿liwoci poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci karnej osoby, która nie jest winna pope³niania czynu zabronionego. Celem takiej regulacji jest gwarancja ustawodawcy
wobec osoby nies³usznie poci¹gniêtej do odpowiedzialnoci karnej (w postaci
obowi¹zku wydania przez s¹d wyroku uniewinniaj¹cego)157.
2. Art. 3 § 2 i § 3 k d.k.p.k.  wskazane unormowanie wyra¿a zasadê
domniemania niewinnoci (praesumptio boni viri), za pomoc¹ której ustawodawca staje siê wyrazicielem pogl¹du, i¿ celem procesu karnego jest sprawiedliwe os¹dzenie i ukaranie rzeczywicie winnego pope³nienia czynu zabronionego,
nie za  ukaranie jakiejkolwiek osoby158. S³usznoæ ta wyra¿a siê w twierdzeniu: Nie wolno wiêc ani przes¹dzaæ winy oskar¿onego, ani te¿ traktowaæ podejmowanych przez niego wysi³ków dla odparcia zarzutów jako próby uchylenia siê
od wymiaru sprawiedliwoci i unikniêcia zas³u¿onej kary. Tragiczne w skutkach
omy³ki s¹dowe stanowi¹ nie tylko krzywdê dla nies³usznie skazanego, lecz ponadto podwa¿aj¹ zaufanie spo³eczeñstwa do wymiaru sprawiedliwoci159. Takie
niedaj¹ce siê usun¹æ w¹tpliwoci, traktowaæ nale¿y jako okolicznoci na korzyæ
oskar¿onego (art. 2 § 3 d.k.p.k.), przy czym zachowaæ nale¿y regu³y zasady
bezstronnoci (art. 3 § 1 d.k.p.k.).
155
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3. Art. 4 § 1 d.k.p.k.  unormowana we wskazanym przepisie zasada swobodnej oceny dowodów obliguje sêdziów do takiego analizowania wszystkich
okolicznoci sprawy, które pozwol¹ na sformu³owanie wniosku o winie albo
niewinnoci oskar¿onego160.
4. Art. 11 pkt 1 d. k.p.k.  w sytuacji wyst¹pienia przes³anki procesowej traktuj¹cej o przypadku, w którym dane zdarzenie przestêpcze nie nast¹pi³o
albo czynu nie pope³ni³a oskar¿ona osoba, a te okolicznoci zostan¹ ujawnione po rozpoczêciu przewodu s¹dowego  nale¿y wydaæ wyrok uniewinniaj¹cy161.
5. Art. 125 § 3 d.k.p.k.  z uznania pism procesowych za dorêczone, norma
wskazanego artyku³u wy³¹cza sytuacje, w których strona mia³a uzasadnione podstawy przypuszczaæ, ¿e postêpowanie karne zosta³o prawomocnie zakoñczone
i w zwi¹zku z tak¹ okolicznoci¹ strona nie dope³ni³a ci¹¿¹cego na niej obowi¹zku poinformowania przedstawicieli organów procesowych o zmianie adresu
(niepoinformowanie o zmianie adresu ze strony oskar¿onego, wobec którego
orzeczony zosta³ wyrok uniewinniaj¹cy)162.
6. Art. 361 § 2 d.k.p.k.  ustawodawca obliguje sêdziów do orzeczenia
wyroku uniewinniaj¹cego, w razie wyst¹pienia przes³anki z art. 11 pkt 1
d.k.p.k.163
7. Art. 365 d.k.p.k.  we wskazanej normie prawnej ustawodawca reguluje
kwestiê zaliczenia na poczet kary pozbawienia wolnoci, okresu trwania tymczasowego aresztowania odbytego przez oskar¿onego w innej sprawie, w której
postêpowania toczy³o siê w tym samym czasie, a wydany zosta³ wyrok uniewinniaj¹cy164.
8. Art. 383 § 1 d.k.p.k.  ustawodawca normuje kwestiê niemo¿noci skazania przez S¹d Najwy¿szy oskar¿onego, wobec którego orzeczony zosta³ albo
wyrok uniewinniaj¹cy, albo wobec którego w pierwszej instancji umorzono postêpowanie165.
9. Art. 470 d.k.p.k.  ustawodawca wskazuje na niemo¿noæ zastosowania
przez S¹d Najwy¿szy (w trybie rewizji nadzwyczajnej) rodka zapobiegawczego
w przypadku, gdy wobec oskar¿onego zosta³ orzeczony prawomocny wyrok
uniewinniaj¹cy, mimo i¿ to uniewinnienie uwa¿ane jest przez wnosz¹cego rewizjê nadzwyczajn¹ jako nies³uszne166.
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10. Art. 474 § 1 pkt 2a d.k.p.k.  we wskazanej normie prawnej ustawodawca dopuci³ mo¿liwoæ wznowienia postêpowania karnego w wyniku ujawnienia
nowych faktów lub dowodów, które wskazywaæ mog³y miêdzy innymi na niewinnoæ skazanego167.
11. Rozdzia³ 50 d.k.p.k.  art. 481 § 3 d.k.p.k.  w razie wykazania oczywistej nies³usznoci skazania w wyniku ujawnienia nowych faktów lub dowodów,
s¹d mo¿e wyrokiem uniewinniæ oskar¿onego albo postêpowanie umorzyæ168.
12. Art. 487 § 1 d.k.p.k.  ustawodawca dopuszcza³ mo¿liwoæ skorzystania
z odszkodowania od Skarbu Pañstwa za poniesion¹ szkodê oraz doznan¹ krzywdê, spowodowan¹ nies³usznym skazaniem (lub nies³usznym odbyciem kary).
Prawo do ubiegania siê o nie przys³ugiwa³o oskar¿onemu, który w wyniku wznowienia postêpowania albo rewizji nadzwyczajnej zosta³ m.in. uniewinniony169.
13. Art. 549 § 1 d.k.p.k.  w przypadku uniewinnienia oskar¿onego w sprawie tocz¹cej siê na skutek oskar¿enia prywatnego, koszty postêpowania ponosi³
oskar¿yciel prywatny170.
14. Art. 550 § 2 d. k.p.k.  wed³ug treci wskazanego przepisu oskar¿yciel
prywatny ponosi³ koszty obroñcy z urzêdu, jeli obroñca z urzêdu bra³ udzia³
w danej sprawie karnej171.
Podsumowuj¹c, nietrudno zauwa¿yæ, ¿e (w zamyle ówczesnego ustawodawcy) wprowadzone zmiany prowadzi³y ku lepszym rozstrzygniêciom procesowym. Skupia³y siê na poszerzeniu katalogu praw uczestników procesu. Przy
takich zapatrywaniach, kodyfikacja ta, niew¹tpliwie, choæ jeszcze w formie niedoskona³ej, sprzyja³a wydawaniu wyroków uniewinniaj¹cych.
1.3.2. Uniewinnienie w wietle kodyfikacji z 1997 roku

W wietle Kodeksu postêpowania karnego z 1997 r. uniewinnienie zosta³o za-

akcentowane w nastêpuj¹cych przepisach:
1. Art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. Fundamentalnym celem procesu karnego jest
niedopuszczenie do sytuacji, w której odpowiedzialnoæ karn¹ ponosi osoba niewinna. Analizuj¹c przes³anie treci tej normy prawnej, trafna jest uwaga Jacka
Izydorczyka: wydanie wyroku skazuj¹cego wobec osoby niewinnej, jest najgorszym mo¿liwym orzeczeniem w ka¿dym praworz¹dnym pañstwie172.
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2. Art. 5 k.p.k. Sformu³owana przez ustawodawcê zasada domniemania niewinnoci oskar¿onego oraz wywodz¹ca siê z jej interpretacji zasada in dubio pro
reo staje siê wyrazem aprobaty szczególnej ochrony przed nies³usznym skazaniem osoby niewinnej.
3. Art. 17 § 1 pkt. 1 i 2 k.p.k. Ustawodawca podkrela, ¿e wyst¹pienie
przes³anek materialnoprawnych (np. niepope³nienie czynu), które ujawnione zostan¹ po rozpoczêciu przewodu s¹dowego, skutkowaæ bêd¹ uniewinnieniem
oskar¿onego (z wy³¹czeniem przypadku, gdy sprawca w chwili pope³nienia zabronionego czynu by³ niepoczytalny)173.
4. Art. 74 k.p.k. Wprowadzaj¹c omawiane uregulowanie prawne ustawodawca przerzuca koniecznoæ udowodnienia winy sprawcy (poniesienia tzw.
onus probandi, zw³aszcza w znaczeniu materialnym174). Oskar¿ony zosta³ zatem
zwolniony z obowi¹zku udowodniania swojej niewinnoci.
5. Art. 139 § 3 k.p.k. Regulacja prawna wy³¹czaj¹ca koniecznoæ przyjêcia
fikcji prawnej w zakresie uznania pism za dostarczone (w przypadku niepodania
przez stronê nowego adresu, w sytuacji, gdy wobec oskar¿onego zosta³ orzeczony prawomocny wyrok uniewinniaj¹cy).
6. Art. 264 k.p.k. Wed³ug treci tego przepisu, ustawodawca podkrela koniecznoæ niezw³ocznego zwolnienia tymczasowo aresztowanego, je¿eli nie jest
on pozbawiony wolnoci w innej sprawie, w szczególnoci orzeczenia wobec
niego prawomocnego wyroku uniewinniaj¹cego (oraz w innych przypadkach
wskazanych szczegó³owo w ustawie)175.
7. Art. 414 k.p.k. Pomimo zaistnienia przes³anek procesowych z art. 17 § 1 pkt
1 i 2 k.p.k, ustawodawca zastrzega jedynie, ¿e do wydania wyroku uniewinniaj¹cego niezbêdne s¹ te okolicznoci (wystêpuj¹ce we wskazanym artykule w fazie
postêpowania jurysdykcyjnego) oraz zak³ada a contrario poczytalnoæ sprawcy.
Natomiast na rozprawie g³ównej, po rozpoczêciu przewodu s¹dowego (dotyczy to
wy³¹cznie przes³anek wymienionych w art. 17 § 1 pkt 12 k.p.k.) decyzj¹ procesow¹ bêdzie wyrok uniewinniaj¹cy (art. 414 § 1 zdanie drugie k.p.k)176.
8. Art. 416 k.p.k. Ustawodawca, we wskazanym przepisie reguluje kwestiê
koniecznoci (b¹d jej braku) zwrotu korzyci maj¹tkowej. S¹d pozostawia zatem wniosek prokuratora zawieraj¹cy ¿¹danie zwrotu korzyci maj¹tkowej na
rzecz Skarbu Pañstwa bez rozpoznania w przypadku, gdy orzeczone zostanie
uniewinnienie, umorzenie postêpowania albo skazanie (jednak¿e tylko w przypadku, gdy sprawca nie uzyska³ korzyci z pope³nionego przestêpstwa)177.
173
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9. Art. 417 k.p.k. Ustawodawca reguluje kwestiê zaliczenia okresu trwania
tymczasowego aresztowania w sprawie, w której zosta³ orzeczony wyrok uniewinniaj¹cy albo umarzaj¹cy postêpowanie na poczet innej kary (tak¿e tej orzeczonej w innym postêpowaniu karnym)178.
10. art. 442 k.p.k. Przekazanie sprawy innemu s¹dowi do rozpoznania nie
stoi na przeszkodzie orzeczenia wobec oskar¿onego wyroku uniewinniaj¹cego.
11. Art. 454 k.p.k. Regu³a ne peius chroni oskar¿onego przed zmian¹ jego
sytuacji procesowej w przypadku, gdy zostanie wobec niego orzeczony wyrok
uniewinniaj¹cy. S¹d odwo³awczy nie mo¿e zmieniæ wyroku s¹du pierwszej instancji w zakresie orzeczenia wobec oskar¿onego wyroku skazuj¹cego179.
12. Art. 533 k.p.k. S¹d Najwy¿szy  w przypadku wniesienia kasacji na
niekorzyæ oskar¿onego  posiada, w ramach swoich kompetencji, mo¿liwoæ
orzeczenia rodka zapobiegawczego. Norma tego przepisu nie ma zastosowania,
gdy wobec oskar¿onego zosta³ orzeczony wyrok uniewinniaj¹cy180.
13. Art. 537 k.p.k. S¹d Najwy¿szy ma kompetencje do uchylenia nies³usznego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Sprawa trafia ponownie do s¹du pierwszej instancji, chyba ¿e zaistniej¹ przes³anki umo¿liwiaj¹ce
umorzenie postêpowania. W przypadku nies³usznego skazania sêdziowie S¹du
Najwy¿szego maj¹ prawo uniewinniæ oskar¿onego bez potrzeby ponownego rozpatrzenia sprawy (art. 537 § 2 k.p.k.)181. W postêpowaniu kasacyjnym nie ma
mo¿noci orzeczenia na niekorzyæ oskar¿onego, jednak¿e w kwestii uniewinnienia istnieje mo¿liwoæ zmiany orzeczenia, gdy zezwalaj¹ na to ustalenia faktyczne, przyjête za podstawê orzeczenia, które zosta³o zaskar¿one182. Warto zaznaczyæ, ¿e skazany, który zosta³ uniewinniony w postêpowaniu kasacyjnym
(albo skazany na ³agodniejsz¹ karê) b¹d gdy tocz¹ce siê wobec niego postêpowanie karne zosta³o umorzone, mo¿e on dochodziæ odszkodowania, jak te¿ zadoæuczynienia za szkodê i krzywdê, które w trakcie wczeniej tocz¹cych siê
postêpowañ poniós³ (art. 552 § 3 k.p.k.)183.
14. Przepis art. 545 k.p.k., art. 547 k.p.k., art. 552 k.p.k. Uniewinnianie
wynika z przepisów o wznowieniu postêpowania, bowiem orzekaj¹c o wznowieniu, s¹d mo¿e od razu, na posiedzeniu w przedmiocie wznowienia, wyrokiem
uniewinniæ oskar¿onego, jeli nowe fakty lub dowody wskazuj¹ na to, ¿e zaskar¿one orzeczenie jest oczywicie nies³uszne, albo postêpowanie umorzyæ. Uniewinnienie wchodzi w rachubê, gdy ocena wszystkich zebranych dowodów, dokonana
z uwzglêdnieniem nowych faktów lub dowodów ujawnionych w postêpowaniu
178
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o wznowienie, prowadzi do ustalenia, ¿e orzeczenie by³o w oczywisty sposób
nies³uszne, ¿e skazano osobê niewinn¹ ( SN z 10 padziernika 1995 r., II KO 76/94,
OSNKW 1996, nr 1 2, poz. 9), a wiêc gdy z oceny tej wyranie wynika, ¿e
oskar¿ony nie pope³ni³ czynu lub gdy czyn jego nie stanowi³ przestêpstwa. Od
wyroku uniewinniaj¹cego lub umarzaj¹cego s³u¿y apelacja, chyba ¿e wyda³ go
S¹d Najwy¿szy (art. 547 § 2 in fine i § 3 k.p.k.)184. Warto jeszcze podkreliæ, ¿e
oskar¿onemu, który w wyniku wznowienia postêpowania zostanie uniewinniony lub skazany na ³agodniejsz¹ karê albo wobec którego nast¹pi umorzenie
postêpowania wskutek okolicznoci poprzednio niewziêtych pod uwagê, s³u¿y
odszkodowanie od Skarbu Pañstwa za szkodê i krzywdê doznan¹ w wyniku
wykonania wzglêdem niego ca³oci lub czêci kary albo rodka zabezpieczaj¹cego, których nie powinien ponieæ (art. 552 k.p.k)185.
15. Przepis art. 630 k.p.k., 631 k.p.k., 632 k.p.k. Koszty procesowe w przypadku wydania przez s¹d prawomocnego wyroku uniewinniaj¹cego rozdzielone
zostaj¹ nastêpuj¹co: ponosi je albo oskar¿yciel prywatny, albo Skarb Pañstwa
(w sprawach z oskar¿enia publicznego, z wyj¹tkiem kosztów zwi¹zanych z obron¹ oskar¿onego, w sprawie, gdy oskar¿ony sam skierowa³ przeciwko sobie podejrzenie pope³nienia przestêpstwa)186.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoæ norm zawartych w przepisach w Kodeksu postêpowania karnego z 1997 r. mo¿e (w szerokiej interpretacji) prowadziæ
b¹d przyczyniæ siê do uniewinnienia. Gwarancje procesowe zapewnione choæby w realizacji zasad prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.) b¹d zasady in dubio
pro reo (art. 5 k.p.k.) zdaj¹ siê zapewniaæ oskar¿onemu rzetelny przebieg postêpowania karnego, którego finalnym efektem bêdzie sprawiedliwie orzeczony wyrok. W tym miejscu podkreliæ nale¿y korelacjê kodeksowych unormowañ
z gwarancjami Konstytucyjnymi. Maj¹c na uwadze choæby wskazania art. 45
ust. 1 Konstytucji mo¿na spodziewaæ siê sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aciwy, niezale¿ny, bezstronny
i niezawis³y s¹d187, Jednak¿e praktyka weryfikuje nieraz braki aktualnego stanu
prawnego. Ustawowe gwarancje nie rozwi¹zuj¹ choæby kwestii nieformalnych
wyroków prasowych, definiowanych jako przes¹dzaj¹ce sprawstwo i winê
okrelonej osoby, sprawozdania, reporta¿e, artyku³y, felietony, dyskusje radiowe
i telewizyjne188 . Zaakcentowany problem bezporednio skorelowany jest z instytucj¹ uniewinnienia. Oskar¿ony, wobec którego orzeczono prawomocny wyrok uniewinniaj¹cy, nieraz w swoim rodowisku nadal uwa¿any jest za sprawcê
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czynu zabronionego. Trudno w takim wypadku podkrelaæ realizacjê wszystkich korzyci dla oskar¿onego, wynikaj¹cych z uzyskania wspomnianego wyroku.
Z drugiej strony zauwa¿yæ nale¿y z ca³¹ stanowczoci¹, ¿e jak wskazuj¹
powy¿sze unormowania, akcentuje siê donios³e znaczenie tej instytucji. Z aprobat¹ podkreliæ trzeba, ¿e w przypadku pope³nionych b³êdów przez organ postêpowania jurysdykcyjnego  ustawodawca przyzna³ niepodwa¿alne prawo
nies³usznie skazanego do rekompensaty przyznanej w postaci choæby  odszkodowania.

Wnioski

I. W nauce procesu karnego szczególne znaczenie przypisuje siê ochronie osób

nies³usznie oskar¿onych o pope³nienie czynu zabronionego (art. 2 § 1 pkt 1
k.p.k.). Na gruncie jêzyka prawniczego wyrok uniewinniaj¹cy wydawany jest,
gdy oskar¿ony nie pope³ni³ zarzucanego mu aktem oskar¿enia czynu albo brak
jest danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie jego pope³nienia lub zarzucany czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, ¿e
sprawca nie pope³ni³ przestêpstwa (art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k.). Wyrok uniewinniaj¹cy powinien byæ wiadectwem braku sprawstwa czynu zabronionego przez
oskar¿onego, chocia¿ nieraz, jak dowodzi praktyka, brak dostatecznych dowodów obci¹¿aj¹cych, obliguje sêdziów do wydania takiego rodzaju wyroku, choæ
sprawstwo czynu zabronionego przez oskar¿onego nie zawsze jest takie w¹tpliwe. St¹d wartociowanie wyroków uniewinniaj¹cych nie pozostaje bez znaczenia zarówno dla wskazañ praktyki, jak i na gruncie teorii prawa.
II. W okresie staro¿ytnoci, redniowiecza oraz w epoce odrodzenia pogl¹dy
nauki na kwestie uniewinnienia kszta³towa³y siê w ró¿norodny sposób. Niemniej
dostrze¿ono problem nies³usznych oskar¿eñ, co czyni³o procesy karne  przynajmniej w za³o¿eniu ówczesnych prawników  procesami daj¹cymi szansê na sprawiedliwy wyrok. Nawet znacz¹ca przewaga wyroków skazuj¹cych nad uniewinniaj¹cymi, zw³aszcza w epoce redniowiecza, dopuszcza mo¿liwoæ nies³usznych oskar¿eñ. Niewielkie zainteresowanie instytucj¹ uniewinnienia w tamtym
okresie nie wiadczy zatem o braku jej donios³oci. Ferowanie sprawiedliwych
wyroków staje siê bowiem prawniczym dylematem ju¿ od pocz¹tków istnienia
dawnych procesów karnych.
III. Z analizy ustawodawstwa karnego II Rzeczypospolitej Polskiej wynika,
¿e prawnicy stanêli przed trudnym zadaniem w zakresie utworzenia jednolitego
systemu prawnego. Uniewinnienie w prawie i procesie karnym II Rzeczypospolitej Polskiej oparte by³o m.in. na realizacji norm z Kodeksu Postêpowania Karnego
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z 19 marca 1928 r. oraz Kodeksu Karnego z 11 lipca 1932 r. Ówczesne kodyfikacje dopuszcza³y mo¿liwoæ orzeczenia takiego wyroku, co korelowa³o z realizacj¹ nastêpuj¹cych zasad procesowych, jak np. zasady prawdy materialnej, zasady
in dubio pro reo, czy zasady domniemania niewinnoci oskar¿onego. Przy czym,
podkreliæ nale¿y, ¿e prowadzenie postêpowañ doranych, znacznie ogranicza³o
czêstotliwoæ orzekania wyroków uniewinniaj¹cych.
IV. Z analizy polskich regulacji powojennych zaakcentowaæ przede wszystkim nale¿y, ¿e po II wojnie wiatowej nast¹pi³ dynamiczny postêp naukowy,
zw³aszcza w odniesieniu do norm prawa karnego materialnego oraz norm procesu karnego. Zmiana modelu postêpowania karnego zosta³a podyktowana uchwaleniem nowych ustaw, zmieniaj¹cych m. in. prawo o ustroju s¹dów powszechnych, o prokuraturze, o zmianie przepisów postêpowania karnego. Podkreliæ
w tym miejscu nale¿y tak¿e wp³yw radzieckiego procesu karnego na kszta³towanie siê polskiego ustawodawstwa.
V. Wprowadzenie kodyfikacji z 1969 r. gwarantuje humanizacjê procedury
karnej. Istotne staj¹ siê zatem prawa cz³owieka i ich nale¿yta ochrona. St¹d
polski Kodeks postêpowania karnego z 19 kwietnia 1969 r. akcentuje funkcjê
profilaktyczn¹ procesu karnego oraz podkrela szczególn¹ rolê spo³eczeñstwa
w walce z przestêpczoci¹. Ponadto akcentuje siê realizacjê takich zasad jak:
prawdy materialnej (art. 2 d.k.p.k.), bezstronnoci (art. 3 d.k.p.k.), domniemania
niewinnoci (art. 3 § 2 d.k.p.k.), prawa do obrony (art. 9 d.k.p.k.), skargowoci
(art. 6 d.k.p.k.). Uniewinnienie korelowa³o tak¿e z wyst¹pieniem ujemnych przes³anek procesowych (art. 11 pkt 1 d.k.p.k.). Skupiono siê równie¿ na poszerzeniu
katalogu uprawnieñ przys³uguj¹cych poszczególnym uczestnikom procesu. St¹d,
wydawanie wyroków uniewinniaj¹cych sta³o siê czêstszym ni¿ dotychczas rozstrzygniêciem procesowym.
VI. W wietle Kodeksu postêpowania karnego z 1997 r. uniewinnienie wpisane jest w zakres fundamentalnych celów procesu karnego (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.).
Realizacja m.in. takich zasad jak np. prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.),
domniemania niewinnoci (art. 5 § 1 k.p.k.), in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.)
sprzyja zastosowaniu tej instytucji. Korelacja wyszczególnionych zasad, zw³aszcza z unormowaniami konstytucyjnymi (art. 45 ust. 1 Konstytucji) podkrela
donios³oæ w zakresie ferowania sprawiedliwych wyroków. Proces uwieñczony
s³usznym wyrokiem gwarantuje osi¹gniêcie sprawiedliwoci zarówno proceduralnej, jak równie¿ sprawiedliwoci materialnoprawnej.
VII. Integralnym elementem procesu karnego jest mo¿liwoæ orzeczenia
sprawiedliwego wyroku. Wyrok uniewinniaj¹cy wydawany jest, gdy oskar¿ony
nie pope³ni³ zarzucanego mu aktem oskar¿enia czynu albo brak jest danych
dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie jego pope³niania lub zarzucany czyn
nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, ¿e sprawca nie
pope³ni³ przestêpstwa (art. 17 § 1 i 2 k.p.k.). Powy¿sze unormowania, choæ maj¹
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zastosowanie w praktyce, nie zawsze w pe³ni odzwierciedlaj¹ rzeczywiste powody podjêcia takiej decyzji. Jak wynika z danych zawartych na oficjalnej witrynie
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci, uniewinnienie, w porównaniu do
innych rodzajów wyroków, orzekane jest stosunkowo rzadko. Taka tendencja
z jednej strony wiadczy o rzetelnej pracy przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych, z drugiej za z uznaniem podkrela wiod¹c¹ rolê sêdziów czuwaj¹cych zw³aszcza nad realizacj¹ celów procesu karnego (art. 2 § 1 pkt 1 i § 2 k.p.k.).
Nie neguj¹c powy¿szych wniosków, jednoczenie podkreliæ nale¿y, ¿e wyrok
uniewinniaj¹cy nie zawsze jest wiadectwem faktycznego braku sprawstwa czynu zabronionego przez oskar¿onego. Nieraz zdarzaj¹ siê sytuacje, w których
brak dostatecznych dowodów implikuje koniecznoæ ferowania wyroków uniewinniaj¹cych, co jednoczenie nie wyklucza sytuacji, w których oskar¿ony faktycznie pope³ni³ czyn zabroniony. Wartociowanie dowodów w postêpowaniu
przygotowawczym i w postêpowaniu s¹dowym w praktyce organów procesowych czêsto jest wyzwaniem, którego ostatecznym adresatem jest oskar¿ony.
Realizacja zw³aszcza takich zasad, jak prawdy materialnej, swobodnej oceny
dowodów, domniemania niewinnoci, skargowoci czy uczciwego procesu
w praktyce nieraz stawia pod znakiem zapytania ich rzeczywisty wymiar okrelony przez ustawodawcê. St¹d zawarte tu rozwa¿ania zdaj¹ siê byæ warte uwagi
nie tylko dla teoretyków nauk prawnych, ale równie¿ dla praktyków.
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Rozdzia³ II

Zasady procesowe a uniewinnienie
2.1. Rola i znaczenie zasad procesowych

Zasady, zawarte w obecnie obowi¹zuj¹cym Kodeksie postêpowania karnego,

nie tworz¹ przypadkowego zbioru norm, ale niejednokrotnie wyznaczaj¹ przebieg procesu1. W zamyle ustawodawcy Kodeks postêpowania karnego oparty
jest na zasadach, które ukierunkowuj¹ sposób postêpowania uczestników procesu karnego. Zasady odgrywaj¹ spo³ecznie wa¿n¹ rolê sprawiaj¹c, ¿e proces karny nie tylko staje siê istotny dla samych zainteresowanych, ale i dla szeroko
pojêtej publicznoci2.
Zasady procesowe wyznaczaj¹ te¿ kryteria ocen zachowania uczestników
postêpowania, pomagaj¹ przy ferowaniu wyroków zarówno tych uniewinniaj¹cych, jak i skazuj¹cych oraz zawieraj¹ w sobie od wieków ugruntowane wartoci, przyjête za podstawê godnej egzystencji spo³eczeñstw.
Nie oznacza to jednak, by odgrywa³y one zawsze rolê naczeln¹, o czym
wiadczyæ mog¹ wyj¹tki od nich, nierzadko stosowane w trakcie trwania procesu
karnego3. Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca, niekiedy nie bez przyczyny,
³¹czy zasady moralne z normami prawnymi. Taki celowy zabieg pozwala spo³eczeñstwu ³atwiej je zrozumieæ, zaakceptowaæ i wiadomie stosowaæ4.
W literaturze przedmiotu dokonano wiele podzia³ów zasad prawnych.
Wród nich mo¿na wyró¿niæ np. zasady uniwersalne, odwo³uj¹ce siê do ca³ego
systemu prawa (albo do ga³êzi prawa), ale równie¿ takie, które nie zosta³y ujête
w ustawie zasadniczej, a w procesie karnym odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê (np. zasada
swobodnej oceny dowodów ma zastosowanie tak¿e w cywilnym prawie procesowym)5.
1
Prawo karne procesowe  czêæ ogólna, red. J. Gajewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 59.
2
A. Marek, S. Walto, Podstawy prawa i procesu karnego, LexisNexis, Warszawa 2003,
s. 231.
3
B. Bieñkowska, P. Kruszyñski, C. Kulesza, P. Piszczek, Wyk³ad prawa karnego procesowego,
Wydawnictwo Temida 2, Bia³ystok 2004, s. 34.
4
T. Stawecki, P. Winczorek, Wstêp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
1995, s. 21.
5
L. Morawski, Wstêp do prawoznawstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruñ 2002, s. 6465.
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Znaczenie zasad procesowych uwidacznia siê na ka¿dym etapie postêpowania karnego. Prowadzenie czynnoci procesowych jest ze sob¹ cile skorelowane. Od sposobu oraz wyników postêpowania przygotowawczego zale¿y przebieg
rozprawy g³ównej, a z kolei przeprowadzenie tej ostatniej rzutuje na charakter
postêpowania odwo³awczego. Z tego te¿ powodu istotne jest sprecyzowanie roli
ogólnoprocesowych zasad, by proces karny, we wszystkich jego stadiach  przebiega³ prawid³owo6.
Istotn¹ kwestiê w zakresie zasad stanowi odwo³anie siê do dyskrecjonalnej
w³adzy sêdziowskiej. Sêdzia, podejmuj¹cy decyzjê co do dalszej sytuacji oskar¿onego, kierowaæ siê powinien przes³aniem, które nios¹ poszczególne zasady
procesowe. Staj¹ siê one bowiem pomocne przy rozpoznawaniu poszczególnych
spraw karnych. Z drugiej strony zapewniaj¹ oskar¿onemu gwarancjê, ¿e niezale¿nie od sêdziego rozpoznaj¹cego dan¹ sprawê, kryteria, którymi bêdzie siê
kierowa³ siê przy ocenie sytuacji procesowej oskar¿onego bêd¹ takie same (zasada in dubio pro reo)7.
Warto zauwa¿yæ, ¿e zasady procesowe cile zosta³y skorelowane z g³ównymi celami postêpowania karnego. Fundamentalnym za³o¿eniem ustawodawcy
jest doprowadzenie do ukarania faktycznego sprawcy przestêpstwa i uniewinnienie osoby, przeciwko której nies³usznie skierowano zarzuty (art. 2 § 1 k.p.k.).
Ponadto wszystkie rozstrzygniêcia podejmowane przez s¹d powinny opieraæ siê
o prawdziwe ustalenia faktyczne, czego wymaga zasada prawdy materialnej
(art. 2 § 2 k.p.k.)8.
St¹d te¿, by zasada procesowa by³a respektowana i jej znaczenie rzeczywicie mia³o istotny wp³yw na proces karny musi ona spe³niaæ okrelone wymogi,
to znaczy:
 nie nale¿y zwiêkszaæ liczby zasad procesowych ponad konieczne minimum,
 nie nale¿y wprowadzaæ do procesu karnego zasad, które wyra¿aj¹ prawdy
oczywiste np. zasada ferowania sprawiedliwych wyroków,
 zasady musz¹ nieæ za sob¹ próbê kompromisowych rozwi¹zañ9.
Taka konstrukcja zasad procesowych wyznacza model procesu karnego,
tworz¹c jego podwaliny. Niezale¿nie od przyporz¹dkowania danej zasady do
odpowiedniej grupy zasad procesowych (np. do grupy zasad konkretnych, abstrakcyjnych), stwarzaj¹ one pewien wzorzec zachowañ, przez pryzmat którego
6
A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, PWN, Warszawa 1994, s. 95. Zob.
te¿: M. Cielak, Polska procedura karna. Podstawowe za³o¿enia teoretyczne, Warszawa 1984,
s. 194195.
7
T. Gizbert-Studnicki, Zasady i regu³y prawne, Pañstwo i Prawo, 1988, z. 3, s. 1627.
8
M. Zmierczak, S. Wronkowska, Kompendium wiedzy o spo³eczeñstwie, pañstwie i prawie,
PWN, WarszawaPoznañ 1993, s. 221222.
9
S. Walto, Proces karny. Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 212.
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oceniani s¹ uczestnicy postêpowania. Zasady procesowe wspó³tworz¹ kulturê
spo³eczeñstwa, buduj¹c tym samym pewne idee, wpajane jako modelowe przysz³ym pokoleniom. Powaga i wa¿kie znaczenie tych¿e stanowi czêsto wyraz
aktualnych nastrojów spo³eczno-gospodarczych10.
Kolejn¹ istotn¹ rol¹ zasad procesowych jest zapewnienie mo¿liwoci eliminowania pomy³ek s¹dowych i znacznego ich ograniczenia. Dziêki zachowanej
z poprzednich unormowañ prawnych praktyki nadzoru s¹dowego nad postêpowaniem przygotowawczym, zminimalizowaniu ulega swoboda podjêtych dzia³añ
przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych11.
Taka konstrukcja prawna niew¹tpliwie u³atwia realizacjê zasady prawdy materialnej i ogranicza szansê na wydanie niew³aciwego wyroku w danej sprawie
karnej. Sposób zgromadzenia dowodów przez organy cigania rzutuje bowiem
na wynik procesu karnego.
W literaturze przedmiotu podkrela siê istotn¹ rolê zakresu akt postêpowania przygotowawczego, które nastêpnie przekazywane s¹ s¹dowi do analizy pod
k¹tem prawnym i logicznym, uwzglêdniaj¹c przy tym ¿yciowe dowiadczenie
orzekaj¹cych (art. 7 k.p.k.).
Polemiki na tym tle s¹ bardzo istotne, bowiem niew³aciwa realizacja zasady
prawdy materialnej prowadziæ mo¿e do znacznego zwiêkszenia liczby bezpodstawnych wyroków uniewinniaj¹cych, których orzeczenie nie bêdzie odzwierciedla³o faktycznego stopnia zawinienia (albo jego braku) oskar¿onego12.
Dyskusyjne rozbie¿noci budziæ mo¿e daj¹ce siê zauwa¿yæ rozminiêcie teorii z praktyk¹. O ile bowiem zasady procesowe stanowiæ powinny pewien fundament, na którym wykreowany zostanie proces karny, o tyle brak przestrzegania
tych¿e zasad przez przedstawicieli organów procesowych rzutuje na nik³¹ zasadnoæ tocz¹cego siê postêpowania13. Podkreliæ tu wypada, ¿e uogólnianie nies³usznych procesów s¹dowych nie dotyczy wszystkich postêpowañ karnych. Zachowuj¹c daleko id¹cy obiektywizm, trudno nie dostrzec ra¿¹cych nieprawid³owoci. W literaturze przedmiotu mo¿na znaleæ rozwa¿ania, dotycz¹ce rzeczywistego zastosowania zasad procesowych w stadium wykonawczym procesu
karnego14. We wspomnianym zakresie analizie podlegaæ bêd¹ zw³aszcza te zasady, które odnosz¹ siê do uczestników procesu i ca³ego spo³eczeñstwa oraz ich
nastawienia do toczonego postêpowania karnego.
A. Marek, Pojêcie zasady procesu karnego, Pañstwo i Prawo, 1970, z. 34, s. 542549.
C. Kulesza, Sêdzia ledczy w modelu postêpowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Dzia³ Wydawnictw Filii UW w Bia³ymstoku,
Bia³ystok 1991, s. 209.
12
Tam¿e, s. 213.
13
W. Falkowska, Kultura sali s¹dowej, Polityka, 1977, nr 9, s. 6.
14
Z. wida, Zasady procesowe w stadium wykonawczym procesu karnym, Nowe Prawo,
1969, nr 2, s. 253265.
10
11
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Zofia wida podkrela, ¿e szczególnej analizy wymagaj¹ miêdzy innymi:
1. Zasada kontradyktoryjnoci, dziêki której proces karny przyjmuje charakter sporu dwóch równouprawnionych stron przed bezstronnym arbitrem. Skazany ma prawo sk³adania ró¿nych pism procesowych, na które mo¿e oczekiwaæ
wi¹¿¹cej odpowiedzi ze strony organów procesowych;
2. Zasada prawa do obrony, która zabezpiecza prawn¹ ochronê interesów
oskar¿onego. Skazany ma prawo przez sk³adanie prób oraz wniosków wystêpowaæ o ochronê swoich interesów;
3. Zasada jawnoci (w stadium wykonawczym odnosi siê przede wszystkim
do zachowania jawnoci wobec stron procesowych);
4. Zasada skargowoci, która warunkuje rozwój postêpowania karnego w
stadium wykonawczym procesu karnego;
5. Zasada legalizmu, niezmiennoci postêpowania oraz niepodzielnoci
przedmiotu postêpowania (szczególnie istotne w zakresie wykonania kary pozbawienia wolnoci);
6. Zasada bezporednioci (w stadium wykonawczym odnosi siê ona do
bezporedniego zetkniêcia stron procesowych z przedstawicielami organów procesowych);
7. Zasada prawdy obiektywnej (stadium wykonawcze opiera siê na prawdziwoci tez zawartych w prawomocnym wyroku s¹dowym);
8. Zasada swobodnej oceny dowodów (odnosi siê g³ównie do postêpowañ
incydentalnych);
9. Zasada in dubio pro reo (w trakcie postêpowañ incydentalnych, w razie
pojawienia siê w¹tpliwoci, winny byæ one rozstrzygniête na korzyæ oskar¿onego, skazanego);
10. Zasada szybkoci procesowej, w myl której kara powinna byæ wykonana niezw³ocznie, jeli nie istniej¹ przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce jej wykonanie;
11. Zasada ci¹g³oci procesu (realizacja kary powinna stanowiæ wyraz ci¹g³oci procesu karnego);
12. Zasada oszczêdnoci procesowej, która odgrywa istotne znaczenie
w postêpowaniach incydentalnych15.
Warto przypomnieæ, ¿e zasady procesowe przyczyniaj¹ siê do jednolitoci
stosowania norm prawnych. Zasady stwarzaj¹ tak¿e pewien model naukowodydaktyczny procesu karnego. Za ich pomoc¹ t³umaczyæ mo¿na fundamentalny
cel procesu karnego (art. 2 § 2 k.p.k.), jak równie¿ pozwalaj¹ one na poznanie
miêdzy innymi sêdziowskiej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.), czy zasadnoci podjêcia
przez oskar¿onego prawa do obrony16. W umyle sêdziów powinna dominowaæ
Tam¿e, s. 253265.
M. W¹sek-Wiaderek, Zasada równoci stron w polskim procesie karnym w perspektywie
prawnoporównawczej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 5266.
15
16
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myl, ¿e s³uszny i sprawiedliwy wyrok, wydany w zgodzie zarówno z liter¹, jak
i zasadami prawa, stanowiæ powinien szansê dla oskar¿onego17.
Wyrok skazuj¹cy daje mu mo¿liwoæ resocjalizacji, wyrok uniewinniaj¹cy
natomiast oczyszcza oskar¿onego z zarzutów i zmienia jego obraz w opinii spo³ecznej.
Podsumowuj¹c, zasady procesowe wyznaczaj¹ kierunek wyk³adni, co czêsto
dotyczy równie¿ i tych norm, na których sêdziowie opieraj¹ swe przekonanie
podczas ferowania wyroków18.

2.2. Uniewinnienie w realizacji poszczególnych zasad procesowych
2.2.1.Zasada prawdy materialnej

Zasada prawdy materialnej, zwana tak¿e zasad¹ prawdy czy te¿ zasad¹ prawdy

obiektywnej, opisana w art. 2 § 2 k.p.k. to regu³a, wedle której wszelkie decyzje
organów procesowych powinny opieraæ siê na prawdziwych ustaleniach faktycznych.Ustawodawca odwo³uje siê do niej równie¿ w treci art. 92 k.p.k. i art. 410 k.p.k.
Zgodnie z treci¹ art. 92 k.p.k. podstawê orzeczenia stanowiæ powinien tylko
ca³okszta³t ujawnionych w postêpowaniu karnym okolicznoci, które maj¹ znaczenie dla rozstrzygniêcia. Z kolei w art. 410 k.p.k. podstawê wyroku mo¿e
stanowiæ tylko ca³okszta³t okolicznoci, ujawnionych w toku rozprawy g³ównej19.
Ustawodawca, wprowadzaj¹c zasadê prawdy materialnej, mia³ przede
wszystkim na celu zobligowanie zarówno organów s¹dowych, jak i organów
dochodzeniowo-ledczych do dzia³añ, które ujawni¹ rzeczywisty przebieg zdarzenia niezale¿nie od tego czy podejmowane dzia³ania bêd¹ nale¿a³y do procesowych, czy te¿ pozaprocesowych ustaleñ faktycznych20.
Proces karny powinien doprowadziæ do ustalenia rzeczywistego przebiegu
zdarzenia i dlatego ustawodawca musi przede wszystkim:
 skupiæ uwagê na w³aciwym podziale pracy s¹dów,
 rzetelnie przestrzegaæ zasad prawa i innych wymogów proceduralnych,
 odpowiednio wykorzystywaæ instrumenty procesowe,
 wnikliwie uzasadniaæ wyroki procesowe21.
Tak¿e: D. Nosek, M. Woniak, Wyrok  szansa, Polityka, 1970, nr 50, s. 6.
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 80.
19
Proces karny. Czêæ ogólna, red. G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 34.
20
A. Marek, S. Walto, dz. cyt., s. 232.
21
P. Kruszyñski, Prawnoæ postêpowania s¹dowego, Pañstwo i Prawo, 1974, z. 7,
s. 122130.
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Zasada prawdy materialnej, jako fundament procesu karnego, odgrywa znacz¹c¹ rolê w wydawaniu wyroków. cile ³¹czy siê z instytucj¹ uniewinnienia,
bowiem organy procesowe powinny ustaliæ  zgodnie z zamys³em ustawodawcy
 rzeczywisty przebieg zdarzeñ w danym procesie karnym, by bez cienia w¹tpliwoci orzec niewinnoæ lub sprawstwo oskar¿onego.
Niestety, trudnoci w realizacji zasady prawdy materialnej powoduj¹ pewne
ograniczenia w jej stosowaniu. Ma to niebagatelny wp³yw na wydanie wyroku
uniewinniaj¹cego. Do tych ograniczeñ nale¿¹ miêdzy innymi: prawomocnoæ
orzeczenia, humanitaryzm procesu, immunitety procesowe, zakaz reformationis
in peius, ograniczenia faktyczne22. Dodatkowo ustawowy nakaz t³umaczenia
w¹tpliwoci na korzyæ oskar¿onego nie powinien wypaczaæ skrupulatnego,
a niekiedy nawet mozolnego dochodzenia do faktycznego przebiegu zdarzenia
przestêpnego. G. Artymiak w swych rozwa¿aniach s³usznie okrela powy¿ej
wspomniany nakaz jako nakaz wygodny, bowiem nie ma on usprawiedliwiaæ
sêdziowskiej pobie¿nej analizy materia³u dowodowego, a stanowiæ ostatecznoæ,
kiedy luki powsta³e w poszczególnych ogniwach zdarzenia nie dadz¹ siê klarownie spleæ w logicznie brzmi¹c¹ ca³oæ23.
Pobie¿noæ albo dok³adnoæ sêdziowskiej analizy zdarzenia ma kluczowy
wp³yw zarówno na rodzaj, jak i treæ orzeczonego wyroku. Z drugiej strony
fa³szywe wyjanienia albo fa³szywe zeznania utrudniæ mog¹ w znacznym stopniu ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzenia. Nie wdaj¹c siê w szczegó³ow¹
analizê motywów mówienia nieprawdy24 podczas przes³uchania, na marginesie
warto odnieæ siê do najczêstszych przyczyn podawania informacji k³amliwych.
Ryszard Makarowski wykaza³, i¿ ludzie k³ami¹ najczêciej miêdzy innymi
z powodu chêci unikniêcia sytuacji konfliktowych, woli dostosowania siê do
ogólnie panuj¹cych regu³ czy te¿ z potrzeby uzyskania informacji oraz w wyniku
manipulacji25. Tego typu ograniczenia czêsto rzutuj¹ na wynik procesu karnego.
Z drugiej strony, w doktrynie jest pogl¹d, stanowi¹cy, ¿e osoba niewinna chêtnie
wspó³pracuje z organami procesowymi, bowiem nie ma takich informacji, które
A. Marek, S. Walto, dz. cyt., s. 233.
G. Artymiak, Zasada ciê¿aru dowodu w polskim procesie karnym a zasada prawdy materialnej, [w:] Zasada prawdy materialnej. Materia³y z konferencji. Krasiczyn 1516 padziernika 2005 r., red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006,
s. 85 i n.
24
Zob. te¿: B. Ho³yst, Psychologia kryminalistyczna, LexisNexis, Warszawa 2006; E. Gruza,
M. Goc, J. Moszczyñski, Kryminalistyka  czyli rzecz o metodach ledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008; E. Gruza, Ocena wiarygodnoci zeznañ wiadków w procesie karnym, problematyka kryminalistyczna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003;
E.R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1967; M. Ciosek, Psychologia s¹dowa i penitencjarna, PWN, Warszawa 2001; A. Lipczyñski, Psychologia s¹dowa, Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2007.
25
R. Makarowski, Manipulacje w postêpowaniu karnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006, s. 78.
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mog³aby lub te¿ chcia³aby zataiæ. Co wiêcej, oskar¿ony, który nie jest sprawc¹
zarzucanego mu czynu, sk³ada zazwyczaj wyczerpuj¹ce i niebudz¹ce w¹tpliwoci wyjanienia26.
Praktyka w stopniu znacznym ró¿ni siê od za³o¿eñ ustawodawcy i oczekiwañ przedstawicieli doktryny. Niepowodzenie w postaci nieustalenia prawdziwego przebiegu zdarzenia poci¹ga za sob¹ koniecznoæ wydania wyroku uniewinniaj¹cego, mimo i¿ orzekaj¹cy w sprawie sêdziowie nie mog¹ z ca³¹
stanowczoci¹ stwierdziæ, ¿e oskar¿ony czynu zabronionego faktycznie nie pope³ni³. St¹d te¿ wyrok skazuj¹cy zostanie orzeczony, gdy sprawstwo oskar¿onego
nie bêdzie budzi³o ¿adnych w¹tpliwoci. W przypadku wyroku uniewinniaj¹cego, sêdziowie bêd¹ zobligowani taki wyrok orzec w razie zarówno wykazania
niewinnoci sprawcy, jak i nieudowodnienia jego winy (co nie jest równoznaczne z tym, ¿e to nie oskar¿ony pope³ni³ zarzucany mu czyn)27.
Niekiedy uprawnienia, wynikaj¹ce z realizacji zasady skargowoci, mog¹
uniemo¿liwiæ albo w znacznym stopniu ograniczyæ ustalenie prawdziwego przebiegu zdarzenia. Odst¹pienie oskar¿yciela od aktu oskar¿enia skutkowaæ mo¿e
wydaniem orzeczenia o umorzeniu postêpowania, co nie jest równoznaczne
z niepope³nieniem przez sprawcê czynu zabronionego. Takie zakoñczenie postêpowania eliminuje z kolei wydanie wyroku uniewinniaj¹cego28.
Przyk³adów na funkcjonowanie w praktyce procesowej tej zasady, jak równie¿ w wyniku jej zastosowania (wydania wyroku uniewinniaj¹cego) jest naprawdê wiele. Warto zatem zaprezentowaæ choæby pogl¹d Andrzeja Murzynowskiego: S¹d powiatowy rozpatrywa³ sprawê kradzie¿y materia³ów budowlanych
przez dwóch oskar¿onych robotników, którzy byli recydywistami; oskar¿eni nie
przyznali siê do winy. Dowody pope³niania przez nich przestêpstwa by³y nik³e,
niekompletne i niepewne, ¿e w normalnych warunkach powinno nast¹piæ uniewinnienie oskar¿onych, bowiem nawet nie by³o podstaw do ich oskar¿enia. Wyst¹pi³y jednak silne tendencje ze strony oskar¿yciela publicznego innego potraktowania sprawy ze wzglêdu na recydywê oskar¿onych, tj. d¹¿enie do ich
skazania. S¹d wyda³ w tej sprawie wyrok uniewinniaj¹cy, stwierdzaj¹c, ¿e z³a
opinia oskar¿onych nie mo¿e zwalniaæ od obowi¹zku ustalenia prawdy wed³ug
normalnie obowi¹zuj¹cych zasad, tj. koniecznoci udowodnienia im winy
w oparciu o kompletny i wiarygodny materia³ dowodowy, i, ¿e z góry nie mo¿na
zak³adaæ, i¿ ka¿de wyjanienie recydywisty musz¹ byæ nieprawdziwe. By³o rzecz¹ znamienn¹, ¿e ju¿ po og³oszeniu wyroku jeden z oskar¿onych zbli¿y³ siê do
R. Kmiecik, O zasadzie prawdy materialnej, konsensualizmie i gwarancjach procesowych
osoby niewinnej, [w:] Zasada prawdy materialnej. Materia³y z konferencji. Krasiczyn 1516 padziernika 2005, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 145 i n.
27
Proces karny. Czêæ ogólna , s. 37.
28
S. Stachowiak, Funkcje zasady skargowoci w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznañ 1975, s. 21.
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sêdziów opuszczaj¹cych salê s¹dow¹ i powiedzia³: Dziêkujê s¹dowi, ¿e przynajmniej raz w ¿yciu kto mi uwierzy³29.
Z drugiej strony na uwagê zas³uguj¹ pogl¹dy Romualda Kmiecika, który
podkrela nadu¿ycia zasady prawdy materialnej, co w znacznym stopniu fa³szuje
sprawiedliwoæ wydanych wyroków. Autor przywo³uje fakt nadu¿ycia opisywanej zasady, zwi¹zany z podniesieniem jej znaczenia do rangi ustawy zasadniczej.
Zasada prawdy materialnej w po³¹czeniu z zasad¹ domniemania niewinnoci
zachêca wielu funkcjonariuszy publicznych do pope³niania przestêpstw w sferze
¿ycia publicznego. Ponadto, jak s³usznie zauwa¿a R. Kmiecik, tak z regu³y aprobowane przez sêdziów nieizolacyjne rodki zapobiegawcze sk³ania³y do matactwa i zamiast odstraszaæ potencjalnych przestêpców od pope³niania przestêpstw,
kusz¹ niewielkimi dolegliwociami karnymi i znacznymi czêsto zyskami, osi¹ganymi w ramach realizacji dzia³alnoci przestêpczej.
Trudno nie zgodziæ siê z R. Kmiecikiem tak¿e w kwestii znacz¹cego ograniczenia praw osoby niewinnej w zakresie ¿¹dania wydania wyroku uniewinniaj¹cego. W przypadku, gdy w czasie postêpowania przygotowawczego ujawniona
zostanie pomy³ka organów cigania w odniesieniu do osoby oskar¿onego, postêpowanie takie, w wiêkszoci przypadków, zakoñczone zostanie postanowieniem
o umorzeniu postêpowania, co w mniemaniu otoczenia oskar¿onego, nie pozbawia tego ostatniego miana przestêpcy (z powodu braku wydania wyroku uniewinniaj¹cego, którego z kolei w takim wypadku za¿¹daæ nie mo¿e oskar¿ony)30.
Z drugiej strony wyrok uniewinniaj¹cy wiadczyæ mo¿e (pos³uguj¹c siê terminologi¹ u¿yt¹ przez M. Lipczyñsk¹) o pora¿ce prokuratora. Po ustaleniu rzeczywistego przebiegu zdarzenia wyrok uniewinniaj¹cy mo¿e zostaæ orzeczony
wobec wyst¹pienia niektórych przes³anek procesowych, odmiennej interpretacji
przedstawionych faktów zarówno pod wzglêdem faktycznym, jak i pod wzglêdem prawnym, nierzetelnych wyników z czynnoci przeprowadzonych w postêpowaniu przygotowawczym, braku odpowiednich dowodów, które wskazywa³yby na sprawstwo oskar¿onego. Jak podkrela M. Lipczyñska, wyrok uniewinniaj¹cy nie mo¿e byæ orzeczony z litoci do oskar¿onego (b¹d jego trudnej
sytuacji ¿yciowej), ale musi byæ oparty na solidnych podstawach prawnych,
popartych niepodwa¿alnymi faktami ze sfery prawa dowodowego31. Praktyka
wskazuje, ¿e sêdziowska odpowiedzialnoæ za wydan¹ decyzjê koñcow¹ nie zawsze wspó³gra z pocz¹tkowym za³o¿eniem prokuratora. Jednak¿e trudno tu
wskazaæ bezporednio istniej¹c¹ korelacjê z oskar¿ycielskim przekonaniem
o sprawstwie oskar¿onego, tak postulowanym w postêpowaniu przygotowawA. Murzynowski, Istota i zasady , s. 128.
Tak¿e: R. Kmiecik, dz. cyt., s. 144154.
31
M. Lipczyñska, Wyrok uniewinniaj¹cy a wyrok umarzaj¹cy postêpowanie karne, Nowe Prawo, 1981, nr 7 8, s. 1524.
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czym. Ju¿ wniesienie do s¹du aktu oskar¿enia stanowi bowiem pewien wyraz
oczekiwania aprobaty ze strony organów s¹dowych32.
Ró¿ne s¹ cele wytyczone obroñcom i cele wytyczone prokuratorom, przy
jednakowym za³o¿eniu wspó³pracy z s¹dem, czego efektem koñcowym jest ustalenie prawdy materialnej. Powinnoæ wszechstronnego uwzglêdnienia okolicznoci zarówno obci¹¿aj¹cych, jak i odci¹¿aj¹cych wpisana jest w prokuratorsk¹
rolê procesow¹. Obroñca za zawsze bêdzie eksponowa³ przedstawienie sprawy
w korzystnym dla oskar¿onego wietle33. Przy takich ró¿nicach ról procesowych,
ustalenie prawdy materialnej staje siê zadaniem priorytetowym w ka¿dym procesie. Niezale¿nie wszak¿e od tego, której stronie przypisaæ mo¿na by by³o
pora¿kê, wykrycie prawdy materialnej jest fundamentalnym celem ka¿dego postêpowania.
2.2.2. Zasada swobodnej oceny dowodów

Zasada swobodnej oceny dowodów charakteryzuje siê tym, ¿e organ rozstrzygaj¹cy sprawê karn¹ ocenia wszystkie dowody zgodnie z wymogami wiedzy,
logiki i dowiadczenia ¿yciowego, bior¹c po uwagê zgodnoæ z w³asnymi wewnêtrznymi przekonaniami. Orzekaj¹cy w sprawie sêdziowie nie s¹ zwi¹zani
regu³ami ustawowymi ani dyrektywami innych organów czy te¿ osób34. Prawna
regulacja zasady swobodnej oceny dowodów przechodzi³a ró¿ne reformy ideologicznej interpretacji. W skrócie rzecz ujmuj¹c, pocz¹tku istnienia prezentowanej
zasady nale¿y dopatrywaæ siê w historycznych etapach rozwoju nauki procesu
karnego:
1. Zasada swobodnej oceny dowodów na tle pogl¹dów bur¿uazyjnych
(w procesie karnym wskazanego okresu dominowa³a legalna teoria dowodowa,
która uniemo¿liwia³a wydawanie praworz¹dnych wyroków, odzwierciedlaj¹cych
rzeczywisty wynik danej sprawy. Rozstrzygniêcie procesowe opiera³o siê na dowiadczeniu ¿yciowym bur¿uazyjnego sêdziego, który orzeka³ zgodnie ze swoim
sumieniem)35;
2. Zasada swobodnej oceny dowodów, funkcjonuj¹ca na podstawie wskazanego przez ustawodawcê minimum dowodowego (tzw. warunku sine qua
non), którego osi¹gniêcie pozwala³o sêdziemu na orzeczenie wyroku skazuj¹cego36;
S. Walto, Z problematyki aktu oskar¿enia, Nowe Prawo, 1962, nr 6, s. 802.
J. Pier³ow, W obronie obroñcy, Palestra, 1959, nr 11, s. 3741.
34
A. Murzynowski, Istota i zasady , s. 286.
35
E. Merz, Z problematyki swobodnej oceny dowodów w postêpowaniu karnym, Palestra,
1961 nr 9, s. 2427.
36
Prawo karne procesowe  czêæ ogólna , s. 106.
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3. W 1789 r. przedstawiciele francuskiej rewolucji poddali wi¹¿¹cej krytyce
teoriê dowodów formalnych37. We wskazanym czasie panowa³a ca³kowicie swobodna ocena przedstawionych w sprawie dowodów38;
4.W postêpowaniu karnym Polski Ludowej, w myl zasady swobodnej oceny dowodów, realizowano za³o¿enia polegaj¹ce na subiektywnym, wewnêtrznym
przekonaniu sêdziowskim o s³usznoci podjêtej przez niego decyzji oraz obiektywizmie, zapewniaj¹cym sêdziemu swobodê od norm ustawowych. W przypadku
orzeczenia wyroku skazuj¹cego, sêdziemu powinna towarzyszyæ pewnoæ w odniesieniu do winy oskar¿onego. Sêdziowie nie mogli natomiast przejmowaæ od
oskar¿ycieli (z za³o¿enia negatywnego) nastawienia w odniesieniu do oskar¿onego. Ocenie przedstawionego materia³u dowodowego powinna towarzyszyæ realizacja zasady in dubio pro reo, która gwarantowa³a oskar¿onemu ustawowe respektowanie przyznanych mu uprawnieñ39.
Obecnie zasada ta, skodyfikowana w art. 7 k.p.k., kierowana jest do wszystkich organów procesowych (zatem nie odnosi siê ona tylko do orzekaj¹cych
w sprawie sêdziów, ale równie¿ do prokuratorów, funkcjonariuszy policji i innych przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych40.
Gotowoæ organu procesowego do dokonania oceny dowodu zale¿y od czterech czynników:
 stopnia wykszta³cenia oceniaj¹cego,
 umiejêtnoci wyra¿ania konstruktywnej krytyki,
 przygotowania do rozprawy g³ównej,
 zachowania zasady kontradyktoryjnoci procesu41.
Organ procesowy ocenia dowody w dwojaki sposób: pierwszy dotyczy
apriorycznej, drugi za  aposteriorycznej oceny dowodów. Aprioryczna ocena
dowodów polega na zweryfikowaniu przydatnoci (b¹d jej braku) danego dowodu (art. 170 k.p.k.). Ocena aposterioryczna wi¹¿e siê z potwierdzeniem wartoci danego dowodu, ju¿ po jego przeprowadzeniu42.
Zasada ta jest o tyle istotna w korelacji z instytucj¹ uniewinnienia, gdy¿ od
oceny organu procesowego tych¿e dowodów w znacznym stopniu zale¿y treæ
wyroku. Nale¿y zachowaæ ostro¿noæ, by ¿adnego z przedstawionych dowodów
nie pomin¹æ, poniewa¿ zasada swobodnej oceny dowodów odnosi siê do wszystkich przeprowadzonych w danym postêpowaniu dowodów, bez wzglêdu czy s¹
Tak¿e: M. Strogowicz, Proces karny, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1952, s. 119 i n.
Prawo karne procesowe  czêæ ogólna , s. 106.
39
E. Merz, O swobodnej ocenie dowodów w postêpowaniu karnym Polski Ludowej, Palestra,
1961, nr 10, s. 59.
40
S. Walto, Proces karny , s. 261.
41
J. Kasprzak, Otoskopia kryminalistyczna. System identyfikacji. Zagadnienia dowodowe,
Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003, s. 47, cyt. za: S. Walto, Proces karny , s. 255.
42
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one przeprowadzane na korzyæ, czy na niekorzyæ uczestników danego procesu43. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e nie mo¿na uznaæ dowodów, których przeprowadzenie by³oby niezgodne z wymogami ustawodawcy albo te¿ sposób ich realizacji narusza³by godnoæ oskar¿onego44. Wysoce naganne jest kierowanie z ca³¹
bezwzglêdnoci¹ procesem karnym w taki sposób, by sk³aniaæ oskar¿onego do
samodzielnego przyznania siê do winy. Organ procesowy tak postêpuj¹cy charakteryzuje siê miernymi kwalifikacjami i nietrudno zauwa¿yæ, ¿e wybiera ³atwiejsz¹ drogê do wykazania prawdziwoci tezy zawartej w akcie oskar¿enia.
W literaturze przedmiotu podkrela siê pogl¹d, ¿e nak³onienie oskar¿onego
do przyznania siê do winy czêsto wywo³ywane jest presj¹ ze strony organów
procesowych. Zdarza siê, ¿e w postêpowaniu odwo³awczym okazywa³o siê, ¿e
wyrok skazuj¹cy orzeczony zosta³ w przewa¿aj¹cej mierze na podstawie wyjanieñ oskar¿onego, potwierdzaj¹cych sprawstwo. Nastêpnie, w toku postêpowania apelacyjnego, na podstawie odwo³ania przez oskar¿onego wyjanieñ, w konsekwencji dochodzi do wydania wyroku uniewinniaj¹cego (nawet w przypadku,
gdy oskar¿ony jest rzeczywistym sprawc¹ przestêpstwa, ale po odwo³aniu g³ównego dowodu, inne dowody s¹ zbyt s³abe, by wykazaæ winê oskar¿onego)45.
W orzecznictwie s¹dów podkrela siê koniecznoæ dok³adnego przeanalizowania wszystkich wyjanieñ oskar¿onego, niezale¿nie od ich rozbie¿noci z postêpowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego. Ich zmiana nie mo¿e traciæ na
wartoci przy ocenie wiarygodnoci dowodowej46. Ocena takiego dowodu powinna byæ, zgodnie z brzmieniem opisywanej zasady, swobodna, a nie dowolna47. Skrupulatnej analizie powinny zatem podlegaæ nie tylko wyjanienia oskar¿onego, ale i konfrontacja tych wyjanieñ z zeznaniami wiadków. W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego odnaleæ mo¿na pogl¹d wiadcz¹cy o tym, ¿e w przypadku rozbie¿noci w wersjach zdarzenia, nie nale¿y poprzestaæ jedynie na odczytaniu protoko³u z zeznañ, ale trzeba przeprowadziæ bezporedni dowód na
rozprawie g³ównej48. Analizy wymaga te¿ kwestia rozbie¿noci w zeznaniach,
z³o¿onych przez tego samego wiadka w postêpowaniu przygotowawczym
i w postêpowaniu jurysdykcyjnym49.
Pominiêcie takiego aspektu uniemo¿liwia rzetelne przeprowadzenie postêpowania dowodowego, co z kolei wywiera ujemny wp³yw na treæ i rodzaj
orzeczonego wyroku. Taka postawa uniemo¿liwia ponowne przeprowadzenie dowodu i przeanalizowanie prawdziwoci przedstawianych wersji wydarzeñ. Na
43
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marginesie warto zwróciæ uwagê na badania w sferze psychologii spo³ecznej,
jakie prowadzono w tym wzglêdzie. Z badañ tych wynika, ¿e amerykañscy sêdziowie w przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków za podstawê orzeczenia bezkrytycznie przyjmuj¹ zeznania wiadków, które w rzeczywistoci mog¹ byæ niezgodne z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia50. Takie faworyzowanie okrelonych dowodów rozmija siê z zasadnymi wyrokami, poprzedzonymi rzeteln¹ analiz¹ wszystkich przedstawionych w sprawie dowodów.
Realizacja omawianej zasady stanowi niejako o przysz³oci oskar¿onego.
Musi zatem podlegaæ pewnym rygorom prawnym. Dlatego te¿ ustawodawca
wprowadza normê w art. 424 k.p.k., która obliguje s¹d do wykazania, które fakty
(i z jakiego powodu) s¹d uzna³ za udowodnione, a które z dowodów nie zas³uguj¹ na uwagê51. Nie jest tu wykluczona taka sytuacja, w której s¹d odmówi wiarygodnoci w zakresie dowodów z zeznañ wiadków, a przyjmie za prawdziwe
wyjanienia oskar¿onego i bazuj¹c na takiej podstawie wyda decyzjê procesow¹52. Z drugiej strony nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nieprzeprowadzenie dowodu z wyjanieñ oskar¿onego, spowodowane wyran¹ jego odmow¹ skorzystania z takiego
prawa, w ocenie s¹du nie mo¿e uchodziæ za okolicznoæ obci¹¿aj¹c¹ ani w ¿aden
sposób wp³ywaæ na negatywn¹ ocenê oskar¿onego przez sêdziów53.
Ró¿norodnoæ dowodów istniej¹cych w ró¿nych postêpowaniach karnych
jest bezsporna, niemniej jednak kontrowersje w kwestii po³¹czenia tej zasady
z instytucj¹ uniewinnienia mo¿e wywo³aæ przyznanie siê do winy ze strony
oskar¿onego. Akt oskar¿enia, wskazuj¹cy na sprawstwo oskar¿onego, poparty
nie tylko przez oskar¿yciela, ale i przez samego oskar¿onego, zyskiwa³ czêsto
aprobatê sêdziów54. Wbrew pozorom do takiego dowodu, jakim jest przyznanie
siê do winy, podchodziæ nale¿y z du¿¹ ostro¿noci¹55. Zw³aszcza  jak podkrela
siê w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, gdy oskar¿ony ma ograniczon¹ zdolnoæ
do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postêpowaniem56. Problem rodzi siê w zakresie mo¿liwoci ferowania wyroku uniewinniaj¹cego. Niebezpieczeñstwo tkwi tu w fa³szywym samooskar¿eniu, w celu choæby takim, jak
ochrona, wed³ug mniemania oskar¿onych, osoby im najbli¿szej. Przejêcie winy
za niepope³niony przez oskar¿onego czyn przestêpczy, w zamiarze ratowania
innych, teoretycznie powinien wieñczyæ proces karny. Takie przyznanie siê do
winy mo¿e mieæ na celu np. wiadome odwrócenie uwagi od osoby sprawcy.
E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia spo³eczna. Serce i umys³, Wydawnictwo
Zysk i Spó³ka, Poznañ 1997, s. 651.
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Niekiedy fa³szywe samooskar¿enia mog¹ byæ wynikiem zaburzeñ psychicznych57. Z³o¿onoæ przyczyn przyznania siê (niekiedy do przestêpstwa, którego
przyznaj¹cy siê nie pope³ni³) mo¿e byæ tak¿e spowodowana: wadliwym sposobem przeprowadzenia czynnoci postêpowania przygotowawczego, prób¹ unikniêcia odpowiedzialnoci za inne przestêpstwo, za³amaniem siê podejrzanego
(oskar¿onego) spowodowanym zastosowaniem wobec niego tymczasowego
aresztowania58.
Trudno zatem prawid³owo oceniæ ten rodek dowodowy. Nie mo¿na przecie¿ oprzeæ decyzji procesowej wy³¹cznie na przyznaniu siê oskar¿onego do
pope³nienia zarzucanego mu czynu, zw³aszcza gdy przedstawione w sprawie
dowody tej winie przecz¹59. W literaturze przedmiotu zauwa¿yæ mo¿na dwie
przeciwstawne interpretacje dowodu, wynikaj¹cego z przyznania siê oskar¿onego do winy. Jedna interpretacja traktuje ten dowód jako specjalnej wagi (w myl
zasady confessio est regina probationum). Druga najpierw nadaje mu walor jedynie dodatkowy, uzupe³niaj¹cy inne przedstawione w sprawie dowody60.
Ocena sêdziowska przedstawionych dowodów to zagadnienie wbrew pozorom bardzo z³o¿one. Jak wykazuj¹ badania przeprowadzone przez Nancy Pennington i Reid Hastie (1990, 1992), sêdziowska ocena dowodów w znacznym
stopniu opiera siê na wybraniu i przyjêciu za wiarygodn¹ takiej wersji zdarzeñ,
która pozwala zrozumieæ wszystkie okolicznoci61. Sêdziowskie starania oscyluj¹ zatem wokó³ dopasowania najbardziej prawdopodobnej wersji zdarzeñ do
wyroku, który mog¹ orzec. Taki sposób rozumowania koreluje z przedstawianiem okolicznoci sprawy przez prawników, wybieraj¹cych czêsto uporz¹dkowan¹ wersjê zdarzeñ. Prowadzi ona do przekonania sêdziów, aby uwierzyli w wiarygodny, sekwencyjny i logiczny ci¹g wydarzeñ zawartych w prezentowanej
wersji. Drugi ze sposobów, zwany uporz¹dkowan¹ kolejnoci¹ wiadków, polega
na przes³uchaniu wiadków w celowo u³o¿onej kolejnoci, tak by ich zeznania
odnios³y efekt wiarygodnoci wersji, jednak z pominiêciem kolejno nastêpuj¹cych po sobie elementów przestêpstwa.
Psychologiczne podejcie obroñców oraz oskar¿ycieli publicznych wobec
orzekaj¹cych w sprawie sêdziów, nie pozostaje bez wp³ywu na oceny dowodów
przez tych ostatnich62. Analogiczne aspekty sêdziowskiej oceny dowodów uwidaczniaj¹ siê podczas przeprowadzania narady sêdziowskiej.
57
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Ponadto, jak podkrelaj¹ Nancy Pennington i Reid Hastie (1990), niema³y
wp³yw na koñcowy werdykt ma perswazja wiêkszoci sêdziów wobec tych, którzy s¹ odmiennego zdania. Nacisk ten mo¿e jednak przybraæ odmienny kierunek.
Zdaniem autorów tych badañ odnotowano zjawisko, w którym przysiêgli,
przyjmuj¹cy punkt widzenia mniejszoci, nie zawsze byli w stanie przekonaæ
o niewinnoci oskar¿onego, ale mogli wywrzeæ istotny wp³yw na okrelenie,
w jakim stopniu winny jest oskar¿ony63.
W polskich realiach prawnych ustawodawca umo¿liwi³ sêdziom wyra¿enie
swojego odrêbnego zdania (votum separatum) (art. 114 k.p.k.). Trudno jednak¿e
uchroniæ ka¿dego orzekaj¹cego w sprawie sêdziego przed wp³ywem innych orzekaj¹cych w sprawie sêdziów. Takie czynniki decyduj¹ czêsto nie tylko o ocenie
dowodów przez sêdziów, ale równie¿ o treci wyroku.
Sêdziowie powinni byæ pewni s³usznoci podjêtej przez nich decyzji. Powinni byæ wewnêtrznie przekonani o prawdziwoci (lub nieprawdziwoci) przebiegu zdarzenia. Owo przekonanie mieci siê w sferze intelektualnej. Przekonanie o s³usznoci decyzji procesowej i o prawid³owej ocenie dowodów prowadziæ
powinno do osi¹gniêcia pewnoci dokonania w³aciwego wyboru pod wzglêdem
logicznym, prakseologicznym, gnoseologicznym, psychologicznym i uczuciowym. Jednoczenie przekonaniom takim nie mo¿e brakn¹æ obiektywizmu.
Trudnoci powstaj¹ w sytuacji mno¿¹cych siê w sprawie w¹tpliwoci. S¹
one najczêstsz¹ przyczyn¹ rozterek, które towarzysz¹ sêdziom przy ocenie materia³u dowodowego. Sygnalizacji wymaga tak¿e problem rozbie¿noci konfrontacji przekonañ sêdziowskich z wymogami ustawodawcy, które nie zawsze wspó³graj¹ w pe³nej korelacji przyjêtych rozwi¹zañ prawnych64. Ponadto, jak podkrela siê w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, na sêdziowskie oceny wartoci
z³o¿onych zeznañ nie mo¿e mieæ wp³ywu karygodne zachowywanie siê wiadka
w czasie procesu karnego65.
Prawid³owa i rzetelna ocena dowodów nie jest zadaniem ³atwym. W praktyce wiele pogl¹dów i kierunków postêpowañ wytyczy³ S¹d Najwy¿szy, który
definitywnie nie zakaza³ odrzucenia dowodu, opartego na za³o¿eniu prawdziwoci
wyjanieñ oskar¿onego (co niekiedy jednoczenie oznacza³o potraktowanie zeznañ
wiadków jako niewiarygodnych lub ma³o istotnych dla sprawy), jeli tylko sêdziowie swe przekonanie o s³usznoci podjêtej decyzji nale¿ycie uzasadnili66.
Analizuj¹c pogl¹dy prezentowane przez Jacka R. Kubiaka, mo¿na dojæ do
konstatacji, ¿e wskazania ustawodawcy w odniesieniu do sposobu oceny dowodów przez sêdziego, nie s¹ wystarczaj¹c¹ i jedyn¹ podstaw¹ dokonywanej oceny.
Tam¿e, s. 651.
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Nie bez znaczenia jest tu osobowoæ sêdziego i ró¿ne czynniki j¹ kszta³tuj¹ce.
W swych rozwa¿aniach autor okrela decyzje s¹dowe (w tym tak¿e wyroki) jako
takie, które nie s¹ pozbawione piêtna osobowoci wyrokuj¹cego sêdziego czy
sêdziów67.
Praktyka jest najlepszym dowodem trafnoci przedstawionego pogl¹du.
Zmiana taktyki obrony, taktyki oskar¿ania czy zmiana udowodniania okrelonych elementów uzasadniona jest personalnym sk³adem sêdziowskim orzekaj¹cym w sprawie karnej68. Odpowiedni stosunek do wymagañ okrelonego sêdziego skutkowaæ mo¿e pomylnoci¹ rozprawy w odniesieniu do konkretnej strony
procesowej.
Nieprofesjonalnym, ale mo¿liwym jest ujawnienie przez sêdziego emocji
zwi¹zanych z danym procesem karnym, widocznych dla uczestników tego postêpowania69. W literaturze przedmiotu podkrela siê tak¿e wp³yw spo³ecznego
postrzegania sprawiedliwego sêdziego, którego powinny cechowaæ:
 kultura osobista,
 odwaga cywilna,
 obiektywizm,
 inteligencja,
 odpowiedzialnoæ za podjête decyzje,
 wra¿liwoæ,
 d¹¿enie do ustalenia prawdy,
 wiara w idea³y przyczyniaj¹ce siê do postêpu spo³ecznego kraju,
 refleksyjnoæ70.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o codziennych warunkach pracy sêdziego, które
mog¹ mieæ wp³yw na rodzaj i treæ orzeczonego wyroku. Jak podkrela
J.R. Kubiak, praktyka sêdziowska nacechowana jest du¿¹ emocjonalnoci¹, czêstymi sytuacjami stresowymi oraz koniecznoci¹ wykazywania siê miêdzy innymi znaczn¹ odpornoci¹ umys³ow¹, koniecznoci¹ permanentnego wartociowania przedstawianych informacji oraz umiejêtnoci¹ przyswojenia wielu nowych
informacji w krótkim czasie71. Pomimo ró¿nych osobowoci, sêdziowie powinni
oceniaæ dowody nie tylko zgodnie ze wskazaniami ustawodawcy, ale i w pe³nej
zgodnoci z w³asnym sumieniem oraz z najlepsz¹ wiedz¹ prawnicz¹. Odwo³anie
do zgodnoci wydanych orzeczeñ z w³asnym sumieniem wywnioskowaæ mo¿na
z roty lubowania sêdziów72.
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Spory na tle moralnym i prawnym73 nie pozostaj¹ bez wp³ywu na ocenê
dowodów, co z kolei jest podstaw¹ ka¿dego orzeczonego wyroku. Im bowiem
wiêksze zaanga¿owanie sêdziego w sprawê skorelowane z odpowiedni¹ rzetelnoci¹ i sumiennoci¹ w jej rozpatrywaniu, tym wiêksza szansa na s³uszny i zasadny wyrok.
Dowody s¹ fundamentem procesu karnego. Dziêki nim postêpowanie mo¿e
siê toczyæ, a zasadnoæ i sprawiedliwoæ wydanych orzeczeñ wzmacnia wiarygodnoæ do instytucji organów s¹dowych74.
2.2.3. Zasada domniemania niewinnoci

Zasada

domniemania niewinnoci oskar¿onego stanowi podstawow¹ regu³ê,
warunkuj¹c¹ pozycjê oskar¿onego w procesie karnym75. Dyrektywa ta nakazuje
traktowanie oskar¿onego jako osoby niewinnej, dopóki jego wina nie zostanie
udowodniona w trybie okrelanym przez przepisy procedury karnej76. Dodaæ
nale¿y, ¿e zasada domniemania niewinnoci uwa¿ana jest za wyraz postêpu uregulowañ prawnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w doktrynie77.
Zasada ta, której powstanie ukszta³towane zosta³o na bazie przekonañ rzymskiej jurysprudencji (wyra¿anej wówczas pod postaci¹ zasady praesumptio boni
viri), w literaturze przedmiotu ujmowana jest w czterech interpretacjach:
1. W gestii oskar¿yciela le¿y udowodnienie winy oskar¿onego, podczas gdy
ten ostatni nie ma obowi¹zku dowodzenia swej niewinnoci;
2. Wed³ug regu³ feudalnego procesu karnego to oskar¿ony, jeli zainteresowany by³ orzeczeniem wyroku uniewinniaj¹cego, musia³ wykazaæ, ¿e nie jest
sprawc¹ zarzucanego mu czynu;
3. Wed³ug wy¿ej wymienianych (w koñcowym okresie jego obowi¹zywania), jeli nie mo¿na by³o jednoznacznie stwierdziæ winy b¹d niewinnoci
oskar¿onego, wydawano wyrok poredni, który oznacza³ trzymanie oskar¿onego w stanie nieustannego podejrzenia o pope³nienie czynu zabronionego;
4. Aktualne interpretacje zasady domniemania niewinnoci opieraj¹ siê
przede wszystkim na ujêciu subiektywnym (za³o¿enie ze strony organów procesowych o niewinnoci oskar¿onego dopóki nie zostanie wydany prawomocny
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wyrok skazuj¹cy). Ujêcie obiektywne (nakaz ze strony ustawodawcy, skierowany do organów procesowych w kwestii traktowania oskar¿onego jako osoby
niewinnej dopóki nie zostanie wydany prawomocny wyrok skazuj¹cy) oraz ujêcie humanistyczne (wyra¿one w postaci sceptycznego podejcia do zarzutu, i¿ to
oskar¿ony pope³ni³ czyn zabroniony). Ujêcie to wyra¿a siê tak¿e w respektowaniu praw cz³owieka78.
Odwo³uj¹c siê do genezy zasady domniemania niewinnoci, zasadna jest
analiza przyczyny jej sformu³owania. Pojêcie domniemanie posiada wiele znaczeñ. Analizuj¹c to wyra¿enie w ujêciu potocznym mo¿na dojæ do wniosku,
i¿ oznacza ono taki sposób rozumowania, który prowadzany jest na podstawie rachunku prawdopodobieñstwa wyst¹pienia kolejno po sobie pewnych
faktów.
Sêdzia, który, z powodu braku innych dowodów, zwykle myli w przedstawionym ni¿ej toku:
 po pierwsze, bierze pod uwagê fakty, które niew¹tpliwie zosta³y ju¿ udowodnione,
 po drugie, bada wzajemn¹ korelacjê przedstawionych faktów,
 po trzecie, eliminuje element przypadku, który zak³óci³by logiczne powi¹zanie ze sob¹ wspomnianych faktów79.
Warto zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca nie daje sêdziemu wyboru co do bezwzglêdnego odrzucenia albo przyjêcia za pewnik zasady domniemania niewinnoci. Organy procesowe, dopóki nie zostanie wydany prawomocny wyrok skazuj¹cy, zobligowane s¹ przez ustawodawcê do przestrzegania tej zasady, co tym
samym uniemo¿liwia im za³o¿enie nierespektowania jej.
Fundamentalny problem z respektowaniem zasady domniemania niewinnoci powstaæ mo¿e w odniesieniu do wyrokuj¹cych w sprawie sêdziów. Na intryguj¹c¹ sprzecznoæ sêdziowskich myli w momencie prowadzenia rozprawy karnej zwraca w swych rozwa¿aniach uwagê Mieczys³aw Szerer. Autor ten jest
zdania, ¿e jako pierwsze do wiadomoci sêdziego docieraj¹ oskar¿ycielskie
argumenty prokuratora. Sêdzia nie mo¿e pochwaliæ oskar¿onego, jeli jest on
faktycznym sprawc¹ czynu zabronionego. Jednoczenie nie mo¿e wy³¹czyæ ze
swej wiadomoci niewygodnej w takich wypadkach zasady domniemania niewinnoci, jak równie¿ nie mo¿e on bez dog³êbnej analizy przedstawionych dowodów zbyt pochopnie orzec wyroku. W dokonaniu rzetelnej analizy przeszkadza tak¿e, jak wynika z rozwa¿añ autora, nadmierny czynnik emocjonalny
78
£. Woniak, Zasada domniemania niewinnoci. Zagadnienia podstawowe, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwañ wspó³czesnoci. Ksiêga ku czci profesora S. Waltosia, red. J. Czapska, A. Gaberle, A. wiat³owski, A. Zoll, PWN, Warszawa 2000, s. 354 i n., cyt. za: S. Walto,
Proces karny , s. 243; T. Grzegorczyk, J. Tylman, dz. cyt., s. 126127.
79
A. Kunicki, Domniemania w prawie rzeczowym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1969,
s. 89.

73

u sêdziego, który na czas rozprawy powinien ust¹piæ konkretnej i sprawiedliwej
ocenie dowodów80.
Zasada domniemania niewinnoci jest o tyle istotna, ¿e zosta³a ujêta nie
tylko w przepisie art. 5 k.p.k., ale i w art. 42. ust. 2 Konstytucji RP oraz w aktach
prawa miêdzynarodowego (art. 6 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka). Jej funkcjonowanie uwidacznia³o siê wraz z pocz¹tkiem procesu karnego.
Zasada ta obowi¹zuje od pocz¹tku trwania postêpowania karnego, a zatem istnieje tak¿e w postêpowaniu przygotowawczym. St¹d te¿ domniemanie niewinnoci
funkcjonuje od momentu, w którym podejrzanemu przedstawione s¹ zarzuty81.
Niemniej jednak kontrowersyjnym jest fakt realizacji zasady domniemania
niewinnoci oskar¿onego przez przedstawicieli organów cigania, albowiem
przedstawiaj¹c podejrzanemu zarzuty, s¹ oni przekonani o jego sprawstwie82.
Z drugiej strony przedstawiciele organów procesowych, prokuratorzy i inne
uprawnione podmioty, nie maj¹ jasno przedstawionego wymogu zachowywania
przez ca³y czas postêpowania wewnêtrznego przekonania o niewinnoci oskar¿onego. Nie oznacza to, ¿e maj¹ zaniedbaæ traktowania oskar¿onego jak osoby
niewinnej83.
Wszyscy uczestnicy procesu karnego zobowi¹zani s¹ do przestrzegania tej
dyrektywy, a z kolei to rodzi wiele konsekwencji. Nastêpstwa domniemania
niewinnoci odnosz¹ siê do formalnego ciê¿aru dowodowego (onus probandi),
czyli obowi¹zku dowodzenia (takiego obowi¹zku nie posiada oskar¿ony)84.
Oskar¿ony nie musi sk³adaæ obci¹¿aj¹cych go wyjanieñ, lecz powinien uwzglêdniæ fakt, ¿e s¹d nie zawsze przychylnie oceni jego wersjê wydarzeñ, co nie
oznacza przerzucenia na oskar¿onego odpowiedzialnoci za dostarczenie dowodów na sw¹ niewinnoæ85. Wykazanie winy oskar¿onego (b¹d jej braku) powinno odbywaæ siê w sposób obiektywny, a jego ewentualne skazanie musi byæ
oparte na dowodach niebudz¹cych w¹tpliwoci86. Kolejn¹ konsekwencj¹ jest
wynikaj¹ca z omawianej zasady regu³a in dubio pro reo. Zasada ta ma zastosowanie w sytuacji, gdy organ procesowy wyczerpie wszelkie dostêpne rodki, za
pomoc¹ których mo¿na usun¹æ w¹tpliwoci (chyba, ¿e te czynnoci nie odnios¹
M. Szerer, Kultura i prawo, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 162165.
B. Bieñkowska, P. Kruszyñski, C. Kulesza, P. Piszczek, dz. cyt., s. 54: (art. 313 § 1 k.p.k.
 w ledztwie; art. 325 g § 1 k.p.k.  w dochodzeniu sporz¹dza siê postanowienie o przedstawieniu
zarzutów, jeli podejrzany jest zatrzymany lub tymczasowo aresztowany), jak równie¿ od momentu
przes³uchania w charakterze podejrzanego nawet, gdy takie postanowienie nie zosta³o jeszcze wydane (art. 380 § 2 k.p.k. i art. 325g § 1 i 2 k.p.k.).
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rezultatu)87. Ponadto wobec oskar¿onego mog¹ zostaæ zastosowane wszelkie
rodki przymusu bezporedniego ( w tym tymczasowe aresztowanie). Warto zauwa¿yæ, ¿e w doktrynie istnieje spór dotycz¹cy zastosowania zasady domniemania niewinnoci z jednoczesnym tymczasowym aresztowaniem, które sugeruje
winê (nie za niewinnoæ) oskar¿onego88.
Nastêpstwa zasady domniemania niewinnoci oskar¿onego s¹ nie bez znaczenia w kwestii uniewinniania. Rezultatem wynikaj¹cym z tej¿e jest koniecznoæ orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego wobec obalenia oskar¿ycielskiej tezy
z aktu oskar¿enia, jak te¿ z powodu niedostatecznego wyjanienia wszelkich
okolicznoci sprawy89. Nale¿y podzieliæ zatem s³uszn¹ uwagê Katarzyny Girdwoyñ, ¿e w opozycji do zasady domniemania niewinnoci uznaæ nale¿y namawianie oskar¿onego do z³o¿enia wniosku o dobrowolne poddanie siê karze, czy
do poparcia tezy prokuratora dotycz¹cej skazania oskar¿onego90.
Podsumowuj¹c te rozwa¿ania, warto zwróciæ uwagê na to, ¿e nawet prawomocne uniewinnienie oskar¿onego nie zawsze pozwala mu na nieskrêpowany
powrót do wolnej rzeczywistoci. Je¿eli oskar¿ony zosta³ ju¿ przedwczenie os¹dzony na ³amach prasy trudno mu odkleiæ przypiêt¹ etykietê.
W literaturze przedmiotu podkrela siê praktyki mediów, które w celu poprawienia ogl¹dalnoci (poczytalnoci) naruszaj¹ w sposób bezwzglêdny zasadê
domniemania niewinnoci oraz wytyczne prawa prasowego91.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e nawet wiarygodnoæ podawanych przez media
informacji, wzbudza czêsto negatywne emocje spo³eczeñstwa wobec oskar¿onego. Przyczyn¹ takiej dezaprobaty jest prawdopodobnie fakt, ¿e wiêkszoæ wiadomoci dotycz¹cych przebiegu postêpowañ karnych, dziennikarze uzyskuj¹ od
policji i prokuratury, w których najwiêkszy nacisk po³o¿ony jest na uzyskanie
dowodów obci¹¿aj¹cych92.
Kontrowersyjnoæ stosowania zasady domniemania niewinnoci wzbudza
fakt, i¿ z jednej strony organy procesowe obowi¹zane s¹ do traktowania oskar¿onego jako niewinnego do czasu wydania prawomocnego wyroku skazuj¹cego
albo umarzaj¹cego postêpowanie, z drugiej za ich dzia³alnoæ (w szczególnoci
dzia³alnoæ organów dochodzeniowo- ledczych) prowadzi w wiêkszoci przypadków do udowodnienia winy. Daleko id¹c¹ s³usznoæ pogl¹dów wyra¿a w tej
kwestii Piotr Kruszyñski, który stwierdza, ¿e nie powinno zak³adaæ siê niewinnoci oskar¿onego, a przyj¹æ jedynie nale¿y istnienie okolicznoci wiadcz¹cych
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na niekorzyæ oskar¿onego. Nie mo¿na oceniaæ oskar¿onego jako winnego, gdy¿
takiej oceny dokonaæ mo¿e jedynie s¹d, który sw¹ decyzjê obwieci w postaci
wyroku skazuj¹cego, umarzaj¹cego postêpowanie, warunkowo umarzaj¹cego postêpowanie albo uniewinniaj¹cego. Autor ten podkrela tak¿e, i¿ wniesienie aktu
oskar¿enia przez oskar¿yciela nie oznacza jeszcze, ¿e oskar¿ony jest faktycznym
sprawc¹ zarzucanego mu czynu93.
Z kolei Piotr Hofmañski w swych rozwa¿aniach posuwa siê jeszcze dalej,
bowiem podkrela, ¿e brak wyroku skazuj¹cego implikuje do stosowania zasady
domniemania niewinnoci (oskar¿ony jest niewinny w oczach prawa). Na tej
podstawie oskar¿ony zachowuje mo¿liwoæ prawa do milczenia, a organ procesowy  w przypadku braku pewnoci co do okolicznoci zdarzenia  zobligowany jest do zastosowania zasady in dubio pro reo94.
Przyjmuj¹c za³o¿enia zaproponowane przez P. Kruszyñskiego, nie trudno
wywieæ jakie funkcje pe³ni zasada domniemania niewinnoci. W odniesieniu do
instytucji uniewinnienia przedstawiaj¹ siê one nastêpuj¹co:
1. Funkcja gwarancyjna (polega na podkreleniu szczególnej roli procesowej, jak¹ w procesie karnym pe³ni oskar¿ony);
2. Funkcja ochronna, której zastosowanie zwiêksza szansê oskar¿onego, ¿e
nie zostanie wydany wobec niego wyrok skazuj¹cy albo wyrok umarzaj¹cy postêpowanie, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona na podstawie dostatecznych dowodów (przy pe³nej realizacji zasady prawdy materialnej);
3. Funkcja kompensacyjna (polega na respektowaniu zasad kontradyktoryjnoci i równouprawnienia stron);
4. Funkcja aktywizacyjna, której adresatami s¹ przede wszystkim organy
procesowe. Priorytetowym ich zadaniem jest podejmowanie nieustannego trudu
w dochodzeniu do ustalenia rzeczywistego przebiegu zdarzenia przestêpnego95.
Wa¿nym przejawem zasady domniemania niewinnoci jest tak¿e odst¹pienie
oskar¿yciela publicznego od oskar¿enia, gdy przewód s¹dowy wyka¿e, ¿e podtrzymywanie tezy oskar¿enia przestaje byæ zasadne. Równie istotne jest tak¿e wniesienie przez oskar¿yciela publicznego rodka odwo³awczego na korzyæ
oskar¿onego96. Obydwie przedstawione sytuacje mog¹ skutkowaæ wydaniem
wyroku uniewinniaj¹cego.
Realizacja zasady domniemania niewinnoci zak³ada nadto, ¿e nie jest zasadne wnoszenie aktu oskar¿enia w przypadku braku podstaw do jego sformu³owania. Ustawodawca, wprowadzaj¹c tê zasadê, zak³ada, i¿:
P. Kruszyñski, Zasada domniemania niewinnoci w polskim procesie karnym, Rozprawy
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 aby wnieæ akt oskar¿enia musz¹ istnieæ poszlaki lub dowody wskazuj¹ce
na sprawstwo podejrzanego,
 musi istnieæ podstawa zarówno faktyczna, jak i prawna, która pozwoli
oskar¿ycielowi realizowaæ obronê tezy aktu oskar¿enia przed s¹dem,
 musi istnieæ gwarancja rzetelnoci prowadzenia czynnoci w postêpowaniu przygotowawczym,
 s¹d zobligowany jest wydaæ wobec oskar¿onego wyrok skazuj¹cy, gdy
jego wina zosta³a dostatecznie udowodniona i znajduje potwierdzenie w materiale dowodowym97.
Konkluduj¹c, jeli oskar¿ony zosta³ uniewinniony, powinien byæ traktowany
zgodnie ze wskazaniami z wyroku s¹dowego. Pozaprocesowym rezultatem zasady domniemania niewinnoci oskar¿onego jest nakaz traktowania go jako osoby
niewinnej98.
Istnienie zasady domniemania niewinnoci chroni oskar¿onego przed negatywnymi konsekwencjami, w tym przed przedwczesnymi os¹dzeniami i negatywnymi opiniami. Obalenie tego¿ domniemania nastêpuje dopiero w wyniku prawomocnego wyroku s¹dowego99. Przemylenia wymagaj¹ zatem kontrowersyjne
pogl¹dy M. Szerera. Autor ten twierdzi, ¿e istnienie zasady in dubio pro reo
pozbawione jest oczywistego sensu. Zbêdne jest bowiem ustalanie zasady domniemania niewinnoci, gdy¿ cele, dla których zasada ta zosta³a sformu³owana, zosta³y
wpisane w zakres procesu karnego, nie ma zatem ani potrzeby, ani koniecznoci
dublowania pewnych uregulowañ100. Akcentowanie tej zasady nie stanowi apelu
ustawodawcy skierowanego do sêdziów, którzy mimo pewnych uprzedzeñ, pamiêtaæ musz¹ o sprawiedliwym wyrokowaniu. Praktyka s¹dowa, choæ ma ró¿ne oblicza, czêsto urzeczywistnia tê jedn¹ z wa¿niejszych dla oskar¿onego gwarancji,
czego znacz¹cym efektem s¹ miêdzy innymi wyroki uniewinniaj¹ce.
2.2.4. Zasada in dubio pro reo

Wed³ug zasady in dubio pro reo, niedaj¹ce siê usun¹æ w¹tpliwoci nale¿y roz-

strzygaæ na korzyæ oskar¿onego (art. 5 § 2 k.p.k.). W gestii organu s¹dowego
le¿y przede wszystkim kwestia usuniêcia wszelkich w¹tpliwoci, zwi¹zanych
z okolicznociami czynu przestêpnego. Wspomniane w¹tpliwoci mog¹ odnosiæ
siê b¹d do kwestii dowodowych, lub te¿ prawnych101.
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W literaturze przedmiotu podkrelenia wymaga fakt, ¿e opisywan¹ zasadê
nale¿y stosowaæ po wykorzystaniu wszelkich gwarantowanych przez prawo
rodków prawnych102. Stanowisko judykatury znajduje tu swoje odzwierciadlenie w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego103. Wyranie akcentuje siê tu koniecznoæ stosowania zasady in dubio pro reo jedynie w przypadkach ostatecznych,
gdy zaistnia³ych w sprawie w¹tpliwoci nie mo¿na w ¿aden racjonalny sposób
wyt³umaczyæ. Nale¿y siê zgodziæ z P. Kruszyñskim, postuluj¹cym s³usznoæ zasady in dubio pro reo, nie tylko do kwestii winy, ale równie¿ w odniesieniu do
warunków dopuszczalnoci procesu karnego. Trudno odmówiæ racji autorowi,
zw³aszcza gdy ryzyko ewentualnego b³êdu w zakresie choæby dopuszczalnoci
procesu ponosi³by oskar¿ony104. P. Kruszyñski podaje przyk³ad niedorzecznego
uznania za sprawiedliwy wyroku skazuj¹cego, bez pewnego ustalenia up³ywu
terminu karalnoci przestêpstwa105. Regu³a in dubio pro reo powinna zatem mieæ
zastosowanie do wszystkich sytuacji, z których wyeliminowanie w¹tpliwoci
staje siê niemo¿liwe106.
Prawna konstrukcja zasady in dubio pro reo oparta jest na za³o¿eniu, i¿
zasada ta nie odnosi siê do oceny przedstawionych w sprawie dowodów, ale staje
siê ona regu³¹ rozstrzygania. Przyjmuj¹c przedstawione za³o¿enie, trudno nie
zgodziæ siê z P. Kruszyñskim, który odnosi zasadê in dubio pro reo do niewiedzy
organów procesowych w odniesieniu do danej okolicznoci zdarzenia107. Ta niewiedza ma swoje prawne konsekwencje. Organ procesowy przyjmuje na siebie
ryzyko ewentualnego b³êdu przy interpretacji zdarzenia, chroni¹c tym samym
oskar¿onego od konsekwencji ponoszenia takiego ryzyka108. Podobna interpretacja powinna znaleæ zastosowanie w przypadku przyjêcia wniosku dowodowego
obroñcy (albo samego oskar¿onego) na okolicznoæ udowodnienia niewinnoci
oskar¿onego.
Zgodnie z wymogami ustawodawcy, korzystniej jest przyj¹æ wspomniany
wniosek dowodowy, po czym z ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ prawdziwoæ dowodu
odci¹¿aj¹cego ni¿ uznaæ za wi¹¿¹ce w¹tpliwoci w zakresie nieustalenia pewnej
okolicznoci zdarzenia. Obydwa zaprezentowane rozwi¹zania, choæ podobne
w swych skutkach, nie s¹ ze sob¹ to¿same. Stwierdzenie niewinnoci oskar¿onego, oparte na przeprowadzonym wiarygodnie dowodzie odci¹¿aj¹cym, pozwala
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Wy¿szej Szko³y Handlu i Prawa im. Ryszarda £azarskiego w Warszawie, Warszawa 2003, s. 301.
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na uznanie z ca³¹ pewnoci¹, i¿ oskar¿ony czynu zabronionego nie pope³ni³.
Natomiast przyjêcie domniemania niewinnoci oskar¿onego jedynie na podstawie upowa¿nienia wynikaj¹cego z zasady in dubio pro reo, w przypadku, gdy
dowód odci¹¿aj¹cy by³ mo¿liwy do przeprowadzenia, jest nie tylko powa¿nym
zaniedbaniem ze strony organów procesowych, ale równie¿ niew³aciwym skorzystaniem z tej zasady109.
W odniesieniu do wyroków skazuj¹cych, w których kara zostaje wymierzona w granicach górnego ustawowego zagro¿enia, rzetelnego uzasadnienia, opartego na dowodach obci¹¿aj¹cych, wymaga fakt wymierzenia surowej kary. Tylko
konsekwentne stosowanie zasady in dubio pro reo uczyniæ mo¿e proces (przynajmniej w za³o¿eniu) procesem sprawiedliwym.
Nie jest tak¿e dopuszczalna interpretacja, umo¿liwiaj¹ca przyjêcie za dowód
obci¹¿aj¹cy sprzecznych ze sob¹ wyjanieñ oskar¿onych110, podobnie jak zasada
domniemania niewinnoci, która stosowana jest w ca³ym procesie karnym. Stosowanie zasady in dubio pro reo uwidacznia siê na etapie postêpowania przygotowawczego, w momencie podjêcia przez prokuratora decyzji dotycz¹cej zasadnoci wniesienia aktu oskar¿enia albo sporz¹dzenia postanowienia o umorzeniu
postêpowania111.
W odniesieniu do przemówieñ koñcowych zasada in dubio pro reo powinna
znaleæ odzwierciedlenie nie tylko w mowach obroñców, ale tak¿e w przypadku
wyst¹pieñ oskar¿ycielskich. Prokurator powinien postulowaæ o wymierzenie
oskar¿onemu surowszej kary, jedynie gdy popiera tezê aktu oskar¿enia i ma
wewnêtrzne przekonanie o zasadnoci wymierzenia kary surowszej112. Brak takiego przekonania nale¿y zaakcentowaæ w mowie koñcowej, a wyra¿one w¹tpliwoci powinny znaleæ swoje odzwierciedlenie albo w wyroku uniewinniaj¹cym, umarzaj¹cym postêpowanie lub w wyroku skazuj¹cym, ale o ³agodniejszym
wymiarze kary.
W odniesieniu do wskazañ ustawodawcy s¹d nie jest zwi¹zany odst¹pieniem
oskar¿yciela publicznego od oskar¿enia. Takie odst¹pienie bowiem nie wi¹¿e
s¹du (art. 14 § 2 k.p.k.). Przemówienie koñcowe powinno byæ wyrazem podsumowuj¹cym stanowisko zarówno oskar¿yciela, jak i obroñcy113. Dok³adnej analizy ze strony s¹du wymaga kwestia argumentacji przemawiaj¹cej zarówno za
uniewinnieniem, jak i za skazaniem.
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Im wiêcej w¹tpliwoci, tym wiêksze prawdopodobieñstwo wydania wyroku
uniewinniaj¹cego, poniewa¿ a contrario wykazanie dowodów winy obliguje s¹d
do wydania wyroku skazuj¹cego114. St¹d te¿, by wyrok uniewinniaj¹cy by³
w pe³ni sprawiedliwy, nie nale¿y odwo³ywaæ siê zbyt czêsto do tej zasady. Pochopne przekrelenie próby pe³nego udowodnienia okolicznoci danej sprawy
prowadziæ mo¿e do nadmiernego wzrostu niezasadnych wyroków uniewinniaj¹cych w przypadkach, w których powinien byæ wyrok skazuj¹cy.
Taka praktyka zosta³a skrytykowana przez S¹d Najwy¿szy115. W jego
orzecznictwie postulowany jest pogl¹d, ¿e zbyt pobie¿na analiza materia³u dowodowego dokonana przez s¹d nie uprawnia orzekaj¹cych w sprawie sêdziów
do odwo³ania siê do zasady in dubio pro reo116. Przesadnym, w kwestii ferowania wyroków uniewinniaj¹cych, by³oby uznanie ka¿dej zmiany wyjanieñ oskar¿onego za powstanie nowych w¹tpliwoci.
S³usznie zauwa¿a Zdzis³aw Muras, ¿e jednoczenie nale¿y zgodziæ siê
z S¹dem Najwy¿szym, który w jednym ze swych wyroków wskaza³, ¿e gdyby
ka¿d¹ zmianê wyjanieñ oskar¿onego, choæby by³a ona zupe³nie nieprzekonywuj¹ca w wietle innych dowodów, traktowaæ jako stwarzaj¹c¹ «nie daj¹ce siê
usun¹æ w¹tpliwoci», doprowadzi³oby to do zaprzepaszczenia zasady swobodnej
oceny dowodów na rzecz takiej oceny («legalnej»), która niejako a priori zak³ada³aby koniecznoæ oparcia ustaleñ na niewiarygodnych nawet wyjanieniach
oskar¿onego, co by³oby oczywistym absurdem117.
S³uszne s¹ te¿ uwagi Krzysztofa Woniewskiego, który analizuje kwestiê
dopuszczalnoci uwzglêdnienia wniosku dowodowego, albo te¿ oddalenia takiego wniosku (art. 170 § 1 pkt 2 i 3 k.p.k.) w odniesieniu do zastosowania zasady
in dubio pro reo. Autor podkrela bowiem, ¿e w przypadku niepewnoci organu
procesowego co do uwzglêdnienia albo nieuwzglêdnienia takiego wniosku, odnieæ nale¿y siê do zaaprobowania i przyjêcia wniosku dowodowego, gdy¿ wymaga tego zastosowanie przedmiotowej zasady118.
Rozpoznanie takiego wniosku dowodowego implikowaæ mo¿e wydanie wyroku skazuj¹cego albo wyroku uniewinniaj¹cego.
Interesuj¹cy pogl¹d na polu interpretacji zasady in dubio pro reo, (co nie jest
bez znaczenia dla czêstotliwoci wydawania wyroków uniewinniaj¹cych) prezentuje J.R. Kubiak. Autor sugeruje, ¿e prokurator jest poniek¹d decydentem
w kwestii wydania wyroków skazuj¹cych, który ogranicza tym samym ferowanie
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wyroków uniewinniaj¹cych. O ile zatem s¹d, powo³uj¹c siê na piêtrz¹ce siê
w danej sprawie w¹tpliwoci, mo¿e zdecydowaæ o wydaniu wyroku uniewinniaj¹cego, o tyle w zamyle prokuratora w¹tpliwoci w danej sprawie nie wystêpuj¹
(albo s¹ w znacznym stopniu ograniczone), skutkiem czego spodziewa siê wydania przez s¹d wyroku skazuj¹cego. Efektem takiego mylenia jest wniesienie do
s¹du aktu oskar¿enia.
Na bazie tych rozwa¿añ zasadne wydaje siê pytanie: co wp³ywa w najwiêkszym stopniu na orzekanie wyroków uniewinniaj¹cych? Z wniosków sformu³owanych przez J.R. Kubiaka wynika koniecznoæ rozwa¿ania sposobu prowadzenia postêpowañ przygotowawczych i oceny stopnia ich efektywnoci. Z drugiej
strony, jak sugeruje autor, postêpowanie przygotowawcze ma odzwierciedlaæ
jedynie pewien szkic obrazu winy oskar¿onego, na poparcie czego maj¹ s³u¿yæ
zgromadzone w sprawie dowody. Przydatnoæ przedstawionych dowodów oceniæ
powinni sêdziowie, którzy maj¹ wiadomoæ, ¿e nies³usznie wydany wyrok
(uniewinniaj¹cy czy skazuj¹cy) obarcza b³êdem nie organy postêpowania
przygotowawczego, a organy s¹dowe. Pomocna w takich wypadkach staje siê
zasada in dubio pro reo. Zbyt pochopne jej stosowanie zwiêksza ryzyko podjêcia
b³êdnej decyzji sêdziowskiej. Z drugiej strony nieefektywnoæ polityki zwalczania przestêpczoci przez organy dochodzeniowo- ledcze pozbawia sêdziów
komfortu pobie¿nego analizowania sprawy i poparcia tezy prezentowanej w akcie oskar¿enia. Jednoczenie trafnoæ spostrze¿eñ prokuratorskich i odmiennoæ
interpretacji przedstawionych dowodów, dokonanej przez orzekaj¹cych w sprawie sêdziów, prowadziæ mo¿e zarówno do nietrafnego wyroku, jaki do tuszowania wysi³ków oraz prawid³owych wniosków wysnutych przez prokuratorów (co
do wykazania winy sprawcy).
W¹tpliwoci potêgowaæ mog¹ tak¿e czynniki niezale¿ne od organów procesowych. Zmiana treci zeznañ czy wyjanieñ ujawniona w trakcie rozprawy
mo¿e w znacznym stopniu przyczyniæ siê do zmiany pocz¹tkowego za³o¿enia
oskar¿yciela. Na kanwie tych rozwa¿añ trudno pomin¹æ problematykê, poruszon¹ przez J.R. Kubiaka, który zwraca uwagê na spo³eczny wydwiêk wyroków
uniewinniaj¹cych. Wed³ug konkluzji autora, znaczna liczba takich wyroków zachwiaæ mo¿e spo³eczne poczucie bezpieczeñstwa i wzmóc niewiarê w skutecznoæ dzia³añ podjêtych przez organy cigania. Z kolei du¿a liczba wyroków
skazuj¹cych wzbudza nadzieje spo³eczeñstwa co do efektywnoci pracy organów
dochodzeniowo-ledczych i umacnia wiarê w sprawiedliwoæ wyroków119.
Wola wzbudzenia zaufania przez organy procesowe nie mo¿e uniemo¿liwiaæ
(albo ograniczaæ) wydawania wyroków uniewinniaj¹cych, gdy ich wydanie jest
niezbêdne i zasadne. Tym samym pomijaæ nie mo¿na niedaj¹cych siê wyjaniæ
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w¹tpliwoci, które interpretowaæ nale¿y, zgodnie z zamys³em ustawodawcy, zawsze na korzyæ oskar¿onego. Jednoczenie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e powstaj¹ce
w danym postêpowaniu karnym w¹tpliwoci dotyczyæ mog¹ tak¿e zakresu prawa
procesowego. Pole tych w¹tpliwoci oscylowaæ bêdzie wokó³ wystêpowania
przes³anek procesowych o charakterze formalnym ( b¹d ich braku), uchybieñ
(b¹d ich braku), wystêpowania okolicznoci (b¹d ich brak), na podstawie których nast¹piæ powinno wznowienie postêpowania120. Te wszystkie w¹tpliwoci
nale¿y wyjaniæ przed wydaniem wyroku, bowiem ich obecnoæ (b¹d nie) wp³yn¹æ mo¿e w stopniu znacznym na rodzaj i treæ orzeczonego wyroku. Zasada in
dubio pro reo zazwyczaj ma tak¿e nieco szersze zastosowanie. Fundamentalny
jest ustawowy obowi¹zek wydania wyroku uniewinniaj¹cego w przypadku namna¿aj¹cych siê w¹tpliwoci i niewykazania w stopniu dostatecznym winy
oskar¿onego. Zasada domniemania niewinnoci znajduje swoje odzwierciedlenie
tak¿e w kwestii w¹tpliwoci, co do poszczególnych elementów zdarzenia, nawet
gdy wina oskar¿onego w zakresie pope³niania czynu zabronionego jest w danym
przypadku bezsporna.
S³uszny pogl¹d wyra¿a M. Lipczyñska, która zwraca uwagê na fakt, ¿e
w¹tpliwoci przy wyrokowaniu powinno siê interpretowaæ na korzyæ oskar¿onego nawet wtedy, gdy nie dotycz¹ one ustaleñ co do sprawstwa oskar¿onego121.
Odrêbnej analizy wymagaj¹ rozwa¿ania Filipa Rosengartena, który, powo³uj¹c siê na orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, zwraca uwagê na wynikaj¹c¹ z zasady in dubio pro reo, zasadê in dubio mitius. Rozbie¿noæ sêdziowskich pogl¹dów
na sprawê, implikuje koniecznoæ wybrania takiego werdyktu, który oka¿e siê
dla sprawcy naj³agodniejszy122. Szczególnie jest to wa¿ne, gdy w¹tpliwoci te
dotyczyæ bêd¹ niemo¿noci ustalenia, czy sprawca dzia³a³ w charakterze sprawcy kierowniczego, wspó³sprawcy, pod¿egacza lub pomocnika123. Przyjêcie takiej
zasady przy ferowaniu wyroku zwiêksza szansê na orzeczenie wyroku uniewinniaj¹cego.
Interesuj¹c¹ analizê przydatnoci zasady in dubio pro reo przeprowadzi³
P. Kruszyñski. Autor czyni trafn¹ uwagê, ¿e o wiele korzystniejsza dla oskar¿onego jest sytuacja, w której przedstawione dowody prezentuj¹ go w korzystnym
wietle, wykazuj¹c tym samym niewinnoæ tego ostatniego, ni¿ sytuacja, w której
na podstawie dowodów nie mo¿na stwierdziæ kim jest sprawca czynu zabronionego. St¹d te¿ na podstawie zasady in dubio pro reo, w¹tpliwoci interpretowane
s¹ na korzyæ oskar¿onego. P. Kruszyñski s³usznie zauwa¿a, ¿e wprawdzie ustawodawca nie wprowadzi³ instytucji uniewinnienia drugiej klasy (czyli orzeczonego
P. Kruszyñski, Zakres obowi¹zywania regu³y , s. 71 80.
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z powodu zbyt wielu w¹tpliwoci w danej sprawie), jednak¿e okolicznoci bezsprzecznie przemawiaj¹ce na korzyæ oskar¿onego, wzmacniaj¹ spo³eczn¹ opiniê
o jego niewinnoci124.
Godnym uwagi przejawem zasady domniemania niewinnoci jest tak¿e
przyznane oskar¿onemu prawo do ostatniego s³owa. Przed wydaniem orzeczenia
oskar¿ony raz jeszcze (przy za³o¿eniu, ¿e skorzysta³ z przys³uguj¹cego mu prawa
do z³o¿enia wyjanieñ), lub po raz pierwszy (jeli nie skorzysta³ z tego prawa)
mo¿e przedstawiæ swoje koñcowe stanowisko, czy te¿ skomentowaæ dotychczas
przedstawione dowody. W ramach tego uprawnienia oskar¿ony mo¿e do samego
koñca wykazywaæ dowody na swoj¹ niewinnoæ125.
Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e szczere wyjanienia oskar¿onego okrelane s¹ przez organy dochodzeniowo-ledcze mianem sygna³u, poniewa¿
(zw³aszcza w trakcie trwania postêpowania przygotowawczego) narzucaj¹ koniecznoæ sprawdzenia prawdomównoci oskar¿onego126. Natomiast w sytuacji,
gdy zostan¹ one wyartyku³owane dopiero w trakcie trwania przewodu s¹dowego
i wykazuj¹, ¿e oskar¿ony nie jest sprawc¹ zarzucanego mu czynu, skutkuj¹ wyrokiem uniewinniaj¹cym.
Gwarancje praw oskar¿onego nie mog¹ zniweczyæ wysi³ków organów procesowych, polegaj¹cych na permanentnym d¹¿eniu do ustalenia faktycznego przebiegu zdarzenia. Ta, jak j¹ okrela M.S. Strogowicz, prawda s¹dowa powinna
stanowiæ odzwierciedlenie zdarzenia, które zaistnieje nie tylko w przekonaniu
orzekaj¹cych w sprawie sêdziów, ale która ma nie pozostawiaæ cienia w¹tpliwoci
zarówno u uczestników postêpowania, jak i u procesowej publicznoci127.
Istotn¹ rolê zasady in dubio pro reo uzasadnia analiza przypadku, w którym
ustawodawca nie wprowadzi³by tej regu³y do zasad procesu karnego. Gdyby
w¹tpliwoci interpretowano na niekorzyæ oskar¿onego niew¹tpliwie liczba wydawanych wyroków uniewinniaj¹cych uleg³aby znacznemu zmniejszeniu. Nies³uszne skazanie niesie za sob¹ dolegliwe konsekwencje, bowiem tak skazany
nara¿ony jest na same trudnoci, co ten, który na wyrok skazuj¹cy faktycznie
zas³u¿y³. Wród tych¿e najbardziej dotkliwe dotycz¹: rozpadu rodziny, przyczynienia siê do znacznego uszczuplenia dochodów rodziny skazanego, trudnoci
we wzajemnych kontaktach z dzieæmi itp.128
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Przekonanie sêdziów co do istoty winy albo niewinnoci oskar¿onego
w danej sprawie karnej musi przede wszystkim opieraæ siê na czynnikach subiektywnych (czego nie jest w stanie wyeliminowaæ ¿aden sêdzia) i czynnikach
obiektywnych. Do sêdziowskiej pewnoci dochodzi siê zazwyczaj opieraj¹c siê
na rozumowaniu redukcyjnym, polegaj¹cym na eliminacji poszczególnych zaprezentowanych wersji zdarzenia, które nie odzwierciedlaj¹ faktycznego przebiegu zajcia. Dochodz¹c do jedynej, najbardziej prawdopodobnej wersji zdarzenia, sêdziowie uznaj¹ cel swojego rozumowania (art. 2 § 2 k.p.k.) za osi¹gniêty.
Ta sêdziowska pewnoæ jest jednak nieporównywalna do niepodwa¿alnej pewnoci matematycznej. Niewyjanienie wszystkich okolicznoci sprawy stanowi
fundamentaln¹ przyczynê powstawania w¹tpliwoci. Niekiedy wnioski koñcowe
rozumowañ sêdziowskich ugruntowane zostaj¹ na podstawie poszlak, co wprawdzie nie wyklucza mo¿liwoci orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego, ale zaostrza
kryteria w zakresie uzasadnienia podjêtej przez sêdziów decyzji. W takim przypadku istnienie w¹tpliwoci jest zazwyczaj zrozumia³e. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e w¹tpliwoci dotyczyæ mog¹ nie tylko kwestii zawinienia (b¹d jego braku)
ze strony oskar¿onego, ale i oscyluj¹ tak¿e w zakresie zasadnego wymiaru kary
w przypadku wydania wyroku skazuj¹cego (in dubio mitius)129.
Zasada ta w³aciwie rozumiana i stosowana przez uczestników postêpowania, przyczyniæ siê mo¿e w stopniu znacznym do sprawiedliwych wyroków zarówno tych uniewinniaj¹cych, jak i skazuj¹cych.
2.2.5. Zasada prawa do obrony

Zasada prawa do obrony charakteryzuje siê przywilejem oskar¿onego, polega-

j¹cym na mo¿liwoci korzystania z fachowej pomocy obroñcy, jak równie¿
umo¿liwia mu przedstawienie swojej wersji wydarzeñ przed stawianymi mu zarzutami130. Dyrektywa ta, skodyfikowana w art. 6 k.p.k., cile koresponduje
z art. 42 ust. 2 Konstytucji, a obydwie wskazane normy analizowane jednoczenie podkrelaj¹ prawo do podjêcia obrony formalnej, bêd¹ce jednym z fundamentalnych praw oskar¿onego131.
Nieskorzystanie przez oskar¿onego z przys³uguj¹cego mu prawa do obrony
nie mo¿e stanowiæ, jak orzek³ S¹d Najwy¿szy, podstawy do powo³ania siê na
pogwa³cenie jego praw132. Prawo do korzystania z fachowej pomocy obroñcy
przys³uguje oskar¿onemu niezale¿nie od tego, czy sprawa rozpoznawana jest na
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rozprawie, czy na posiedzeniu (zw³aszcza w przypadkach, gdy udzia³ oskar¿onego jest obowi¹zkowy)133.
Zapewnienie oskar¿onemu minimum uprawnieñ w ramach realizacji przedstawionej zasady opieraæ siê powinno na:
 poinformowaniu oskar¿onego o przyczynie przedstawionych mu zarzutów,
 zapewnieniu oskar¿onemu odpowiedniego czasu w celu przygotowania
siê do obrony,
 przes³uchaniu wiadków obrony (odbywaæ siê powinno na identycznych
zasadach, co przes³uchanie wiadków oskar¿yciela),
 zapewnieniu mo¿liwoci korzystania z pomocy t³umacza, jeli oskar¿ony
nie w³ada w wystarczaj¹cym stopniu jêzykiem polskim134.
Realizacja tej zasady nierzadko pozwala na unikniêcie b³êdów w wyrokowaniu, co znajduje odzwierciedlenie w realizacji zasady kontradyktoryjnoci procesu. Nie nale¿y tak¿e pomijaæ aspektu akcentowanego w ustawie zasadniczej,
a polegaj¹cego na umo¿liwieniu ka¿demu cz³owiekowi (w tym przede wszystkim oskar¿onemu) prawa do wypowiedzenia siê i obrony przed oskar¿ycielskimi
zarzutami135. Podkreliæ tu nale¿y ustawowe prawo oskar¿onego do ostatniego
s³owa w procesie karnym (art. 406 k.p.k.).
Celowoæ takiej konstrukcji prawnej polega na umo¿liwieniu oskar¿onemu
(i wypowiadaj¹cemu siê w kolejnoci przed nim obroñcy) prawa do prowadzenia
polemiki w odniesieniu do oskar¿ycielskich zarzutów136. Uskutecznienie efektywnoci obrony oskar¿onego wyra¿a siê w przekonaniu, ¿e niew³aciwym ze
strony s¹du by³oby zbyt czêste uchylanie pytañ zadanych przez obroñcê (wykluczaj¹c jednak wskazane przez ustawodawcê pytania, sformu³owane w sposób
niew³aciwy, art. 171 § 4 i § 6 k.p.k.)137.
W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e oskar¿ony, jako strona s³absza
w procesie karnym, powinna mieæ (w ramach realizacji prawa do obrony) lepszy dostêp do ucha i umys³u sêdziego138. Przyjmuj¹c za P. Kruszyñskim, efektywnoæ dzia³añ obroñcy w procesie karnym powinna znaleæ odzwierciedlenie
nie tylko w aktywnym jego udziale w ca³ym procesie karnym, bez zró¿nicowania na poszczególne etapy procesu, ale i w przemylanym przemówieniu koñcowym139.
Postanowienie z 14 padziernika 1983r., V KZ 34 / 83, OSNKW 1984 / 56 / 64.
£. Budko, Prawo do obrony na etapie postêpowania przygotowawczego w wietle orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu, [w:] Wêz³owe problemy procesu
karnego, red. P. Hofmañski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 687.
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Przemówienie koñcowe obrony powinno zwróciæ uwagê sêdziego na niespójnoci, wystêpuj¹ce w materiale dowodowym. Obroñca powinien zwróciæ
uwagê sêdziego na kwestiê dowodów odci¹¿aj¹cych, jak równie¿ podsumowaæ
wszelkie okolicznoci przemawiaj¹ce na korzyæ oskar¿onego.
W literaturze przedmiotu podkrela siê tak¿e zasadnoæ niepomijania przez
obroñcê w swym przemówieniu koñcowym dowodów obci¹¿aj¹cych. Przywo³anie dowodów obci¹¿aj¹cych i wykazanie ich niezasadnoci albo niespójnoci
opartych na ich podstawie, efektywniej podwa¿a wiarygodnoæ tych¿e ni¿ pomijanie milczeniem140.
A contrario, zastanawiaj¹c¹ staje siê tak¿e kwestia niekorzystnych dowodów odci¹¿aj¹cych, na podstawie których s¹d uprawniony jest do wydania wyroku uniewinniaj¹cego. Niekiedy, jak zauwa¿a P. Kruszyñski, wspomniane dowody, mimo wydania wyroku uniewinniaj¹cego, prowadziæ mog¹ do ciê¿szych
nastêpstw (np. do rozwodu)141.
Wywa¿enie lepszej dla oskar¿onego sytuacji bywa niekiedy dylematem wielu obroñców, tym bardziej ¿e decyzje podmiotu profesjonalnego (w tym przypadku adwokata wystêpuj¹cego w charakterze obroñcy), po uwzglêdnieniu ich
przez organ procesowy maj¹ moc wi¹¿¹c¹142 i rzutuj¹ czêsto na koñcowy wynik
procesu.
W literaturze przedmiotu podkrela siê ponadto niezasadnoæ obroñczych
przemówieñ w odniesieniu do uporczywego akcentowania koniecznoci wydania
wyroku uniewinniaj¹cego w przypadku, gdy istniej¹ oczywiste dowody obci¹¿aj¹ce oskar¿onego143. Efektywnoæ dzia³añ obrony zyska na znaczeniu, gdy
w takich przypadkach, obroñca bêdzie walczy³ o wymierzenie oskar¿onemu kary
mniej dotkliwej ni¿ gdyby mia³ obstawaæ przy niemo¿liwym do orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cym.
Podobna kwestia dotyczy umiejêtnoci zadawania trafnych pytañ przez
obroñcê. Je¿eli pytania oskar¿yciela wyka¿¹ fa³sz wyjanieñ oskar¿onego, to
zadawane mu pytania obroñcy powinny zwracaæ uwagê na okolicznoci ³agodz¹ce ni¿ bezcelowo zmierzaæ do wydania wyroku uniewinniaj¹cego, który i tak nie
zostanie wydany w przypadku udowodnienia trafnoci zarzutów zawartych
w akcie oskar¿enia144.
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Perswazyjne nak³anianie sêdziów do orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego
lub wyroku umarzaj¹cego postêpowanie spotyka siê, z podkrelan¹ w literaturze
przedmiotu, dezaprobat¹ w odniesieniu do takiego rodzaju postêpowania obroñców145. Celowe wyd³u¿anie procesu karnego w czasie mo¿e skutkowaæ uwolnieniem oskar¿onego od winy, czego efektem jest wydanie korzystnego dla niego
wyroku, który by³ koniecznoci¹ wynikaj¹c¹ nie z merytorycznego rozpoznania
sprawy, lecz z powodów proceduralnych. Takie rozstrzygniêcia s¹ nie tylko
sprzeczne z duchem i przes³aniem prawnych celów procesu (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.),
ale mog¹ przyczyniæ siê w znacznym stopniu do rosn¹cego braku zaufania spo³eczeñstwa wobec wyroków s¹dowych.
Joanna Flik-K³aczyñska zwraca uwagê na nieuczciwoæ w d¹¿eniu do
przedawnienia zarzutów ze strony niektórych obroñców i okrela takie ich zachowanie jako naruszenie podstawowej zasady sprawiedliwoci146. Autorka
z nagan¹ podkrela przypadki dostarczania organom jurysdykcyjnym fa³szywych
zawiadczeñ o stanie zdrowia oskar¿onego lub jego obroñcy147. Trudno odmówiæ tu s³usznoci krytyki takich postêpowañ niektórych adwokatów, jak te¿ trudno nie uznaæ ich za wypaczenie uczciwego stosowania w procesie karnym zasady prawa do obrony.
Przyczyny takich za³o¿eñ ustawodawcy upatrywaæ mo¿na, jak twierdzi
A. Siemaszko, w braku uregulowañ prawnych w Kodeksie postêpowania karnego (w odniesieniu do dyscyplinowania obroñców). Brak takich regulacji prawnych pozwala, jak twierdzi autor, na zapadanie w tajemnicze choroby, wed³ug
precyzyjnego scenariusza, to skutek jest taki, ¿e obroñcy maj¹ prawie nieograniczony wachlarz sposobów na przewlekanie procesu  w nieskoñczonoæ i bez
¿adnych konsekwencji. Ale smutna prawda jest taka, ¿e wszelkie próby nowelizacji k.p.k., które mia³y na celu choæby w ograniczonym zakresie dyscyplinowanie adwokatów (a by³y takie w projekcie ostatniej nowelizacji procedury karnej),
zosta³y skutecznie storpedowane przez lobby adwokackie148. Na poparcie
przedstawionej opinii praktyka znajduje potwierdzenie w takich zachowaniach
obroñców, które stanowi¹ jawny wyraz naruszania zasady prawa do obrony.
Wród takich zachowañ wyró¿nia siê miêdzy innymi:
 celow¹ zmianê obroñcy,
 nagminnoæ w dostarczaniu zwolnieñ lekarskich ze strony zarówno obroñców, jak i oskar¿onych,
 nagminne usprawiedliwianie swojej nieobecnoci,
 szukanie bezzasadnych dowodów,
J. Flik-K³aczyñska, Gra na przedawnienie  obstrukcyjne dzia³ania adwokatów w procesie karnym, [w:] Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki , s. 185192.
146
Tam¿e, s. 190.
147
Tam¿e, s. 185.
148
M. Domagalski, Karykatura prawa do obrony, Rzeczpospolita, 2005, nr 45, s. C3.
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 doszukiwanie siê powodów wskazuj¹cych na koniecznoæ wy³¹czenia sêdziego,
 wynajdywanie sposobów na ominiêcie norm prawnych149.
Nie kwestionuj¹c s³usznoci przedstawionych wy¿ej pogl¹dów, trudno jednak obarczaæ win¹ wy³¹cznie obroñców za niew³aciwe respektowanie zasady
prawa do obrony, bior¹c pod uwagê fakt niew³aciwego stosowania prawa przez
s¹dy.
Zdarzaj¹ siê takie sytuacje, w przebiegu których orzekaj¹cy w sprawie sêdziowie ignoruj¹ normy prawne w odniesieniu np. do terminów procesowych
czy wyznaczania na obroñców z urzêdu tych samych adwokatów, którzy wczeniej pe³nili funkcjê obroñców z wyboru150. Podkrela siê tak¿e umiejêtne sugerowanie ze strony organów procesowych skorzystania z mo¿liwoci prawa do
odmowy z³o¿enia zeznañ (art. 182 k.p.k. i art. 183 k.p.k.)151. Nie nale¿¹ do
rzadkoci sytuacje, w których zeznania najbli¿szych oskar¿onemu wiadków stanowi¹ fundamentalne ród³o dowodowe. Wskutek skorzystania z przys³uguj¹cej
im mo¿liwoci odmowy zeznawania mo¿e dojæ do urealnienia sytuacji nieprzedstawienia s¹dowi istotnych dowodów obci¹¿aj¹cych albo odci¹¿aj¹cych.
Sytuacje takie, choæ mieszcz¹ce siê w granicach prawa, pozbawiaj¹ oskar¿onego
szansy kompleksowego rozpoznania sprawy i wydania zasadnego wyroku, poprzedzonego rzeteln¹ analiz¹ przedstawionych dowodów. Nadmieniæ nale¿y, ¿e
zasadnoæ przedstawionych refleksji nabiera znaczenia przy za³o¿eniu prawdomównoci wiadków. Odró¿niæ zatem trzeba przypomnienie o mo¿liwoci skorzystania przez wiadka z ustawowo okrelonego uprawniania od usilnego sugerowania wyboru takiej mo¿liwoci. Przekroczenie granic poinformowania
o ustawowym uprawnieniu niweczy skutecznoæ efektywnej obrony i pogarsza
w znacznym stopniu sytuacjê procesow¹ oskar¿onego. Skutkiem takich dzia³añ
mo¿e byæ wydanie nies³usznego wyroku.
Stwierdzenie, ¿e nie ka¿da decyzja procesowa, choæby ubrana w togê jest
stosowaniem prawa152 wydaje siê s³usznym komentarzem przedstawionej sytuacji, nie pozostaj¹cej bez znaczenia w zakresie orzeczeñ s¹dowych. Analizuj¹c
pogl¹dy adwokatów w przedstawionym wzglêdzie, mo¿na spotkaæ siê z opini¹
ujmuj¹c¹ pracê przedstawicieli tego zawodu, jako organu powo³anego do patrzenia wymiarowi sprawiedliwoci na rêce, dodatkowo wyposa¿onego w immunitet adwokacki153.

E. Ornacka, Gry s¹dowe, Wprost, 2005, nr 9, s. 2224.
R. Baszuk, J. Dubois, K. Je³owiecki, A. Pociej, R. Smoktunowicz, Niepos³uszeñstwo adwokackie, Wprost, 2005, nr 11, s. 3637.
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Niezale¿nie po której stronie znajduje siê s³usznoæ przedstawionych stanowisk, mo¿na dojæ do konstatacji, ¿e bagatelizowanie zasady prawa do obrony,
niezale¿nie czy przez nieuczciwie wype³niaj¹cych swe obowi¹zki adwokatów,
czy przez nieprzemylane decyzje procesowe, mo¿e w skuteczny sposób uniemo¿liwiæ wydanie s³usznego wyroku uniewinniaj¹cego lub przyczyniæ siê do
wydania nies³usznego wyroku uniewinniaj¹cego. Nie ulega tak¿e w¹tpliwoci
fakt, ¿e wyroki korzystne dla oskar¿onego orzeczone wobec przedawnienia karalnoci czynu zabronionego, choæ poprawne pod wzglêdem formalnym, daleko
odbiegaj¹ od idei zasadnych wyroków s¹dowych. Podobnie realizowanie na ów
czas obowi¹zuj¹cego uprawnienia oskar¿onego w zakresie obowi¹zkowego
udzia³u obroñcy w trybie przyspieszonym niejednokrotnie, jak wywodzi Jaros³aw Kasiñski, tworzy³o pewnego rodzaju fikcjê, która by³a dosyæ kosztowna154.
Uprawnienie do korzystania z pomocy obroñcy powinno realizowaæ ustawowe za³o¿enia w odniesieniu do s³abszej pozycji oskar¿onego jako strony procesowej. Na polu realizacji tych za³o¿eñ podjêcie siê obrony ze strony podmiotu
fachowego stanowiæ powinno zwiêkszenie szansy oskar¿onego na uzyskanie s³usznego wyroku, a w przypadku, gdy zarzuty z aktu oskar¿enia nie zostan¹ skierowane do w³aciwej osoby, powinna ona zostaæ uniewinniona (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.).
Tymczasem ogólne zapewnienie oskar¿onemu prawa do obrony formalnej
w wielu przypadkach nie s³u¿y wy³¹cznie do realizacji celów procesowych.
Przede wszystkim skupia uwagê oskar¿onego, organów procesowych oraz samych adwokatów na wielu kwestiach pobocznych, nieskorelowanych cile
z rzeczywistymi zamys³ami ustawodawcy.
Z za³o¿enia ustawodawcy wynika, ¿e oskar¿yciel powinien zadbaæ nie tylko
o zgromadzenie dowodów przemawiaj¹cych na niekorzyæ oskar¿onego, ale
i podkreliæ winien dowody przemawiaj¹ce na jego korzyæ. Jednak¿e, gdy zgromadzone w sprawie dowody s¹ o nik³ej wartoæ dowodowej w odniesieniu do
sprawstwa oskar¿onego, prokuratorska ambicja czêsto nie pozwala na obiektywn¹
refleksjê w zakresie ewentualnych w¹tpliwoci co do winy oskar¿onego. Taka
postawa, co nie jest bez znaczenia dla sêdziowskiej oceny dowodów, przyczyniæ
siê mo¿e w stopniu znacznym do pomy³ki s¹dowej. Z drugiej strony nie mo¿e
umkn¹æ uwadze fakt, ¿e przy takim nastawieniu prokuratorskim pozbawienie
oskar¿onego mo¿liwoci korzystania z fachowej pomocy obroñcy by³oby pozbawieniem go istotnej szansy na orzeczenie wyroku uniewinniaj¹cego. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e oskar¿eni czêsto nie dysponuj¹ wiedz¹ z zakresu prawa, przy czym prezentuj¹
nierzadko niew³aciwe pogl¹dy co do niskiej, ich zdaniem, spo³ecznej szkodliwoci
pope³nionego przez nich czynu (w przypadku, gdy s¹ jego sprawcami)155.
154
J. Kasiñski, Usprawnienie postêpowania przyspieszonego w wyniku nowelizacji kodeksu
postêpowania karnego, [w:] Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki , s. 172.
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W wietle tego udzia³ obroñcy w procesie karnym wydaje siê byæ nieodzowny. Co wiêcej, jego obecnoæ ogranicza przewlek³oæ postêpowañ karnych, a to
zwiêksza gwarancjê s³usznoci wyroku156.
Fundamentalnym zadaniem obroñcy, jak zauwa¿a Jerzy Milewski, powinno
byæ niedopuszczenie do rozpoczêcia przewodu s¹dowego. Uprawnienia obroñcy,
uwidaczniaj¹ce siê ju¿ na etapie postêpowania przygotowawczego, maj¹ uczyniæ
z niego efektywne narzêdzie obrony, a nie, cytuj¹c autora, obroñcê malowanego. Ten jasno wyra¿ony krytycyzm i odpowiednia argumentacja obroñcy
przekonaæ powinny oskar¿yciela o bezzasadnoci zamierzonego oskar¿enia157.
Analogicznie, celowo zwracana jest uwaga s¹du na dowody odci¹¿aj¹ce,
które nie mog¹ stanowiæ podstawy skazania158. Pozwala natomiast na koncentracjê sêdziowskiej uwagi na nieuprzedzanie siê do oskar¿onego i nie traktowania
go od pocz¹tku trwania procesu jako winnego pope³nienia czynu zabronionego.
Znaczenie profesjonalnej obrony w procesie karnym dobitnie podkrela
S. Podemski: Nie ma dobrej obrony bez wykwalifikowanego obroñcy i pe³nego
zaufania miêdzy nim a oskar¿onym. [ ]. Dlatego proces karny to nie miejsce,
ani czas na wyst¹pienia amatora. Nie mo¿e byæ realn¹ obrona, któr¹ laik
 oskar¿ony, oniemielony w dodatku rol¹ i forum, dukaj¹c przeciwstawi prawnej argumentacji prokuratora159. Gdyby praktyka s¹dowa obfitowa³a czêciej
w podobne sytuacje, nawet wyrok uniewinniaj¹cy w znacznym stopniu straci³by
na swej wartoci.
Istotnym zagadnieniem w zakresie efektywnoci dzia³añ obrony jest, akcentowana w literaturze przedmiotu, kwestia dopuszczalnoci podjêcia przez obroñcê dzia³añ wykrywczych, których rezultatem jest nie tylko zaanga¿owanie
w realizacjê zasady prawa do obrony, ale tak¿e zdobywanie konkretnych dowodów na korzyæ oskar¿onego. Realizacja tych dzia³añ, podjêtych przez obroñcê,
zmierza do uzyskania dodatkowych informacji, s³u¿¹cych do wyjanienia miêdzy innymi w¹tpliwych okolicznoci sprawy. Dodatkowo informacje wiadcz¹ce
na korzyæ oskar¿onego mog¹ mieæ wp³yw na wynik postêpowania160 (np. mog¹
przyczyniæ siê do wydania wyroku uniewinniaj¹cego), co nie tylko uskutecznia
dzia³ania obroñcy, ale i w pe³ni realizuje zasadê prawa do obrony.
Oceniaj¹c przes³anie zasady prawa do obrony, nietrudno zauwa¿yæ, ¿e
oskar¿onemu, w ramach obrony materialnej, przys³uguj¹ liczne uprawnienia
156
A. Kaftal, O niektórych zagadnieniach prawa do obrony w wietle orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, Palestra, 1964, nr 12, s. 4755.
157
J. Milewski, Bezbronny obroñca, Palestra, 1958, nr 12, s. 7783.
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problemy procesu karnego i kryminalistyki , s. 181 i n.
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przyznane mu przez ustawodawcê po to, by mia³ on niepodwa¿aln¹ szansê na
wykazanie swojej niewinnoci (jeli faktycznie nie by³ sprawc¹ przestêpstwa).
Oskar¿ony, w ramach przyznanych mu praw, mo¿e korzystaæ np. z prawa do
milczenia161, prawa do inicjatywy dowodowej, prawa do zaskar¿ania decyzji
s¹du i innych organów uczestnicz¹cych w postêpowaniu, prawa do zaskar¿enia
czynnoci postêpowania przygotowawczego, prawa do niedostarczania dowodów winy przeciwko sobie, prawa do wziêcia udzia³u w czynnociach procesowych.
Jak podkrela siê w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, zarówno nieprzyznanie siê oskar¿onego do pope³nienia zarzucanego mu czynu, jak równie¿ niewykazanie skruchy nie mo¿e stanowiæ podstawy do wymierzenia oskar¿onemu surowszej kary (w przypadku orzeczenia wyroku skazuj¹cego) ani te¿ nie mo¿e
wp³yn¹æ w ¿aden sposób na rodzaj orzeczonego wyroku162. Podobnie zatajanie
prawdziwego przebiegu zdarzenia oraz wiadome podawanie nieprawdziwego
przebiegu zdarzenia przez oskar¿onego nie mog¹ stanowiæ podstawy do wymierzania wyroku skazuj¹cego, jak równie¿ stanowiæ podstawy do surowszego ukarania. Tolerancja k³amstwa163, jak okrela wskazan¹ sytuacjê Wies³aw Daszkiewicz, nie mo¿e jednak wykraczaæ poza pewne granice, których przekroczenie
t³umaczone bêdzie jako realizacja zasady prawa do obrony. W granicach obrony
oskar¿onego nie powinny mieæ miejsca takie sytuacje, jak np. powiêcenie prawnie chronionego dobra innych osób164.
Ustawodawca odniós³ siê tak¿e do kwestii pe³nego urzeczywistnienia prawa
do obrony wobec osób, którym stopieñ rozwoju umys³owego, ich u³omnoci nie
pozwalaj¹ na realizacjê samodzielnej obrony, poprzez umo¿liwienie im korzystania z pomocy obroñcy165.
Obroñca oskar¿onego, jako podmiot fachowy i wyspecjalizowany w prawie,
u³atwia i umo¿liwia zarazem pe³n¹ realizacjê praw tej strony procesowej, a tak¿e
w stopniu znacznym przyczynia siê do uniewinnienia oskar¿onego. W tocz¹cym
siê postêpowaniu karnym mo¿e domagaæ siê wydania wyroku uniewinniaj¹cego,
nawet gdy ukarania ¿¹da sam oskar¿ony. Obroñca nie mo¿e natomiast podj¹æ
czynnoci, które s¹ dla oskar¿onego niekorzystne (art. 86 § 1 k.p.k.). Warto
nadmieniæ, ¿e udzia³ obroñcy w postêpowaniu nie uniemo¿liwia zajmowania
przez oskar¿onego samodzielnego stanowiska i samodzielnych czynnoci (art. 86
§ 2 k.p.k.)166.
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Udzia³ obroñcy w postêpowaniu karnym ma za zadanie nie tylko u³atwiæ
oskar¿onemu realizacjê zasady prawa do obrony, ale i wzmocniæ jego szansê na
uniewinnienie w kontradyktoryjnym sporze167. W przypadku obrony obligatoryjnej (art. 79 k.p.k.), udzia³ obroñcy w procesie mo¿e staæ siê kluczowym ogniwem, prowadz¹cym do przekonania sêdziów o zasadnoci wydania wyroku uniewinniaj¹cego. Podmiot fachowy (obroñca) mo¿e w sposób profesjonalny zwróciæ
uwagê sêdziów na takie aspekty, które w wiêkszym stopniu, ni¿ uczyni to oskar¿yciel, przemawiaæ bêd¹ za uniewinnieniem oskar¿onego. Dodatkowo powo³ywanie siê przez obroñców na u³omnoci oskar¿onych (uzasadniaj¹ce de facto
koniecznoæ skorzystania z normy art. 79 k.p.k.) prowadziæ mo¿e do sêdziowskiego wspó³czucia, co rzutuje niekiedy na wynik procesu.
Intryguj¹ce s¹ w tej materii rozwa¿ania Kazimierza Zgryzka, który ow¹
nadopiekuñczoæ pañstwa, uwidocznion¹ w normie art. 79 k.p.k., a skierowan¹
miêdzy innymi do oskar¿onych g³uchych czy niemych, przestrzega przed traktowaniem takich oskar¿onych jako obywateli drugiej kategorii168.
Ocenê weryfikuj¹c¹ u³omnoci oskar¿onego w przedstawionym przez ustawodawcê zakresie (art. 79 k.p.k.) okrela siê mianem decyzji incydentalnej.
Organ procesowy, opieraj¹c siê na ro¿nych przes³ankach (takich, jak np. zawiadczenie lekarskie), okrela czy oskar¿ony jest g³uchy, niemy, niewidomy
i na tej podstawie decyduje o zastosowaniu normy o obronie obligatoryjnej169.
Niezale¿nie od s³usznoci tych rozwa¿añ, zastanawiaj¹ca staje siê kwestia orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego w takich przypadkach. Powo³ywanie siê na trudn¹
sytuacjê ¿yciow¹ dotkniêtego kalectwem oskar¿onego przemawiaæ mo¿e w wiêkszym stopniu do sêdziowskiej wra¿liwoci, któr¹ ten na czas orzekania powinien
pomin¹æ na rzecz racjonalnej analizy przedstawionych faktów czy dowodów.
Intryguj¹ca jest praktyka, polegaj¹ca na wyranej niechêci ze strony niektórych adwokatów do oskar¿onych, których sytuacja finansowa nie pozwala na
dokonanie wyboru obroñcy. Codziennym przejawem ³amania zasady prawa do
obrony jest niesprecyzowana, a maj¹ca zastosowanie praktyka negowania s¹dowych decyzji przez samych adwokatów w zakresie wyznaczenia tych ostatnich
na obroñców z urzêdu.
A. Siemaszko zauwa¿a pewn¹ nieprawid³owoæ: je¿eli s¹d wyznacza
obroñcê z urzêdu, to jego podstawowym obowi¹zkiem jest stawienie siê nastêpnego dnia w s¹dzie w tym charakterze. Adwokat nie ma prawa kontestowania tej
decyzji i po prostu musi podj¹æ siê obrony z urzêdu. Tymczasem mamy do
167
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czynienia z kuriozaln¹ sytuacj¹, ¿e adwokaci oceniaj¹, czy to postanowienie by³o
zasadne i sami sobie udzielaj¹c odpowiedzi negatywnej, nie pojawiaj¹ siê
w s¹dzie. To jeden wielki skandal i jaskrawe ³amanie prawa170. Oceniaj¹c
przedstawion¹ sytuacjê, mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e takie zachowanie niektórych
adwokatów nie tylko wypacza zasadê prawa do obrony, ale i nie pozostaje obojêtne wobec kwestii wydania zasadnego wyroku uniewinniaj¹cego.
Wyrok zgodny z wymogami proceduralnymi, wynikaj¹cymi z przedawnienia, staje siê wyrokiem nie wyra¿aj¹cym rzetelnej analizy sytuacji oskar¿onego.
Negatywne nastawienie obroñcy wobec oskar¿onego ogranicza w znacznym
stopniu szansê na orzeczenie takiego w³anie wyroku. Zniechêcenie obroñcy
w zakresie realizowania wyznaczonych mu przez s¹d obowi¹zków (przyk³adowo
podjêcie obrony obligatoryjnej, art. 79 k.p.k.) pogarsza i tak ju¿ nie³atw¹ sytuacjê oskar¿onego i niweczy jego szansê zarówno pod wzglêdem prawnym, jak
i moralnym na wykazanie swojej niewinnoci (przy za³o¿eniu, ¿e nie jest on
sprawc¹ zarzucanego mu czynu).
Podobne utrudnienia w zakresie realizowania rzetelnej obrony sprawia
zmiana obroñcy w toku procesu, zw³aszcza w przypadku obligatoryjnej obrony.
Rozbie¿noæ pogl¹dów miêdzy oskar¿onym, który przekonany jest o swojej niewinnoci, a obroñc¹, który po analizie materia³u dowodowego kwestionuje liniê
obrony klienta, prowadziæ mo¿e do niewypracowania miêdzy wspomnianymi
podmiotami wspólnej strategii dzia³ania w procesie karnym171.
Wykazanie niewinnoci oskar¿onego powinno staæ siê fundamentalnym celem postawionym sobie przez obroñcê. Cel taki mo¿e osi¹gn¹æ jedynie w sytuacji, gdy oskar¿ony nie jest sprawc¹ zarzucanego mu czynu. wiadoma próba
udowodnienia niewinnoci oskar¿onego w sytuacji, gdy oskar¿ony pope³ni³ czyn
zabroniony, jest w swej istocie wypaczeniem instytucji uniewinnienia i przekreleniem wyznaczonych przez ustawodawcê celów (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.).
Obroñca, jako podmiot fachowy, ka¿dorazowo powinien mieæ na uwadze
ustawowe regulacje, czego implikacj¹ jest podjêcie takiej obrony, w efekcie
której oskar¿ony ma szansê na osi¹gniêcie jak najkorzystniejszej dla siebie sytuacji, co mija siê przecie¿ z przek³amanym uniewinnieniem (w sytuacji, gdy oskar¿ony jest sprawc¹ czynu zabronionego, a nieudowodnienie mu winy prowadziæ
bêdzie do koniecznoci wydania wyroku uniewinniaj¹cego).
Niepozbawionym znaczenia jest fakt, ¿e udzia³ obroñcy, nawet jeli wynika
z ustawowego obowi¹zku, wzmacnia pozycjê oskar¿onego w procesie i realizacjê jego prawa do obrony172.
M. Domagalski, dz. cyt., s. C3.
B. Czechowicz, Zmiana obroñcy w toku procesu w przypadku obrony obligatoryjnej (uwagi
do art. 378 k.p.k.), Palestra, 2001, nr 78, s. 12 i n.
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Z. Jarocki, O niektórych problemach obrony w postêpowaniu karnym, Pañstwo i Prawo,
1967, z. 11, s. 799807.
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Podkreliæ nale¿y zwi¹zek ustawowych zakazów dowodowych (art. 178 § 1 k.p.k.)
z zasad¹ prawa do obrony. Jak s³usznie zauwa¿a W. Daszkiewicz, wprowadzenie
takiego unormowania daje oskar¿onemu gwarancjê, ¿e opowiadaj¹c obroñcy
swoj¹ wersjê zdarzenia, nawet w przypadku ujawnienia dowodów obci¹¿aj¹cych, oskar¿ony nie dostarczy dowodów organom procesowym, które skierowane bêd¹ przeciwko niemu173.
W literaturze przedmiotu mo¿na odnaleæ twierdzenie, wskazuj¹ce na powinnoæ budowy zaufania miêdzy oskar¿onym a jego obroñc¹174.
Ta specyficzna wiê mo¿e staæ siê fundamentem efektywnej obrony. W zamyle ustawodawcy wykluczona zosta³a mo¿liwoæ przes³uchania adwokata,
pe³ni¹cego funkcjê obroñcy, co do faktów, o których dowiedzia³ siê udzielaj¹c
porady prawnej lub prowadz¹c sprawê. (art. 178 § 1 k.p.k.). Takie uregulowanie
ma za cel jedynie dopomóc w kszta³towaniu siê porozumienia miêdzy oskar¿onym a jego obroñc¹. Zaufanie co do s³usznoci dzia³añ podjêtych przez obroñcê,
u³atwia oskar¿onemu uzyskanie w³aciwego wyroku.
Z profesjonaln¹ pomoc¹ obroñcy proces karny zazwyczaj toczy siê szybciej.
Jak wymienia C. Kulesza, do skutecznej obrony oskar¿onego s³u¿¹ przede
wszystkim nastêpuj¹ce instytucje:
 symplifikacja procedur zarówno postêpowania przygotowawczego, jak
i jurysdykcyjnego,
 uznanie wyj¹tków od zasady bezporednioci,
 mo¿liwoæ ugodowego zakoñczenia procesu,
 istotna rola terminów procesowych,
 mo¿liwoæ wydania wyroków zaocznych175.
Nie zastanawia zatem fakt, dlaczego zasada ta jest tak cile przestrzegana
i realizowana, gdy¿ s³u¿y to przede wszystkim do wydawania wyroków zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. Wszelkie jej naruszenia maj¹ restrykcyjny
charakter176. Przekroczenie uprawnieñ przez obroñcê nie mo¿e rzutowaæ w sposób niekorzystny na sytuacjê prawn¹ i faktyczn¹ oskar¿onego177. Z kolei nieodparcie argumentów obrony implikuje koniecznoæ wydania wyroku uniewinniaj¹cego. Argumentacja obroñcy, poparta wersj¹ zdarzenia przedstawion¹
przez oskar¿onego, obliguje sêdziego do wnikliwej analizy przedstawionych
W. Daszkiewicz, Samooskar¿enie , s. 12 i n.
M. Niedu¿ak, Czy tajemnica adwokacka mo¿e obowi¹zywaæ tylko adwokatów? Rozwa¿ania
na gruncie przepisów ustawy o adwokaturze oraz kodeksu postêpowania karnego, Palestra,
2010, nr 1112, s. 147157.
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C. Kulesza, Uwarunkowania efektywnoci prawa do obrony w znowelizowanym kodeksie
postêpowania karnego, [w:] Problemy znowelizowanej procedury karnej. Materia³y Konferencji
Naukowej RzeszówCzarna 1718 padziernika 2003 r., red. Z. Sobolewski, G. Artymiak,
C.P. K³ak, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004, Kraków, s. 15.
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wydarzeñ. Za³o¿enie prawdomównoci oskar¿onego mo¿e zatem stanowiæ punkt
wyjcia, prowadz¹cy do rozwa¿añ w zakresie faktycznego przebiegu zdarzenia
przestêpnego.
W ramach prawa oskar¿onego do obrony mo¿e on wykazaæ siê biern¹ postaw¹ (przys³uguj¹ce oskar¿onemu prawo do milczenia) lub te¿ czynn¹ ( dobrowolne d¹¿enie oskar¿onego do wykazania swej niewinnoci). Przy czynnej obronie oskar¿ony ma prawo miêdzy innymi do sk³adania wniosków dowodowych
(art. 169 k.p.k.), wypowiadania siê co do ka¿dej kwestii dotycz¹cej sprawy,
uczestnictwa w czynnociach postêpowania dowodowego (art. 390 k.p.k.), zadawania pytañ, sk³adania wyjanieñ (art. 386 k.p.k.), udzielania odpowiedzi na
zadane pytania (art. 386 k.p.k.). Oskar¿ony nie ma natomiast obowi¹zku udowodnienia swej niewinnoci (art. 74 § 1 k.p.k.), co mo¿e stanowiæ przejaw
biernej obrony. Jednak w przypadku, gdy oskar¿ony nie wyra¿a chêci korzystania z prawa do milczenia, przedstawia wtedy swoj¹ wersjê wydarzeñ, przy czym
(co wa¿ne) korzysta wtedy z prawa do swobodnej wypowiedzi. Ta ostatnia mo¿e
niekiedy prowadziæ do celowego sk³adania wyjanieñ fa³szywych, które  w zamyle oskar¿onego  mia³yby tuszowaæ rzeczywisty przebieg zdarzenia i jednoczenie odwróciæ uwagê od jego osoby178.
W tym miejscu warto zastanowiæ siê nad kwesti¹ etyki zawodowej obroñcy,
który wie o planowanym sposobie obrony przyjêtym przez oskar¿onego, a polegaj¹cym na przedstawieniu s¹dowi fa³szywej wersji wyjanieñ.
Z jednej strony zadanie obroñcy polega na doprowadzeniu (w ramach przys³uguj¹cemu oskar¿onemu prawa do obrony), jak najkorzystniejszego wyroku
dla oskar¿onego (najlepiej uniewinniaj¹cego). Z drugiej za obroñca, bêd¹c
przekonanym o k³amliwych wyjanieniach oskar¿onego, nierzadko podtrzymuje
fa³szyw¹ wersjê wydarzeñ. Decyduj¹c siê na mówienie nieprawdy, oskar¿ony nie
przekracza ustawowo przyznanego mu prawa do obrony. Pytaniem otwartym
pozostaje zatem czy w tej sytuacji poparcie ze strony dzia³aj¹cego obroñcy tak¿e
pozostaje w ramach przys³uguj¹cego oskar¿onemu prawa do obrony?179
Jednak, gdy oskar¿ony w ramach przedstawiania swojej wersji zdarzenia,
zdecyduje siê na realizacjê przys³uguj¹cego mu prawa do obrony, w gestii organów procesowych le¿y wyeliminowanie wszelkich zaniedbañ, które w stopniu
znacznym mog³yby przyczyniæ siê do ograniczenia tego prawa lub do ca³kowitego braku jego realizacji180.
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M. Lipczyñska, R. Ponikowski, Granice prawa oskar¿onego do obrony, Palestra, 1978,
nr 4, s. 114.
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R. £yczywek, Do Niektórych zagadnieñ prawa do obrony. Uwagi uzupe³niaj¹ce, Palestra, 1965, nr 6, s. 3943.
180
Tak¿e: W. Daszkiewicz, Swoboda wypowiedzi jako przes³anka wa¿noci dowodu w procesie
karnym, Pañstwo i Prawo,1979, z. 89, s. 6775.
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Te zaniedbania mog¹ staæ siê przyczyn¹ konwalidacji czynnoci procesowych. W przypadku lekcewa¿enia przez s¹d zasady prawa do obrony, postêpowanie bêdzie mia³y najczêciej swój dalszy ci¹g w postêpowaniu odwo³awczym181.
Jednoczenie podkreliæ nale¿y odmienny charakter przes³uchania i wys³uchania oskar¿onego, stosowany przez organy dochodzeniowo-ledcze i organy
s¹dowe.
W postêpowaniu przygotowawczym dominuj¹ elementy zasady inkwizycyjnoci. Sêdzia natomiast obowi¹zany jest uwzglêdniaæ zasadê in dubio pro reo
oraz zak³adaæ mo¿liwoæ pomy³ki prokuratora.
Ponadto uniemo¿liwienie wys³uchania oskar¿onego niweczy zasadê prawa
do obrony182. Wys³uchanie go wi¹¿e siê z koniecznoci¹ dokonania analizy
przedstawianej wersji zdarzenia. Oskar¿ony bowiem, w ramach przys³uguj¹cego
mu prawa do obrony, mo¿e wiadomie (b¹d niewiadomie) wprowadziæ w b³¹d
organy procesowe poprzez przedstawienie fa³szywej wersji zdarzenia. Zwykle
wybiera on jedno z alternatywnych zachowañ:
 przyznaje siê do pope³nienia zarzucanego mu aktem oskar¿enia czynu
(przy czym przyznanie to nie zawsze jest zgodne z prawd¹),
 pomawia inn¹ osobê o pope³nienie czynu, o który sam jest oskar¿any,
 przedstawia s¹dowi alibi (nie zawsze prawdziwe),
 nie przyznaje siê do pope³nienia zarzucanego mu czynu, wskazuj¹c przy
tym (lub nie wskazuj¹c) na inn¹ osobê, która ten czyn mog³aby pope³niæ183.
Niezale¿nie od wersji, któr¹ przedstawi oskar¿ony podczas tocz¹cego siê
postêpowania, jego obroñca d¹¿yæ bêdzie do korzystnego rozstrzygniêcia dla
pods¹dnego.
Uwagi wymaga problem przydatnoci obroñcy nie tylko w odniesieniu do
mo¿liwoci wywalczenia przez niego korzystnej decyzji procesowej, ale tak¿e
w odniesieniu do jego funkcji spo³ecznej. W spo³ecznym odbiorze wyrok sprawiedliwy to taki, który zostanie wydany w kontradyktoryjnym procesie. To wynik analizowanej sprawy, w której obydwie strony tego sporu, miêdzy innymi
dziêki obecnoci obroñcy, maj¹ równe szanse184. Sposób realizacji przez oskar¿onego zasady prawa do obrony nie mo¿e odwróciæ czujnoci s¹du, bowiem
praktyka procesu karnego zna przypadki, w których mimo przyznania siê oskar¿onego do pope³nienia czynu zabronionego, s¹d po rzetelnej analizie przedstawionych dowodów uniewinnia oskar¿onego, gdy¿ postêpowanie dowodowe
Z. Resich, Przes³anki procesowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1966, s. 51 i n.
R. £uczywek, Prawo oskar¿onego do wypowiadania siê w procesie, Pañstwo i Prawo,
1970, z. 2, s. 305.
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Tak¿e: B. Kunicka-Michalska, Prawo oskar¿onego do obrony a fa³szywe oskar¿enie, Palestra, 1968, nr 6, s. 4149.
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wykluczy³o jego sprawstwo. St¹d te¿, by wyrok by³ w pe³ni s³uszny, zasada
prawa do obrony musi byæ stosowana ju¿ na etapie postêpowania przygotowawczego. Obrona oskar¿onego powinna uwidoczniæ siê nie tylko przed s¹dem i nie
tylko przez odpieranie tezy oskar¿yciela, ale tak¿e winna bez zarzutu funkcjonowaæ w trakcie postêpowania przygotowawczego. Ograniczanie przys³uguj¹cemu
oskar¿onemu prawa do obrony, przy jednoczesnym usprawiedliwianiu tych ograniczeñ zwrotem dla dobra ledztwa, sprzyja, powtarzaj¹c za Andrzejem Gaberle, pozornemu za³atwiactwu poszczególnych spraw karnych (w znacznym
stopniu utrudniaj¹cemu ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzenia).
Oskar¿yciel, stykaj¹cy siê bezporednio w trakcie postêpowania przygotowawczego z dowodami rzeczowymi i osobowymi ród³ami dowodowymi, zapewnia sobie przewagê nad organami s¹dowymi. St¹d w gestii organów dochodzeniowo-ledczych le¿eæ powinna, w celu wyrównania szans, szczególna
dba³oæ o realizacjê przynale¿nego oskar¿onemu prawa do obrony. Rzetelnoæ
prowadzenia postêpowania przygotowawczego powinna eliminowaæ nieformalne
sposoby (np. zmiêkczanie wiadka) czy zdobywanie w sposób bezprawny informacji na temat pope³nionego czynu zabronionego185. Konkluduj¹c, zatem wyrok mo¿e byæ s³uszny i sprawiedliwy tylko wówczas, gdy zasada ta nie bêdzie
pomijana. Wysoce naganna jest sytuacja, gdy w wyniku braku mo¿liwoci korzystania z efektywnej obrony, zostanie wydane orzeczenie niezgodne z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia. Dezaprobaty wymaga te¿ sytuacja, w której wydany
zostanie wyrok skazuj¹cy wobec osoby niewinnej.
J. Izydorczyk okrela tak¹ sytuacjê jako najgorsze mo¿liwe orzeczenie
w ka¿dym praworz¹dnym pañstwie186. Trudno polemizowaæ z t¹ s³uszn¹ uwag¹.
2.2.6. Zasada bezporednioci

Zasadê bezporednioci doktryna interpretuje jako obligowanie organów pañstwowych do formu³owania decyzji na podstawie analizy materia³u dowodowego, opartego w stopniu znacznym na dowodach pierwotnych. Dopiero póniej analiza ta powinna byæ oparta na dowodach pochodnych187. Im liczniejsze
bêd¹ dowody porednie, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e rzeczywistego przebiegu zdarzenia nie da siê prawid³owo ustaliæ. Zasada ta, skodyfikowana w art. 4 k.p.k., wzmocniona jest norm¹ z art. 410 k.p.k., art. 92 k.p.k., art. 7
k.p.k.
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Tak¿e: A. Gaberle, Uwagi o prawie do obrony w postêpowaniu przygotowawczym, Palestra, 1966, nr 10, s. 4155.
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J. Izydorczyk, Prawo do obrony w postêpowaniu odwo³awczym, [w:] Wêz³owe problemy ,
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Dowód pierwotny jest dowodom z pierwszej rêki, za pochodny stanowi
dalszy element, formu³owany czêsto na bazie dowodu pierwotnego (np. zeznania
wiadka ze s³yszenia, któremu uprzednio zrelacjonowa³ przebieg zdarzenia
naoczny wiadek)188.
Warto zauwa¿yæ, ¿e tak¹ praktykê wytyczy³ w orzeczeniach S¹d Najwy¿189
szy . Jeli zatem w danym postêpowaniu karnym jest wiêcej dowodów bezporednich, to wiêksza istnieje szansa na prawid³owo wydany i w³aciwie uzasadniony wyrok, w tym tak¿e ten uniewinniaj¹cy. Kluczowy dowód zwykle
stanowi¹ zeznania naocznego wiadka zdarzenia, st¹d te¿ przewa¿a (wród organów postêpowania czy to przygotowawczego, czy jurysdykcyjnego) tendencja
do przeprowadzenia przes³uchania wiadka190.
Wyj¹tki od zasady bezporednioci, polegaj¹ce na dopuszczalnoci ustalenia
faktu za pomoc¹ dowodu pochodnego, mo¿na uporz¹dkowaæ w cztery kategorie:
1. Dowód pierwotny nie istnieje lub nie jest dostêpny;
2. Gdy nale¿y kontrolowaæ dowód pierwotny;
3. Gdy nale¿y uwzglêdniæ ekonomikê procesu;
4. Niektóre dowody istniej¹ wy³¹cznie jako dowody pochodne (np. opinia
bieg³ego)191.
Co do odstêpstw od tej nieskodyfikowanej dyrektywy, warto zaakcentowaæ
tak¿e wyj¹tki, np. jak dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci karnej. Ograniczenia postêpowania dowodowego nie tylko maj¹ na celu ekonomikê postêpowania, ale tak¿e musz¹ d¹¿yæ ku jak najw³aciwszemu wyrokowaniu. Równie¿
i tu wystêpuje jednoznacznie brzmi¹cy wymóg stosowania siê do tych wyj¹tków.
Mo¿na z nich korzystaæ w przypadku, gdy okolicznoci przestêpstwa nie budz¹
w¹tpliwoci, a postawa oskar¿onego wskazuje, ¿e cele postêpowania zostan¹
osi¹gniête (art. 335§ 1 k.p.k.)192.
Innym wyj¹tkiem od stosowania normy wskazanej w omawianej dyrektywie
jest dyspozycja z art. 392 k.p.k. Ustawodawca pozwoli³ na korzystanie z protoko³ów, z których mo¿na wywieæ informacje przydatne do ustalania prawdy obiektywnej193. Zasada bezporednioci ma bowiem na celu u³atwienie organom procesowym
realizacji zasady prawdy materialnej. Pomijaæ nie wypada wa¿kiej roli, jak¹ pe³ni¹
dowody pochodne. Mog¹ one przecie¿ wskazywaæ na sprawstwo oskar¿onego (albo
jego brak). Rola, jak¹ w procesie karnym odgrywaj¹ dowody pierwotne, jest nie do
przecenienia. Rzutuj¹ one bowiem na finalne orzeczenie procesowe194.
Tam¿e, s. 99.
A. Marek, S. Walto, dz. cyt., s. 238.
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Wiêksza liczba dowodów daje niepodwa¿alny fundament do tego, by
w sposób w³aciwy ustaliæ rzeczywisty przebieg zdarzenia, a tak¿e, realizuj¹c
zasadê bezporednioci, w pe³ni urzeczywistniæ zasadê prawdy materialnej i tym
samym odtworzyæ prawdziwy przebieg zdarzenia przestêpnego195.
2.2.7. Zasada uczciwego procesu

Idea uczciwego procesu, wyra¿ona w art. 45 Konstytucji RP z 1997 r., podkrela

wa¿ne znaczenie uznania norm moralnych, praw cz³owieka i obywatela oraz
wolnoci i praw przys³uguj¹cych ka¿demu cz³owiekowi196. Zasada uczciwego
procesu zaakcentowana zosta³a tak¿e w art. 14 Miêdzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka, które postuluj¹ miêdzy innymi koniecznoæ rozpoznawania spraw
s¹dowych przez niezawis³e, bezstronne s¹dy. Podkrelaj¹ znaczenie szeroko pojêtej publicznoci w procesie karnym, jak równie¿ brak przymusu podczas sk³adania przez oskar¿onego wyjanieñ i respektowania zasad procesowych197.
W myl omawianej dyrektywy, organy procesowe powinny d¹¿yæ do tego,
by prowadzone przez nie postêpowanie by³o skrupulatne, nieopiesza³e, z respektowaniem godnoci i praw uczestników procesu198. Rzetelnoæ procesow¹, jak
wywodzi Jean Pradel, mo¿na osi¹gn¹æ poprzez w³aciw¹ organizacjê s¹downictwa w drodze realizacji nastêpuj¹cych dyrektyw:
1. Prawo dostêpu do s¹du (konsekwencj¹ wskazanej dyrektywy jest obowi¹zek Pañstwa wobec obywatela. Pañstwo powinno u³atwiæ obywatelowi dostêp do
sprawiedliwego i niezawis³ego s¹du).
2. Prawa do odpowiedniego s¹du (dyrektywa, w myl której sprawê karn¹
rozpoznaæ powinien niezawis³y i bezstronny s¹d. Analizuj¹c sens wskazanej
dyrektywy pamiêtaæ nale¿y o zagwarantowaniu obywatelowi s¹du niezale¿nego
od w³adzy wykonawczej stron wystêpuj¹cych w danej sprawie. Bezstronnoæ
s¹du odnosi siê nie tylko do sytuacji, w której sêdzia nie bêdzie w ¿aden sposób
spokrewniony ani spowinowacony z uczestnikami postêpowania  art. 40 k.p.k.
(ani nie bêd¹ zachodzi³y powa¿ane w¹tpliwoci co do bezstronnoci sêdziego
w danej sprawie, art. 41 k.p.k.), ale równie¿ odnosi siê do sytuacji, w której
sêdzia nie bêdzie przedwczenie ujawnia³ swojego nastawienia w odniesieniu do
obwinionego199.
A. Marek, S. Walto, dz. cyt., s. 238.
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J. Pradel zauwa¿a tak¿e, ¿e rzetelnoæ procesowa mo¿e zostaæ osi¹gniêta
równie¿ przez przestrzeganie w praktyce zasad procedury, zw³aszcza w zakresie
zbierania dowodów (obarczenia tym obowi¹zkiem strony oskar¿aj¹cej). Oskar¿ony za nie ma obowi¹zku dowodzenia swojej niewinnoci; dodatkowo oskar¿ony korzysta z zagwarantowanej mu przez ustawodawcê zasady domniemania
niewinnoci200.
W literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ twierdzenie, zgodnie z którym koncepcja rzetelnego procesu spe³nia nastêpuj¹ce postulaty:
 rzetelny proces ujmowany jest w kategorii idei rozumianej jako zbiór
zasad, których respektowanie pozwoli sklasyfikowaæ konkretny proces karny do
kategorii procesów rzetelnych,
 rzetelny proces ujmowany jest jako zbiór rozwi¹zañ prawnych w odniesieniu do pojmowania danego zwrotu w powy¿szym ujêciu terminologicznym,
 rzetelny proces ujmowany jako wzorzec, do którego realizacji d¹¿yæ powinny wszystkie podjête postêpowania karne,
 rzetelny proces ujmowany jest jako konkretne zasady, które nale¿y respektowaæ201.
Podejmuj¹c próbê sprecyzowania definicji rzetelnego procesu, nale¿y mieæ
na uwadze etymologiczn¹ trudnoæ w jednoznacznym ujêciu tego pojêcia. Ta
nieprecyzyjnoæ definicji pozwala na szerokie rozumienie sensu tej zasady, zamykaj¹c w jej ramy wiele aktualnych standardów kultury prawnej202.
Podejmuj¹c próbê analizy znaczenia zasady rzetelnego procesu, Dariusz
Kala i Katarzyna Kwieciñska proponuj¹ uwzglêdniæ miêdzy innymi równouprawnienie stron, prawo do bezstronnego i niezawis³ego s¹du, uczciwe prowadzenie postêpowania dowodowego, respektowanie zasady domniemania niewinnoci, uzasadnione u¿ywanie rodków przymusu procesowego itp.203
Autorzy podkrelaj¹ tak¿e znaczenie systemu wartoci moralnych w procesie karnym. Poszanowanie praw jednostki implikuje respektowanie autorytetu
organów procesowych oraz urzeczywistnia cele postêpowania karnego, wytyczone przez ustawodawcê (art. 2 § 1 pkt 2 k.p.k.)204.
Dodaæ nale¿y, ¿e regu³y lojalnociowe zobowi¹zuj¹ organy procesowe do
wytyczenia takiego kierunku procesu karnego, by rzetelnoæ przeprowadzonych czynnoci procesowych objawia³a siê we wszystkich czynnociach przez te
Tam¿e, s. 16 i n.
D. Kala, K. Kwieciñska, Wykorzystanie dowodów porednio nielegalnych w polskim procesie karnym a standardy rzetelnego procesu, [w:] Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki, red. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, TNOiK Dom Organizatora, Toruñ 2010, s. 293.
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Tam¿e, s. 292, cyt. za: P. Wiliñski, Pojêcie rzetelnego procesu karnego, [w:] Rzetelny proces karny, red. P. Wiliñski, Warszawa 2009, s. 352.
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podjêtych. Przejawami realizacji zasady rzetelnego procesu mog¹ byæ nastêpuj¹ce sytuacje:
1) stosowanie podstêpu procesowego jedynie dla dobra postêpowania (je¿eli
przedstawionych informacji nie mo¿na uzyskaæ w inny sposób i z uwzglêdnieniem wyj¹tków jego zastosowania wskazanych w doktrynie),
2) respektowanie poczucia godnoci wszystkich uczestników procesu,
3) obowi¹zek udzielenia informacji uczestnikom procesu, dotycz¹cych przys³uguj¹cych im praw oraz ci¹¿¹cych na nich obowi¹zkach,
4) brak przewlek³oci postêpowania karnego,
5) wybieranie rozwi¹zañ uczciwych i zgodnych z w³asnym sumieniem205.
Dyskusyjnoæ w zakresie stosowania podstêpu w celu zapewniania prawid³owego toku postêpowania jest zagadnieniem problematycznym. Celowoæ przyjmowania interpretacji rozszerzaj¹cej wobec powy¿szego sformu³owania prowadziæ mo¿e do zmiany sensu respektowania tej zasady. ledz¹c kazuistykê, mo¿na
wysnuæ wniosek odnosz¹cy siê do wy¿szoci statystyk ukoñczonych postêpowañ
karnych (przy za³o¿eniu, ¿e organy dochodzeniowo-ledcze wskaza³y na osobê,
która faktycznie pope³ni³a czyn zabroniony, czego skutkiem jest orzeczony wyrok skazuj¹cy), nad rzeczywistym realizowaniem za³o¿eñ ustawodawcy.
Dopasowywanie uzyskanych dowodów do grupy obci¹¿aj¹cych, wymuszanie wyjanieñ fa³szywie wskazuj¹cych na sprawstwo oskar¿onego i podobne do
wymienionych zachowañ praktyki, choæ nie mieszcz¹ siê w ramach uczciwego
procesu i orzekanych w jego efekcie b³êdnych wyroków, maj¹ niekiedy swoje
odzwierciedlenie w praktyce.
Wobec podejcia orzeczenie wyroku uniewinniaj¹cego staje siê nie tylko
bezzasadne, ale równie¿ graniczy z przyznaniem siê do przyjêcia b³êdnego za³o¿enia, ¿e orzeczenie to niweczy skutki postêpowania przygotowawczego. Pominiêcie przy tym realizacji zasady uczciwego procesu zdaje siê byæ niekiedy, jak
pokazuje praktyka, zupe³nie niedostrzegalne206.
Proces prowadzony uczciwie to proces, w trakcie którego respektowane s¹
zasady takie jak: dyrektywa audiatur et altera pars, prawa oskar¿onego do obrony, jawnoci i pe³nego poszanowania dla sêdziego i stron procesowych.
Uczciwy proces to taki, który uwzglêdnia zasadê legalizmu, aby w sprawcach przestêpstw nie wzbudziæ poczucia bezkarnoci podjêtych przez nich dzia³añ przestêpczych207. Uczciwy proces karny to te¿ taki, w którym respektowana
jest w pe³ni zasada obiektywizmu, w myl której uwzglêdniæ nale¿y okolicznoci
205
M. Derdowska, Dyrektywy postêpowania karnego w doktrynie prawa  zarys problematyki,
[w:] Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki , s. 143164.
206
Tak¿e: J. Danilewicz, Zapach zbrodni, Newsweek, 2006, nr 12, s. 9091.
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A. Murzynowski, Podstawowe zasady rzetelnego procesu karnego a problem zró¿nicowania form postêpowania w sprawach o przestêpstwa., Prokuratura i Prawo, 2001, nr 1,
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wiadcz¹ce na korzyæ oskar¿onego, jak równie¿ takie, które na korzyæ tego¿
nie przemawiaj¹ (art. 4 k.p.k.).
Brak stronniczoci czy uprzedzeñ staje siê istotn¹ gwarancj¹ przy realizacji
zasady uczciwego procesu. Podjêcie b³êdnej interpretacji mo¿e staæ siê przyczyn¹ niew³aciwego realizowania zasady prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.).
Stronniczoæ wykazywana w procesie karnym mo¿e natomiast rzutowaæ na nieuwzglêdnienie stanowiska jednej ze stron procesowych, co podwa¿a tym samym
zasadnoæ orzeczonego wyroku.
W literaturze przedmiotu podkrela siê walory moralne oraz predyspozycje
osobowociowe sêdziego. Brak stronniczoci staje siê gwarancj¹ rzetelnego procesu. Sêdzia, który tej umiejêtnoci nie ma, nigdy nie bêdzie niezale¿ny208.
Nierespektowanie zasady swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.), przejawiaj¹ce siê w pominiêciu przedstawionych w sprawie dowodów, jak te¿ b³êdne
ich wartociowanie nie przyczynia siê w ¿aden sposób do realizacji zasady
uczciwego procesu209. Dodaæ nale¿y, ¿e w odniesieniu do dowodów, na których
opiera siê orzeczony wyrok, zasada ta nie pozwala na przeprowadzenie analizy
wartociowania dowodów w odniesieniu do tych zdobytych dziêki dowodowi
nielegalnemu210. Wartociowanie ich wy³¹cznie w zakresie apriorycznej oceny
niew³aciwie pojêtej jako ocenianie nie tyle przydatnoci, co odgórnie powziêtych za³o¿eñ, prowadziæ mo¿e do niew³aciwych, lecz rzutuj¹cych na wynik
danej sprawy wniosków.
Jeli proces karny jest od pocz¹tku prowadzony w sposób rzetelny, nie ma
obaw, ¿e wydany w danej sprawie wyrok bêdzie niesprawiedliwy czy nies³uszny211. W zwi¹zku z powy¿szym podzieliæ nale¿y pogl¹d C. Kuleszy, który wskazuje na koniecznoæ nie uto¿samiania ze sob¹ racjonalnoci proceduralnej
i uczciwoci proceduralnej. Instytucje te, choæ powinny polegaæ na wzajemnej
korelacji, nie mog¹ byæ u¿ywane jako synonimy. Racjonalnoæ proceduralna powinna odzwierciedlaæ uznane przez ustawodawcê wartoci i umo¿liwiaæ ich realizacjê. Uczciwoæ proceduralna powinna staæ na stra¿y uprawnieñ oskar¿onego,
któremu, mimo orzeczonego wobec niego wyroku skazuj¹cego, powinna umo¿liwiæ przedstawienie swojej wersji wydarzeñ i zapewniæ wys³uchanie go. Wzajemne
powi¹zanie przywo³anych instytucji prowadziæ powinno do ferowania s³usznych
wyroków, orzeczonych w wyniku uczciwie przeprowadzonego procesu212.
208

s. 265.
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Nieprzestrzeganie praw podejrzanego w postêpowaniu przygotowawczym
ma istotny wp³yw na dalsze etapy procesu213. Dyrektywa ta, choæ nieskodyfikowana, podkrela wagê i istnienie spo³ecznego poczucia sprawiedliwoci, które
nie budzi w¹tpliwoci co do respektowania norm etycznych, przyjêtych za pewne wzorce wychowawcze w spo³eczeñstwie214.
Rzetelny proces karny rzutuje na postrzeganie organów wymiaru sprawiedliwoci przez spo³eczeñstwo215. Stosowanie tej zasady poci¹ga za sob¹ koniecznoæ respektowania tak¿e innych zasad, jak np. zasady równoci broni, prawa do
obrony, poszanowania ze strony przedstawicieli organów procesowych praw
i godnoci uczestników postêpowania216. Godnoæ okazywana ze strony organów
procesowych, a kierowana do uczestników procesu nie powinna byæ podszyta
pozorn¹ realizacj¹ zasad procesowych. Presja wywierana ze strony przedstawicieli mediów mo¿e wp³ywaæ opacznie na rozumienie poczucia sprawiedliwoci,
czego objawem mo¿e byæ orzekanie ra¿¹co wysokich kar217, nie wspominaj¹c
ju¿ o rzetelnym rozwa¿aniu zasadnoci orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego.
Osobnego omówienia wymaga tak¿e kwestia nienakazanych przez ustawodawcê zachowañ, które s¹ dostrzegalne przez uczestników procesu. Nierzadko
obserwuje siê zbytni¹ nie¿yczliwoæ sêdziów oraz nadmiernie podkrelany formalizm (zw³aszcza wobec oskar¿onego). St¹d te¿ zachwianiu ulega realizacja
zasady równoci wobec prawa.
Oskar¿eni to czêsto osoby z wykszta³ceniem nieprawniczym, którym trudno
poj¹æ prawne zawi³oci i skomplikowany proces wdra¿ania procedury karnej
w realia tocz¹cego siê postêpowania. Trudno tak¿e pomin¹æ problem zauwa¿ony
przez A. Murzynowskiego, który zwróci³ uwagê na usilnie stosowan¹ praktykê
wprowadzania oskar¿onego w kajdankach na salê rozpraw. Tak¹ praktykê nierzadko usprawiedliwiano wzmocnieniem poczucia bezpieczeñstwa przed oskar¿onym. Z drugiej strony nie sposób nie dostrzec w tym upokorzenie oskar¿onego. A. Murzynowski proponuje, by tak¹ praktykê stosowaæ jedynie w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach218. Wprowadzenie do procesu karnego na
sta³e praktyki wprowadzania oskar¿onego na salê rozpraw zakutego w kajdanki
przeczy pe³nemu respektowaniu praw cz³owieka i niweczy za³o¿enia ustawodawcy co do uczciwego procesu.
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F. Prusak, dz. cyt., s. 303.
215
A. B³achnio-Parzych, J. Kosonoga, Standard rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie
S¹du Najwy¿szego i s¹dów apelacyjnych, [w:] Wêz³owe problemy , s. 243.
216
K. Marsza³, dz. cyt., s. 81.
217
M. Derdowska, dz. cyt., s. 163.
218
A. Murzynowski, O sta³y rozwój kultury postêpowania przed s¹dem I instancji, Pañstwo
i Prawo, 1967, z. 12, s. 9881000.
213
214

103

Respektowanie tej zasady uwidacznia siê tak¿e we w³aciwym poszanowaniu prawa podejrzanego (oskar¿onego) do uzyskania od przedstawicieli organów
procesowych rzeczowej informacji (art. 16 k.p.k.).
Jak wywodzi Miros³aw Jan Lisiecki, negatywne skutki nieudzielenia podejrzanemu (oskar¿onemu) informacji mog¹ znaleæ swoje odzwierciedlenie
w procesie wykrywczym oraz w zakresie ustalania faktycznego przebiegu zdarzenia219.
W sytuacji, gdy organ procesowy, powo³uj¹c siê na elastyczne sformu³owanie ustawodawcy w miarê potrzeby (art. 16 § 2 k.p.k.), nie uzna za zasadne
koniecznoci udzielenia informacji oskar¿onemu, a obroñca (albo sam podejrzany) wyka¿e, ¿e koniecznoæ taka istnia³a, dowód obci¹¿aj¹cy uzyskany w ten
sposób mo¿e zostaæ, powtarzaj¹c za M.J. Lisieckim, zdyskwalifikowany220. Natomiast istnienie dowodu obci¹¿aj¹cego albo jego brak nie pozostaje bez znaczenie w zakresie zwiêkszenia szans oskar¿onego na uzyskanie wyroku uniewinniaj¹cego. Wykazanie przez obroñcê (lub oskar¿onego) niew³aciwego sposobu
uzyskania dowodu obci¹¿aj¹cego narusza nie tylko istnienie zasady rzetelnoci
procesu, ale równie¿ pozbawia sêdziów mo¿liwoci dokonania rzetelnej analizy
w zakresie jego przydatnoci i faktycznego znaczenia dla sprawy.
Analizuj¹c realizacjê zasady rzetelnego procesu, trudno pomin¹æ dostrzegalne zniecierpliwienie sêdziów, wyra¿ane zazwyczaj nie tylko wobec oskar¿onych,
ale tak¿e w stosunku do wiadków i obroñców. Z drugiej strony brak rzeczowych
i wnikliwych ocen podsumowania sytuacji procesowej, jak¹ niekiedy wykazuj¹
obroñcy uniemo¿liwia pe³ne zastosowanie zasady uczciwego procesu221.
Nikt nie zosta³ zwolniony od obowi¹zku przestrzegania tej zasady. Adresatów mo¿emy tu szukaæ wród przedstawicieli organów s¹dowych i dochodzeniowo-ledczych222.
W wietle tych wniosków warto przeanalizowaæ pogl¹dy A. Seremety, który
pod rozwagê poddaje zasadnoæ rozwa¿enia miêdzy innymi nastêpuj¹cych kwestii:
1) obecnoci na rozprawie przed s¹dem okrêgowym tego oskar¿yciela publicznego, który sformu³owa³ akt oskar¿enia, z uwagi na znajomoæ szczegó³ów
sprawy, któr¹ prowadzi³ w postêpowaniu przygotowawczym,
2) modyfikacji sposobu dorêczania pism procesowych,
3) wprowadzenia obowi¹zkowej obrony w ka¿dej sprawie,
4) reorganizacji modelu postêpowania karnego223.
219
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Realizacja tych propozycji mog³aby w znacznym stopniu usprawniæ przebieg procesu karnego, a tym samym poprawiæ jakoæ realizacji zasady rzetelnego
procesu.
W zakresie s³usznoci orzekania wyroków uniewinniaj¹cych szczególnie
przydatna mog³aby siê okazaæ zmiana, dotycz¹ca koniecznoci wystêpowania
autora aktu oskar¿enia w s¹dowej fazie postêpowania karnego. Ponowna weryfikacja dowodów w trakcie przeprowadzania postêpowania dowodowego mo¿e
tak¿e bezwzglêdnie potwierdziæ s³usznoæ aktu oskar¿enia i skutkowaæ zasadnym w takiej sytuacji wyrokiem skazuj¹cym lub obaliæ postulaty zawarte
w akcie oskar¿enia, przyczyniaj¹c siê tym samym do bezwzglêdnej zasadnoci
orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego. Znajomoæ szczegó³ów zdarzenia i ich powtórna weryfikacja uskuteczni jedynie realizacjê zasad prawdy materialnej
i rzetelnego procesu. Ustalenie prawdziwego przebiegu zdarzenia zdaje siê byæ
³atwiejsze dla tego oskar¿yciela, który prowadzi³ sprawê (lub ni¹ kierowa³) od
pocz¹tku trwania postêpowania karnego. Wyroki orzekane w procesach przeprowadzonych zgodnie z t¹ zasad¹ zdaj¹ siê w pe³ni zas³ugiwaæ na miano wyroków
s³usznych, co w teorii odpowiada wyrokom sprawiedliwym.
Dyrektywa rzetelnego procesu skierowana jest do wszystkich uczestników
procesu, by wyroki wydawane przez s¹d by³y sprawiedliwe wobec osób, których
dotycz¹, ale tak¿e by obserwuj¹ca sprawê publicznoæ mia³a poczucie, ¿e oskar¿ony zosta³ oceniony w³aciwie i zgodnie z wymogami prawa. Podkrelenia
wymaga to, ¿e sêdzia, który potrafi przyj¹æ odpowiedzialnoæ za podjête decyzje
procesowe, d¹¿y do pe³nego uznania wydawanych przez niego rozstrzygniêæ224.
2.2.8. Zasada publicznoci

Zasada publicznoci to dyrektywa, która charakteryzuje siê postulowaniem do-

stêpnoci procesu dla spo³eczeñstwa. Zosta³a wyra¿ona tak¿e w art. 45 ust. 1
Konstytucji225. Mo¿liwoæ uczestnictwa w rozprawie jest dozwolona ka¿dej osobie, a ustawodawca wyra¿a tê mo¿liwoæ w art. 355 k.p.k. Odstêpstwa od niej s¹
konkretnie okrelone, np. gdy zachodzi niebezpieczeñstwo zak³ócenie porz¹dku
publicznego, obrazy dobrych obyczajów, ujawnienia prawnie strze¿onej tajemnicy, naruszenie wa¿nego interesu prywatnego (art. 360 § 2 k.p.k.), gdy jedna
z osób oskar¿onych jest nieletnia lub na czas przes³uchania wiadka, który nie
ukoñczy³ lat 15 (art. 360 § 3 k.p.k.), gdy za¿¹da tego osoba, która z³o¿y³a wniosek o ciganie (art. 360 § 2 k.p.k.), gdy odczytuje siê protokó³ zeznañ wiadka
incognito (art. 393 § 4 k.p.k.)226.
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Obecnoæ publicznoci w czasie trwania postêpowania karnego, tej obecnej
na sali rozpraw, czy te¿ tej, która tak¿e analizuje przebieg sprawy karnej, przynosi wiele korzyci, które mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
1) publicznoæ stanowi spo³eczn¹ kontrolê czynnoci podejmowanych przez
organy procesowe,
2) publicznoæ sk³ania przedstawicieli organów procesowych do respektowania i stosowania w czynnociach procesu karnego norm moralnych,
3) publiczny charakter procesu karnego zwiêksza wiadomoæ prawn¹ spo³eczeñstwa, jak równie¿ pe³ni funkcjê wychowawcz¹, zw³aszcza wobec potencjalnych sprawców przestêpstwa,
4) publicznoæ mo¿e dopomóc w zidentyfikowaniu sprawcy przestêpstwa,
5) publicznoæ procesu zapewnia rehabilitacjê oskar¿onego, który zosta³
uniewinniony,
6) obecnoæ publicznoci w trakcie trwania procesu mo¿e dopomóc w sk³onieniu uczestników procesu do podawania (w zeznaniach b¹d w wyjanieniach)
faktów zgodnych z prawd¹227.
Godnym odnotowania jest te¿ to, i¿ ledzenie przez publicznoæ przebiegu
procesu karnego t³umaczy wymierzenie oskar¿onemu kary pozbawienia wolnoci w ten sposób, ¿e sêdziowska decyzja uwzglêdniaæ powinna spo³eczn¹ potrzebê resocjalizacji oskar¿onego, która to stanowi element wychowawczy228.
Proces, w którym dowody pocz¹tkowo wskazuj¹ na sprawstwo oskar¿onego,
a póniej okazuje siê, ¿e sprawc¹ nie by³ on, nie zawsze pomylnie koñczy siê
dla oskar¿onego. Obecnoæ publicznoci mo¿e przyczyniæ siê do wywo³ania spo³ecznych, negatywnych emocji objawiaj¹cych siê w postaci na przyk³ad nacisku
psychicznego na oskar¿onego, który nawet po us³yszeniu orzeczonego wobec
niego wyroku uniewinniaj¹cego, wolny od oskar¿ycielskich zarzutów, nie mo¿e
pozbyæ siê etykiety (np. z³odzieja, mordercy), funkcjonuj¹cej zw³aszcza
w jego najbli¿szym (np. s¹siedzkim) otoczeniu229.
Niebagateln¹ rolê odgrywaj¹ tu umiejêtnoci rzetelnego informowania spo³eczeñstwa o zaistnia³ych faktach, przez przedstawicieli rodków masowego
przekazu.
Ustawodawca w art. 357 k.p.k. podkrela, ¿e to s¹d wydaje zezwolenie na
obecnoæ podczas rozprawy przedstawicieli mediów230. Z drugiej za strony istnieje niebezpieczeñstwo ujawnienia tajemnicy zawodowej, s³u¿bowej lub pañstwowej albo te¿ dotarcia do sprawcy takich informacji, które móg³by on wykorzystaæ na swoj¹ korzyæ w walce o uzyskanie wyroku uniewinniaj¹cego231.
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Przekazywane przez media informacje powinny byæ zgodne z prawd¹, bez zbêdnego wczeniejszego i samodzielnego wydawania wyroków prasowych232.
Niebezpieczeñstwo zachodzi tak¿e, gdy niewinnie oskar¿onemu dopasowywana jest za spraw¹ medialnych spekulacji etykieta. Podobnie jest w sytuacji,
gdy oskar¿ony przestêpstwa faktycznie nie pope³ni³.
Jak podaje A. Murzynowski, warto jest na te wszystkie sprawy zwróciæ
uwagê, poniewa¿ w praktyce dziennikarskiej wystêpowa³y nieraz ró¿nego rodzaju wypaczenia. Znane by³y fakty przes¹dzenia winy osób dopiero oskar¿onych
o pope³nienie przestêpstwa w artyku³ach prasowych i okrelenia ich mianem
zbrodniarzy, czego nastêpnie nie potwierdzi³ prawomocny wyrok s¹dowy. Pojawia³y siê tak¿e artyku³y prasowe, w których domagano siê wymierzenia oskar¿onym surowej kary, nawet kary mierci, jeszcze przed rozpoznaniem danej sprawy
przez s¹d I instancji. Tego rodzaju praktyka dziennikarska wyrz¹dza nie tylko
krzywdê osobom oskar¿onym, ale ponadto mo¿e dezorientowaæ opiniê publiczn¹
i os³abiæ jej zaufanie do wymiaru sprawiedliwoci233.
Postêpowanie rehabilitacyjne nie cieszy siê ju¿ takim spo³ecznym zainteresowaniem, co proces, w którym kwestia sprawstwa oskar¿onego pozostaje wielk¹ niewiadom¹. Co wiêcej, w literaturze przedmiotu zaznacza siê przewlek³oæ
takich postêpowañ234.
Byæ mo¿e przyczyn sceptycznej akceptacji uniewinnieñ ze strony spo³eczeñstwa nie trzeba szukaæ daleko. Trafnoæ spostrze¿eñ M. Szerera nie pozwala
na ich pominiêcie. Autor podkrela, ¿e odró¿niaæ nale¿y podtrzymanie czujnoci
spo³eczeñstwa od jego wzburzenia. Czujnoæ opinii publicznej oscylowaæ powinna wokó³ wiedzy w przedmiocie tocz¹cego siê procesu i stopniowo podawanych szczegó³ów w przedmiocie przebiegu zdarzenia. Sugestywnoæ i wiara
spo³eczeñstwa w s³owo pisane staje siê niebezpiecznym narzêdziem w rêkach przedstawicieli mediów. Narzêdzie takie (nieprawid³owo u¿yte) powodowaæ mo¿e lawinê negatywnych nastêpstw nie tylko dla uczestników procesu
(zw³aszcza za dla oskar¿onego), ale i dla przedstawicieli organów procesowych235.
Jak z kolei zauwa¿a W. Daszkiewicz, urabianie opinii publicznej236 nie
pozostaje bez wp³ywu na ocenê dowodów, zw³aszcza na zeznania wiadków,
które staj¹ siê niekiedy fundamentem, na gruncie którego orzeczony zostaje
wyrok.
A. Murzynowski, Istota i zasady , s. 195.
Tam¿e, s. 196.
234
H. Rajzman, Jak rozwi¹zaæ problem rehabilitacji, Palestra, 1957, nr 2, s. 2833.
235
Tak¿e M. Szerer, Wymiar sprawiedliwoci a sprawozdania prasowe, Pañstwo i Prawo,
1692, z. 7, s. 266 i n.
236
W. Daszkiewicz, Przedstawiciel spo³eczny w procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1976, s. 12.
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Na bazie przedstawionych wywodów istotna staje siê dyskrecja w niektórych czynnociach postêpowania przygotowawczego. Dla kontrastu mo¿na przywo³aæ tzw. ledztwa prowadzone w jawnej postaci w latach 19301934, których
szeroko pojêta otwartoæ stawia³a oskar¿onego w niekorzystnym wietle ju¿ od
pocz¹tku trwania procesu237.
Nie nale¿y jednak¿e wypaczaæ sensu realizacji zasady jawnoci procesu.
Idea wspó³dzia³ania organów procesowych ze spo³eczeñstwem przydatna jest
zarówno w zwalczaniu przestêpstw, jak i w resocjalizacji przestêpców238. Prawid³owe urzeczywistnianie zasady jawnoci przyczynia siê w efektywniejszym
stopniu do realizacji wychowawczej funkcji procesu karnego239.
Osobnego omówienia wymaga kwestia publicznego og³oszenia wyroku s¹dowego (art. 45 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji RP, art. 364 § 1 k.p.k.). Po
pierwsze, upublicznienie wyroku daje oskar¿onemu szansê na rehabilitacjê
w oczach spo³eczeñstwa, co jest istotne, zw³aszcza w zakresie wyroków uniewinniaj¹cych. Po drugie, publiczny charakter wyroku nie uszczupla tzw. zakresu
kontroli spo³ecznej, co jedynie wzmacnia (szczególnie w odniesieniu do wyroków uniewinniaj¹cych) spo³eczne poczucie sprawiedliwoci i potwierdza czujnoæ s¹du przed obarczaniem odpowiedzialnoci¹ karn¹ osoby, która, wbrew
tezie zawartej w akcie oskar¿enia, czynu zabronionego nie pope³ni³a240.
Ustawodawca, uszczuplaj¹c w znacznym stopniu liczby nadzwyczajnych
rodków odwo³awczych po uprawomocnieniu siê wyroku uniewinniaj¹cego, zabezpieczy³ tym samym oskar¿onego od zbyt czêstej i zbyt pochopnej reakcji
niezadowolonych z treci wyroku przeciwników oskar¿onego. Wyrok uniewinniaj¹cy, nawet w przypadku niezadowolenia publicznoci, powinien byæ przez tê
ostatni¹ respektowany241. Warto zauwa¿yæ, ¿e zasada jawnoci realizowana jest
tak¿e w trakcie postêpowania wykonawczego. Akta procesowe skazanego, które
dotycz¹ bezporednio tocz¹cego siê procesu, s¹ z regu³y jawne dla pozosta³ych
stron postêpowania i (za zgod¹ Prezesa danego s¹du) innych osób (np. w celu
przeprowadzenia badañ naukowych)242.
Na zakoñczenie warto odnotowaæ, ¿e zasada publicznoci rzutuje tak¿e na
wizerunki orzekaj¹cych w sprawie sêdziów. Krytyce podlegaj¹ bowiem nie tylko
orzeczone przez nich wyroki (czy to uniewinniaj¹ce, czy skazuj¹ce), ale tak¿e
Tam¿e, s. 1112.
Tam¿e, s. 12.
239
Tam¿e, s. 22.
240
W. Jasiñski, Publiczne og³oszenie wyroku jako warunek rzetelnego procesu karnego,
[w:] Rzetelny proces karny. Ksiêga jubileuszowa Profesor Z. widy, red. J. Skorupka, Oficyna
Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 269 i n.
241
T. Gardocka, Prejudycjalnoæ w polskim procesie karnym, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987, s. 120 i n.
242
Z. wida-£agiewska, S¹downictwo penitencjarne jako instytucja procesowa, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1974, s. 67 i n.
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ich zachowanie na sali rozpraw i przestrzeganie zasad procesu karnego. Trudno
zatem nie zauwa¿yæ zdarzaj¹cej siê niekiedy nieuprzejmoci sêdziów wobec
uczestników postêpowania, akcentowania stronniczoci albo wydawanie przedwczesnych opinii co do ostatecznego rozstrzygniêcia procesowego243.
Osobnego omówienia wymaga zachowanie oskar¿yciela publicznego i jego
oddzia³ywania na publicznoæ procesu karnego. Prokurator, potêpiaj¹c przestêpstwo, wyra¿a w ten sposób swoj¹ dezaprobatê wobec pope³niania czynów zabronionych, która powinna staæ siê tym samym przestrog¹ dla spo³eczeñstwa przed
ich pope³nianiem244. Jak zauwa¿a M. Lipczyñska, w trakcie trwania procesu
karnego prokurator powinien pe³niæ miêdzy innymi nastêpuj¹ce zadania:
1) informowania o treci norm prawnych,
2) reasumowania materia³u dowodowego uzyskanego jako bilans postêpowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego,
3) ochrony pokrzywdzonego i jego prawnie chronionych interesów,
4) ma obowi¹zek przestrzegania zasady obiektywizmu oraz uwzglêdniania
okolicznoci przemawiaj¹cych na korzyæ i na niekorzyæ oskar¿onego,
5) jest reprezentantem Pañstwa i wszystkie podjête przez niego czynnoci
powinny uwzglêdniaæ jego fachow¹ wiedzê z dziedziny prawa245.
Zachowania prokuratora w trakcie realizacji wyznaczonych mu przez ustawodawcê zadañ powinny staæ siê przyk³adem w zakresie nie tylko wspomnianego ju¿ obiektywizmu w podjêtych przez niego ocenach, ale i stanowiæ godny do
naladowania przyk³ad aprobaty uniewinnionego, zw³aszcza je¿eli oskar¿onemu
zosta³y zarzucone czyny, których nie pope³ni³.
Oddzia³ywanie prokuratorskich zachowañ na publicznoæ powinno pomóc
uniewinnionemu oskar¿onemu powróciæ do swojego rodowiska oraz odzyskaæ
utracony szacunek. Podkrelenia wymaga tak¿e to, ¿e aktywne zachowanie prokuratora w postêpowaniu karnym mo¿e przyczyniæ siê do okrelonego rodzaju
wyroku246, jak równie¿ zwróciæ uwagê zarówno sêdziów, jak i publicznoci na
pewne istotne przy orzekaniu okolicznoci tej sprawy. Orzekaj¹cy w sprawie
sêdziowie powinni z uwag¹ wys³uchaæ przemówienia zarówno prokuratorskiego,
jak i obroñcy247, nastêpnie dok³adnie rozwa¿yæ zasadnoæ tych przemówieñ
i podj¹æ w³aciw¹ decyzjê w kwestii wyroku. S¹d musi tak¿e przedstawiæ publicznoci te argumenty, które okaza³y siê trafne do przyjêcia najbardziej prawdopodobnej wersji zdarzenia.
W. Falkowska, Sêdziowie, Polityka, 1969, nr 43, s. 1, 45.
M. Lipczyñska, Wyst¹pienia prokuratora na rozprawie g³ównej (aspekty prawnoprocesowe
i spo³eczne), Problemy Praworz¹dnoci, 1978, nr 4, s. 9.
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Tam¿e.
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A. Ferenc, Prawno-procesowa problematyka przemówienia prokuratora w sprawie karnej,
Problemy Praworz¹dnoci, 1988, nr 1, s. 37.
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R.A. Stefañski, Procesowe aspekty przemówienia prokuratorskiego, Prokuratura i Prawo,
1996, nr 78, s. 63.
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Intryguj¹cym zjawiskiem jest dostrzegana w praktyce tendencja kszta³towania opinii publicznej, w odniesieniu do oceny procesu karnego przez obroñców
oskar¿onych. Analizuj¹c przedstawion¹ sytuacjê, mo¿na spotkaæ siê z pogl¹dem,
postuluj¹cym podwa¿anie spo³ecznego zaufania do s¹dów przez niektórych adwokatów248. Na czêstotliwoæ takich sytuacji zwraca uwagê Janusz Kochanowski, który dostrzega brak restrykcyjnych rodków dyscyplinarnych w przypadku
zdecydowanej niechêci do funkcji obroñcy z urzêdu. Nierzetelnoæ w wype³nianiu obowi¹zków i zwi¹zane z tymi zaniedbaniami trudnoci organów s¹dowych
w sfinalizowaniu procesu, rzutuj¹ w istotny sposób na podwa¿anie s¹dowego
autorytetu. Wzmagaj¹ natomiast poczucie braku zaufania publicznoci do s³usznoci decyzji procesowych. Taka z kolei postawa budziæ mo¿e niepewnoæ
w odniesieniu do wydanych wyroków uniewinniaj¹cych. Byæ mo¿e w³anie dlatego uniewinniony gwa³ciciel nadal uchodzi, w wietle opinii spo³ecznej, za
gwa³ciciela.
Na marginesie dodaæ nale¿y, ¿e na kszta³towanie opinii spo³ecznej w zakresie respektowania autorytetu decyzji s¹dowych maj¹ wp³yw równie¿ przedstawiciele mediów. Media w znacznym stopniu wyznaczaj¹ kierunek mylenia spo³ecznego i staj¹ siê kreatorem pogl¹dów (nie zawsze prawdziwych) na przebieg
spraw karnych, ale i na spo³eczne postrzeganie decyzji s¹dowych249.
Tymczasem w zamyle ustawodawcy (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.) to w³anie
niedopuszczenie do poniesienia odpowiedzialnoci przez osobê, która nie jest
sprawc¹ zarzucanego jej czynu powinno staæ siê niepodwa¿aln¹ gwarancj¹ powagi wyroków uniewinniaj¹cych.
W praktyce wp³yw rodków masowego przekazu na spo³eczne postrzeganie
rzeczywistoci, przewy¿sza w znacznym stopniu zasadnoæ podjêtych przez s¹d decyzji i budzi spo³eczn¹ niechêæ do s¹dów w porównaniu do rozwi¹zañ medialnych.
Podkrelenia wymaga tak¿e kwestia przewlek³oci postêpowañ karnych i jej
wp³ywu na kszta³towanie siê opinii publicznej. Dezaprobuj¹ce oceny wymiaru
sprawiedliwoci ze strony spo³eczeñstwa znajduj¹ swoje odniesienie w d³ugoci
rozpoznawania spraw karnych. Przewlek³oæ postêpowañ nie pozostaje bez
wp³ywu tak¿e na wiadomoæ sprawców czynów zabronionych. Poczucie bezkarnoci pobudza do pope³niania kolejnych przestêpstw.
Zauwa¿yæ tak¿e nale¿y wp³yw przewlekania spraw s¹dowych na wiadomoæ pokrzywdzonych250. Poczucie bezradnoci podwa¿a zaufanie do przedstawicieli organów procesowych. Wydanie wyroku uniewinniaj¹cego w takiej sytuacji, nawet jeli zosta³ wydany s³usznie, mo¿e implikowaæ z³oæ do oskar¿onego
oraz niesprawiedliwoæ rozstrzygniêcia.
248
249
250
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J. Kochanowski, Czarne owce Palestry, Wprost, 2005, nr 9, s. 25.
Tak¿e: J. Romanowicz, Sprawiedliwa rêka telewizji, Newsweek, 2006, nr 10, s. 90.
M. Pomianowska, dz. cyt., s. 1316.

Podsumowuj¹c przedstawione rozwa¿ania, zasada publicznoci niew¹tpliwie (w za³o¿eniu) chroni oskar¿onego przed nadu¿yciami i niedopatrzeniami ze
strony organów procesowych. Niesie te¿ za sob¹ niebezpieczeñstwo permanentnego
os¹dzania uniewinnionego, nawet gdy zachowanie takie jest wbrew prawu,
wbrew s¹dowym wyrokom i wbrew logice.

Podsumowanie

Zasady procesowe wyznaczaj¹ przebieg procesu karnego. Ich znaczenie jest

o tyle istotne, ¿e kreuj¹ one kryteria ocen zachowania uczestników procesu
karnego, wp³ywaj¹ na finalne decyzje procesowe i ugruntowuj¹ wartoci przyjête za fundament godnej egzystencji spo³eczeñstw. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ
celowe odwo³anie siê wielu norm prawnych do norm moralnych. Taki zabieg nie
jest przypadkowy, bowiem pozwala spo³eczeñstwu lepiej poznaæ i zrozumieæ
pewne wytyczne procesu karnego. Znaczenie zasad procesowych akcentuje siê
na ka¿dym etapie postêpowania karnego. W odniesieniu do instytucji uniewinnienia, zasady podkrelaj¹ czêsto niemo¿noæ skazania oskar¿onego, który czynu
zabronionego nie pope³ni³. Takie gwarancje procesowe skutkuj¹, przynamniej
w za³o¿eniu ustawodawcy, poczuciem przeprowadzenia rzetelnego procesu karnego, w którym winni pope³nienia czynu zabronionego zostan¹ ukarani, a osoby
niewinne takiej odpowiedzialnoci nie ponios¹.
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Rozdzia³ III

Zasadnoæ aktu oskar¿enia
3.1. Dowody przemawiaj¹ce za oskar¿eniem podejrzanego

Definicjê, wyjaniaj¹c¹ istotê terminu oskar¿anie, zaproponowa³ miêdzy in-

nymi W. Daszkiewicz, który ujmuje je jako ka¿d¹ czynnoæ prowadz¹cego
ledztwo albo dochodzenie, zmierzaj¹c¹ do udowodnienia winy osobie poci¹gniêtej do odpowiedzialnoci karnej, niezale¿nie od tego, czy czynnoæ ta dokonana zostaje w postêpowaniu przygotowawczym, czy te¿ w postêpowaniu przed
s¹dem1. Autor dowodzi tak¿e, ¿e do czynnoci, które nazywa siê oskar¿aniem,
zalicza siê tak¿e wniesienie do s¹du skargi (aktu oskar¿enia) oraz udowadnianie
prawdziwoci tez zawartych w tej skardze2. Analizuj¹c podan¹ definicjê mo¿na
dojæ do wniosku, ¿e formalnym wyrazem czynnoci oskar¿ania jest sformu³owanie aktu oskar¿enia.
W myl zasady legalizmu (art. 10 k.p.k.) oraz przy uwzglêdnieniu zasady
oportunizmu, postêpowanie karne nale¿y wszcz¹æ z oskar¿enia publicznego
w sytuacji stwierdzenia okolicznoci ujawniaj¹cych pope³nienie przestêpstwa
oraz gdy jego wszczêcie jest prawnie dopuszczalne i faktycznie zasadne.
Nakaz wszczêcia postêpowania karnego zachodzi w sytuacji faktycznej zasadnoci, tj. istnienia danych obiektywnie uprawdopodabniaj¹cych fakt przestêpstwa oraz niewystêpowania przeszkód do wdro¿enia i kontynuowania postêpowania karnego3. Z powy¿szych uwag wynika, ¿e ka¿dorazowo, gdy pope³niony
zostaje czyn zabroniony, przedstawiciele organów cigania s¹ w obowi¹zku oceniæ na podstawie posiadanych (lub sprawdzonych) informacji o tym¿e zasadnoæ
(lub niezasadnoæ) wszczêcia postêpowania karnego. Aby dokonana ocena by³a
zgodna z wszelkimi wymogami s³usznoci wszczêcia postêpowania, nale¿y odnieæ siê do ujêtej przez ustawodawcê w art. 1 Kodeksu karnego definicji przestêpstwa. Treæ przywo³anego przepisu powinna wykazaæ zgodnoæ z zaistnia³ym stanem faktycznym, prawnym oraz odpowiadaæ powinna celom spo³ecznym4.
1
W. Daszkiewicz, Ingerencja prokuratora w sprawy o przestêpstwa prywatno-skargowe
w polskim procesie karnym, PWN, Warszawa 1956, s. 7.
2
Tam¿e, s. 9.
3
M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm cigania przestêpstw w wietle wspó³czesnych
przeobra¿eñ procesu karnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 452453.
4
J. Tylman, Z problematyki zasady legalizmu w prawie karnym procesowym, Pañstwo i Prawo, 1960, z. 3, s. 507.
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Wniesienie aktu oskar¿enia implikuje powa¿ne konsekwencje, przede
wszystkim wobec oskar¿onego. Ró¿nica miêdzy umorzeniem postêpowania na
etapie postêpowania przygotowawczego a uniewinnieniem orzeczonym w postêpowaniu jurysdykcyjnym prowadziæ bêdzie nie tylko do sporów terminologicznych, ale przede wszystkim zmienia sytuacjê oskar¿onego. Mo¿e tak¿e skutkowaæ negatywn¹ ocen¹ pracy organów dochodzeniowo-ledczych. Donios³oæ
wskazanego problemu dostrzega W. Daszkiewicz, który podkrela zawi³oæ
wskazanej sytuacji, zw³aszcza w przypadku odst¹pienia oskar¿yciela publicznego od aktu oskar¿enia5. Zdawa³oby siê, ¿e wskazana sytuacja zosta³a precyzyjnie
rozwi¹zana przez ustawodawcê, który przyjmuje, ¿e s¹d nie jest zwi¹zany decyzj¹ oskar¿yciela publicznego i ma prawo do samodzielnej decyzji w odniesieniu
do dalszego toku postêpowania (art. 14 § 2 k.p.k.).
W tym miejscu nale¿y zastanowiæ siê nad powodami odst¹pienia oskar¿yciela od aktu oskar¿enia. Jak dowodzi W. Daszkiewicz przyczyny takie mog¹
wynikaæ z nastêpuj¹cych powodów:
1) przedstawione zarzuty nie znajduj¹ odzwierciedlenia w materiale dowodowym (co implikuje koniecznoæ wydania wyroku uniewinniaj¹cego),
2) zachodz¹ przes³anki niedopuszczalnoci dalszego rozpoznawania danej
sprawy6.
Umorzenie postêpowania na etapie postêpowania jurysdykcyjnego, jedynie
z powodu niepowodzenia dowodów oskar¿enia albo odst¹pienia oskar¿yciela od
stawianych w akcie oskar¿enia zarzutów, narusza³oby w sposób powa¿ny gwarancje procesowe oskar¿onego, uniemo¿liwiaj¹c mu tym samym miêdzy innymi
inicjowanie postêpowania odwo³awczego, mo¿liwoæ ubiegania siê o odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, jak te¿
w zakresie nie ujmowania go w kategoriach przestêpcy ze strony opinii spo³ecznej7.
Wyrok uniewinniaj¹cy powinien wskazywaæ na czujnoæ organów s¹dowych
w weryfikacji tezy przyjêtej przez oskar¿yciela. Nie powinien natomiast staæ siê
wyrazem koniecznoci w podjêciu takiej decyzji jedynie z uwagi na pobie¿nie
formu³owane tezy oskar¿ycielskie, na poparcie których przedstawiony zostaje
³atwy do podwa¿ania i o nik³ej wartoci procesowej, materia³ dowodowy. Wniesienie aktu oskar¿enia powinno staæ siê wyrazem decyzji przemylanej,
z uwzglêdnieniem wysokiego prawdopodobieñstwa sprawstwa czynu przestêpczego ze strony oskar¿onego. Ustalenie wszelkich istotnych okolicznoci zdarzenia powinno staæ siê priorytetowym zadaniem przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych. Pobie¿noæ we wskazanych dzia³aniach niesie za sob¹
5
W. Daszkiewicz, Odst¹pienie oskar¿yciela publicznego od oskar¿enia a zasada legalizmu
(artyku³ polemiczny), Palestra, 1961, nr 8, s. 35 i n.
6
Tam¿e, s. 4546.
7
Tam¿e, s. 41.
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powa¿ne konsekwencje, a ich pocz¹tkiem jest czynnoæ formalna w postaci
wniesienia aktu oskar¿enia do s¹du.
Ustalenie zasadnoci wszczêcia postêpowania karnego implikuje koniecznoæ ustalenia osoby domniemanego sprawcy czynu zabronionego, przeciwko
której zostanie sformu³owany akt oskar¿enia. S³usznoæ przedstawionych wniosków znajduje swoje potwierdzenie w przypadku ustalenia podejrzanego o pope³nienie czynu zabronionego. Trudnoci w tym zakresie prowadziæ mog¹ do
naruszenia kruchej granicy miêdzy statusem osoby faktycznie podejrzanej
a podejrzanym.
W tym zakresie autorka nie podejmuje rozwa¿añ w przedmiocie ró¿nic terminologicznych, a jedynie zwraca uwagê na ryzyko b³êdu przy wskazywaniu
podejrzanego (art. 71 § k.p.k.), którego niezweryfikowanie na etapie postêpowania przygotowawczego prowadziæ mo¿e miêdzy innymi do wniesienia aktu
oskar¿enia przeciwko niew³aciwej osobie. W konsekwencji do poci¹gniêcia do
odpowiedzialnoci karnej osoby, która czynu zabronionego nie pope³ni³a.
A. Murzynowski dowodzi, ¿e istniej¹ istotne ró¿nice w zakresie roli, jak¹
w postêpowaniu przygotowawczym pe³niæ bêdzie podejrzany (art. 71 § 1 k.p.k.),
a jak¹ osoba podejrzewana8. Nie wdaj¹c siê w szczegó³owe rozwa¿ania, trudno
kwestionowaæ fakt, ¿e nadanie statusu podejrzanego (art. 71§ 1 k.p.k.) czyni
wydanie aktu oskar¿enia bardziej prawdopodobnym ni¿ w odniesieniu do osoby
podejrzewanej. Zasadniczy aspekt momentu przedstawienia zarzutów w praktyce (jak dowodzi Feliks Prusak), nie jest zadaniem ³atwym9. Zdaniem tego¿ autora powi¹zaæ nale¿y ze sob¹ dwa elementy:
 aspekt interesów organów cigania,
 aspekt ochrony uprawnieñ podejrzanego10.
Dodatkowo (jak wskazuje autor) moment przedstawienia zarzutów ma swój
wymiar zarówno normatywny, jak równie¿ pragmatyczny. Aspekt normatywny
odnosi siê do sytuacji, w której przedstawione zostaj¹ zarzuty ujmowane jako
efekt postêpowania przygotowawczego. Aspekt pragmatyczny za odnosi siê do
oceny korelacji przeprowadzonych czynnoci procesowych. Przedwczesne przedstawienie zarzutów mo¿e skutkowaæ nietrafnym okreleniem podstawy faktycznej, co z kolei implikowaæ bêdzie niezasadne ponoszenie przez niewinnego odpowiedzialnoci karnej.
Zbyt póne przedstawienie zarzutów  usprawiedliwiane przez przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych (skutkuje koniecznoci¹ skrupulatnego sprawdzenia wszystkich okolicznoci sprawy), ogranicza czêsto aktywnoæ
8
Tak¿e: A. Murzynowski, Faktycznie podejrzany w postêpowaniu przygotowawczym, Palestra, 1971, nr 10, s. 3643.
9
F. Prusak, Problematyka okrelenia momentu stosownego do przedstawienia zarzutów, Palestra, 1972, nr 6, s. 50.
10
Tam¿e.
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dowodow¹ oskar¿onego oraz narusza jego prawo do obrony11. Pomy³ki we
wspomnianym zakresie rzutuj¹ na niepotrzebnie prowadzone procesy karne.
Przedstawiona kwestia jest interesuj¹ca w odniesieniu do wyroków uniewinniaj¹cych. W przypadku, gdy postêpowanie dowodowe wyka¿e nies³usznoæ
twierdzeñ przedstawionych w akcie oskar¿enia, s¹d zobligowany jest wydaæ wyrok uniewinniaj¹cy. Takie rozwi¹zanie, choæ zgodne z formalnymi za³o¿eniami
ustawodawcy ( art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.), podwa¿a w pewien sposób idee orzekania
wyroków uniewinniaj¹cych. Rzetelnoæ prowadzenia postêpowañ przygotowawczych w zakresie dowodowym pozostawia czêsto wiele do ¿yczenia, co z kolei
nie pozostaje bez wp³ywu na finalne orzeczenie w sprawie. Brak dochowania
nale¿ytej starannoci uwidacznia siê ju¿ na etapie wniosków, pochodz¹cych
z nieprawid³owo zaprotoko³owanych czynnoci procesowych.
Marian Filar wywodzi, ¿e organ cigania, który dobrowolnie zadawa³by
sobie trud udowadniania zamiaru przyw³aszczenia, gdy dla uzyskania tego samego efektu wystarczy mu proste zatrzymanie sprawcy w cudzym samochodzie,
musia³by mieæ miast mózgu stary kalosz, a tak le z naszymi organami cigania
nie jest12. St¹d te¿ skrupulatnoæ i nale¿yta starannoæ przy typowaniu osoby
podejrzanego i dok³adnego ustalania wszystkich okolicznoci zdarzenia przestêpczego jest w najwy¿szym stopniu wskazana.
Do wszczêcia postêpowania karnego musz¹ istnieæ dowody, które wiadcz¹
o zajciu przestêpstwa. Zgromadzenie niepodwa¿alnych dowodów obci¹¿aj¹cych
oskar¿onego staje siê niezbêdnym przyczynkiem do mo¿liwoci wniesienia aktu
oskar¿enia do s¹du. Zebrane w sprawie dowody powinny stanowiæ wyraz potwierdzenia s³usznoci przedstawionych zarzutów13.
Pocz¹tkiem myli o pope³nieniu przestêpstwa staje siê czêsto motyw lub
pobudka. Wyjanienie przyczyn pope³nienia czynu zabronionego znacznie u³atwia zrozumienie postêpowania sprawcy, co nie jest oczywicie równoznaczne
z usprawiedliwieniem jego postêpowania. Motyw bardzo czêsto wynika ze stanu
emocjonalnego, w którym znajduje siê sprawca czynu zabronionego. Bywa te¿
wyrazem nastawienia uczuciowego wobec innych osób.
Na tle procesów emocjonalnych wystêpuj¹ takie zjawiska, jak intencje, zamiary, chêci, pragnienia, ¿yczenia, obawa przed czym itp. Ich wspóln¹ cech¹ jest
tendencja kierunkowa czyli mobilizacja do realizowania okrelonego celu14.
Niemniej jednak nie nale¿y motywu myliæ z pobudk¹, bowiem choæ motywowi pope³nienia przestêpstwa towarzysz¹ emocje, to jednak jest on kreowany
w umyle sprawcy.
Tam¿e, s. 5052.
M. Filar, Du¿y instrument, Palestra, 1995, nr 78, s. 98.
13
Tam¿e, s. 54.
14
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stêpka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii
i praktyki ledczo-s¹dowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ 2005, s. 152.
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Motyw jest zjawiskiem sfery intelektualnej, natomiast pobudka zawiera
raczej treci emocjonalne. Motyw jako czynnik intelektualny stanowi racjê dzia³ania, a wiêc to, co sprawca formu³uje jako powód swojego postêpowania. Motyw jest zatem wyobra¿eniem sprawcy o celu dzia³ania i programie jego osi¹gniêcia. Pobudka natomiast to emocjonalne prze¿ycie stanowi¹ce si³ê napêdow¹
popychaj¹c¹ sprawcê do czynu15.
Co do motywu, to z prawnego punktu widzenia ujmowany jest on jako
element strukturalny przestêpstwa. S³usznie zauwa¿a zatem Jan Nelken, i¿ motyw przestêpnego dzia³ania nale¿y do podmiotowej strony czynu, a wiêc wchodzi w zakres faktu g³ównego obejmuj¹cego, jak wiadomo, podmiotowe i przedmiotowe znamiona przestêpstwa16.
Zastanawiaj¹cy jest tu problem aprobaty czy te¿ usprawiedliwiania siê ze
strony sprawcy, ¿e pope³ni³ czyn zabroniony, choæ wcale nie planowa³ dokonaæ
jego realizacji. Jak wyjania Magdalena Budyn, przy ustalaniu w procesie karnym motywacji sprawcy mo¿emy motyw ten obiektywnie odkryæ. Jednak
w sytuacji, gdy sprawca go sobie nie uwiadamia³, czy mo¿na postawiæ mu
zarzut, ¿e jego motywacja nie zas³uguje na aprobatê? Na przyk³ad A i B s¹
bliskimi znajomymi, A odnosi sukcesy na polu zawodowym i osobistym, jest
bogaty. B siê nie wiedzie. A traktuje B jak przyjaciela i nie robi niczego, co
mog³oby jego zdaniem sprawiæ, ¿e B odczu³by swój ni¿szy status [ ]. T³umione
uczucia negatywne przeradzaj¹ siê w koñcu w agresjê, która zostaje przeniesiona
z osoby na nale¿¹c¹ do niej rzecz. Podobne problemy rodz¹ siê, gdy  owszem
 motyw dominuj¹cy nale¿a³oby potêpiæ, ale ca³e t³o motywacyjne nie pozwala
tak post¹piæ17.
Dla ucilenia: na przywo³ane powy¿ej t³o motywacyjne sk³adaj¹ siê tak¿e
takie czynniki, jak: egocentryzm, wrogie postawy w stosunku do otoczenia, negatywizm, system wartoci, ma³a odpornoæ na stres, obni¿enie zdolnoci planowania, antycypacji, ma³y krytycyzm, sztywnoæ spostrze¿eniowa, zaburzenia koncentracji uwagi i pamiêci. Wszystkie te czynniki nale¿¹ do wzglêdnie trwa³ych
sposobów reagowania, prze¿ywania, oceniania, czyli funkcjonowania jednostki18.
Ustalenie motywu (tudzie¿ pobudki) dzia³ania sprawcy utwierdza oskar¿yciela w s³usznym zamiarze skierowania przeciwko niemu aktu oskar¿enia. Jego
ustalenie pomaga w uwiarygodnieniu wersji kryminalistycznej i wyjania niejako przyczynê zachowania sprawcy.
J.K. Gierowski, T. Jakiewicz-Obydziñska, M. Najda, Psychologia w postêpowaniu karnym,
LexisNexis, Warszawa 2008, s. 343.
16
J. Nelken, Dowód poszlakowy w procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1970, s. 68.
17
M. Budyn, Motywacja zas³uguj¹ca na szczególne potêpienie (próba analizy), Prokuratura
i Prawo, 2000, nr 9, s. 2627.
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Tam¿e, s. 28.
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Niezale¿nie od wskazanych trudnoci warto zwracaæ uwagê na pobudki
domniemanego sprawcy. Pozwalaj¹ one na stworzenie wersji osobowej, która
wyznacza granice dalszych poszukiwañ. Za³o¿enie dotycz¹ce motywu umo¿liwia
wyodrêbnienie ograniczonego krêgu osób podejrzewanych i determinuje wobec
nich dalsze tradycyjne czynnoci kryminalistyczne, które w efekcie powinny
doprowadziæ do wyjanienia prawdy o badanym zdarzeniu19.
Szukaj¹c motywu zachowania przestêpnego, przedstawiciele organów procesowych próbuj¹ ustaliæ odpowiedzi na pytania: Dlaczego sprawca zachowa³
siê w taki sposób?, Do czego d¹¿y³ sprawca?20
Uzyskanie odpowiedzi na te pytania u³atwia organom procesowym prawdziwy os¹d, co do zamiaru oskar¿onego, który pope³ni³ przestêpstwo. Brak znalezienia odpowiedzi na wskazane pytania sk³oniæ powinno sêdziów do koniecznoci dalszego ustalania okolicznoci czynu zabronionego albo do orzeczenia
wyroku uniewinniaj¹cego.
Przedwczesne i nieprzemylane udzielanie odpowiedzi na zadane pytania
skutkowaæ bêdzie wprowadzeniem postêpowania do etapu jurysdykcyjnego, który prawdopodobnie zakoñczy siê wyrokiem uniewinniaj¹cym. Zastanawiaj¹ca
staje siê w takich sytuacjach kwestia niepotrzebnie wszczynanych postêpowañ
karnych na etapie jurysdykcyjnym.
Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e poprawne ustalenie motywu b¹d pobudki
nie jest zadaniem ³atwym. Jak zauwa¿a A. Lipczyñski, procesy motywacyjne
nale¿¹ do najtrudniejszych zagadnieñ wspó³czesnej psychologii. Trudnoci pojawiaj¹ siê ze wzglêdu na ró¿ne teorie, kierunki i koncepcje. To, co wspólne dla
ró¿nych koncepcji teoretycznych, to ujmowanie motywacji jako procesu wywieraj¹cego wp³yw na dzia³anie. Na proces ten sk³adaj¹ siê oddzia³ywania wewnêtrzne czynników inspiruj¹cych, ukierunkowuj¹cych i integruj¹cych zachowanie. Nie bez znaczenia pozostaj¹ równie¿ uczucia, aspiracje, a tak¿e normy
postêpowania21.
Szczegó³owa analiza motywu lub pobudki mo¿e doprowadziæ tak¿e do b³êdnych wniosków. Motywacja prowadzi do wyznaczenia zasadniczych tendencji
dzia³añ wykrywczych.
Nie powinna jednak ujæ uwadze pewna prawid³owoæ, a mianowicie, ¿e
metoda budowy wersji osobowej oparta na analizie motywu mo¿e prowadziæ do
b³êdnych wniosków, które kszta³tuj¹ tok postêpowania karnego na podstawie
takich analiz22.
19

s. 178.
20
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P. Girdwoyñ, Wersje kryminalistyczne. O wykrywaniu przestêpstw, PWN, Warszawa 2001,
K. Daszkiewicz, Motyw przestêpstwa, Palestra, 1961, nr 9, s. 65.
A. Lipczyñski, Psychologia s¹dowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 43.
P. Girdwoyñ, dz. cyt., s. 178179.

Dowiadczony oskar¿yciel publiczny prawid³owo odczyta pewne symptomy
zachowañ, jako te charakterystyczne dla sprawców przestêpstw okrelonego rodzaju, np. dla zabójców.
Jak podkrela P. Girdwoyñ, zagadnienia motywacji omawiane s¹ w literaturze przede wszystkim w zwi¹zku z problematyk¹ zabójstw (g³ównie seryjnych).
Wydaje siê to zrozumia³e ze wzglêdu na szczególny charakter tych przestêpstw
 od strony kryminalistycznej wyra¿aj¹cy siê w rozlicznych trudnociach pracy wykrywczej, a w szczególnoci zwi¹zanych z wytypowaniem i ujêciem sprawcy23.
Przyk³adowo, w sprawie o zabójstwo poszlak¹ mo¿e byæ tak¿e d¹¿enie do
pozbycia siê kogo ze wspólnego mieszkania, nieuzyskanie rozwodu przy równoczesnym d¹¿eniu do zawarcia nowego ma³¿eñstwa itp.24
Niekiedy jednak o istnieniu motywu mog¹ wiadczyæ pewne obiektywne
fakty. Zdaniem J. Nelkena w niektórych wypadkach o istnieniu motywu mo¿na
wnioskowaæ na podstawie ró¿nych faktów wystêpuj¹cych w wiecie zewnêtrznym, jak np. groby wypowiadane przez oskar¿onego d¹¿enie do objêcia spadków, d¹¿enie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego z ¿on¹ pokrzywdzonego itp.25
O istnieniu motywu mo¿na tak¿e wywnioskowaæ z zeznañ wiadków lub
wyjanieñ samych oskar¿onych26. Dowodem przemawiaj¹cym za oskar¿eniem
jest przyznanie siê do winy. Niemniej jednak nale¿y tu uwa¿aæ na fa³szywe
samooskar¿enia. W literaturze przedmiotu podkrela siê, i¿ do oceny przyznania siê do winy przez oskar¿onego nale¿y podchodziæ z du¿¹ ostro¿noci¹, maj¹c
na wzglêdzie tak¿e to, ¿e w praktyce dochodzi tak¿e do przypadków przyznania
siê przez oskar¿onych do przestêpstw, których w ogóle nie pope³nili lub nawet,
które nie zosta³o w ogóle pope³nione. [ ]. Oceniaj¹c przyznanie siê oskar¿onego do winy nale¿y podj¹æ próbê ustalenia motywów tego rodzaju wyjanieñ,
przy jednoczesnym skonfrontowaniu ich z innymi zgromadzonymi dowodami.
[ ]. Zadaniem organów prowadz¹cych postêpowanie jest ocena z³o¿onych wyjanieñ (przyznania siê do winy) oraz pozosta³ego materia³u dowodowego w celu
ustalenia prawdy materialnej27.
Czasami korzystniejszym rozwi¹zaniem dla oskar¿onego (podejrzanego) jest
przyznanie siê do winy (przy za³o¿eniu, ¿e jest on faktycznym sprawc¹ przestêpstwa), nawet skutkuj¹ce wniesieniem do s¹du aktu oskar¿enia ni¿ zmowa milczenia. Milczenie oskar¿onego w sytuacji, gdy wszystkie zebrane w sprawie dowody potwierdzaj¹ w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci sprawstwo oskar-
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¿onego, mo¿e jedynie pozbawiæ go szansy na polepszenie sytuacji procesowej,
jak¹ niew¹tpliwie utrzyma³by okazuj¹c skruchê28.
Sytuacja komplikuje siê, gdy takie samooskar¿enie zawarte jest w dokumentach prywatnych. Uznanie tego dowodu za podstawê wniesienia aktu oskar¿enia
nie jest wcale takie oczywiste. Zwróciæ tu bowiem nale¿y uwagê, ¿e dokumentu
nie mo¿e stanowiæ pismo, które jedynie mieci siê w ramach definicji dokumentu, brak w nim za odpowiedniej treci pojêciowej29.
Dowód z dokumentu bêdzie przecie¿ przez s¹d dok³adnie analizowany. Monika Klejnowska zauwa¿a tak¹ sytuacjê, w której s¹d potraktuje jako nieistniej¹cy dokument sporz¹dzony poza postêpowaniem, a zawieraj¹cy samooskar¿enie, którego treæ jest sprzeczna z wyjanieniami oskar¿onego i poda w uzasadnieniu, ¿e nie wyjani³ sprzecznoci, bo brak formalnej mo¿liwoci odczytania tego dokumentu z uwagi na zakaz z art. 174. Bêdziemy mieli tu do czynienia
z wadliwoci¹ postêpowania, która mo¿e byæ podstaw¹ apelacji30.
Kolejnym dowodem sugeruj¹cym s³usznoæ wniesienia do s¹du aktu oskar¿enia jest brak alibi. Alibi bywa pojmowane w sensie szerokim, jako hipoteza
odnosz¹ca siê do wielorakich okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cych sprawstwo (np.
brak kwalifikacji fizycznych lub psychicznych)31.
Opieraj¹c siê jednak na tym dowodzie nale¿y byæ bardzo ostro¿nym. Zdaniem J. Nelkena alibi wymaga zawsze bardzo dok³adnego i wnikliwego sprawdzenia. Praktyka zna bardzo wiele wypadków konstruowania przez przestêpców fa³szywego alibi, które oni zawczasu sobie zapewniaj¹, przygotowuj¹c
w tym celu najczêciej fa³szywych wiadków lub odpowiednio spreparowane dokumenty. [ ]. Bywa równie¿ tak, ¿e wiadkowie potwierdzaj¹ w dobrej wierze alibi fa³szywe, poniewa¿ zostali przez przestêpcê wprowadzeni
w b³¹d32.
Kolejnym argumentem, przemawiaj¹cym za sformu³owaniem aktu oskar¿enia, s¹ zeznania wiadków, zw³aszcza te obci¹¿aj¹ce. Jak wywodzi Brunon Ho³yst, Od wiadków organy cigania karnego i wymiaru sprawiedliwoci oczekuj¹ najcenniejszego materia³u, dlatego taktyka przes³uchania wiadka stanowi
bardzo wa¿ny problem. Warunkiem wstêpnym realizacji celu przes³uchania jest
dobra znajomoæ posiadanego ju¿ materia³u dowodowego oraz opracowanie
28
Prawo dowodowe. Zarys wyk³adu, red. R. Kmiecik, Oficyna a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2008, s. 76.
29
A. Hanusz, Dowód z dokumentu w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, Pañstwo
i Prawo, 2009, z. 2, s. 49.
30
M. Klejnowska, Oskar¿ony jako osobowe ród³o informacji o przestêpstwie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s. 97.
31
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stêpka, dz. cyt., s. 152. Zob. tak¿e: T. Tomaszewski,
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tematyczne planu przes³uchania33. Im wiêcej wiarygodnych zeznañ obci¹¿aj¹cych oskar¿onego, tym bardziej walorów s³usznoci nabiera akt oskar¿enia.
Zdaniem Ewy Gruzy oskar¿enie musi zaprezentowaæ przynajmniej jeden
dobrze sformu³owany wywód, na którym opiera dowodzenie, a prezentowana
wersja wydarzeñ musi zawieraæ zwarty, ale tak¿e ograniczony zestaw wnioskowañ. Istotne fakty tworz¹ce okrelon¹ wersjê musz¹ byæ niepodwa¿alne co do
istoty, a dodatkowo ich wiarygodnoæ musi byæ niezale¿na wzglêdem siebie34.
Przes³uchanie wiadków jest o tyle trudne, ¿e mimo sta³ych regu³ tej czynnoci, za ka¿dym razem trzeba znaleæ tak¹ metodê, by uzyskaæ jak najwiêcej
interesuj¹cych oskar¿yciela informacji  wiarygodnych zeznañ obci¹¿aj¹cych.
Jak zauwa¿a E. Gruza, Program przes³uchania powinien cechowaæ siê indywidualnoci¹ i dynamik¹. Indywidualnoæ wynika przede wszystkim z ró¿norodnoci i niepowtarzalnoci elementów sk³adaj¹cych siê na zdarzenie bêd¹ce przedmiotem postêpowania. Jest tak¿e konsekwencj¹ indywidualnoci warunków,
w których toczy siê postêpowanie i konkretna czynnoæ oraz indywidualnych
w³aciwoci psychiki osób, które maj¹ byæ przes³uchiwane35.
Szczególn¹ kategori¹ wiadków s¹ wiadkowie nieletni. Uzyskanie obci¹¿aj¹cych zeznañ w tym przypadku mo¿e okazaæ siê bardzo trudne. Niedojrza³a
psychika dziecka jest szczególnie nara¿ona na stres36. Czêsto dzieci zeznaj¹
przeciwko osobom bliskim, które s¹ sprawcami czynu zabronionego. Nierzadko
te¿ s¹ one ofiarami przestêpstw. Zdaniem Violetty Kwiatkowskiej-Darul, dziecko,
podobnie jak i osoba doros³a, mo¿e staæ siê ofiar¹ ró¿nych przestêpstw. Jednak¿e,
najczêciej staje siê ofiar¹ pobicia, gwa³tu, porzucenia, zaniedbania etc37.
Pozostaje tu jeszcze analiza zwi¹zana z zagadnieniem wiarygodnoci zeznañ
z³o¿onych przez dzieci. Jak zauwa¿a M. Ciosek, z przes³uchaniem ma³oletnich
wi¹¿e siê przede wszystkim problem wiarygodnoci ich zeznañ. Poziom wiarygodnoci tych wiadków zale¿y od stopnia ich rozwoju umys³owego, indywidualnego dowiadczenia i zakresu zainteresowañ. Mniejsza wiarygodnoæ zeznañ
nieletnich wynikaæ mo¿e z typowych dla ich poziomu rozwoju cech osobowoci,
a mianowicie: niedostatecznego krytycyzmu, egocentryzmu, nadmiernej sugestywnoci, wybuja³ej i ¿ywej wyobrani oraz niesta³oci uwagi, mniejszej odpornoci na stres zwi¹zany z sytuacj¹ przes³uchania i sk³onnoci do konfabulacji,
czyli wype³niania luk pamiêciowych treciami zmylonymi, z jednoczesnym
przekonaniem o ich prawdziwoci38.
B. Ho³yst, Psychologia kryminalistyczna, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 942.
E. Gruza, Ocena wiarygodnoci zeznañ wiadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 280.
35
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Na marginesie warto zaakcentowaæ daleko id¹c¹ powci¹gliwoæ w ocenianiu zeznañ osób starszych. Uzasadnione s¹ bowiem obawy, ¿e podesz³y wiek
mo¿e obni¿aæ zdolnoæ do rzetelnego zeznawania. Za pocz¹tek staroci przyjmuje siê doæ zgodnie wiek od szeædziesi¹tego do szeædziesi¹tego pi¹tego roku
¿ycia39.
wiadek, który zazwyczaj posiada najwiêcej wiadomoci w kwestii naruszonego (albo zagro¿onego) przestêpstwem jego dobra prawnego, jest pokrzywdzonym (art. 49 k.p.k.), który zazwyczaj sk³ada zeznania o takiej treci, na podstawie której zasadnym staje siê wniesienie aktu oskar¿enia40. Do takiego rodzaju
zeznañ, jak w jednym z orzeczeñ wskaza³ S¹d Najwy¿szy41, z uwagi na zwykle
negatywny stosunek do oskar¿onego, nale¿y podchodziæ z du¿¹ ostro¿noci¹, co
nie jest równoznaczne z ich nieuwzglêdnieniem. W sytuacji [ .], gdy pokrzywdzeni zeznaj¹ przeciwko sprawcy przestêpstwa pope³nionego na ich
szkodê, nie mo¿na dyskwalifikowaæ wartoci dowodowej ich zeznañ tylko dlatego, ¿e uprzednio ¿yli oni w nieprzyjaznych stosunkach z oskar¿onym. Wymagaæ
jedynie nale¿y, by zeznania takich wiadków, mog¹cych subiektywnie i nieco
emocjonalnie relacjonowaæ przebieg wydarzeñ, poddane zosta³y ostro¿nej i wnikliwej ocenie42. A. Gaberle podkrela, ¿e w przypadku pokrzywdzonych zawsze
wymaga to uwzglêdnienia, a treæ ich zeznañ mo¿e staæ siê podstaw¹ ustaleñ
jedynie w konfrontacji z innymi dowodami43.
Pokrzywdzony jest wiadkiem szczególnym i bez wzglêdu na jego status
materialny, pogl¹dy czy osobowoæ powinien byæ on traktowany w sposób, który
jak najmniej dotkliwe postawi go w sytuacji wtórnej wiktymizacji. St¹d nale¿y
siê opowiedzieæ za szerokim ujêciem pouczenia pokrzywdzonego o jego prawach i obowi¹zkach. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e ofiarami s¹ tak¿e osoby, których
nie staæ na op³acenie pomocy prawnej i przybranie sobie do pomocy adwokata.
Musi on wiêc wiedzieæ, w jaki sposób ma broniæ w³asnych interesów. Nadto
przemawia za tym zasada równoci broni, która zak³ada, ¿e ¿adna ze stron tocz¹cego siê postêpowania nie mo¿e zostaæ w niczym nieuzasadniony sposób uprzywilejowana, a z ca³¹ pewnoci¹ pokrzywdzony nie mo¿e byæ w gorszej sytuacji
procesowej od podejrzanego, a nastêpnie oskar¿onego44.
Wracaj¹c do wiarygodnych zeznañ wiadków, zwykle s¹ one potwierdzone
przez znalezione na miejscu zdarzenia dowody rzeczowe, w szczególnoci, ¿e
nie zawsze sprawca ma czas lub pomys³, by je z miejsca zdarzenia usun¹æ.
Tam¿e.
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¯ycie wielokrotnie wykaza³o, ¿e nawet najbardziej dowiadczeni przestêpcy nie mog¹ unikn¹æ pozostawienia ladów o charakterze rzeczowym. Mog¹ to
byæ zarówno lady wywo³ane dzia³aniem przestêpnym, jak i lady spowodowane
sam¹ tylko obecnoci¹ sprawcy w miejscu przestêpstwa. Do pierwszych bêd¹
nale¿a³y np. plamy krwi na ubraniu oskar¿onego o zabójstwo, do drugich  na
przyk³ad lady stóp, opon czy odciski palców. Mog¹ to byæ równie¿ inne przedmioty pozostawione przez sprawcê na miejscu przestêpstwa, jak np. guzik, narzêdzie przestêpstwa czy nawet w³osy wyrywane sprawcy przez broni¹c¹ siê
ofiarê zbrodni45.
Wiele wniosków, wskazuj¹cych na sprawstwo oskar¿onego, mo¿na wysnuæ
z oglêdzin, zw³aszcza miejsca zdarzenia, które wzbogacaj¹ postêpowanie przygotowawcze o lady pozostawione przez sprawcê. Niekiedy lady te wiadcz¹
o obecnoci oskar¿onego (podejrzanego) na miejscu zdarzenia. Prawid³owe
przeprowadzenie oglêdzin mo¿e przyczyniæ siê w znacznym stopniu do ujawnienia pozostawionych przez sprawcê czynu zabronionego, ladów i dowodów46.
Dlatego podczas przeprowadzania tej czynnoci dowodowej nale¿y bacznie
obserwowaæ wszystkie pozostawione na miejscu zdarzenia lady i pod¹¿aj¹c
mylami, na podstawie znajduj¹cych siê tam dowodów, za przypuszczalnym
przebiegiem zdarzenia47.
Podobnie sytuacja wygl¹da z wynikami innych czynnoci dowodowych, takich miêdzy innymi jak: okazanie, eksperyment procesowy, pods³uch procesowy,
konfrontacja itp.
Im wiêcej poprawnie zabezpieczonych i zidentyfikowanych ladów, wskazuj¹cych na sprawstwo oskar¿onego, tym wiêksze prawdopodobieñstwo wniesienia
aktu oskar¿enia przeciwko w³aciwej osobie.
Materia³ dowodowy zebrany w postêpowaniu przygotowawczym zazwyczaj
kieruje podejrzenia na sprawstwo konkretnej osoby. Gdy oskar¿yciel nabierze
przekonania, ¿e zdecydowana wiêkszoæ zebranych dowodów (a najlepiej
wszystkie), wystarcz¹ do przedstawienia zarzutów, to z ca³¹ zasadnoci¹ te zarzuty stawia, a w konsekwencji wnosi do s¹du akt oskar¿enia, tym bardziej ¿e
samo z³o¿enie aktu oskar¿enia nie narusza w niczym stanu prawnego wywo³anego przez konkretn¹ decyzjê prokuratora48.
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3.2. Przes³anki za podjêciem decyzji o wniesieniu aktu oskar¿enia

Jak

s³usznie zauwa¿a Józef Gurgul, O akcie oskar¿enia mo¿na by rzec, ¿e
w pewnym sensie jest w³anie czym w rodzaju «wywiadu rzeki», porz¹dkuj¹cego istotne odpowiedzi na pytania zadawane w ledztwie (dochodzeniu) wiadkom,
podejrzanemu, bieg³ym. Przy czym niepotrzebnie przekonywa³bym, ¿e poznawcz¹
wartoæ relacji tych uczestników postêpowania w du¿ym stopniu determinuje profesjonalizm przes³uchañ oraz postanowieñ o powo³aniu bieg³ych49.
Definicyjne rzecz ujmuj¹c akt oskar¿enia jest podstawow¹ skarg¹ w procesie karnym, któr¹ kieruje do s¹du uprawniony oskar¿yciel, ¿¹daj¹c wszczêcia
postêpowania s¹dowego, rozpoznania sprawy i ukarania oskar¿onego za zarzucany mu czyn. W postêpowaniu przed s¹dem, w którym dominuje zasada skargowoci, ¿¹danie to (wniosek) jest warunkiem dopuszczalnoci procesu50.
Poprawnoæ sporz¹dzenia aktu oskar¿enia odnosi siê nie tylko do zachowania wymogów formalnych, ale równie¿ do uwzglêdnienia podstawowych zasad,
obowi¹zuj¹cych przy jego formu³owaniu. Wspomniane dyrektywy nale¿y wyinterpretowaæ miêdzy innymi z Regulaminu wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury51.
Do tych zasad Henryk W¹sik zalicza miêdzy innymi:
1. W nag³ówku aktu oskar¿enia powinny znaleæ siê dane oskar¿onego wraz
z podaniem czynu, o którego pope³nienie zosta³ on oskar¿ony. Podaæ nale¿y
kwalifikacjê prawn¹ czynu. Uwzglêdniæ trzeba te¿ informacje o zastosowaniu
rodków zapobiegawczych;
2. Podanie wykazu osób, które powinny uczestniczyæ w rozprawie;
3. Nale¿y wskazaæ dok³adnie osobê pokrzywdzonego i umiejscowiæ go na
pocz¹tku listy wiadków;
4. Nale¿y precyzyjnie sformu³owaæ zarzut stawiany oskar¿onemu;
5. Nale¿y zachowaæ wnikliwoæ oraz rzeczowoæ w uzasadnieniu aktu
oskar¿enia52.
Prawid³owo sporz¹dzony akt oskar¿enia powinien byæ wolny od b³êdów. Do
najczêciej pope³nianych przez prokuratorów b³êdów przy formu³owaniu aktu
oskar¿enia H. W¹sik wskazuje miêdzy innymi nastêpuj¹ce sytuacje:
1) okrelenie sprawcy jako podejrzanego, a nie jako: oskar¿onego,
49
J. Gurgul, Ocena dowodów w postêpowaniu przygotowawczym, Prokuratura i Prawo,
2001, nr 9, s. 131.
50
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2) powo³anie na wiadków osób, których zeznania niewiele (albo nic) istotnego nie wnosz¹ do sprawy,
3) umieszczenie pokrzywdzonego na innym ni¿ pierwsze (pocz¹tkowe)
miejsce na licie wiadków,
4) wymienianie w wykazie innych dowodów do odczytania wniosków
wynikaj¹cych z przeprowadzonej konfrontacji,
5) wymienianie w zarzucie aktu oskar¿enia danych osobowych innych osób,
które nie wystêpuj¹ w charakterze oskar¿onych w danej sprawie,
6) nieprecyzyjne formu³owanie konkluzji w akcie oskar¿enia,
7) brak wskazania czy przestêpstwo zosta³o pope³nione umylnie czy nieumylnie,
8) nieprawid³owo sformu³owane uzasadnienie aktu oskar¿enia,
9) przedwczesne rozstrzyganie o winie oskar¿onego,
10) b³êdy stylistyczne, jêzykowe, gramatyczne53.
Wniesienie aktu oskar¿enia w postêpowaniu zwyczajnym pozwala rozpocz¹æ jurysdykcyjny etap procesu karnego. Niezbêdne elementy tego dokumentu
okrelone s¹ przez ustawodawcê w art. 332 k.p.k., 333 k.p.k. i art. 119 k.p.k.
Jak wywodzi Edward Samborski:
1) W akcie oskar¿enia powinny byæ podane bardzo dok³adne dane osobowe
oskar¿onego, które powinny identyfikowaæ go w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoci. Dotyczy to jego imienia lub imion, nazwiska (tak¿e zmiany), imion rodziców, daty i miejsca urodzenia, pseudonimów, rodowego nazwiska matki. [ ]
Dane dotycz¹ce osoby sprawcy (por. art. 213 § 1 k.p.k.) powinny zawieraæ
informacje charakteryzuj¹ce jego sytuacjê rodzinn¹, zawodow¹, osobist¹ i maj¹tkow¹: stan cywilny, wykszta³cenie, zawód, liczba osób na utrzymaniu, dochody
i stan maj¹tkowy, stosunek do s³u¿by wojskowej, numer PESEL i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono dane personalne oskar¿onego. [ ]
2) Zarzut  czyn zarzucany oskar¿onemu (konkluzja aktu oskar¿enia) oznacza opis przestêpczego zachowania oskar¿onego, które jest przedmiotem postêpowania karnego. [ ]
3) Wskazanie w opisie zarzutu, ¿e oskar¿ony dzia³a³ w warunkach recydywy
karnej lub karnej skarbowej (art. 64 k.k. i art. 37 § 1 pkt 4 k.k.s.) wymaga nie
tylko wskazania samego faktu czy przytoczenia przepisów okrelaj¹cych recydywê. [ .]
4) Kwalifikacja prawna czynu powinna byæ zgodna z jego opisem, a cilej
 powinna byæ jego logiczn¹ konsekwencj¹. Przedstawione w formie czasownikowej zachowanie siê sprawcy powinno przedk³adaæ siê na zespó³ znamion
czynu z czêci szczególnej Kodeksu karnego lub innej szczególnej ustawy karnej. [ ]
53
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5) Oskar¿yciel publiczny ma obowi¹zek podania w akcie oskar¿enia, ¿e
wskazany s¹d jest w³aciwy miejscowo i rzeczowo do rozpoznania sprawy jako
s¹d pierwszej instancji i ¿e postêpowanie powinno toczyæ siê we wskazanym
trybie54.
Akt oskar¿enia stanowi przede wszystkim czynny wyraz realizacji zasady
legalizmu (art. 10 k.p.k.). A contrario, maj¹c na wzglêdzie dobro i zadoæuczynienie osób pokrzywdzonych nale¿y uwa¿aæ z nadmiernym wykorzystaniem zasady oportunizmu procesowego.
Zdaniem Marii Rogackiej-Rzewnickiej, wymaga zauwa¿enia, ¿e niezgodne
z prawem pos³ugiwanie siê klauzul¹ znikomej szkodliwoci spo³ecznej przestêpstwa, prowadz¹ce do zani¿enia ciê¿aru czynu, oznacza pogwa³cenie zasady legalizmu w warunkach wykorzystania legalnej instytucji prawnej. Ta sytuacja niczym nie ró¿ni siê od niedozwolonych praktyk oportunistycznych55.
Akt oskar¿enia w sprawach, w których prowadzono ledztwo, sporz¹dzony
zostaje przez prokuratora, który zobowi¹zany jest tak¿e do wniesienia tego¿ do
s¹du. Jako finalny efekt postêpowania, w którym prowadzone by³o dochodzenie,
zostaje sporz¹dzony przez policjê, a ustawa wymaga jedynie zatwierdzenia go
przez prokuratora. Akt oskar¿enia nale¿y wnieæ w terminie 14 dni od daty
zamkniêcia ledztwa albo od otrzymania aktu oskar¿enia sporz¹dzonego przez
policjê w dochodzeniu, chyba ¿e podejrzany zosta³ tymczasowo aresztowany.
W takim przypadku ustawodawca przewiduje 7-dniowy termin do wniesienia
aktu oskar¿enia (art. 331 k.p.k.)56.
Podstawow¹ przyczyn¹ wniesienia aktu oskar¿enia przez uprawnionego
oskar¿yciela jest realne (poparte zebranymi w postêpowaniu przygotowawczym)
podejrzenie pope³niania przestêpstwa. Wa¿ne jest zaakcentowanie, ¿e istnienie
okrelonego stopnia prawdopodobieñstwa pope³nienia przestêpstwa nie przes¹dza kwestii odpowiedzialnoci karnej, zostaje ona bowiem rozstrzygniêta przez
s¹d dopiero w rezultacie procesu karnego. Do tego jednak momentu pokonanie
kolejnych etapów postêpowania karnego jest uzale¿nione od istnienia, wymaganego przez ustawê karnoprocesow¹, uprawdopodobnienia istnienia warunków
odpowiedzialnoci karnej57.
Prawdopodobieñstwo pope³niania czynu zabronionego powinno byæ sformu³owane wobec domniemanego sprawcy w postêpowaniu przygotowawczym
w formie zarzutów. Zarzut w akcie oskar¿enia musi byæ zwiêz³y i przejrzysty.
Zasada ta jest z regu³y przestrzegana, co nie znaczy, ¿e nie zdarzaj¹ siê przypadki,
E. Samborski, Zarys metodyki pracy prokuratora, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 230234.
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kiedy konkluzja jest nieprecyzyjna i ma³o zrozumia³a58 . Zarzut taki wraz z
okolicznociami przestêpstwa i argumentami skierowania zarzutów przeciwko
konkretnemu sprawcy musi byæ nale¿ycie uzasadniony. Jednak gdy chodzi o
sporz¹dzenie uzasadnienia aktu oskar¿enia, nie ma jakiej jednej, generalnie
obowi¹zuj¹cej zasady czy wzoru. Doæ czêsto spotkaæ mo¿na uzasadnienia krótkie, lapidarne, z których nie wynika, jakie ustalenia poczyniono w postêpowaniu
przygotowawczym i w oparciu o jakie konkretne dowody wniesiono przeciwko
danej osobie oskar¿enie59 .
Przes³ank¹ przemawiaj¹c¹ za wniesieniem aktu oskar¿enia do s¹du bêd¹
tak¿e (co powinno odnaleæ odzwierciedlenie w uzasadnieniu aktu oskar¿enia),
wiadcz¹ce o winie sprawcy, dowody. Akt oskar¿enia nie powinien opieraæ siê
wy³¹cznie na s³abych poszlakach.
Jak podkrela H. W¹sik, sporz¹dzonych w opisany wy¿ej sposób uzasadnieñ nie mo¿na tolerowaæ, zw³aszcza w sprawach skomplikowanych, gdy oskar¿enie oparto na poszlakach, co wymaga odniesienia do poszczególnych okolicznoci60 .
Niekiedy jednak zdarza siê taka sytuacja, w wyniku której zakazy dowodowe uniemo¿liwiaj¹ przeprowadzenie pewnych czynnoci, chroni¹c (z punktu
widzenia ustawodawcy ) inne dobra (np. takie jak tajemnica zawodowa, tajemnica spowiedzi itp.), a tym samym blokuj¹ one oskar¿yciela co do wniesienia aktu oskar¿enia, choæ wniesienie go by³oby zasadne i przedstawi³oby prawdziwy obraz rzeczywistoci danego zdarzenia przestêpnego, gdyby zakazy te
zniesiono.
Jak s³usznie zauwa¿a Boles³aw Kurzêpa, nie trac¹c z pola widzenia faktu,
i¿ zakazy dowodowe mog¹ ograniczyæ zakres stosowania zasady prawdy materialnej, nale¿y pamiêtaæ, zagadnienie to inaczej wygl¹da na tle okolicznoci
konkretnej sprawy, a inaczej na p³aszczynie ogólniejszych relacji miêdzy zakazem dowodowym a zasad¹ prawdy materialnej. W konkretnej sprawie niemo¿noæ siêgniêcia do okrelonego dowodu, np. zeznañ osoby najbli¿szej dla oskar¿onego  przy braku innych dowodów  mo¿e uniemo¿liwiæ dokonanie ustaleñ
zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy i tym samym doprowadziæ do jego
uniewinnienia61 .
Warto zaznaczyæ tak¿e, ¿e jeli sprawca dzia³a³ celowo i wiedzia³, ¿e pope³nia czyn zabroniony, to wypracowa³ w³aciwy dla siebie modus operandi.
Samo pojêcie modus operandi jest powszechnie stosowane w kryminalistyce.
H. W¹sik, dz. cyt., s. 136.
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Odnosi siê ono do ca³okszta³tu zachowania sprawcy w zwi¹zku z czynem przestêpnym. Obejmuje zatem dzia³ania poprzedzaj¹ce ten czyn, sk³adaj¹ce siê na
niego, jak i nastêpuj¹ce po czynie, jednak maj¹ce cis³y z nim zwi¹zek62.
Czêstotliwoæ i sposób powtarzalnoci czynu zabronionego tym bardziej
obliguje oskar¿yciela do wniesienia aktu oskar¿enia. Przechodz¹c do cech modus operandi, nasuwa siê w³aciwie pierwszy postulat, aby przy procesach identyfikacyjnych modus operandi, analizowaæ mo¿liwie wiele cech. Iloæ cech
szczególnych daje wiêksze prawdopodobieñstwo ustalenia sprawcy. Obok iloci
istotna jest równie¿ jakoæ tych cech63.
Ten niepoprawny (z punktu widzenia postulatów ustawodawcy) sposób dzia³ania zazwyczaj godzi w szeroko pojête dobra publiczne, a na takie zachowanie
z kolei nie mo¿e przystaæ oskar¿yciel publiczny. Wyrazem zatem jego dezaprobaty odnonie do dzia³añ sprawcy czynu zabronionego jest w³anie wniesienie
do s¹du aktu oskar¿enia.
Dotychczasowe rozwa¿ania pozwalaj¹ wyraziæ pogl¹d, ¿e ze wzglêdu na
(publiczny) charakter przestêpstw publicznoskargowych, które godz¹ bezporednio w dobra spo³eczne, pozostaj¹ce pod bezporedni¹ ochron¹ przepisów Kodeksu karnego, wszczêcie postêpowania s¹dowego w sprawach o te przestêpstwa
nastêpuje na podstawie skargi publicznej64.
Poprawnie skonstruowany akt oskar¿enia powinien mieæ solidne podstawy
(faktyczne i prawne), by wykluczyæ ryzyko odrzucenia przez s¹d dokumentu. Jak
s³usznie zauwa¿a Tomasz Razowski, uwzglêdniaj¹c wewnêtrzny podzia³ zadañ
w konkretnych s¹dach stwierdziæ poza tym trzeba, ¿e czynnoci prezesa s¹du
wykonuje albo upowa¿niony sêdzia (tu: referent sprawy), albo te¿ przewodnicz¹cy wydzia³u  w obu wypadkach osoby, którym choæby z czysto statystycznych wzglêdów, niew¹tpliwie zale¿y na tym, aby na rozprawê g³ówn¹ nie przeniknê³y sprawy charakteryzuj¹ce siê oczywistym brakiem faktycznych podstaw
oskar¿enia65.
Oceny zasadnoci aktu oskar¿enia w danej sprawie (zw³aszcza gdy akt ten
wniós³ oskar¿yciel prywatny) wymaga od prezesa s¹du skierowania sprawy na posiedzenie w celu stwierdzenia jej prawid³owoci (b¹d jej braku)  art. 339 k.p.k.
W. Grzeszczyk podsumowuje to w taki oto sposób: Prezes kieruje sprawê
na posiedzenie tak¿e w celu zbadania, czy istniej¹ podstawy faktyczne aktu
oskar¿enia (zasadnoæ oskar¿enia) wniesionego przez oskar¿yciela posi³kowego,
62
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jak równie¿ wtedy, gdy zachodzi potrzeba ograniczenia na podstawie art. 56
§ 1 k.p.k. liczby oskar¿ycieli posi³kowych wystêpuj¹cych w sprawie (art. 54
k.p.k. i 55 § 3 k.p.k.)66.
Prawid³owo skonstruowany akt oskar¿enia jest warunkiem sine qua non uruchomienia drugiego studium procesu karnego  postêpowania jurysdykcyjnego67.

3.3. Ocena materia³u dowodowego organu cigania a póniejsze
uniewinnienie
testis unus  testis nullus

Organ cigania gromadzi w trakcie trwania postêpowania przygotowawczego

dowody wskazuj¹ce na sprawstwo konkretnej osoby co do pope³nienia okrelonego czynu zabronionego. Dowody te w przewa¿aj¹cej mierze powinny mieæ
charakter obci¹¿aj¹cy oskar¿onego i nie powinny budziæ zbyt wielu w¹tpliwoci.
St¹d te¿ panuje przekonanie, by osi¹gniêto tak wysoki stopieñ uprawdopodobnienia zarzutu, ¿e powstaje subiektywne przekonanie, i¿ s¹d wyda wyrok skazuj¹cy68.
Dowody te nie zawsze oceniane s¹ jednoznacznie, gdy¿ przy odrobinie zamierzonej interpretacji  mo¿na dostrzec ich obci¹¿aj¹cy albo odci¹¿aj¹cy charakter. A. Gaberle podkrela: Oceny dowolnie kontrolowane byæ mog¹ jedynie
w sposób arbitralny, poniewa¿ jedynym ich wyznacznikiem jest wewnêtrzne
przekonanie organu dokonuj¹cego oceny, wobec czego nie ma ¿adnych zewnêtrznych punktów odniesienia pozwalaj¹cych okreliæ trafnoæ takiej oceny.
To za zwiêksza prawdopodobieñstwo dokonania ocen nietrafnych, gdy¿ na ocenê, której nie mo¿na kontrolowaæ przy wykorzystaniu przejrzystych kryteriów,
nak³ada siê nastêpna («kontrolowana»), równie¿ nieoparta na zewnêtrznych, ³atwych do okrelenia przes³ankach69. Niemniej jednak organy cigania staraj¹
siê przedstawiæ w akcie skar¿enia tak¹ interpretacjê zgromadzonych dowodów,
aby ewidentnie wskazywa³y one na sprawstwo danej osoby.
Nie powinien ujæ uwadze organom procesowym fakt przyznania siê podejrzanego (oskar¿onego) do winy, choæ nale¿y zachowaæ ostro¿noæ w kontekcie
fa³szywego samooskar¿enia. Przyznaj¹c siê do zarzucanego czynu, oskar¿ony
mo¿e uzyskaæ orzeczenie ³agodniejszej kary.
66
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W ocenie organów postêpowania przygotowawczego przyznanie siê podejrzanego (oskar¿onego) do winy mo¿e byæ szczere.
Niewys³owiony expressis verbis warunek przyznania siê do winy zawiera
art. 60§ 3 k.k. Aby skorzystaæ z obligatoryjnego nadzwyczajnego z³agodzenia
kary, sprawca wspó³dzia³aj¹cy z innymi osobami w pope³nieniu przestêpstwa
musi ujawniæ informacje dotycz¹ce osób w nim uczestnicz¹cych oraz istotne
okolicznoci jego pope³niania70.
Niekiedy przyznanie siê oskar¿onego do winy ma charakter celowy, a przeprowadzony przewód s¹dowy ujawnia rzeczywiste jego zamierzenia (np. chêæ
ochrony osób najbli¿szych). Zbytnia zatem ufnoæ organów postêpowania przygotowawczego w s³owa rzekomego sprawcy czynu zabronionego, prowadz¹ czasem do b³êdnych wniosków. St¹d tym bardziej, ka¿de wyjanienia musz¹ byæ
poddane wnikliwej, krytycznej analizie przez organy procesowe, poniewa¿ wówczas stanowi¹ istotne ród³o dowodowe71.
Akt oskar¿enia, sporz¹dzony przez organy cigania, nierzadko oparty jest na
obci¹¿aj¹cych zeznaniach wiadków. W toku przewodu s¹dowego mo¿e siê okazaæ, ¿e ci sami wiadkowie, którzy w postêpowaniu przygotowawczym zeznawali na niekorzyæ oskar¿onego, zmieniaj¹ swoje zeznania przed s¹dem, niekiedy
jednak tak bardzo, ¿e maj¹ w¹tpliwoci co do sprawstwa oskar¿onego.
W literaturze przedmiotu podawane s¹ ró¿ne powody zmiany zeznañ przez
wiadków. Do pierwszej grupy przyczyn nale¿¹ te wszystkie przypadki zmiany
zeznañ, w których decyzja w tym wzglêdzie zosta³a wiadomie podjêta przez
wiadka, po dojrza³ym namyle co do zamierzonego celu. Najczêciej ma to
miejsce wówczas, kiedy wiadek koryguje uprzednie zeznania, poniewa¿ pewne
fakty, o których nie mówi³ wczeniej przypomnia³ sobie po przes³uchaniu
w dochodzeniu, lub gdy wiadek uzyska³ od innych osób nowe szczegó³y istotne
dla sprawy [ ]. Do drugiej grupy przyczyn nale¿¹ takie sytuacje, w których
zmiana zeznañ nast¹pi³a bez woli wiadka (niewiadomie) na skutek zaburzeñ
pamiêci u wiadka zdrowego psychicznie lub patologicznych zmian w psychice
wiadka itp.72
Nie jest jednak zadaniem ³atwym trafne okrelenie przyczyny zmiany zeznañ wiadka. St¹d te¿ nieodzowna jest tu pomoc bieg³ego psychologa b¹d
psychiatry.
Mo¿liwe do ustalenia motywacje wiadka (¿yczenia, d¹¿enia i zamiary),
które sk³oni³y wiadka do z³o¿enia zeznañ (nie podlegaj¹ tutaj analizie naciski
z zewn¹trz, na przyk³ad ze strony innych osób). Podobne kryteria psychologiczne staj¹ siê w³aciwym kryterium wiarygodnoci dopiero wtedy, gdy zostan¹
powi¹zane z okrelonymi cechami osobowoci wiadka. Zadaniem bieg³ego psy70
71
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chologa jest ich analiza w wietle indywidualnych psychologicznych cech
wiadka. W trakcie tej analizy powinny byæ uwzglêdnione miêdzy innymi:
sprawnoæ zmys³ów wiadka, w³aciwoci jego pamiêci, zdolnoæ do opisu,
zdolnoæ do fantazjowania, czynniki charakterologiczne, wystêpuj¹ce u wiadka
cechy psychopatologiczne. Do badañ takich s³u¿¹ odpowiednie metody ogólnopsychoanalityczne. Mo¿na wród nich wyró¿niæ metody do badania procesów
poznawczych (spostrzegawczoci, uwagi, mylenia, pamiêci) oraz metody badañ
osobowoci73.
Niekiedy dyskusyjne jest tak¿e w³aciwe interpretowanie opinii bieg³ego,
dlatego te¿ wnikliwoæ ze strony organów procesowych co do jej treci jest tu
jak najbardziej wskazana.
Aby mo¿liwa by³a ocena, jak¹ wartoæ przedstawia wykonana przez bieg³ego psychologa opinia z zakresu psychologii zeznañ oraz na ile mo¿e byæ ona
u¿yteczna przy ocenie dowodu z zeznañ wiadka, opinia ta powinna zawieraæ
czytelne sprawozdanie z przeprowadzonych badañ z uwzglêdnieniem u¿ytych
technik i metod badawczych, a adekwatna do sprawozdania konkluzja opinii
powinna wyra¿aæ stopieñ przekonania bieg³ego o prawdziwoci zawartych
w niej zdañ. Pomimo i¿ w procesie karnym dla oceny opinii miarodajne jest
jedynie stanowisko s¹du, nie nale¿y traciæ z pola widzenia interesów innych
uczestników postêpowania, a zw³aszcza oskar¿onego. Bieg³y psycholog powinien przedstawiæ, na jakich opar³ siê prawid³owociach, jaki jest obszar niepewnoci zastosowanych przez niego metod. Wiêkszego ujednolicenia wymaga stosowana przez bieg³ych terminologia, a tak¿e metody, którymi pos³uguj¹ siê oni
w trakcie przeprowadzenia badañ74.
Czasami mo¿na zaobserwowaæ sytuacjê, w której odmiennoæ zeznañ spowodowana jest obaw¹ wiadka przed oskar¿onym (podejrzanym). Na marginesie
warto wiêc zastanowiæ siê nad wzmo¿eniem ochrony wiadków w procesie karnym. Wobec zmieniaj¹cego siê obrazu wspó³czesnej przestêpczoci: coraz lepiej zorganizowanych i wyposa¿onych grup przestêpczych, a przede wszystkim
zdeterminowanych do podejmowania dzia³añ parali¿uj¹cych dzia³ania organów
cigania i wymiaru sprawiedliwoci, dotychczasowe metody dzia³ania (w tym
stosowane rodki ochrony wiadków) wydaj¹ siê byæ niewystarczaj¹ce. W tym
wietle jasne jest, i¿ efektywna ochrona wiadków to podstawowy, choæ niewystarczaj¹cy, warunek zapewniaj¹cy zdobycie rodków dowodowych i ich wykorzystanie w procesie karnym75.
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Odmienne zeznania spotyka siê tak¿e w przypadku nieletnich wiadków.
Nieukszta³towana osobowoæ i nieporadnoæ w sferze emocjonalnej, czêsto rzutuje na zmianê zeznañ, bowiem emocje w tym wieku s¹ bardzo silne i gwa³towne, lecz krótkotrwa³e. Dzieci najbardziej prze¿ywaj¹ uczucie lêku, które mija
wraz z wiekiem. Unikaj¹ tak¿e sytuacji go wywo³uj¹cych76. Dlatego te¿ tak
wa¿na jest znajomoæ emocji w³aciwych dzieciom [ ]. Pozwala to organom
procesowym eliminowanie sytuacji wzbudzaj¹cych lêk czy te¿ strach u przes³uchiwanych dzieci77.
Zeznania dzieci mog¹ okazaæ siê bardzo przydatne do wzbogacenia materia³u w wiarygodne informacje, tak¿e te obci¹¿aj¹ce oskar¿onego. Jednak przes³uchanie tych wiadków wymaga rzetelnego przygotowania, zw³aszcza ¿e (zak³adaj¹c wiarygodnoæ tych zeznañ) organy cigania d¹¿¹, by sens tych zeznañ
uwidoczni³ siê tak¿e podczas rozprawy. St¹d te¿ im m³odsze jest dziecko, tym
wiêcej niedok³adnoci bêdzie wynikiem niedoskona³ego zadawania pytañ. M³odsze dzieci potrzebuj¹ tak¿e wiêcej porad co do odpowiedzi na ogólne, otwarte
pytania. Wtedy bêdzie mo¿na uzyskiwaæ wiêcej informacji [ ]. Osoby przes³uchuj¹ce musz¹ byæ rozwa¿ne, je¿eli decyduj¹ siê powtórzyæ pytanie w czasie
przes³uchania. Jeli dziecko le odpowiedzia³o na pytanie, mog³o to nast¹piæ
dlatego, ¿e go nie zrozumia³o78.
Niezale¿nie od wieku wiadka, istotne podczas sk³adania zeznañ s¹ emocje
wyra¿ane wobec osoby oskar¿onego w danym czasie. Wywa¿ona analiza wartoci zeznañ danego wiadka powinna uwzglêdniaæ zrozumienie wyra¿onych przez
niego emocji. W wielu procesach karnych wiadek sk³ada³ (w postêpowaniu
przygotowawczym) zeznania obci¹¿aj¹ce oskar¿onego, które stawa³y siê czêsto
fundamentaln¹ przyczyn¹ stanowi¹c¹ o koniecznoci wniesienia aktu oskar¿enia.
Po dokonaniu ponownej analizy wydarzeñ i po up³ywie pewnego czasu od zaistnienia zdarzenia (zeznania z³o¿one w postêpowaniu jurysdykcyjnym), nie mia³y
ju¿ negatywnego wydwiêku w odniesieniu do oskar¿onego.
Bohdan Bielski zauwa¿a: Opracowanie opinii psychologicznej, dotycz¹cej
zdolnoci przyswajania i odtwarzania informacji, w oczywisty sposób u³atwia
s¹dowi ocenê dowodu z zeznañ wiadka. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku
wiadków zmieniaj¹cych zeznania. Wydaje siê jednak, i¿ ocenê tak¹ mog³aby
u³atwiæ lub pog³êbiæ nie tylko diagnoza intelektu i przebiegu procesów poznawczych przes³uchiwanej osoby. W niektórych sytuacjach bardziej pomocna mo¿e
byæ psychologiczna analiza zawartoci zeznañ dokonana pod k¹tem ujawnianych
w nich emocji. Jest to wa¿ne dlatego, ¿e zwykle emocje ujawniaj¹ siê poza
intelektualn¹ kontrol¹ treci wypowiedzi. Prezentujê tu przekonanie, ¿e zeznanie
76
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z³o¿one przed s¹dem mo¿na potraktowaæ jako swoisty test projekcyjny i analizowaæ emocje i postawy ujawniane (projektowane) w nim przez wiadka. Emocje
bowiem «nie bior¹ siê» z niczego i zwykle wywo³ywane s¹ konkretnymi prze¿yciami79.
Podobnie jest z up³ywem czasu, jaki minie od z³o¿enia przez wiadka zeznañ w postêpowaniu przygotowawczym, a potem w postêpowaniu przed s¹dem.
S³usznie zauwa¿a B. Bielski: Czêsto jednak zdarza siê tak, i¿ tych jednoznacznych dowodów nie ma, a oskar¿enie opiera siê na zeznaniach wiadków, których
wiarygodnoæ z ró¿nych przyczyn jest w¹tpliwa. Pomijaj¹c kwestie patologii
spo³ecznej czy zaburzeñ psychicznych, czynnikiem który destrukcyjnie wp³ywa
na gotowoæ wiadków do sk³adania zeznañ jest czas. Po kilku latach od zdarzenia wiadkowie  nawet pokrzywdzeni  nie czuj¹ ju¿ krzywdy, ¿alu, ich potrzeba dochodzenia sprawiedliwoci jest mniejsza. Nauczyli siê ¿yæ z tym, czego
wiadkami byli, oskar¿eni staj¹ siê dla nich abstrakcyjnymi osobami. Reszty
dzie³a dokonuje pamiêæ, której g³ówn¹ funkcj¹ jest eliminacja informacji zbêdnych. W przypadku wiadków zaliczanych do rodowisk kryminogennych, pocz¹tkowa gotowoæ zeznawania  wynikaj¹ca z ró¿nych przyczyn  jest niwelowana przez normy rodowiska piêtnuj¹cego wspó³pracê z wymiarem sprawiedliwoci. Nie bez znaczenia jest strach przed zemst¹, który skutecznie sk³ania
do zas³aniania siê niepamiêci¹80.
Taka niekiedy niezale¿na od wiadków postawa, nie mo¿e staæ siê w ¿adnym
przypadku usprawiedliwieniem dla s¹du w sytuacji, gdy nie dokona on rzetelnego wartociowania z³o¿onych zeznañ. Pobie¿na analiza przedstawionych przez
wiadków treci mo¿e byæ w konsekwencji wydaniem niekorzystnych dla oskar¿onego rozwi¹zañ prawnych (takich jak np. wydanie wyroku skazuj¹cego zamiast uniewinniaj¹cego). Zachowanie takie ra¿¹co pozostaje tak¿e w sprzecznoci z realizacj¹ zasady in dubio pro reo (art. 5 §2 k.p.k.)81.
Nie mo¿na pomin¹æ tak¿e faktu wiadomej decyzji wiadków o zatajaniu
dowodów niewinnoci. Tacy wiadkowie (lub inni uczestnicy procesu) maj¹ zazwyczaj jaki ukryty powód do dzia³ania przeciwko oskar¿onemu (np. chêæ zemsty na oskar¿onym). Takie postêpowanie wype³nia znamiona przestêpstwa
z art. 236 k.k. Nie zawsze jednak w postêpowaniu przygotowawczym udaje siê
organom cigania dociec fa³szywego dzia³ania wiadka (lub innej osoby). Natomiast dobro wymiaru sprawiedliwoci wymaga ujawnienia wszystkich okolicznoci maj¹cych wp³yw na uwolnienie lub z³agodzenie odpowiedzialnoci spraw79
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cy poci¹ganego do odpowiedzialnoci. By zakres tego przepisu obj¹³ te sytuacje,
konieczna jest interwencja ustawodawcy, a trudno tego dokonaæ w trybie jego
wyk³adni82.
Nie ka¿dy oskar¿ony pope³nia czyn zabroniony w taki sam sposób. Zatem
organy postêpowania przygotowawczego nie powinny trzymaæ siê schematu, dotycz¹cego sposobu pope³niania okrelonego rodzaju przestêpstw. Nie ka¿dy
przestêpca pope³nia czyn zabroniony z tych samych pobudek czy motywów. Nie
zawsze zatem zgromadzone na miejscu zdarzenia dowody (gdy czyn zabroniony
pope³nia recydywista albo przestêpca z przypadku) wiadcz¹ o jednakowym
sposobie pope³nienia czynu i jednakowych zamierzeniach tego przestêpstwa.
Psychologiczno-kryminalne poznanie osobowoci przestêpcy prowadzi do
stwierdzenia faktu, ¿e osobowoæ ta nie wystêpuje jednolicie, bowiem nale¿y
rozró¿niæ dwa zasadnicze jej typy, tj. przestêpcê «wewnêtrznego», dzia³aj¹cego
pod wp³ywem wewnêtrznych sk³onnoci kryminalnych, oraz przestêpcê «zewnêtrznego», pope³niaj¹cego czyn przestêpczy pod wp³ywem zewnêtrznych okolicznoci determinuj¹cych zachowanie siê sprawcy83.
Pope³nienie przestêpstwa nie mo¿e skutkowaæ skazaniem oskar¿onego, jeli
przewód s¹dowy wyka¿e dzia³anie w obronie koniecznej. Taki przypadek,
w którym oskar¿ony jedynie broni³ siê przed sprawc¹ i wskutek obrony pope³ni³
przestêpstwo nie stanowi, ¿e jest on przestêpc¹ wewnêtrznym. Organy postêpowania przygotowawczego zawsze powinny tak¹ ewentualnoæ rozwa¿yæ, czy
zasadnym jest wniesienie aktu oskar¿enia w przypadku obrony koniecznej. Aktualnie proces decyzyjny w³aciwie tak¿e pozostaje w gestii sêdziego, chocia¿
samo ju¿ istnienie unormowania przewidzianego w art. 25 § 3 k.k. w powa¿nym
stopniu rzutuje na jego przebieg84.
Z du¿¹ ostro¿noci¹ nale¿y oceniaæ pozostawione na miejscu zdarzenia dowody rzeczowe. Niekiedy celowo s¹ one bowiem przez sprawcê modyfikowane,
by wprowadziæ w b³¹d organy cigania. Niekiedy dopiero przewód s¹dowy pozwala na inn¹ ich ocenê, cel ich u¿ycia i pozostawienia na miejscu zdarzenia.
Praktyka wykaza³a, ¿e nie nale¿y jednak zbyt ³atwo ulegaæ sugestii tego
rodzaju faktów, których stwierdzenie powinno byæ jedynie punktem wyjcia dalszych poszukiwañ. [ ]. Tego rodzaju lady, jak np. odciski palców czy lady
stóp wiadcz¹ najwy¿ej o obecnoci konkretnej osoby w danym miejscu, niekiedy w czasie trudnym do cis³ego oznaczenia. Ustalona na podstawie tych ladów
osoba mog³a byæ w danym miejscu na d³ugo przed pope³nieniem przestêpstwa.
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Równie¿ znalezienie w miejscu przestêpstwa przedmiotów stanowi¹cych czyj¹
w³asnoæ mo¿e byæ zwodnicze. Znane bowiem s¹ fakty, ¿e przestêpcy celowo
pozostawiaj¹ w miejscu czynu rzeczy nale¿¹ce do kogo innego  niekiedy specjalnie w tym celu skradzione  aby skierowaæ ledztwo w fa³szywym kierunku85. W³aciwa ocena pozostawionych na miejscu zdarzenia dowodów rzeczowych mo¿e tak¿e skutkowaæ uniewinnieniem.
Ocena elementów stanu faktycznego sprawy, dokonana w postêpowaniu przygotowawczym, dotyczy jednak nie tylko dowodów rzeczowych. Wa¿n¹ rolê odgrywa tak¿e w³aciwa interpretacja okolicznoci pope³niania czynu zabronionego.
Niekiedy te okolicznoci rzutuj¹ na ocenê prawn¹ czynu. Mówi¹c o okolicznociach zarzutu, nale¿y uwzglêdniæ przede wszystkim te fakty i zdarzenia
o istotnym charakterze, które towarzyszy³y zachowaniu siê sprawcy. Mog¹ to
byæ okolicznoci istniej¹ce obiektywnie, niezale¿nie od woli sprawcy, które
mo¿e on wykorzystaæ wiadomie lub niewiadomie (np. ciemnoci, brak rozeznania pokrzywdzonego, jego u³omnoæ fizyczna lub psychiczna). Okolicznoci
te mog¹ te¿ dotyczyæ osoby samego sprawcy, a zw³aszcza jego stanów psychicznych wywo³anych np. alkoholem lub narkotykami. Okolicznoci czynu najczêciej pozostaj¹ w bezporednim zwi¹zku z prawno-karn¹ ocen¹ czynu, a niemal
zawsze maj¹ wp³yw na wymiar kary86.
Wnikliwe badanie okolicznoci zdarzenia mo¿e prowadziæ do zupe³nie innego spojrzenia na oskar¿onego, a nawet prowadziæ do jego uniewinnienia.
Dyskusyjna jest tak¿e kwestia oceny nie tyle okolicznoci pope³niania czynu
zabronionego, ale i oceny dowodów nielegalnych (owoców zatrutego drzewa).
Zdaniem B. Kurzêpy, na pewno s³uszna jest zasada, ¿e dowód nielegalny
jest dowodem pozbawionym wartoci i nie mo¿e byæ wykorzystany w procesie
karnym. Pewne w¹tpliwoci rodz¹ siê jednak w przypadku, gdy odrzucenie takiego dowodu szkodzi³oby prawnym interesom oskar¿onego oraz godzi³oby
w prawid³owy wymiar sprawiedliwoci. Mo¿na wyobraziæ sobie sytuacjê, i¿
dyskwalifikacja dowodu na podstawie art. 171 § 6 k.p.k. doprowadzi³oby do
skazania oskar¿onego, chocia¿ dowód ten wskazywa³by na brak jego winy87.
Nie jest zatem bez znaczenia dok³adna realizacja zasady obiektywizmu (art. 4
k.p.k.). Uwzglêdnienie okolicznoci przemawiaj¹cych zarówno na korzyæ
oskar¿onego (podejrzanego), jak i wiadcz¹cych przeciwko niemu pozwala na
bezstronn¹ i ch³odn¹ ocenê ca³okszta³tu zebranego materia³u dowodowego i podjêcie decyzji, czy zasadne jest wniesienie aktu oskar¿enia. Jak bowiem podkrela
W. Grzeszczyk, zasada obiektywizmu adresowana jest do organów prowadz¹cych postêpowanie karne, a wiêc nie tylko do s¹du, ale równie¿ do organów
85
86
87

J. Nelken, dz. cyt., s. 65.
E. Samborski, dz. cyt., s. 232.
B. Kurzêpa, dz. cyt., s. 8182.
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prowadz¹cych lub nadzoruj¹cych postêpowanie przygotowawcze88. Zachowanie obiektywizmu powinno znaleæ tak¿e odzwierciedlenie w koñcowym przemówieniu prokuratora, które powinno stanowiæ podsumowanie wyników zarówno
postêpowania przygotowawczego, jak równie¿ postêpowania jurysdykcyjnego89.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w przemówieniu prokuratorskim nie mo¿e zabrakn¹æ podsumowania wszystkich istotnych okolicznoci, które s¹d z du¿ym prawdopodobieñstwem wemie pod uwagê przy ferowaniu wyroku. Wród nich prokurator powinien uj¹æ tak¿e takie fakty, które podwa¿aj¹ tezê zawart¹ w akcie
oskar¿enia90.
W przemówieniu powinny byæ akcentowane stwierdzenia, dotycz¹ce wyników przeprowadzonego postêpowania dowodowego. W przypadku, gdy w przewodzie s¹dowym nie zostan¹ potwierdzone zarzuty zawarte w akcie oskar¿enia,
prokurator powinien wnioskowaæ o orzeczenie wyroku uniewinniaj¹cego.
Je¿eli w danym postêpowaniu karnym zaistniej¹ przyczyny, uzasadniaj¹ce
koniecznoæ wydania wyroku uniewinniaj¹cego, powinny one zostaæ wyranie
podkrelone nie tylko wobec orzekaj¹cych w sprawie sêdziów, ale tak¿e wobec
stron postêpowania i publicznoci. Zachowanie w³aciwej proporcji oddzia³ywania na s³uchaczy jest o tyle istotne, ¿e przemówienie prokuratora powinno uwypukliæ trzy fundamentalne funkcje:
1) funkcjê analityczn¹, która stanowi wyraz rzetelnie przeprowadzonej analizy dowodów,
2) funkcjê postulatywn¹ stanowi¹c¹ wyraz oceny w odniesieniu co do
sprawstwa przez oskar¿onego danego czynu przestêpczego oraz  w przypadku
potwierdzenia jego winy, wyra¿enia propozycji w zakresie kary, któr¹ powinien
ponieæ oskar¿ony,
3) funkcjê wychowawcz¹, która stanowi wyraz przekonania o nieuchronnoci kary w przypadku pope³nienia czynu zabronionego91.
Jak podnosi S. Walto, zaprzeczeniem istoty dzia³alnoci prokuratora przed
s¹dem by³oby niepozostawienie na s³uchaczach przekonania o s³usznym celu
jego dzia³alnoci oskar¿ycielskiej92. Analizuj¹c a contrario przedstawione rozwa¿ania, zasadnym wydaje siê teza, ¿e w przypadku zasadnoci orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego, funkcja wychowawcza powinna odzwierciedlaæ czujnoæ
oskar¿yciela publicznego i sêdziów w zakresie niedopuszczenia do ponoszenia
W. Grzeszczyk, Kodeks postêpowania karnego ., s. 18.
Tak¿e: R.A. Stefañski, Procesowe aspekty przemówienia prokuratorskiego, Prokuratura
i Prawo, 1996, nr 78, s. 56 i n.
90
R.A. Stefañski, Kompozycja przemówienia prokuratorskiego, Prokuratura i Prawo, 1996,
nr 9, s. 33 i n.
91
Tam¿e, s. 3536.
92
S. Walto, Problemy prawnoprocesowe przemówienia prokuratora na rozprawie g³ównej,
Nowe Prawo, 1969, nr 5, s. 723.
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odpowiedzialnoci karnej przez osobê, która czynu zabronionego nie pope³ni³a.
Przedstawiona refleksja w pe³ni koreluje z podstawowym celem procesu karnego
(art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.). Niewinnoæ oskar¿onego, podkrelona w przemówieniu
koñcowym prokuratora, powinna wyranie oddzia³ywaæ nie tylko na sêdziów,
ale równie¿ na publicznoæ. Powinna przestrzec przed ferowaniem nieformalnych wyroków przez spo³eczeñstwo.
Szczególnie wa¿na jest wnikliwa i rzetelna ocena materia³u dowodowego
zarówno przez organy cigania, jak i organy postêpowania jurysdykcyjnego, poniewa¿ pozwala na postawienie w stan oskar¿enia w³aciwej osoby (w postêpowaniu przygotowawczym), a nastêpnie jej skazanie (po przeprowadzeniu przewodu s¹dowego).
Trudno wiêc nie zgodziæ siê z A. Gaberle, ¿e to nie dowiadczenie ¿yciowe, lecz dowody wiod¹ do poznania rzeczywistoci93.

Podsumowanie

Wniesienie aktu oskar¿enia stanowiæ powinno wyraz przekonania organów po-

stêpowania przygotowawczego o tym, ¿e podejrzany jest sprawc¹ czynu zabronionego. St¹d istnieje potrzeba dok³adnej analizy przebiegu zdarzenia przestêpnego, aby dowody na poparcie tezy aktu oskar¿enia z du¿ym prawdopodobieñstwem wiadczy³y o winie sprawcy. Praktyka weryfikuje jednak czêsto takie
za³o¿enia. Wyrok uniewinniaj¹cy wskazuje na czujnoæ organów s¹dowych w zakresie sprawdzenia tezy, przyjêtej przez przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych. Bezzasadne akty oskar¿enia generuj¹ czêsto niepotrzebnie poniesione
koszty s¹dowe oraz implikuj¹ liczne pozakodeksowe konsekwencje, których bezporednim adresatem jest zarówno oskar¿ony, jak i jego rodzina. St¹d zwracaj¹c
uwagê na ekonomikê procesu karnego, ka¿dorazowo nale¿y mieæ na wzglêdzie
wnoszenie zasadnych oraz poprawnie sformu³owanych aktów oskar¿enia.

93

A. Gaberle, dz. cyt., s. 243.
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Rozdzia³ IV

Wyrok uniewinniaj¹cy
i jego podstawy
4.1. Zasady wyrokowania

Najkrócej rzecz ujmuj¹c wyrokowanie stanowi etap rozprawy, w którym to

analizuje siê zebrany materia³ dowodowy i wydaje rozstrzygniêcie co do przedmiotu procesu. Podstaw¹ wyroku mo¿e byæ tylko ca³okszta³t okolicznoci ujawnionych w toku rozprawy g³ównej (art. 410 k.p.k.). W ramach wyrokowania
mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce fazy:
 narada nad wyrokiem (art. 108 i nastêpne k.p.k.),
 g³osowanie (art.111 i nastêpne k.p.k.),
 sporz¹dzenie i podpisanie wyroku (art. 412 i nastêpne k.p.k.),
 og³oszenie wyroku (art. 418 p. 1 k.p.k.),
 ustne przytoczenie najwa¿niejszych powodów wyroku (art. 418 p. 3 k.p.k.),
 pouczenie o prawie, terminie i sposobie zaskar¿enia wyroku (art. 100 § 6 k.p.k.)1.
Wyrokowanie czy to w sprawach cywilnych, czy karnych opiera siê na
dwóch rodzajach powi¹zanych ze sob¹ rozumowañ: na rozumowaniach zmierzaj¹cych do ustalenia faktów istotnych dla rozstrzygniêcia danej sprawy  oraz na
wyszukaniu istotnych dla jej rozstrzygniêcia norm prawnych, ustalonych drog¹
wyk³adni wi¹¿¹cych przepisów prawnych2.
Pierwszym etapem wyrokowania jest narada nad wyrokiem, przy czym pamiêtaæ nale¿y, ¿e art. 108 wprowadza tajnoæ przebiegu narady i g³osowania,
której konsekwencj¹ jest tajemnica narady sêdziowskiej (obowi¹zek zachowania
w tym wzglêdzie tajemnicy). Gwarancj¹ tajnoci narady jest uregulowanie przewidziane w art. 108 § 23. Tajnoæ narady i g³osowania stanowi uskutecznienie
realizacji zasady niezawis³oci sêdziowskiej4.
1
Proces karny. Czêæ szczególna, red. G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Oficyna
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 92.
2
Z. Ziembiñski, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2002, s. 216.
3
W. Grzeszczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2005,
s. 111.
4
E. Skrêtowicz, Tajemnica wyrokowania w postêpowaniu karnym, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy, 1982, nr 4, s. 415418.
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Drugim etapem wyrokowania jest g³osowanie. Wyrok zapada wiêkszoci¹
g³osów, a w sytuacji, gdy ¿adne zdanie nie uzyska wiêkszoci, wówczas nale¿y
skorzystaæ z ustawowej metody konstruowania wiêkszoci (tzw. sztucznej wiêkszoci) polegaj¹cej na przy³¹czeniu zdania najmniej korzystnego dla oskar¿onego do zdania najbardziej do niego zbli¿onego, a¿ do uzyskania wiêkszoci (art. 111
§ 1 i § 2 k.p.k.). Naruszenie zasady wiêkszoci g³osów, w tym i tworzenia
wiêkszoci sztucznej, jest bezwzglêdnym powodem odwo³awczym. Sêdzia, który
g³osowa³ za przyjêciem niewinnoci oskar¿onego, mo¿e wstrzymaæ siê od g³osowania nad dalszymi kwestiami w przypadku, gdy zosta³ przeg³osowany i oskar¿onego uznano za winnego; g³os takiego sêdziego przy³¹cza siê wówczas do
zdania najprzychylniejszego dla oskar¿onego (art. 112 k.p.k.)5.
Ka¿dy wyrok powinien zawieraæ (art. 413 k.p.k.):
1) oznaczenie s¹du, który go wyda³, oraz sêdziów, ³awników, oskar¿ycieli
i protokolanta,
2) datê oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku,
3) imiê i nazwisko oraz inne dane okrelaj¹ce to¿samoæ oskar¿onego,
4) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego pope³nienie
oskar¿yciel zarzuci³ oskar¿onemu,
5) rozstrzygniêcie s¹du,
6) wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej6.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e podstawê wyroku mo¿e stanowiæ tylko ca³okszta³t
okolicznoci ujawnionych w toku rozprawy g³ównej (art. 410 k.p.k.)7.
Sêdzia, który nie zgadza siê ze zdaniem pozosta³ych cz³onków sk³adu orzekaj¹cego, ma prawo zg³osiæ swoje zdanie odrêbne. Zasady zg³aszania zdania
odrêbnego przez cz³onków sk³adu orzekaj¹cego reguluje ustawa procesowa
w art. 114 § 1, stanowi¹c, ¿e przy sk³adaniu podpisu cz³onek sk³adu orzekaj¹cego ma prawo zaznaczyæ na orzeczeniu swoje zdanie odrêbne, podaj¹c, w jakiej
czêci i w jakim kierunku kwestionuje orzeczenie8.
Wyrok taki wymaga uzasadnienia. Ustawodawca formu³uje wymogi co do
podstawy faktycznej i prawnej uzasadnienia wyroku. Zgodnie z art. 424 § 1,
uzasadnienie powinno zawieraæ :
1) wskazanie, jakie fakty s¹d uzna³ za udowodnione lub nieudowodnione, na
jakich w tej mierze opar³ siê dowodach i dlaczego nie uzna³ dowodów przeciwnych,
2) wyjanienie podstawy prawnej wyroku.
Proces karny. Czêæ szczególna , s. 9293.
B. Bieñkowska, P. Kruszyñski, C. Kulesza, P. Piszczek, Wyk³ad prawa karnego procesowego,
red. P. Kruszyñski, Wydawnictwo Temida 2, Bia³ystok 2004, s. 389.
7
Tam¿e, s. 387.
8
Przebieg procesu karnego, red. J. Grajewski, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008,
s. 255.
5
6
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Wymogiem ustawowym jest tak¿e przytoczenie w uzasadnieniu wyroku
okolicznoci, które s¹d mia³ na wzglêdzie przy wymiarze kary, a zw³aszcza przy
zastosowaniu nadzwyczajnego z³agodzenia kary, rodków zabezpieczaj¹cych,
uwzglêdnieniu powództwa cywilnego oraz przy innych rozstrzygniêciach zawartych w wyroku (art. 424 § 2)9.
Kolejnym etapem jest og³oszenie wyroku. Przewodnicz¹cy odczytuje wyrok i on albo jeden z cz³onków sk³adu s¹dz¹cego przytacza ustnie najwa¿niejsze
powody wyroku oraz poucza strony o mo¿liwoci zaskar¿enia wyroku10. Wyrok og³aszany jest ustnie (art. 100 §1 k.p.k.), jawnie (art. art. 364 § 1 k.p.k.),
a podczas jego og³aszania wszyscy  za wyj¹tkiem cz³onków sk³adu orzekaj¹cego  stoj¹ (art. 418 § 1 k.p.k.). W sytuacji, gdy do wyroku zosta³o zg³oszone
zdanie odrêbne, nale¿y je podaæ do wiadomoci, a za zgod¹ autora zdania odrêbnego równie¿ jego nazwisko (art. 418 § 2 k.p.k.)11.
Nastêpnie przewodnicz¹cy ustnie podaje najwa¿niejsze powody rozstrzygniêcia (art. 418 §3 k.p.k.). Ustne uzasadnienie wyroku powinno przekonywaæ
o s³usznoci wyroku. W sytuacji, gdy jawnoæ rozprawy zosta³a wy³¹czona
w ca³oci lub czêci, przytoczenie ustnych motywów wyroku mo¿e nast¹piæ
z wy³¹czeniem jawnoci (art. 364 § 2 k.p.k.)12.
Nie bior¹c w tym wypadku pod uwagê wyj¹tków, zwi¹zanych z wy³¹czeniem jawnoci rozprawy, warto podkreliæ, ¿e owa jawnoæ, zw³aszcza ta zewnêtrzna, pozwala szeroko pojêtej publicznoci zrozumieæ decyzjê s¹du co do
oceny czynu oskar¿onego.
Kwestia jawnoci rozprawy i jej znaczenia, zw³aszcza w sferze funkcji wychowawczej, by³a wielokrotnie oceniana w literaturze przedmiotu13.
Nastêpnie przewodnicz¹cy uprzedza strony o mo¿liwoci z³o¿enia apelacji
od przedstawionego wyroku, a po pouczeniu o zaskar¿alnoci wyroku, przewodnicz¹cy zamyka rozprawê14.

4.2. Ocena materia³u dowodowego przez s¹d

Przekonanie sêdziowskie to kategoria intelektualna, za pomoc¹ której mo¿na
wnioskowaæ, jakie jest nastawienie cz³onków sk³adu orzekaj¹cego do przedmiotu ich analizy.
Tam¿e, s. 263264.
A. Marek, S. Walto, Podstawy prawa i procesu karnego, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 259.
11
Proces karny. Czêæ szczególna , s. 96.
12
Tam¿e, s. 97.
13
W. Jasiñski, Jawnoæ zewnêtrzna posiedzeñ s¹dowych w polskim procesie karnym, Pañstwo
i Prawo, 2009, z. 9, s. 70.
14
Proces karny. Czêæ szczególna , s. 97.
9
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Przedmiotem rozwa¿añ sêdziowskich jest najczêciej analiza sprawy karnej15. Pomimo wskazañ ustawodawcy w zakresie oceniania materia³u dowodowego (art. 7 k.p.k.), sêdziowie, dokonuj¹c oceny, powinni mieæ wiadomoæ
konsekwencji podjêtej przez nich decyzji, tym bardziej, ¿e decyzyjnoæ ta odnosi
siê bezporednio do stron i pozosta³ych uczestników postêpowania karnego.
Odpowiedzialnoæ organu postêpowania s¹dowego za wydany wyrok nie
mo¿e nieæ za sob¹ w¹tpliwoci i powinna opieraæ siê na rzetelnie przeanalizowanym materiale dowodowym. Dobro wymiaru sprawiedliwoci wymaga
ugruntowania przekonania, ¿e konkretne osoby ponosz¹ konsekwencje prawne
i moralne za dany materia³ dowodowy16.
Z³o¿onoæ zagadnienia przekonania sêdziowskiego polega na tym, ¿e zawiera ona w sobie pewne treci emocjonalne w zakresie ustosunkowania siê sêdziego do danej sprawy karnej. Emocjonalnoæ w ocenianiu, choæ ca³kowicie niemo¿liwa do wyeliminowania, powinna ulec znacznemu ograniczeniu17. Nie
powinna byæ okazywana ani stronom, ani pozosta³ym uczestnikom postêpowania. Okazywanie ironii, sarkazmu czy nadmiernego wspó³czucia powoduje powa¿ne w¹tpliwoci co do dokonania przez danego sêdziego w³aciwej oceny
sytuacji procesowej18. Prezentowanie ze strony sêdziego zachowania, ujawniaj¹cego przedwczesny negatywny stosunek do stron procesowych albo do sprawy
karnej, staje siê wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do jego wy³¹czenia z orzekania w tej¿e
sprawie (art. 40 k.p.k. oraz art. 41 k.p.k.).
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e organ procesowy, kieruj¹c siê prawami logiki,
powinien umieæ w³aciwie powi¹zaæ przedstawione fakty i poszlaki, tak by
w sumie tworzy³y one zgodnie ze sob¹ skorelowany ci¹g zdarzeñ. Oczywistoci¹ tr¹ci stwierdzenie, ¿e rekonstrukcja zasadza siê na rozpatrywaniu ladów
i innych danych a posteriori, przez indukcjê, za pomoc¹ gier wielu czynników,
balansowania pomiêdzy intelektem, dowiadczeniem i wyobrani¹ jako sta³ymi
elementami i narzêdziami mylenia. Do istoty tego procesu nale¿y wyobra¿enie
sobie powi¹zañ zachodz¹cych miêdzy niektórymi sk³adnikami obserwowanej
rzeczywistoci. Odkrycie tych zwi¹zków to czêsto klucz do sukcesu ledztwa.
Z ostro¿noci wypada podkreliæ wartoæ logiki jako takiej w rozszyfrowywaniu
niejasnych stron sprawy19.
Kreuj¹c logiczny ci¹g wydarzeñ zdarzenia przestêpnego wa¿ne jest to, by
tak¿e wszelkie szczegó³y mia³y swoje uzasadnienie, a s¹d nie powinien tych
15
J.R. Kubiak, Zagadnienia przekonania sêdziowskiego w procesie karnym, Pañstwo i Prawo, 1975, z. 6, s. 7688.
16
J. Gurgul, Wybrane zagadnienia proceduralne opiniowania s¹dowo-psychiatrycznego, Prokuratura i Prawo, 2001, nr 11, s. 58.
17
J.R. Kubiak, dz. cyt., s. 7688.
18
Tam¿e, s. 7688.
19
J. Gurgul, Oglêdziny  kwestie wybrane, Prokuratura i Prawo, 2000, nr 78, s. 46.
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detali pomijaæ, zw³aszcza ¿e organ postêpowania przygotowawczego na tych
detalach tak¿e skupia swoj¹ uwagê, gdy¿ mog¹ one wskazywaæ na istotne okolicznoci zdarzenia.
Na tê kwestiê uwagê zwraca równie¿ Krzysztof Jan Jakubski: w pierwszej
fazie postêpowania, gdy organ cigania przystêpuje do rekonstrukcji zdarzeñ nie
znaj¹c wiêkszoci elementów, rzetelnie i maksymalnie dok³adne utrwalenie najdrobniejszych nawet spostrze¿eñ, poczynionych w trakcie realizacji rodków
dowodowych, ma kapitalne znaczenie w toku ca³ego procesu. Umo¿liwia bowiem przyjêcie prawid³owych wersji i kierunku postêpowania, zabezpiecza najwiêcej zdarzeñ i faktów niepowtarzalnych, np. w trakcie oglêdzin miejsca zdarzenia, przeszukania pomieszczeñ itp.20
Wszystkie te szczegó³y rzutuj¹ na wersjê zdarzenia, a ta z kolei ma wp³yw
na orzeczenie s¹du. Trafnoæ decyzji koñcz¹cej postêpowanie, a podejmowanej
na podstawie oceny rodków dowodowych utrwalonych w du¿ej czêci w toku
postêpowania przygotowawczego, w znacznej mierze uzale¿niona jest od prawid³owego utrwalenia czynnoci dowodowych. Niew³aciwe utrwalenie czynnoci
uniemo¿liwia obiektywne dokonanie kontroli prawid³owoci postêpowania, prowadz¹c niejednokrotnie do koniecznoci powtórnego przeprowadzenia czynnoci, a tym samym do przed³u¿enia czasu postêpowania i zwielokrotnienia jego
kosztów21.
Gromadz¹c dowody, trzeba poddaæ je pewnemu podzia³owi. Regu³¹ jest
zestawienie dowodów parami w relacjach synchronicznych, co dowartociowuje
ich wzajemn¹ wiarygodnoæ. I tak, dowód empiryczny kontrolowany jest przez
dowód natury racjonalistycznej, dowody bezporednie udzielaj¹ mocy dowodom
porednim, wiadectwa o hipotetycznym a zarazem eksplanacyjnym charakterze
uwiarygodniane s¹ przez dowody fazy weryfikacyjnej o okrelonej sile symptomatycznoci22.
Przy tak skrupulatnie dokonanym podziale szczególnie wnikliwej analizy
wymaga dowód z opinii bieg³ego i rzetelne przeanalizowanie tej opinii. W literaturze przedmiotu stanowczo wyra¿ony zosta³ pogl¹d, i¿ obecnie decydentowi
procesowemu trudno jest oceniæ wartoæ opinii bieg³ego psychologa, poniewa¿
najczêciej nie posiada potrzebnej ku temu wiedzy, a wydawane przez tych
bieg³ych opinie ró¿ni¹ siê bardzo poziomem teoretycznym i wartoci¹ praktyczn¹. Biegli przy wykonywaniu ekspertyzy z zakresu psychologii zeznañ pos³uguj¹
sie bardzo zró¿nicowanymi narzêdziami badawczymi, mniej lub bardziej przydatnymi w tym zakresie, a ponadto u¿ywaj¹ odmiennej terminologii. Utrudnia to,
20
K.J. Jakubski, Ustalenie czynnoci dowodowych w postêpowaniu przygotowawczym, Prokuratura i Prawo, 1996, nr 1, s. 51.
21
Tam¿e, s. 50.
22
D. Czajka, Teoria s¹dzenia, cz. I: Prawda s¹dowa, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników
Polskich, Warszawa 2005, s. 331.
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a czasem wrêcz uniemo¿liwia kontrolê sprawozdania z przeprowadzonej ekspertyzy, nawet innym powo³anym w sprawie psychologom. W pewnej mierze t³umaczy to brak opracowañ bardziej szczegó³owych problemów z tego zakresu23.
Trudno zaprzeczyæ temu stwierdzeniu, tym bardziej ¿e problematyka ta nie
dotyczy jedynie opinii wydawanych przez bieg³ych psychologów.
Jak zauwa¿a J. Gurgul: Zadowalaj¹c siê mglistym okreleniem ekspertów,
prokurator (s¹d) traci atut, jakim jest osobista wiê z «w³asnymi» ekspertami,
ulegaj¹ca rozlunieniu, gdy kierownik instytucji decyduje, jacy specjalici z jego
ekipy przeprowadz¹ obserwacjê24.
Choæ rola dowodu z opinii bieg³ych jest nieoceniona, to jednak sk³ad, oceniaj¹c zebrany w sprawie materia³ dowodowy, musi zak³adaæ ewentualnoæ wyst¹pienia b³êdów, które w sposób znacz¹cy (w przypadku ich niewykrycia) bêdzie rzutowaæ na treæ orzeczenia. Przyk³adowo najczêstsze przyczyny b³êdów
w opiniach s¹dowo-psychiatrycznych mo¿na podzieliæ na te, które wynikaj¹
z nastawienia opiniuj¹cego, zwi¹zane s¹ z przyjêciem b³êdnej formy opinii, z³¹
konstrukcj¹ wywiadu, niepe³nym omówieniem wyników badañ pomocniczych czy
te¿ lakonicznymi, niespe³niaj¹cymi oczekiwañ s¹dów, wnioskami koñcowymi25.
Warto zastanowiæ siê tak¿e nad kwesti¹ przyczyn nieuwzglêdnienia opinii
bieg³ego. Jak podkrela Tadeusz Wid³a, finalna ocena opinii ma bowiem miejsce na etapie globalnej oceny dowodów, której przedmiotem jest ca³okszta³t
ustaleñ poczynionych w toku postêpowania. Zatem odrzucenie opinii mog³oby
zaistnieæ tylko, gdyby inne dowody zakwestionowa³y przes³anki, jakimi kierowa³
siê bieg³y, np. gdyby k³amliwymi okaza³y siê zeznania, z jakich miêdzy innymi
korzysta³ bieg³y z zakresu in¿ynierii ruchu26.
S¹d, przy ocenie materia³u dowodowego, powinien mieæ stale na uwadze
krzywdê i szkodê wyrz¹dzon¹ pokrzywdzonemu oraz sprawcê, który faktycznie
tego siê dopuci³. St¹d te¿ dla wykorzystania tych mo¿liwoci konieczne staje
siê jednak wyra¿enie zainteresowania losem sprawy, gdy ta ze skarg¹ wp³ynie do
s¹du. Nie wydaje siê przy tym, aby by³o o to szczególnie trudno w wypadku
podmiotu z zasady zainteresowanego orzeczeniem w przedmiocie procesu
z uwagi na naruszenie lub zagro¿enie jego dobra prawnego przez sprawcê27.

M. Leniak, Wybrane problemy poñ psychologicznych w procesie karnym, Prokuratura
i Prawo, 1998, nr 5, s. 71.
24
J. Gurgul, Wybrane zagadnienia proceduralne , s. 58.
25
Ekspertyza s¹dowa. Zagadnienia wybrane, red. J. Wójcikiewicz, Wydawnictwo Oficyna
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 465.
26
T. Wid³a, Ocena dowodu z opinii bieg³ego  jednostkowa i finalna, [w:] Problemy wspó³czesnej kryminalistyki, red. E. Gruza, T. Tomaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2002, s. 331.
27
T. Razowski, Formalna i merytoryczna kontrola oskar¿enia w polskim procesie karnym,
Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 186.
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Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze dobra, oceniaj¹cy sprawê sêdziowie (podtrzymuj¹cy decyzjê o wydaniu wyroku skazuj¹cego) powinni wzi¹æ pod uwagê rolê,
jak¹ odegraæ ma ewentualna kara za wymierzony czyn.
Tymczasem, gdyby odpowiedzialnoæ karna mia³a charakter obiektywny
i sprawcy podlegaliby karom za czyny pope³nione w sposób niezawiniony, pozostaj¹cy poza ich realn¹ mo¿liwoci¹ wyboru, to wtedy ich plany ¿yciowe mog³yby byæ zak³ócone, gdy¿ przyjêcie powszechnie odpowiedzialnoci na takich zasadach prowadzi³oby do znacznie wiêkszej niepewnoci28.
W przeciwnym razie s¹d powinien mieæ pe³ne przekonanie co do s³usznoci
wydania wyroku uniewinniaj¹cego, po uprzedniej wnikliwej analizie dowodów.
Rozwa¿enia tak¿e wymaga pytanie: Czy wymierzenie wyroku uniewinniaj¹cego
traktowaæ mo¿na jako osobist¹ pora¿kê np. przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych? Nad tym zastanawia siê miêdzy innymi Barbara Jakubowska, daj¹c wyraz swym konstatacjom w nastêpuj¹cym sformu³owaniu: Czy
w sprawie karnej wolno stronom realizowaæ w³asne potrzeby, np. agresji, ulegaæ
frustracji, wreszcie mniej lub bardziej zatajaæ dowody, kierowaæ siê nadmiernymi emocjami, czy prywatnymi motywami, niezdrow¹ ambicj¹ «wygrania sprawy»?29
Kontynuuj¹c swoje refleksje B. Jakubowska uwa¿a, ¿e sprawiedliwy wyrok s¹du jest tutaj celem nadrzêdnym30. Przedstawione stanowisko zas³uguje na
aprobatê, tym bardziej ¿e, jak s³usznie podkrela autorka, w momencie wejcia
na salê s¹dow¹ ludzie uczestnicz¹cy w wymierzaniu sprawiedliwoci powinni
byæ skoncentrowani tylko na sprawie, pomimo pe³nienia konkretnych, a przeciwstawnych ról pamiêtaæ o praworz¹dnym wymierzaniu sprawiedliwoci i utrzymywaæ miêdzy sob¹ kontakty oparte na wspó³dzia³aniu. W przypadku tzw. przegrania sprawy strony powinny umieæ siê z tym stanem pogodziæ i nie traktowaæ
tego jako pora¿ki osobistej, nie wpadaæ w stan frustracji i reagowaæ w sposób
zdezorganizowany, bo ju¿ nie maj¹cy wp³ywu na wynik sprawy31.
Orzeczenie sprawiedliwego wyroku nie mo¿e opieraæ siê na osobistych sympatiach i antypatiach, osobistym poczuciu pora¿ki czy wygrania sprawy karnej.
Wszystkie czynnoci organów procesowych powinny opieraæ siê na poczuciu
rzetelnoci i odpowiedzialnoci za podjête dzia³ania i decyzje.
Daleko id¹c¹ ostro¿noæ nale¿a³oby zachowaæ przy ocenie ca³ego przedstawionego materia³u dowodowego. Warto (z punktu widzenia organów procesowych) wnikliwie przeanalizowaæ dowód z wyjanieñ oskar¿onego, poniewa¿
28
J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 244.
29
B. Jakubowska, Bieg³y a sêdzia, prokurator, obroñca, Problemy Praworz¹dnoci, 1976,
nr 78, s. 66.
30
Tam¿e.
31
Tam¿e, s. 67.
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w postêpowaniu s¹dowym wyjanienia mog¹ mieæ decyduj¹ce znaczenie dla
ostatecznego rozstrzygniêcia sprawy. Dlatego te¿ organy procesowe s¹ najczêciej ¿ywo zainteresowane nawi¹zaniem efektywnej wspó³pracy z podejrzanym
czy oskar¿onym, u³atwiaj¹cej uzyskanie od nich szczerych, wyczerpuj¹cych wyjanieñ i w szczególnie trudnych przypadkach oczekuj¹ od psychologów s¹dowych wskazówek co do sposobu takiego efektywnego przes³uchania. Tak¿e
w sytuacjach nieoczekiwanej zmiany wyjanieñ czy te¿ uporczywego podtrzymywania wersji niezgodnych z innymi zebranymi w sprawie dowodami, prokuratorzy i sêdziowie coraz czêciej zasiêgaj¹ opinii bieg³ych psychologów celem
ustalenia czynników i mechanizmów psychologicznych le¿¹cych u podstaw ich
sk³adania32.
Nie ma³ych umiejêtnoci wymaga tak¿e ocena nie tylko wyjanieñ oskar¿onego (podejrzanego), ale i ocena zeznañ wiadków. Przy takim przes³uchaniu
organ procesowy bierze pod uwagê nie tylko sposób zachowania siê zeznaj¹cego, ale i treæ wynikaj¹c¹ z relacjonowanych przez niego wydarzeñ. Po pierwsze,
w literaturze kryminalistycznej podkrela siê, ¿e faza zeznañ spontanicznych
s³u¿y przede wszystkim do obserwacji psychologicznych33.
Po drugie w praktyce procesowej otrzymanie spontanicznych, d³u¿szych
wypowiedzi jest bardzo trudne. wiadkowie nie potrafi¹ czy raczej nie chc¹
opowiadaæ, wol¹ odpowiadaæ na pytania. Opowiadanie wymaga zaanga¿owania
intelektualnego i emocjonalnego, przypominania i racjonalizowania, zachowania
pewnej kontroli nad tym, co i jak mówimy, jest wiêc trudniejsze, bardziej skomplikowane i niesie za sob¹ ryzyko ujawnienia zbyt wielu informacji34.
Rozbie¿noci powstaj¹ tak¿e na tle uczestnictwa niektórych wiadków
w dalszych czynnociach dowodowych, co rzutuje na póniejsz¹ ocenê okrelonej czynnoci procesowej.
Wynika z tego, ¿e w sprawach karnych wiadek, któremu pokazuje siê
okrelonego podejrzanego (w policyjnym zbiorze zdjêæ przestêpców, w mediach
lub w czasie wczeniejszej konfrontacji), nie powinien byæ wykorzystywany
jako wiadek w póniejszej procedurze konfrontacji35.
Ocenie pozosta³ych dowodów tak¿e powinna towarzyszyæ daleko id¹ca wnikliwoæ. Wa¿na jest tu rzetelnoæ organów postêpowania przygotowawczego,
bowiem ich wysi³ki podlegaj¹ ocenie s¹du oraz maj¹ decyduj¹cy wp³yw na
dalsze ¿ycie oskar¿onego.
32
J.K. Gierowski, T. Jakiewicz-Obydziñska, M. Najda, Psychologia w postêpowaniu karnym,
LexisNexis, Warszawa 2008, s. 300.
33
E. Gruza, Psychologia s¹dowa dla prawników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 95.
34
Tam¿e.
35
A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia. Wiarygodnoæ zeznañ i materia³u dowodowego, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2003, s. 139.
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Dlatego w³aciwe zabezpieczenie dowodów rzeczowych ma wp³yw na dalsze ich istnienie, a wiêc na stan ladów, ich czytelnoæ i potencjaln¹ zdolnoæ do
tworzenia dowodów potomnych. Klarownoæ zachowanego ladu wp³ynie nastêpnie na szybkoæ wydania opinii oraz jakoæ otrzymanych odpowiedzi36.
Niedok³adnoæ dzia³ania organów dochodzeniowo-ledczych utrudnia
w stopniu znacznym w³aciw¹ analizê przedstawionego materia³u dowodowego.
Przyk³adowo zastosowanie z³ych substancji, u¿ycie brudnych pêdzli spowoduje
zniszczenie ladów lub nieodwracalnie zaklei bruzdy miêdzy liniami, pomniejszaj¹c ich czytelnoæ. Niedok³adne przy³o¿enie folii do pod³o¿a i zaniechanie
dok³adnego wyg³adzania nak³adki po zdjêciu ladu bêdzie skutkowa³o powstawaniem niepo¿¹danych efektów w postaci widocznych nieci¹g³oci w obrazie
wzoru, przesuniêæ i wzajemnych nawarstwieñ rysunków linii oraz pêcherzyków
powietrza37.
S¹d oceniaj¹c dowody powinien opieraæ siê przede wszystkim na rzetelnej
ocenie materia³u dowodowego, a dowody oceniaæ zgodnie z zasad¹ swobodnej
oceny (art. 7 k.p.k.). Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e na kszta³towanie siê sêdziowskiej
interpretacji przedstawionych w sprawie dowodów du¿e znaczenie ma kierunek
wyk³adni, wyznaczonej przez sêdziów S¹du Najwy¿szego. Fundamentalny cel
orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w zakresie kszta³towania polityki karnej opiera
siê na efektywnym zwalczaniu przestêpstw i uskutecznianiu prewencyjnych
dzia³añ, skierowanych przeciwko negatywnym zjawiskom kryminogennym. Na
froncie zmagañ z rozwojem przestêpczoci mo¿na zauwa¿yæ trzy nastêpuj¹ce
wskazania:
1) bezwzglêdnoæ w orzekaniu kar w granicach górnego ustawowego zagro¿enia wobec sprawców dokonuj¹cych najciê¿szych w skutkach przestêpstw, jak
równie¿ wobec sprawców czynów zabronionych, którzy nie rokuj¹ na zaprzestanie popadania w konflikty z prawem,
2) propagowanie takich rozwi¹zañ prawnych, które uskuteczniaj¹ dzia³ania
o przewadze elementów wychowawczych nad represyjnymi,
3) propagowanie kar o dolegliwoci ekonomicznej, wymierzanych zw³aszcza wobec sprawców, których dzia³ania nastawione s¹ na osi¹gniêcie korzyci
maj¹tkowej38.
Kierunki wytyczonych celów nie pozostaj¹ bez wp³ywu na zakres dokonywanych ocen sêdziowskich w poszczególnych sprawach karnych, tym bardziej
¿e nale¿y mieæ na uwadze sens i zakres istoty karania. Kara musi wi¹zaæ siê
z pewnoci¹ poniesienia przez sprawcê konsekwencji, wynikaj¹cych z pope³niaEkspertyza s¹dowa. Zagadnienia wybrane..., s. 73.
Tam¿e, s. 7374.
38
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nia przez niego czynu zabronionego. Jednak¿e ukaranie powinno odnosiæ skutek
nie tylko represyjny, ale i wychowawczy oraz indywidualny.
Jak dowodzi J. W¹sik, w recenzji pracy autorstwa S. Ziembiñskiego,
z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na wyraziæ siê, ¿e przeciêtne rodowisko
przestêpcze nie równa siê przeciêtnemu rodowisku nieprzestêpczemu na wolnoci39.
Ukaranie natomiast musi ³¹czyæ siê z pewnoci¹, co do zasadnoci takiej
decyzji. Z³o¿onoæ problematyki karania prowadziæ mo¿e (wed³ug wskazówek
M. Cielaka) do realizacji nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
1) zapobiegania przestêpstwom,
2) uniemo¿liwiania lub utrudniania pope³niania czynów zabronionych40.
W procesie karnym nie ma miejsca na dokonywanie eksperymentów, a mo¿liwoæ pomy³ki w zakresie niew³aciwej oceny przede wszystkim co do sprawstwa czynu przestêpczego, jest nie tylko naganne, ale równie¿ sprzeczne z ide¹
praworz¹dnoci orzekania.
Podsumowuj¹c, s³usznie podnosi Pawe³ Czarnecki, ¿e miejmy jednak na
uwadze równie¿ to, ¿e samo okrelenie przez ustawodawcê (enumeratywne czy
przyk³adowe) sztywnych regu³ i dyrektyw oceny zebranych dowodów  ich rodzaju i iloci, abstrakcyjnie przyjêtej wiarygodnoci  w dalszej i wcale nie
iluzorycznej perspektywie mog³oby doprowadziæ do sytuacji kiedy to sêdzia
z krwi i koci zosta³by zast¹piony przez bezduszny, nieczu³y i niewra¿liwy na
odcienie konkretnego przypadku automat podejmuj¹cy dan¹ decyzjê. Nawet
gdyby mo¿na by³o taki przysz³y  i miejmy nadziejê nigdy nie spe³niony 
scenariusz uznaæ za stosowanie prawa, to na pewno nie by³oby to wymierzanie
sprawiedliwoci41.
Ró¿norodnoæ ocen sêdziowskich rzutuje niekiedy na ich rozbie¿noci
w podjêciu ostatecznego orzeczenia (art. 111, 112, 113, 114 k.p.k.). Mo¿liwoæ
zg³oszenia zdania odrêbnego nie mo¿e niweczyæ starañ w zakresie ostatecznego
ukszta³towania koñcowego stanowiska sk³adu sêdziowskiego, niekiedy opieraj¹c
siê na wiêkszoci sztucznej (art. 112 k.p.k.). Ostateczna decyzja dowodziæ powinna, ¿e osi¹gniête zosta³o poczucie pewnoci co do s³usznoci podjêtej decyzji
w danej sprawie karnej42.
39

s. 140.
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4.3. Przyczyny wyroku uniewinniaj¹cego

Wyrok  zgodnie z art. 174 Konstytucji RP  wydaje siê w imieniu Rzeczypo-

spolitej Polskiej i jest podpisywany przez wszystkich cz³onków sk³adu orzekaj¹cego (tak¿e sêdziego przeg³osowanego)43. Wydanie wyroku uniewinniaj¹cego
opiera siê o pewne zasadnicze regu³y, pozwalaj¹ce na jego orzeczenie.
Jednak¿e, w razie stwierdzenia, ¿e:
1) czynu nie pope³niono, albo brak jest danych dostatecznie uzasadniaj¹cych
podejrzenie jego pope³niania,
2) czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, albo ustawa
stanowi, ¿e sprawca nie pope³nia przestêpstwa, s¹d wydaje wyrok uniewinniaj¹cy, chyba ¿e sprawca w chwili czynu by³ niepoczytalny (art. 414 § 1 k.p.k.)44.
Do powy¿szych przyczyn mo¿na tak¿e dodaæ kolejn¹, a mianowicie:
sprawc¹ czynu jest inna osoba45.
Analizuj¹c dok³adnie treæ tego przepisu nale¿y dojæ do jednoznacznego
wniosku, i¿ niepope³nienie czynu dotyczy sytuacji, gdy zdarzenie bêd¹ce
przedmiotem postêpowania w ogóle nie zaistnia³o (np. zawiadomiono o kradzie¿y
rzeczy, któr¹ wkrótce potem odnaleziono), lub nie zosta³o wywo³ane zachowaniem
cz³owieka (np. po¿ar wybuch³ w wyniku wy³adowania atmosferycznego).
Brak danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³niania czynu
odnosi siê do sytuacji, gdy zachodz¹ w¹tpliwoci co do zaistnienia zdarzenia,
poniewa¿ zebrane dowody nie pozwalaj¹ na kategoryczne stwierdzenie, ¿e czynu
nie pope³niono, a jednoczenie nie wykluczaj¹ jego zaistnienia46.
Z kolei stwierdzenie, i¿ czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.), to przes³anka dotycz¹ca sytuacji, gdy
czyn zaistnia³, ale brak jest w nim wszystkich znamion czynu zabronionego, np.
brak elementu dzia³ania w celu przyw³aszczenia przy zaborze cudzej rzeczy
ruchomej (art. 278 § 1 k.k.)47.
Natomiast rozwi¹zanie ustawowe stanowi¹ce, ¿e «sprawca nie pope³nia przestêpstwa» (art. 17 § 1 pkt 2) wystêpuje przede wszystkim w rozdziale III Kodeksu
karnego («Wy³¹czenie odpowiedzialnoci karnej») i dotyczy obrony koniecznej
(art. 25 k.k.), stanu wy¿szej koniecznoci (art. 26 k.k.), ryzyka nowatorskiego (art.
27 k.k.), b³êdu (art. 28 30 k.k.) i niepoczytalnoci (art. 31 k.k.), ale równie¿ w innych przepisach prawa materialnego (np. w art. 141 § 3, art. 213, 240 § 2 k.k.)48.
43
B. Bieñkowska, P. Kruszyñski, C. Kulesza, P. Piszczek, Wyk³ad prawa karnego procesowego,
red. P. Kruszyñski, Wydawnictwo Temida 2, Bia³ystok 2004, s. 388.
44
Tam¿e, s. 392.
45
Proces karny. Czêæ szczególna , s. 94.
46
W. Grzeszczyk, dz. cyt., s. 37.
47
Tam¿e.
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Tam¿e.
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St¹d te¿ stwierdziæ mo¿na, ¿e po rozpoczêciu przewodu s¹dowego okolicznoæ, i¿ brak jest wystarczaj¹cych podstaw faktycznych oskar¿enia, a w zasadzie
wówczas nale¿a³oby ju¿ mówiæ  podstaw skazania, w pewnym sensie traci
charakter przes³anki procesowej, skoro prowadzi do uniewinniania oskar¿onego
i jest efektem wszechstronnego zbadania sprawy. Je¿eli bowiem do uniewinnienia dochodzi w wyniku merytorycznego rozpoznania sprawy, zw³aszcza w sferze
dowodowej, to tym samym nastêpuje to, przed czym konstrukcja przes³anek
procesowych mia³a organy procesowe i innych uczestników procesu uchroniæ49.
Analizuj¹c wskazania literatury, wyró¿niono cztery podstawowe powody
orzekania uniewinnienia:
 brak dostatecznych dowodów,
 oskar¿ony nie jest sprawc¹ zarzucanego mu czynu (art.17 § 1 pkt 1 k.p.k.),
 czynu nie pope³niono (art.17 § 1 pkt 1 k.p.k.),
 czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego (art.17 § 1
pkt 2 k.p.k.).
Na marginesie warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w licznych przypadkach
orzeczenie wyroku uniewinniaj¹cego oparte jest nieraz na kilku (nie na jednej
z powy¿ej wymienionych) podanych przyczynach jednoczenie.
Nie sposób zaprzeczyæ twierdzeniu, ¿e brak dostatecznych dowodów nie
wyklucza sprawstwa oskar¿onego, poniewa¿ osoba, która pope³ni³a czyn zabroniony, mo¿e niekiedy (przy odpowiednim zaplanowaniu czynu przestêpnego)
czuæ siê bezkarna, gdy odpowiednio wczeniej zadba o to, by nie pozostawiæ
ladów swojego dzia³ania lub zaniechania (w tym ostatnim przypadku, gdy do
tego dzia³ania by³a zobowi¹zana). Z drugiej jednak strony nie wypada pomijaæ
faktu, ¿e brak dostatecznych dowodów na sprawstwo oskar¿onego mo¿e s³usznie
wiadczyæ o jego faktycznej niewinnoci.
Zastanawiaj¹ce jest natomiast, dlaczego, jeli brakuje dostatecznych dowodów, w ogóle wszczynane zostaje postêpowanie jurysdykcyjne, skoro brak dowodów zauwa¿alny jest ju¿ w postêpowaniu przygotowawczym? Nie dysponuj¹c odpowiednimi dowodami, s¹d nie ma czêsto wyboru co do treci orzeczonego wyroku. Wyrok uniewinniaj¹cy jest w takiej sytuacji czêsto przewidywalny. Im wiêcej bowiem w¹tpliwoci, wynikaj¹cych miêdzy innymi z braku dostatecznych dowodów, podbudowanych okolicznociami ³agodz¹cymi (jak np. typu
m³ody wiek, nienaganna opinia rodowiskowa, dotychczasowa niekaralnoæ
itp.50), tym pewniejsza sk³onnoæ organów procesowych do uniewinnienia
sprawcy.
Prawo karne procesowe  czêæ ogólna , s. 155.
R. Kaczor, Normatywny a funkcjonalny charakter okolicznoci ³agodz¹cych i obci¹¿aj¹cych
dla wymiaru kary, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy, 2009, nr 4, s. 92 i n.
49
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Drug¹ grup¹ przyczyn, na któr¹ najczêciej powo³uj¹ siê sêdziowie w uzasadnieniu wyroku uniewinniaj¹cego, jest fakt, ¿e oskar¿ony nie jest sprawc¹
zarzucanego mu czynu (art.17 § 1 pkt 1 k.p.k.).
Godna uwagi jest tak¿e kwestia niesprawiedliwego skazania osób niewinnych (czyli takich, które czynu zabronionego nie pope³ni³y, a zosta³y przez s¹d
skazane). W aspekcie spo³ecznym skazanie prowadziæ mo¿e do zerwania wiêzi
emocjonalnych (np. zerwanie narzeczeñstwa). W aspekcie prawnym za skazanie mo¿e uniemo¿liwiæ zajmowanie okrelonych stanowisk albo wykonywanie
okrelonych zawodów (np. stra¿ak, policjant), powoduje brak mo¿liwoci uzyskania pewnych stopni lub utrudnia prowadzenie okrelonej dzia³alnoci51.
Nies³uszne skazanie jest brzemienne w skutkach, gdy¿ osoba, która czynu
zabronionego nie pope³ni³a, choæ formalnie ma nieskazitelny charakter52 (tak
wymagany przy wykonywaniu niektórych zawodów, jak np. adwokat), to faktycznie w spo³eczeñstwie ma etykietê przestêpcy.
Kolejn¹ przyczyn¹ uniewinnieñ, akcentowanych w wyrokach s¹dowych, jest
niepope³nienie czynu (art.17 § 1 pkt 1 k.p.k.). Zatem pope³niony czyn w rzeczywistoci zosta³ b³êdnie ujêty w kryteria czynu zabronionego. Te rozbie¿noci
wynikaj¹ z odmiennej interpretacji norm prawnych, dokonanej zarówno przez
oskar¿ycieli, jak i przez sêdziów.
Nastêpnym powodem uniewinnienia jest brak ustawowych znamion czynu
zabronionego (art.17 § 1 pkt 2 k.p.k.). Podobnie jak w wy¿ej analizowanym
przypadku, brak tu korelacji miêdzy zasadnoci¹ wniesienia do s¹du aktu oskar¿enia w sprawie, a decyzj¹ sêdziów, którzy w sposób odmienny od oskar¿yciela
zinterpretowali obowi¹zuj¹ce normy prawne i uznali, ¿e nie maj¹ one tu zastosowania.Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na powo³ywanie siê sêdziów orzekaj¹cych
wyrok uniewinniaj¹cy na zasady procesowe. Wskazuj¹c na przyczynê (b¹d
przyczyny) wyroku uniewinniaj¹cego, sêdziowie dodatkowo, uzasadniaj¹ swoje
stanowisko, wspomagaj¹ siê zasadami funkcjonuj¹cymi w postêpowaniu
karnym.
Donios³¹ rolê tych zasad, a zw³aszcza zasady domniemania niewinnoci,
podkrela A. Murzynowski, zdaniem którego wspomniana zasada [ ] ma wiêc
bardzo du¿e znaczenie dla okrelenia sytuacji prawnej oskar¿onego i podejrzanego w samym procesie karnym (trzeba go w nim traktowaæ jako osobê niewinn¹),
jak i dla sposobu rozstrzygniêcia jego sprawy karnej53 .
W literaturze przedmiotu zasada domniemania niewinnoci i zasada in dubio
pro reo najbardziej odzwierciedlaj¹ istotê wyroku uniewinniaj¹cego.
51
B.J. Stefañska, Prawne i spo³eczne skutki skazania, cz. I, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy,
2008, nr 1, s. 86 i n.
52
Tam¿e, s. 58 i n.
53
A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, PWN, Warszawa 1994, s. 248.
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Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie tylko nies³uszne skazanie, ale i nies³uszne uniewinnienie (nawet po wznowieniu postêpowania i orzeczenia w jego
efekcie prawid³owego wyroku) powoduje czêsto nieodwracalne skutki. Problem
ten jest na tyle donios³y, i¿ okrelony zosta³ mianem katastrofy wed³ug amerykañskiego wymiaru sprawiedliwoci. Takich pomy³ek nie nale¿y pozostawiaæ
bez echa, dlatego w amerykañskiej doktrynie postuluje siê powo³anie specjalnych innocence commissions, aby za ich pomoc¹ monitorowaæ przebieg dochodzeñ. Jeli wyst¹pi pomy³ka (nies³usznego skazania), komisja powinna wykryæ
nie tylko przyczynê b³êdu, ale i zaproponowaæ rozwi¹zania prewencyjne54.
W literaturze przedmiotu przyczyn orzekania wyroków uniewinniaj¹cych
upatruje siê w sytuacjach:
1) wad w prowadzeniu postêpowañ przygotowawczych, zw³aszcza w zakresie nieprawid³owej oceny zebranego materia³u dowodowego,
2) niskiego poziomu nadzorowania dochodzeñ przez prokuratorów,
3) bezzasadnoci zarzutu sformu³owanego w akcie oskar¿enia,
4) nieumiejêtnoci przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych w zakresie braku wystarczaj¹cego udowodnienia sprawstwa czynu przestêpczego
przez oskar¿onego,
5) braku pe³nego zaanga¿owania ze strony obroñców na polu pe³nej realizacji zasady kontradyktoryjnoci,
6) chaotycznoci w prowadzeniu przes³uchañ, co implikuje b³êdne interpretacje uzyskanych w ich wyniku wiadomoci o pope³nionym przestêpstwie,
7) istotne luki (w¹tpliwoci) wystêpuj¹ce w materiale dowodowym,
8) braku obiektywizmu prokuratorów w zakresie oceny prawdziwoci zeznañ wiadków, a zw³aszcza osób pokrzywdzonych,
9) braku uwiadomienia ze strony przedstawicieli organów dochodzeniowoledczych powagi uzyskania rzeczowych wyjanieñ od oskar¿onego (podejrzanego); s³aby materia³ dowodowy, który nie wskazuje w sposób jednoznaczny na
sprawstwo oskar¿onego i brak szczerych wyjanieñ na poparcie tezy aktu oskar¿enia
stawia sêdziów w sytuacji koniecznoci orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego (niekiedy mimo rzeczywistego sprawstwa czynu przestêpczego przez oskar¿onego),
10) pobie¿noci w analizie materia³u dowodowego przez s¹d I Instancji55.
W wietle przedstawionych uwag wymaga zastanowienia zasadnoæ kontynuowania postêpowañ karnych na etapie jurysdykcyjnym. Brak krytyki i dystansu we wszczynaniu i prowadzeniu postêpowañ przygotowawczych prowadziæ
mo¿e do obni¿enia wartoci takich postêpowañ oraz przysporzenia dodatkowej,
a zarazem zbêdnej pracy przedstawicielom organów dochodzeniowo-ledczych.
54
P. Cioch, Problematyka nies³usznego skazania w Stanach Zjednoczonych, Palestra, 2006,
nr 78, s. 222 i n.
55
J. Borkowski, Z problematyki przyczyn wyroków uniewinniaj¹cych, Problemy Praworz¹dnoci, 1976, nr 9, s. 4952.
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Wprawdzie, powo³uj¹c siê na wa¿ny interes spo³eczny, nie powinno siê
pozostawiaæ niewyjanionych spraw karnych, jak te¿ nie powinno siê podejmowaæ nieprzemylanych decyzji w zakresie wszczêcia i przeprowadzenia postêpowania. Ka¿dorazowo nale¿y wywa¿yæ zasadnoæ ich wszczêcia i prowadzenia
(art. 10 k.p.k.). Zachowanie ostro¿noci w nadmiernym odmawianiu kontynuacji
postêpowañ przeczy zasadzie praworz¹dnoci, implikuj¹cej zapewnienie bezpieczeñstwa obywatelom56.
Bior¹c pod uwagê przedstawione refleksje, mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e kontynuowanie postêpowañ przygotowawczych, w których brak dostatecznych dowodów potwierdzaj¹cych sprawstwo oskar¿onego, obliguje s¹d do wydania wyroku uniewinniaj¹cego (nawet jeli oskar¿ony jest faktycznym sprawc¹ czynu
zabronionego, ale zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy jest zbyt s³aby, by
na jego podstawie orzec wyrok skazuj¹cy), który nie tylko nie zawsze odzwierciedla rozstrzygniêcie adekwatne do danej sytuacji, ale równie¿ skupia uwagê przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych na sprawach, w których finalne
orzeczenie jest proste do przewidzenia. Dodatkowo opiesza³oæ w podejmowaniu
pierwszych czynnoci dochodzeniowo-ledczych po uzyskaniu zawiadomienia
o pope³nieniu przestêpstwa nie sprzyja ani podjêciu w³aciwej decyzji w odniesieniu do kontynuacji postêpowania, ani równie¿ ferowaniu s³usznych wyroków57.
Zasadnoæ umorzenia postêpowania ka¿dorazowo powinna stanowiæ rozwa¿nie przyjmowan¹ propozycjê, kierowan¹ przez ustawodawcê wobec przedstawicieli organów procesowych (art. 17 k.p.k.). Bagatelizowanie odmiennoci
znaczenia instytucji umorzenia postêpowania i uniewinnienia prowadzi nie tylko
do sporów terminologicznych, ale równie¿ implikuje ró¿ne skutki prawne
w zakresie wystêpowania wspomnianych instytucji. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ustawodawca pos³uguje siê celowo dwoma ró¿nymi pojêciami, których nie traktuje
w charakterze synonimów. Konsekwencj¹ umorzenia postêpowania jest mo¿liwoæ jego wznowienia w przypadku miêdzy innymi pojawienia siê nowych faktów i dowodów (art. 540 k.p.k.) oraz koniecznoæ rozwa¿enia dalszego stosowania rodków zapobiegawczych. Rezultatem uniewinnienia staje siê mo¿liwoæ
wszczêcia postêpowania odwo³awczego. Wydanie wyroku uniewinniaj¹cego implikuje koniecznoæ rozwa¿enia wszystkich okolicznoci danej sprawy karnej,
zw³aszcza w zakresie analizy zakresu odpowiedzialnoci karnej oskar¿onego.
Instytucja umorzenia postêpowania takich wymogów nie zak³ada58. Wyrok
56
W. Moszczyñski, Czynnoci organów cigania poprzedzaj¹ce decyzjê o wszczêciu postêpowania przygotowawczego lub o odmowie cigania, Nowe Prawo, 1966, nr 9, s. 1089.
57
Tam¿e, s. 1092.
58
M. Cielak, O przes³ankach procesowych w polskim postêpowaniu karnym (Podstawowe
za³o¿enia i problemy metodologiczne), Pañstwo i Prawo, 1969, z. 12, s. 963. Tak¿e: T. Grzegorczyk, Wyganiêcie prawa oskar¿yciela publicznego do oskar¿ania, Problemy Praworz¹dnoci,
1980, nr 2, s. 1429.
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uniewinniaj¹cy ma znacznie wiêksze znaczenie w wietle opinii spo³ecznej ni¿
umorzenie postêpowania, co nie pozostaje bez znaczenia dla nies³usznie oskar¿onego59.
Umarzanie wszczêtych postêpowañ oraz wnoszenie aktów oskar¿enia opartych na w¹tpliwych dowodach, znajduje swoje odzwierciedlenie tak¿e w spo³ecznej ocenie dzia³alnoci oskar¿ycieli publicznych. Prokurator, s³usznie postrzegany przez wiêkszoæ spo³eczeñstwa jako rzecznik praworz¹dnoci,
powinien poprzez rzetelne prowadzenie postêpowañ przygotowawczych (lub
rzetelne nadzorowanie tych postêpowañ) daæ wyraz s³usznoci podjêtych decyzji
i dzia³añ60.
Natomiast pochopnoæ we wnoszeniu aktów oskar¿enia oraz nadmierne
umarzanie postêpowañ wp³ywa tak¿e na ocenê dzia³añ organów dochodzeniowoledczych. Zastanowienia wymaga problem zwiêkszenia kontroli s¹dowej nad
wnoszonymi aktami oskar¿enia61.
Wprowadzenie dodatkowych regulacji prawnych, klarowniej precyzuj¹cych
zasadnoæ wniesienia aktu oskar¿enia, mog³aby w znacznym stopniu wp³yn¹æ na
zasadnoæ w zakresie wnoszenia skarg. Ponadto dok³adnoæ w dokumentowaniu
czynnoci procesowych62, wskazywanie na przyczynê przeprowadzenia danego
dowodu oraz konkretne zakwalifikowanie danego dowodu jako dowodu odci¹¿aj¹cego oraz dowodu obci¹¿aj¹cego i wykazanie przewagi tych ostatnich dowodów, z jednej strony wyd³u¿y³oby czas trwania postêpowañ przygotowawczych,
ale z drugiej strony podjêcie tych dzia³añ przyczyniæ siê mo¿e w stopniu znacznym do prowadzenia postêpowañ praworz¹dnych i rzetelnie przeanalizowanych.
W odniesieniu natomiast do problemu wyroków uniewinniaj¹cych, intryguj¹ca jest kwestia najczêstszych przyczyn ich orzekania. Brak skutecznych dzia³añ podjêtych w postêpowaniach przygotowawczych i wp³yw braku takiej skutecznoci na finalne orzeczenie s¹dowe podwa¿a w znacznym stopniu idee
orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego.
Zaznaczyæ tak¿e nale¿y, ¿e odst¹pienie oskar¿yciela od oskar¿enia nie jest
dla sêdziów wyznacznikiem dalszego postêpowania. Rozpoczêcie etapu jurysdykcyjnego wymaga od sêdziów szczególnej rozwagi w zakresie orzeczenia
umarzaj¹cego postêpowanie albo wydania innego rozstrzygniêcia. Pozbawienie
oskar¿onego mo¿liwoci wydania wyroku uniewinniaj¹cego, a wydania w miejsce takiego¿ rozstrzygniêcia, w którego wyniku umorzono by postêpowanie, jest
M. Cielak, O przes³ankach procesowych , s. 968.
B. Kumierczyk, H. Minarczuk, Rola prokuratora w kszta³towaniu postaw obywatelskich
w procesie karnym, Problemy Praworz¹dnoci, 1980, nr 2, s. 3036.
61
M. Lipczyñska, Przes³anki procesu karnego a zawiadomienie o przestêpstwie, Problemy
Praworz¹dnoci, 1981, nr 5, s. 1726.
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Tak¿e: A. Kaftal, Skutki prawne braku podpisu pod uzasadnieniem wyroku i protoko³em,
Palestra, 1961, nr 6, s. 63 i n.
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istotnym naruszeniem gwarancji procesowych oskar¿onego oraz postêpowaniem
godz¹cym w realizacjê zasad procesowych63.
M. Cielak upatruje przyczyn odst¹pienia oskar¿yciela publicznego od
oskar¿enia przede wszystkim w takich przypadkach, gdy:
1) dalsze kontynuowanie cigania okazuje siê niepo¿¹dane,
2) dowody przedstawione w akcie oskar¿enia nie s¹ wystarczaj¹ce do jednoznacznego os¹dzenia winy oskar¿onego64.
Nie polemizuj¹c z przedstawionymi argumentami, zastanowienia wymaga
problem ich rozwa¿enia na etapie postêpowania przygotowawczego. Wszczynanie niepotrzebnych procesów skutkuje negatywnym wp³ywem zarówno w zakresie ekonomiki procesowej, jak i w zakresie niezasadnego obarczania oskar¿onego dolegliwociami procesowymi.
Wyrok uniewinniaj¹cy powinien stanowiæ kwintesencjê w³aciwie przeanalizowanego postêpowania dowodowego, która nie bêdzie wyrazem próby przypadkowego niepowodzenia argumentacji tez zawartych w akcie oskar¿enia, ale
stanowiæ bêdzie wyraz skrupulatnej pracy organów procesowych w weryfikacji
dowodów, zaprezentowanych w postêpowania dowodowym. Zarzuty zawarte w
akcie oskar¿enia powinny opieraæ siê na dowodach, wskazuj¹cych z du¿ym
prawdopodobieñstwem na sprawstwo oskar¿onego. Szukanie dowodów obarczonych w¹tpliwociami nie najlepiej wiadczy o autorach aktu oskar¿enia. Natomiast pobie¿noæ w weryfikacji takich dowodów przez s¹d podwa¿a w znacznym stopniu autorytet w³adzy sêdziowskiej.
Do powy¿ej przedstawionych wniosków w zakresie orzekania wyroku uniewinniaj¹cego dodaæ nale¿y refleksjê Andrzeja Bulsiewicza: wyrok uniewinniaj¹cy nie zawsze w pe³ni daje satysfakcjê oskar¿onemu65. Na poparcie swojego
stanowiska autor wskazuje na sprawy karne, tocz¹ce siê z tytu³u wniesienia
skargi z oskar¿enia prywatnego. Oskar¿yciele prywatni posuwaj¹ siê niekiedy do
nieuczciwych gier w postaci zgromadzenia takiego materia³u dowodowego, który wskazuje na winê oskar¿onego. W celu osi¹gniêcia zamierzonego celu, oskar¿yciele mog¹:
1) sk³adaæ fa³szywe owiadczenia wskazuj¹ce na sprawstwo oskar¿onego,
2) przedk³adaæ s¹dowi celowo sfa³szowane dokumenty,
3) namawiaæ wiadków i bieg³ych do niestawiennictwa w s¹dzie,
4) namawiaæ wiadków i bieg³ych do sk³adania nieprawdziwych zeznañ
i opinii,
63
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5) próbowaæ przekupiæ orzekaj¹cych w sprawie sêdziów lub obroñcê oskar¿onego,
6) podawaæ nieprawdziwe informacje do protoko³ów66.
Prawid³owo przeprowadzony przewód s¹dowy powinien w takich sytuacjach wykazaæ niewinnoæ oskar¿onego. Orzeczony w takich przypadkach wyrok uniewinniaj¹cy, wprawdzie daje oskar¿onemu podstawê nie tylko do ubiegania siê o odszkodowanie za nies³uszne oskar¿enie, ale równie¿ pozwala mu na
ubieganie siê o swoje roszczenia, dotycz¹ce zas¹dzenia odszkodowania od
oskar¿yciela prywatnego na drodze procesu cywilnego67.
S³usznoæ wyroku uniewinniaj¹cego orzeczonego w przedstawionych okolicznociach nie podlega w¹tpliwoci.
Zastanawiaj¹ca jest tak¿e kwestia odczucia przez oskar¿onego pe³nej satysfakcji z powodu wygrania sprawy. Celowe szkalowanie dobrego imienia oskar¿onego i usi³owanie uczynienia z niego przestêpcy, podwa¿a nie tylko wszelkie
zasady etyczno-moralne, ale równie¿ nie rekompensuje w pe³ni dolegliwoci
procesowych, które na³o¿one zosta³y na osobê, wystêpuj¹c¹ w charakterze oskar¿onego.
Wydaj¹c wyrok uniewinniaj¹cy, orzekaj¹cy w sprawie sêdziowie powinni
podaæ najwa¿niejsze powody takiego rozstrzygniêcia.
Wyrok uniewinniaj¹cy zawiera ogólne stwierdzenie, i¿ s¹d uniewinnia
oskar¿onego od zarzucanego mu czynu, a w motywacji ustnej lub w pisemnym
uzasadnieniu podaje siê przyczyny uniewinniania. Je¿eli oskar¿ony by³ tymczasowo aresztowany, to w razie wydania wyroku uniewinniaj¹cego nale¿y zarz¹dziæ niezw³oczne jego zwolnienie, chyba ¿e jest on pozbawiony wolnoci
w innej sprawie (art. 264 §1 k.p.k.)68.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e nie jest dopuszczalne uniewinnienie od kwalifikacji prawnej powo³anej w akcie oskar¿enia. Je¿eli przyk³adowo postêpowanie
dowodowe wykaza³o, ¿e sprawca, choæ niew¹tpliwie dokona³ w³amania, to jednak wród zabranych przez niego w celu przyw³aszczenia przedmiotów nie znajdowa³a siê wymieniona w akcie oskar¿enia gotówka w kwocie 10 000 z³, to s¹d
w tej czêci nie mo¿e go uniewinniæ, lecz w ramach sformu³owanego przez
siebie opisu czynu przypisanego powinien zabór tych pieniêdzy pomin¹æ69.
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Tam¿e, s. 899900.
Tam¿e, s. 897.
Proces karny. Czêæ szczególna , s. 94.
Przebieg procesu karnego , s. 253.

4.4. Wyrok uniewinniaj¹cy w II instancji
Errare humanum est

Zarówno orzekaj¹cy w sprawie sêdziowie, jak i oskar¿yciel mog¹ (mimo do³o-

¿enia nale¿ytej starannoci w tym zakresie) niew³aciwie oceniæ postêpowanie
oskar¿onego. Mo¿liwoæ zaskar¿enia decyzji procesowych zaakcentowana zosta³a zarówno w Konstytucji RP z 1997 r. (art. 78 oraz art. 176 ust. 1), jak równie¿
wyra¿a siê ona w postaci realizacji procesowej zasady kontroli.
Jest oczywiste, ¿e wspó³czenie ¿aden system procesowy nie mo¿e siê
obejæ bez regulacji prawnych zwi¹zanych z kontrol¹ decyzji procesowych zapadaj¹cych w toku procesu karnego. Jak ka¿da dzia³alnoæ ludzka, tak i dzia³alnoæ
organów postêpowania karnego mo¿e byæ bowiem dotkniêta wadami i b³êdami
w zakresie dokonywanych ustaleñ faktycznych, niew³aciwej wyk³adni prawa,
czy toczyæ siê w warunkach ograniczaj¹cych uprawnienia uczestników postêpowania70.
Ustawodawca dopuci³ mo¿liwoæ wszczêcia postêpowania odwo³awczego
za pomoc¹ nastêpuj¹cych rodków odwo³awczych:
1) apelacji, rozumianej jako rodek odwo³awczy od wyroku s¹du I Instancji,
2) za¿alenia, rozumianego jako rodek odwo³awczego od postanowienia,
które zamyka drogê do wydania wyroku, na postanowienia wydanego w zakresie
rodka zabezpieczaj¹cego oraz na inne postanowienia przewidziane w ustawie,
3) kasacji zwyczajnej, rozumianej jako nadzwyczajny rodek odwo³awczy
wnoszony przeciwko orzeczeniom prawomocnym,
4) wznowienie postêpowania, rozumiane jako nadzwyczajny rodek odwo³awczy wnoszony przeciwko orzeczeniom prawomocnym71.
Niekiedy zdarza siê sytuacja, zgodnie z któr¹ konwalidacji podlegaj¹ prawomocne wyroki s¹dowe z uwagi na uchybienia zawarte w ich rozstrzygniêciach72.
Dlatego te¿ ustawodawca dopuci³ mo¿liwoæ wszczêcia postêpowania odwo³awczego. Apelacji podlegaj¹ wszystkie wyroki wydane przez s¹d pierwszej
instancji. W praktyce zaskar¿eniu podlegaæ bêd¹ wyroki uniewinniaj¹ce, umarzaj¹ce postêpowanie, b¹d warunkowo umarzaj¹ce postêpowanie, odstêpuj¹ce
od wymierzenia kary, a tak¿e skazuj¹ce73.
Dodaæ nale¿y, ¿e postêpowanie apelacyjne przed s¹dem II instancji poprzedzone jest czynnociami dokonywanymi przez s¹d I instancji, niezbêdnymi dla
Tam¿e, s. 267268.
Tam¿e, s. 125126.
72
Tak¿e: A. Kaftal, Przyczynek do problematyki konwalidacji prawomocnych wyroków s¹dowych, Palestra, 1961, nr 9, s. 7379.
73
B. Bieñkowska, P. Kruszyñski, C. Kulesza, P. Piszczek, Wyk³ad prawa karnego procesowego, red. P. Kruszyñski, Wydawnictwo Temida 2, Bia³ystok 2004, s. 427.
70
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uruchomienia postêpowania odwo³awczego. Czynnoci te s¹ wynikiem okrelonego zachowania stron procesowych (ewentualnie podmiotu okrelonego w art. 416).
Postêpowanie apelacyjne nie mo¿e byæ uruchomione z urzêdu. Warunkiem sine
qua non jego uruchomienia jest podjêcie przez strony procesowe okrelonego
przez ustawê zespo³u czynnoci procesowych74.
Bezwzglêdne przyczyny, na podstawie których mo¿e zostaæ wszczête postêpowanie odwo³awcze, ustawodawca uj¹³ w art. 439 k.p.k.75
Najwa¿niejsz¹ dla oskar¿onego czêci¹ rozprawy apelacyjnej jest wyrokowanie, bowiem to na tym etapie wa¿¹ siê jego dalsze losy. Przebieg tego etapu
nie ró¿ni siê od regulacji dotycz¹cych wyrokowania przez s¹d pierwszej instancji,
które nale¿y stosowaæ odpowiednio w postêpowaniu apelacyjnym (art. 458 k.p.k.).
Na wyrokowanie s¹du drugiej instancji sk³ada siê wiêc narada i g³osowanie76.
Postêpowanie apelacyjne odznacza siê dwiema bardzo istotnymi cechami:
1) s¹d odwo³awczy nie mo¿e prowadziæ postêpowania dowodowego co do
istoty sprawy [ ],
2) s¹d odwo³awczy mo¿e miêdzy innymi merytorycznie zmieniæ wyrok s¹du
pierwszej instancji [ ]. Nie wolno mu skazaæ oskar¿onego, który zosta³ uniewinniony w pierwszej instancji, lub co do którego w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo umorzono postêpowanie. Nie mo¿e te¿ ani orzec surowszej
kary pozbawienia wolnoci, zmieniaj¹c ustalenia faktyczne s¹du pierwszej instancji, ani zaostrzyæ kary przez wymierzenie kary do¿ywotniego pozbawienia
wolnoci (art. 454 k.p.k.). We wszystkich tych wypadkach s¹d odwo³awczy powinien wyrok uchyliæ i przekazaæ sprawê s¹dowi pierwszej instancji, który dopiero mo¿e skazaæ lub zaostrzyæ karê w omawianym zakresie77.
Zatem osoba, która zosta³a uniewinniona przez s¹d I Instancji, mo¿e w pe³ni
korzystaæ ze swojego statusu osoby niewinnej, dopiero po uprawomocnieniu siê
orzeczonego wyroku. W sytuacji odwrotnej, z kolei wykazanie b³êdu w ustaleniach faktycznych daje skazanemu przez s¹d I Instancji realn¹ nadziejê na zmianê orzeczonego wyroku.
Dlatego uchylenie wyroku s¹du I instancji wymaga od orzekaj¹cych w sprawie sêdziów skrupulatnego rozwa¿enia. Szczególnie wa¿na jest ta czêæ uzasadnienia, która wyjania powody uchylenia wyroku i przekazania sprawy do
ponownego rozpoznania. W tej czêci s¹d powinien wyraziæ zapatrywanie dotycz¹ce stwierdzonych uchybieñ oraz uwzglêdnionych zarzutów. S¹d odwo³awczy
Przebieg procesu karnego , s. 315.
Tak¿e: A. Bojañczyk, O prawnej podstawie i procesowym zasiêgu oddzia³ywania bezwzglêdnych przyczyn odwo³awczych w procesie karnym (art. 439 § 1 k.p.k.), [w:] Wêz³owe problemy procesu karnego, red. P. Hofmañski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010,
s. 935962.
76
Proces karny. Czêæ szczególna , s. 149.
77
A. Marek, S. Walto, dz. cyt., s. 262.
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powinien te¿ uzasadniæ wskazania dotycz¹ce dalszego toku ponownego postêpowania, potrzebê i kierunki uzupe³nienia postêpowania dowodowego. Te zapatrywania i wskazania s¹ wi¹¿¹ce dla s¹du, któremu przekazano sprawê do ponownego rozpoznania78.
Norma art. 454 k.p.k. uwidacznia szczególn¹ ochron¹ oskar¿onego  uniewinnionego. Zakazy zgrupowane w przepisie art. 454 k.p.k. (nosz¹ce nadan¹ im
w doktrynie i w orzecznictwie nazwê regu³y ne peius) poruszaj¹ ró¿norodn¹
materiê procesow¹, odnosz¹c¹ siê zarówno do oskar¿onego uniewinnionego
przez s¹d pierwszej instancji, jak i do jego ochrony na odcinku wymiaru kary
orzeczonej przez ten s¹d. Unormowana w § 1 przepisu sytuacja sprowadza³a siê
do tego, ¿e oskar¿onemu, który zosta³ przez s¹d pierwszej instancji uniewinniony, lub co do którego umorzono lub warunkowo umorzono postêpowanie, nie
grozi zapadniêcie w s¹dzie odwo³awczym wyroku skazuj¹cego w razie wniesienia przeciwko niemu apelacji na niekorzyæ79.
Regulacje prawne, odnosz¹ce siê do instytucji ujmowanej w obecnie obowi¹zuj¹cym Kodeksie postêpowania karnego jako regu³y reformationis in peius
oraz regu³y ne peius, s³u¿¹ dodatkowo do zabezpieczenia gwarancji procesowych oskar¿onego w postêpowaniu odwo³awczym80.
Instytucja reformationis in peius odnosi siê do swobody zaskar¿ania orzeczeñ (art. 434 k.p.k.) i niepogarszania sytuacji procesowej oskar¿onego, zw³aszcza gdy orzeczenie nie zosta³o zaskar¿one na niekorzyæ oskar¿onego. Realizacja
regu³y reformationis in peius zobowi¹zuje s¹d odwo³awczy do niepogarszania
sytuacji oskar¿onego w procesie karnym.
Wniesienie rodka odwo³awczego na niekorzyæ oskar¿onego implikuje
uwzglêdnienie analizy ¿¹dañ zawartych w rodku odwo³awczym, co mo¿e skutkowaæ ewentualn¹ zmian¹ sytuacji oskar¿onego jedynie w granicach zaskar¿enia
(z uwzglêdnieniem wyj¹tków podanych w ustawie). Orzeczenie na niekorzyæ
oskar¿onego wymaga s¹dowej analizy w zakresie uchybieñ w rodku odwo³awczym (lub podlegaj¹cych uwzglêdnieniu z urzêdu), wniesionym przez oskar¿yciela publicznego lub pe³nomocnika81.
Z kolei zakaz ne peius odnosi siê do gwarancji procesowych oskar¿onego
w postêpowaniu odwo³awczym (art. 454 k.p.k.). W odniesieniu do instytucji
uniewinnienia z zastosowania regu³y ne peius:
1) wynika bezwzglêdny zakaz skazywania,

Proces karny. Czêæ szczególna , s. 153154.
K. £ojewski, Apelacja karna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 50.
80
S. Zab³ocki, Regu³y ne peius a materialne prawo do obrony w postêpowaniu odwo³awczym,
[w:] Wêz³owe problemy , s. 921 i n.
81
W. Grzeszczyk, dz. cyt., s. 445446.
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2) istnieje mo¿liwoæ pogorszenia sytuacji oskar¿onego, który zosta³ uniewinniony przez s¹d I instancji, w postaci zmiany orzeczenia z uniewinniaj¹cego
na umarzaj¹cy postêpowanie82.
3. jako przeszkodê w skazaniu, analogicznie do uniewinnienia, nale¿y traktowaæ wyeliminowanie z przestêpstwa wieloczynowego jednego lub kilku czynów z powodów, które uzasadnia³yby uniewinnienie oskar¿onego, gdyby te czyny os¹dzono odrêbnie83.
Intryguj¹c¹ normê, dotycz¹c¹ kwestii uniewinnienia, zawiera art. 442 k.p.k.
Z treci tego przepisu wynika: uchylenie wyroku s¹du pierwszej instancji przez
s¹d odwo³awczy tylko w zakresie rozstrzygniêcia o karze lub innym rodku
i przekazanie w tym zakresie sprawy do ponownego rozpoznania s¹dowi pierwszej instancji, nie stoi na przeszkodzie uniewinnieniu oskar¿onego lub umorzeniu postêpowania przez ten s¹d84.
Znaczenie przedstawionej powy¿ej normy W. Grzeszczyk uzasadnia jako
mo¿liwoæ ponownego rozpatrzenia danej sprawy jedynie w granicach przekazania. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie ma przeszkód prawnych,
które uniemo¿liwia³yby wydanie wyroku uniewinniaj¹cego albo wyroku umarzaj¹cego postêpowanie85.
W odniesieniu do instytucji uniewinnienia odrêbnego omówienia wymaga
naruszenie zasady domniemania niewinnoci oraz wynikaj¹cej z realizacji przywo³anej zasady, dyrektywy in dubio pro reo. W literaturze przedmiotu mo¿na
znaleæ pogl¹d, zgodnie z którym naruszenie zasady in dubio pro reo stanowi
jedn¹ z wielu istotnych przyczyn uzasadniaj¹cych wnoszenie skarg zarówno apelacyjnych, jak równie¿ kasacyjnych86.
Wykluczaj¹c przypadki, w których (zgodnie z treci¹ art. 7 k.p.k.) s¹d oceni³
dowody w sposób poprawny, a powsta³ych w danej sprawie w¹tpliwoci nie
sposób by³o w ¿aden sposób wyeliminowaæ, nale¿y wzi¹æ pod uwagê brak skrupulatnoci w wyjanieniu w¹tpliwoci, która mia³a znacz¹cy wp³yw na wyrok
s¹du I instancji.
Finalne orzeczenie s¹du powinno stanowiæ wyraz skrupulatnego rozwa¿ania
okolicznoci sprawy z uwzglêdnieniem zasad procesu karnego. Nale¿yty wk³ad
sêdziów s¹du I instancji w rzetelne rozpoznanie sprawy podlegaæ powinien
(w myl zasady kontroli) ocenie dokonanej przez sêdziów s¹du II instancji
w sytuacji, gdy wdro¿one zosta³o postêpowanie odwo³awcze. Wnikliwej skrupuTam¿e, s. 477478.
Tam¿e, s. 478, cyt. za: wyrok SN z 7 marca 1984 r., II KR 33 / 84, OSNKW 1984, nr 78,
poz. 100.
84
K. £ojewski, dz. cyt., s. 5455.
85
W. Grzeszczyk, dz. cyt., s. 465466.
86
L. £amejko, Prawo do milczenia w procesie karnym a domniemanie niewinnoci i prawo do
obrony, [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe , s. 534.
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latnoci w ocenie materia³u dowodowego przez s¹d wymaga rozwa¿enie prawdziwoci wyjanieñ oskar¿onych, zw³aszcza gdy o sprawstwo obwiniaj¹ innego
wspó³oskar¿onego.
Mo¿liwoæ wniesienia rodków zaskar¿enia zabezpiecza prawid³owy tok
procesu karnego i zmniejsza ryzyko b³êdnej interpretacji zdarzenia przez s¹d
I instancji. Gwarancje procesowe oskar¿onego w zakresie instytucji uniewinnienia dodatkowo wyra¿aj¹ powagê wydanego orzeczenia.

Wnioski

Instytucji uniewinnienia w literaturze przedmiotu nie powiêca siê nale¿ytej
uwagi. St¹d konieczne sta³o siê przeanalizowanie miêdzy innymi zasad wyrokowania, wskazanie elementów wyroku oraz najczêciej przywo³ywanych przyczyn wyroków uniewinniaj¹cych, co jednoczenie sta³o siê istotnym elementem
z punktu widzenia za³o¿eñ metodologicznych niniejszej pracy. Ocena materia³u
dowodowego przez s¹d nieraz jest odmienna od dokonanej w toku postêpowania
przygotowawczego. Rozbie¿noci interpretacyjne zgromadzonych dowodów,
wyszczególnione miêdzy oskar¿ycielami a sêdziami, staj¹ siê przyczynkiem do
polemiki w zakresie ustalania stanu faktycznego danej sprawy karnej. Niezale¿nie jednak od finalnego orzeczenia, pamiêtaæ nale¿y o zachowaniu zasad gwarantuj¹cych szeroko pojêt¹ praworz¹dnoæ procesu. Bez wzglêdu na rolê, jak¹
pe³ni siê w procesie karnym, ka¿dorazowo nale¿y mieæ na wzglêdzie realizacjê
celów procesu karnego, zw³aszcza za w zakresie niedopuszczenia do ukarania
osoby, która czynu zabronionego nie pope³ni³a (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.).
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Rozdzia³ V

Rehabilitacja
nies³usznie oskar¿onego
5.1. Wp³yw postêpowania przygotowawczego i s¹dowego
na psychikê oskar¿onego

Problematyka nies³usznych skazañ, choæ interesowa³a ju¿ prawników w XVIII w.,

po dzi dzieñ nie traci na swej aktualnoci. £ukasz Chojniak przytacza s³owa
Williama Blackstonea: lepiej, aby dziesiêciu winnych uniknê³o sprawiedliwoci ni¿ jeden niewinny cz³owiek mia³by nies³usznie cierpieæ1. Zauwa¿a, ¿e dobroczynne istnienie wymiaru sprawiedliwoci niesie za sob¹ ryzyko czynienia
pomy³ek s¹dowych, które s¹ bardzo dotkliwe w swych skutkach, zw³aszcza
w odniesieniu do osoby oskar¿onego2.
Donios³oæ mo¿liwoci ubiegania siê o odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie znalaz³a swoje odzwierciedlenie
w miêdzynarodowych unormowaniach, a mianowicie: Miêdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 9 ust. 5 oraz art. 14 ust. 6), Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolnoci Cz³owieka z 1950 r.
(art.5 ust. 5 oraz art. 3 Protoko³u Siódmego z 1984 r.).
Swój oddwiêk we wskazanym zakresie znajduje siê tak¿e w art. 41 ust. 5
Konstytucji RP3. W dawnych polskich unormowaniach przedmiotowe kwestie
by³y w Kodeksie postêpowania karnego z 1928 r. (przepisy dotycz¹ce odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za nies³uszne skazanie) oraz w ustawie z 15 listopada
1958 r. o odpowiedzialnoci pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy pañstwowych4.
1
£. Chojniak, Odszkodowanie za nies³uszne skazanie w polskim procesie karnym  wybrane
zagadnienia, [w:] Wêz³owe problemy procesu karnego, red. P. Hofmañski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 479, cyt. za: W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Oxford 1753, s. 17651769.
2
Tam¿e.
3
Tekst uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe 2.04.1997r. (Dz.U., nr 78, poz. 483).
4
Ustawa z 15.11.1958 r. o odpowiedzialnoci Pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy pañstwowych, Dz.U., nr 54, poz. 243.
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Podobne uregulowania prawne mo¿na te¿ znaleæ w ustawie z 23 lutego
1991 r. o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego5.
Instytucja dochodzenia odszkodowania w tym zakresie obecna by³a równie¿
w Kodeksie postêpowania karnego z 1969 r.
Ówczesny ustawodawca zak³ada³, jak uzasadnia swój pogl¹d Stanis³aw Stachowiak, koncepcjê ex nunc, wed³ug której wynik tocz¹cego siê postêpowania
wykazywa³ ostatecznie zasadnoæ co do podjêtych decyzji w zakresie zastosowania izolacyjnego rodka zapobiegawczego6.
Argumenty, przemawiaj¹ce przeciwko takiemu interpretowaniu przepisów
Kodeksu postêpowania karnego z 1969 r., wskazany autor wywodzi, powo³uj¹c
siê na wskazania S¹du Najwy¿szego. Wed³ug ich treci zasadnym by³o rozwa¿enie s³usznoci zastosowania tymczasowego aresztowania wed³ug stanu sprawy,
a zatem ex tunc7.
Interesuj¹ce rozwa¿ania w zakresie przedmiotowej tematyki przedstawia
W. Daszkiewicz, który wskazuje na czechos³owack¹ ustawê z 25 czerwca 1968 r.
o rehabilitacji s¹dowej8 oraz na konstrukcjê prawn¹, wyra¿on¹ w radzieckim
dekrecie z 1989 r.9
Formalizm, towarzysz¹cy zarówno postêpowaniu przygotowawczemu, jak
i s¹dowemu, nie mo¿e pozostaæ bez wp³ywu na psychikê sprawcy, zw³aszcza gdy
zostanie zastosowany wobec niego rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trudno zatem nie zgodziæ siê z pogl¹dem A. Murzynowskiego, ¿e postêpowanie przygotowawcze jest u nas prowadzone w sposób bardzo
wyczerpuj¹cy, trwa nieraz wiele miesiêcy. Podejrzany jest wówczas czêsto izolowany od wiata zewnêtrznego, zdezorientowany, osamotniony i za³amany. Przebywaj¹c w areszcie tymczasowym, styka siê niejednokrotnie po raz pierwszy
w ¿yciu z nieznanymi mu warunkami egzystencji i sposobem traktowania oraz
nieznanym mu czêsto z osobistych kontaktów rodowiskiem zdemoralizowanych
i brutalnych przestêpców. To wszystko mo¿e go nieraz doprowadziæ do du¿ej
depresji psychicznej, która u osób niewinnych zrodzi trwa³e poczucie krzywdy,

5
Ustawa z 23.02.1991 r. o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego, Dz.U., nr 34,
poz. 149.
6
S. Stachowiak, Odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w kodeksie postepowania karnego, Prokuratura i Prawo, 1999, nr 1, s. 59 i n.
7
Tam¿e, s. 63, cyt. za: postanowienie SN z 7 czerwca 1975 r. (IV KZ 91/75), OSN KW 1975 r.
oraz postanowienie SN z 6 lutego 1981 r. (IKZ 205/80), OSPiKA 1981 r., poz. 204.
8
Sbirka zakonu Ceskoslovenske socialisticke republiky, 1968, nr 26, poz. 82.
9
W. Daszkiewicz, Problem rehabilitacji i odszkodowañ za bezprawne represje karne, Pañstwo i Prawo, 1990, z. 2, s. 317. Tak¿e: J. Waszczyñski, Odszkodowanie za nies³uszne skazanie
lub aresztowanie, Palestra, 1974, nr 11, s. 103111.
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a u przestêpców wytworzy uczucia wrogoci do ludzi i desperacji, utrudniaj¹ce
im w przysz³oci powrót na drogê uczciwego ¿ycia10.
Formalizm ten i specyficzna aura sali s¹dowej budzi czêsto lêk potêgowany
nietypow¹ zarówno dla oskar¿onych, jak i wiadków sytuacj¹. Jak zauwa¿a E.
Gruza, dla osób niemaj¹cych codziennego, profesjonalnego kontaktu z sal¹ s¹dow¹ ju¿ samo wezwanie na przes³uchanie mo¿e wywo³aæ sytuacjê psychologicznie trudn¹, spowodowaæ stres. [ ]. W pierwszej fazie wezwanie do stawiennictwa i z³o¿enia zeznañ przed s¹dem mo¿e powodowaæ reakcjê niepokoju
zwi¹zan¹ z koniecznoci¹ zmierzenia siê z now¹ sytuacj¹, której wczeniej nie
dowiadcza³o siê, a nawet szok11.
Stres towarzyszy nie tylko wiadkom, którzy maj¹ za zadanie jedynie odtworzyæ przebieg wydarzenia, ale i oskar¿onym, których dalsze losy wa¿¹ siê
przed s¹dem. W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e wreszcie samo przes³uchanie ma prawdopodobnie dla wielu wiadków, tak¿e dla osób niepodejrzanych
 charakter wybitnie stresogenny. Wiadomo, ¿e pewien wzrost napiêcia czy pobudzenia emocjonalnego (zgodnie z prawami Yerkesa  Dodsonea) wp³ywa
pozytywnie na przebieg funkcji percepcyjno-poznawczych. Jednak jego wzrost,
przekraczaj¹cy mo¿liwoci indywidualne konkretnej osoby, prowadzi do jej procesów spostrzegania, mylenia i pamiêci, w tym tak¿e  przypominania i odtwarzania treci12.
Obcowanie z sêdziami, dla których w³aciwe s¹ pewne cechy charakteru,
a dodatkowo wiadomoæ, ¿e od ich decyzji zale¿y przysz³oæ oskar¿onego,
powoduje czêsto i respekt, i strach zarazem. Warto podkreliæ tu, ¿e praca
sêdziego ze wzglêdu na formalizm i rytua³ jakiego wymaga zachowanie klimatu
powagi, a tak¿e z powodu ograniczonego kontaktu z petentami, nat³oku spraw,
presji czasu i koniecznoci zachowania zimnej krwi odbywa siê w warunkach
sprzyjaj¹cych wyzwalaniu siê mechanizmu dehumanizacji13.
Byæ mo¿e w³anie dlatego tak niewielu niewinnie oskar¿onych korzysta ze
swoich uprawnieñ w przedstawionym zakresie.
Pomy³ka organów dochodzeniowo-ledczych mo¿e skutkowaæ demoralizacj¹ oskar¿onego, mimo ¿e ustawodawca stara siê jej pog³êbianiu skutecznie zapobiegaæ. Jak zauwa¿a D. Hajdukiewicz, Art. 212 k.k.w. omawia sposób
rozmieszczenia tymczasowo aresztowanych w areszcie, aby zapobiec ich wzajemnej demoralizacji. Tymczasowo aresztowani s¹ oddzieleni od skazanych, podobnie jak niekarani od karanych, oraz m³odociani od doros³ych, chyba ¿e
A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, PWN, Warszawa 1994, s. 284285.
E. Gruza, Psychologia s¹dowa dla prawników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 299300.
12
M. Ciosek, Psychologia s¹dowa i penitencjarna, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 118.
13
T. Romer, M. Najda, Etyka dla sêdziów. Rozwa¿ania, Oficyna a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2007, s. 126.
10
11
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wzglêdy szczególne (wychowawcze) zalecaj¹ umieciæ nieletniego z doros³ym.
Wród innych czynników, które bierze siê pod uwagê przy rozmieszczeniu
w oddzia³ach i celach wymienia siê zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne  pkt 3; potrzebê kszta³towania w³aciwej atmosfery  pkt 4 oraz
koniecznoæ zapobiegania samoagresji i pope³nianiu przestêpstw podczas tymczasowego aresztowania  pkt 514.
Nie ulega te¿ w¹tpliwoci, ¿e przes³uchiwani oskar¿eni (podejrzani) s¹ czêsto zdezorientowani co do metod stosowanych przez organy dochodzeniowoledcze. Przyk³adowo, by uzyskaæ wiêcej informacji co do pope³nionego czynu
zabronionego, mo¿na to zrobiæ, mówi¹c podejrzanemu, ¿e w takiej sytuacji
ka¿dy móg³by pope³niæ tego rodzaju przestêpstwo, minimalizuj¹c moraln¹ powagê przestêpstwa, sugeruj¹c bardziej mo¿liw¹ do zaakceptowania z moralnego
punktu widzenia motywacjê przestêpstwa, obwiniaj¹c innych, itd.15
Nies³uszne oskar¿enie mo¿e powodowaæ nie tylko zdezorientowanie, ale
i wypaczenie poczucia sprawiedliwoci, zw³aszcza gdy w grê wchodz¹ emocje,
poniewa¿ rodzaj czy charakter emocji jest kryterium wyodrêbniaj¹cym prze¿ycia sprawiedliwoci sporód emocji wszelkich innych rodzajów16.
Te emocje mog¹ zostaæ spotêgowane zdecydowanym naciskiem na psychikê
oskar¿onego (podejrzanego), co skutkowaæ mo¿e sprzecznymi wyjanieniami.
Zmiany dotycz¹ ca³oci wyjanieñ, a podejrzany lub oskar¿ony przedstawia
dwie lub wiêcej zasadniczo ró¿nych wersji zdarzenia. Jeli przynajmniej jedna
z tych wersji obejmuje znacz¹cy udzia³ podejrzanego w zajciu, które jest przedmiotem sprawy, radykalna zmiana kolejnych wyjanieñ jest najczêciej uzasadniona faktem, i¿ poprzednie by³y sk³adane pod presj¹17.
Dlatego te¿ przes³uchuj¹cy nie mog¹ stosowaæ zbyt du¿ego nacisku, popêdzaæ podejrzanego, wymieniaæ wszystkich argumentów naraz, licz¹c, ¿e zrobi to
odpowiednie wra¿enie18.
Mimo ¿e osoby doros³e s¹ zwykle bardziej racjonalne i charakteryzuj¹ siê
wiêksz¹ ni¿ m³odzie¿ kontrol¹ intelektualn¹ swoich zachowañ19, to jednak odczucia strachu nie tylko o siebie, ale i o najbli¿szych tak¿e im towarzysz¹. Te
emocje czêsto ujawniaj¹ siê pod postaci¹ nietypowych zachowañ, co mog¹ po14
D. Hajdukiewicz, Podstawy prawne opiniowania s¹dowo-psychiatrycznego w postêpowaniu
karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, Instytut psychiatrii i neurologii,
Warszawa 2007, s. 260.
15
A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia. Wiarygodnoæ zeznañ i materia³u dowodowego, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2003, s. 155.
16
K. Orczykowski, Szko³a psychologiczna w prawie, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ
2007, s. 57.
17
J.K. Gierowski, T. Jakiewicz-Obydziñska, M. Najda, Psychologia w postêpowaniu karnym,
LexisNexis, Warszawa 2008, s. 304.
18
E. Gruza, dz. cyt., s. 121.
19
H. Machel, Wiêzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche, Gdañsk
2003, s. 20.
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twierdziæ przedstawiciele organów dochodzeniowo- ledczych. St¹d te¿, prowadz¹cy przes³uchania podejrzanych powinni mieæ przemylany i wypracowany
mechanizm obronny reakcji psychicznych na ró¿ne przejawy zachowania siê
podejrzanego, a w tym na jego agresjê s³own¹, stres czy frustracje20.
Oskar¿onemu zarówno w postêpowaniu przygotowawczym, jak i jurysdykcyjnym towarzyszy silny stres, co z kolei niekiedy wykorzystuj¹ przedstawiciele
organów cigania. Znajomoæ zagadnieñ zwi¹zanych z zagro¿eniem emocjonalnym i stresem towarzysz¹cym przes³uchaniu podejrzanego mo¿e okazaæ siê bardzo przydatna w planowaniu przedsiêwziêæ taktycznych przez prowadz¹cych
przes³uchanie21.
Oskar¿eni (podejrzani) czêsto zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e zanim dojdzie
do postêpowania karnego na etapie jurysdykcyjnym, relacje wiadków zacieraj¹
siê i nie s¹ ju¿ tak dok³adne, jak choæby te z³o¿one w postêpowaniu przygotowawczym. Z tego wzglêdu te¿ oskar¿ony (podejrzany) nigdy do koñca nie wie, czy
z³o¿one przez wiadka zeznania bêd¹ wp³ywa³y na jego korzyæ czy niekorzyæ.
Pomiêdzy zaistnieniem zdarzenia, bêd¹cego przedmiotem postêpowania
procesowego, a z³o¿eniem zeznañ przed s¹dem up³ywa niemal zawsze stosunkowo d³ugi okres. Gdyby przyj¹æ, ¿e wiadek wiernie zaobserwowa³ nieskomplikowane zdarzenie i chce je wiernie opisaæ, to pomimo tego jego relacja, z³o¿ona na
rozprawie s¹dowej, ró¿ni³aby siê od rzeczywistoci22.
Ponadto, co nie jest obojêtne dla psychiki oskar¿onego, pozostaje jeszcze
problem treci zeznañ. wiadkowie mog¹ sk³adaæ zeznania obci¹¿aj¹ce, odci¹¿aj¹ce i neutralne dla oskar¿onego w procesie. Mog¹ to byæ wiadkowie oskar¿enia
i obrony, zeznaj¹cy odmiennie o tych samych okolicznociach sprawy, zaobserwowanych zdarzeniach. W przypadku zeznañ odmiennych w którym momencie
prawda obiektywna zostaje zdeformowana, a wiadek, uznawany za prawdomównego, staje siê przys³owiowym k³amc¹23.
Taka sytuacja bez w¹tpienia budzi lêk u oskar¿onego, zw³aszcza gdy jest on
nies³usznie postawiony w stan oskar¿enia. Oskar¿onemu, podobnie jak wiadkowi, towarzyszy w czasie procesu karnego wiele gwarancji procesowych, bowiem
interes oskar¿onego w procesie zabezpieczaj¹ gwarancje procesowe, czyli pewne przywileje i uprawniania przyznane mu przez ustawê, o których naturalnie
trzeba oskar¿onego pouczyæ, a w zwi¹zku z tym ograniczone mog¹ byæ mo¿liwoci wykorzystania oskar¿onego jako ród³a dowodowego24.
E. Gruza, dz. cyt., s. 123.
Tam¿e, s. 115.
22
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stêpka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i
praktyki ledczo-s¹dowej, red. M. Kulicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ
2005, s. 9293.
23
E. Gruza, dz. cyt., s. 301.
24
G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Proces karny. Czêæ ogólna, Oficyna a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2007, s. 275.
20
21
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Na marginesie warto poczyniæ uwagê, ¿e tê k³opotliw¹ dla przedstawicieli
organów sprawiedliwoci tematykê zauwa¿ono ju¿ w wiekach ubieg³ych. Mimo
licznych nowelizacji prawa, dolegliwoæ postêpowania karnego dla nies³usznie
oskar¿onego lub dla nies³usznie skazanego jest dalece wysoka. Problem ten poruszy³ np. S. liwiñski, który postulowa³, by stosowne wzmianki o tego typu
pomy³kach ujête zosta³y w tzw. dziennikach rehabilitacji nies³usznie skazanego25. Pogl¹dy przedstawione przez S. liwiñskiego zdaje siê podzielaæ J. Waszczyñski, który z kolei uwa¿a, i¿ publikacja orzeczeñ rehabilitacyjnych stanowi
istotny czynnik zadoæuczynienia za krzywdê. Poddaje jednak pod rozwagê sposób takich publikacji: czy mia³by on dotyczyæ orzeczenia uniewinniaj¹cego czy
te¿ faktu przyznania nies³usznie skazanemu (aresztowanemu) odszkodowania26.
Same gwarancje procesowe przyznane oskar¿onemu jednak nie wystarcz¹
 bowiem ka¿de nieprawid³owe dzia³anie ze strony organów procesowych,
a zastosowanych wobec oskar¿onego mog¹ wywo³aæ trwa³e poczucie krzywdy
w psychice oskar¿onego. Rzecz jednak nie polega na tym, by w przypadku jego
rzeczywistej winy usprawiedliwiaæ dzia³ania sprawcy. Niemniej jednak, ci
 uniewinnieni, a wczeniej traktowani jak oskar¿eni, dotkliwie mog¹ odczuæ
represje psychiczne, zwi¹zane z prowadzonym wobec nich postêpowaniem karnym.

5.2. Zwrot kosztów za nies³uszne tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest izolacyjnym rodkiem zapobiegawczym stoso-

wanym, gdy zachodz¹ przes³anki z art. 258 k.p.k. O ile przes³anki zawarte
w paragrafie 1 tego przepisu s³u¿¹, jak podkrela W. Grzeszczyk, realizacji
funkcji procesowej rodków zapobiegawczych. Obawê ucieczki lub ukrywania
siê oskar¿onego (pkt 1) oraz bezprawne utrudnianie postêpowania karnego (pkt 2)
mog¹ uzasadniaæ podane przyk³adowo w tym przepisie wystêpuj¹ce realnie okolicznoci, jak równie¿ inne okolicznoci, np. niszczenie dokumentów, tworzenie
fa³szywych dowodów, bêd¹ce przejawem utrudniania postêpowania karnego27.
Przepis ten sprowadza siê zatem nie tylko do zapewnienia prawid³owego
toku procesu, ale i ogranicza szansê pope³niania przez podejrzanego (oskar¿onego) nastêpnego przestêpstwa28.
25
Tak¿e: S. liwiñski, Wznowienie postêpowania karnego w prawie polskim na tle porównawczym, PWN, Warszawa 1957, s. 280 i n.
26
J. Waszczyñski, Odszkodowanie za nies³uszne skazanie i bezzasadne aresztowanie w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1967, s. 187.
27
W. Grzeszczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2005,
s. 232.
28
I. Zgoliñski, Podstawowe problemy polskiej instytucji aresztu tymczasowego, Pañstwo
i Prawo, 2008, z. 8, s. 67.
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Drug¹ wa¿n¹ przes³ank¹ jest dyspozycja ustawodawcy zawarta w paragrafie
2 tego artyku³u, poniewa¿ potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania
w celu zabezpieczenia prawid³owego toku postêpowania mo¿e byæ tak¿e uzasadniona gro¿¹c¹ oskar¿onemu surow¹ kar¹ w zwi¹zku z zarzuceniem mu pope³nienia zbrodni lub wystêpku zagro¿onego kar¹ pozbawienia wolnoci, której górna
granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy s¹d pierwszej instancji skaza³ go na
karê nie ni¿sz¹ ni¿ 3 lata. Zarzut ten lub skazanie pozwalaj¹ na przyjêcie domniemania, ¿e w takich wypadkach z regu³y bêdzie zachodziæ wysokie prawdopodobieñstwo uchylania siê oskar¿onego od wymierzenia mu surowej kary albo
potrzeba z innych przyczyn zabezpieczenia prawid³owego toku postêpowania
karnego, np. ze wzglêdu na poruszenie opinii publicznej faktem pozostawania na
wolnoci sprawcy ciê¿kiego przestêpstwa, co wymaga zabezpieczenia oskar¿onego na potrzeby procesowe29.
M. Cielak, powo³uj¹c siê na wskazania S¹du Najwy¿szego, uzasadnia, ¿e
nies³usznoæ tymczasowego aresztowania tkwi w jego niezgodnoci z prawem.
Mimo niedopuszczalnoci prawnej, stosowane jest wobec oskar¿onego tymczasowe aresztowanie30.
Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci, i¿ zastosowanie tego rodka zapobiegawczego w sposób radykalny zmienia dotychczasowy tryb ¿ycia aresztowanego. A zatem, jak s³usznie zauwa¿a Stanis³aw Pikulski i Krystyna Szczechowicz,
aresztowanie osoby wytr¹ca j¹, jak i osoby z ni¹ zwi¹zane z cyklu dnia
i powoduje wiele komplikacji  tym wiêkszych, im wiêksza by³a rola aresztowanego w rodowisku rodzinnym i w pracy. Z tego to wzglêdu prawo powinno
chroniæ podstawowe interesy osób zwi¹zanych z osob¹ aresztowanego. Ochronê
tê mo¿na nazwaæ gwarancj¹ praw. Dotyczy ona zdrowia tymczasowo aresztowanego, jego ¿ycia rodzinnego oraz jego mienia i mieszkania31.
Nawet najlepsza realizacja praw tymczasowo aresztowanego nigdy nie zagwarantuje pe³nej rekompensaty strat psychicznych, poniesionych przez aresztowanego. Nie zastanawia zatem fakt, ¿e podmiot uprawniony do z³o¿enia wniosku
o odszkodowanie nazywany bywa w literaturze przedmiotu poszkodowanym.
Stanowisko doktryny jest zbie¿ne z pogl¹dem S¹du Najwy¿szego, wyra¿onym w uchwale z dnia 2.7.1992 r.32 Odsy³aj¹c do obszernej argumentacji zawartej w uzasadnieniu tej uchwa³y, podnieæ nale¿y, ¿e SN uzna³, i¿ osobê
wystêpuj¹c¹ o odszkodowanie nale¿y traktowaæ jako wnioskodawcê, a nie oskar¿onego.
W. Grzeszczyk, dz. cyt., s. 232.
M. Cielak, Podstawa odszkodowania za oczywicie nies³uszne tymczasowe aresztowanie,
Palestra, 1987, nr 9, s. 88.
31
S. Pikulski, K. Szczechowicz, Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w wietle praw
i wolnoci obywatelskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, s. 84.
32
I KZP 25/92 (OSNKW 1992, nr 910, poz. 66.
29
30
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W konsekwencji takie okrelenie pozycji ¿¹daj¹cego odszkodowania przes¹dza status adwokata wystêpuj¹cego w postêpowaniu odszkodowawczym,
w imieniu wnioskodawcy  jest on jego pe³nomocnikiem, a nie obroñc¹33.
Koniecznoæ weryfikacji problematyki nies³usznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania sta³a siê przedmiotem wielu dyskusji, czego
wyrazem s¹ liczne propozycje zmian w przedmiotowym zakresie34.
Nies³usznoæ tymczasowego aresztowania, mimo braku winy oskar¿onego,
mo¿na kwestionowaæ w przypadku wyst¹pienia nastêpuj¹cych sytuacji:
 uniewinnienie lub umorzenie postêpowania nast¹pi³o z powodu braku dostatecznych dowodów wskazuj¹cych na sprawstwo oskar¿onego,
 wyst¹pienia przes³anek procesowych o charakterze formalnym i mieszanym warunkuje umorzenie postêpowania,
 wyst¹pienia znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu, która warunkuje
umorzenie postêpowania,
 poprzez w³asne zachowanie oskar¿ony przyczyni³ siê w istotny sposób do
zastosowania wobec niego izolacyjnego rodka zapobiegawczego35.
W. Daszkiewicz wskazuje, ¿e odmowa przyznania odszkodowania musi znaleæ swoje uzasadnienie w zgodnoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Odpowiedzialnoæ Pañstwa za szkody oraz krzywdy skonstruowana jest na podstawie
zasady ryzyka, a nie zasady winy funkcjonariuszy, bior¹cych udzia³ w postêpowaniu karnym. Zale¿noæ przyznania odszkodowania ³¹czy siê z nastêpuj¹cymi
czynnikami, takimi jak:
1) stopniem przyczynienia siê poszkodowanego do powstania przedmiotowej szkody,
2) przyczynienie siê poszkodowanego musi mieæ charakter obiektywnie naganny,
3) musi byæ ujêty element winy,
4) nale¿y zró¿nicowaæ stopieñ przyczynienia siê poszkodowanego do zaistnia³ej sytuacji36.
W. Daszkiewicz zwraca tak¿e uwagê na kwestiê fa³szywych samooskar¿eñ.
Fa³szywe samooskar¿enie nie mo¿e, ze zrozumia³ych powodów, staæ siê podstaw¹ do ubiegania siê o odszkodowanie za nies³uszne skazanie37.
Przebieg procesu karnego, red. J. Grajewski, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2008, s. 385.
A. Bulsiewicz, Odszkodowanie za nies³uszne ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie  w projekcie zmian przepisów Kodeksu postêpowania karnego, Palestra, 1983, nr 56,
s. 114 i n.
35
A. Bulsiewicz, P. Hofmañski, Materialnoprawne warunki odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za szkodê spowodowan¹ oczywicie nies³usznym tymczasowym aresztowaniem, Palestra,
1981, nr 1012, s. 44, cyt. za: M. Cielak, Glosa do postanowienia SN z dnia 20 lipca 1977 r.
36
W. Daszkiewicz, Podstawy prawne wy³¹czenia odpowiedzialnoci Pañstwa za szkodê wyrz¹dzon¹ nies³usznym skazaniem, Nowe Prawo, 1978, nr 1112, s. 1608.
37
Tam¿e, s. 1610.
33

34
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Wskazany autor, powo³uj¹c siê na dyrektywy S¹du Najwy¿szego, wskazuje
na fakt skorzystania przez oskar¿onego z prawa do sk³adania niegodnych z prawd¹ wyjanieñ. Brak sankcjonowania takiego zachowania nie mo¿e stanowiæ jednoczenie pominiêcia takiego istotnego faktu przy podejmowaniu decyzji, dotycz¹cej przyznania odszkodowania za nies³uszne skazanie38.
Wysokoæ odszkodowania nie jest jednoznacznie okrelona. W literaturze
przedmiotu podkrela siê, ¿e niedookrelony charakter sumy odpowiedniej,
jak¹ s¹d ma przyznaæ tytu³em zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê powoduje, ¿e
ustalenie jej wysokoci nale¿y do sfery swobodnego uznania sêdziowskiego39.
Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e ustalaj¹c wysokoæ zadoæuczynienia za
doznan¹ krzywdê wynik³¹ z niew¹tpliwie nies³usznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, s¹d winien braæ pod uwagê czas pozbawienia wolnoci,
warunki jego odbywania, skutki jakie wywo³a³o ono dla dobrego imienia oskar¿onego, negatywne prze¿ycia psychiczne z nim zwi¹zane oraz to, jakie skutki
o charakterze niematerialnym wywo³a³o dla zdrowia tymczasowo aresztowanego
(zatrzymanego)40.
Przyj¹æ te¿ nale¿y, ¿e wysokoæ zadoæuczynienia za nies³uszne skazanie
znajduje swoje odzwierciedlenie w normie art. 445 § 1 k.c. Odwo³uj¹c siê do
wskazanej normy, mo¿na sformu³owaæ wniosek braku okrelenia jednoznacznego sposobu obliczania wysokoci zadoæuczynienia  s¹d bowiem mo¿e przyznaæ poszkodowanemu odpowiedni¹ sumê. Wyznaczona kwota musi mieciæ
siê w rozs¹dnych granicach, a wiêc powinna byæ adekwatna do doznanej krzywdy i aktualnych stosunków maj¹tkowych w spo³eczeñstwie41.
Wzi¹æ nale¿y jednak pod uwagê straty wynikaj¹ce z uszkodzenia cia³a, rozstroju zdrowia oraz sumê, utraconych na skutek aresztowania, zarobków42.
Z drugiej strony, na co zwraca uwagê J. Waszczyñski, nie sposób pomin¹æ
ekonomicznych wzglêdów takich pomy³ek. Przyznanie odpowiedniej sumy nies³usznie skazanemu jest nie tylko powinnoci¹ Pañstwa, ale równie¿ stanowi
jego obci¹¿enie ekonomiczne43. Kwoty przyznane w odszkodowaniu s¹ zazwyczaj dosyæ wysokie.
Jednak¿e przyznana kwota odszkodowania nie mo¿e byæ nadmierna w stosunku do uszczerbku poniesionego przez oskar¿onego. Nadmierne premiowanie
oskar¿onego nie bêdzie stanowi³o wyrazu zadoæuczynienia, a jedynie bêdzie
zarobkiem oskar¿onego na pomy³ce organów procesowych. Taka sytuacja by³aby
sprzeczna z ide¹ odszkodowania w przedstawionym zakresie.
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Termin, w ci¹gu którego mo¿na ubiegaæ siê o odszkodowanie za nies³uszne
tymczasowe aresztowanie, okrela przepis art. 555 k.p.k. Zatem zg³oszenie ¿¹dañ, o których mowa w art. 555 k.p.k., po up³ywie roku, powoduje ich oddalenie
tylko w razie podniesienia przez prokuratora zarzutu przedawniania, i to pod
warunkiem, ¿e podniesienie tego zarzutu nie zostanie uznane za sprzeczne
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego44.
Wracaj¹c jednak do start materialnych, wynagradza je Skarb Pañstwa, który
ponosi tak¿e ryzyko za nies³uszne aresztowanie rzekomego sprawcy.
W obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym Skarb Pañstwa ponosi odpowiedzialnoæ miêdzy innymi za zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zatrzymania na zasadzie ryzyka, wiêc ponosi odpowiedzialnoæ za ka¿de aresztowanie obiektywnie nies³uszne czy zbêdne, a nie na zasadzie winy organu, który
je zastosowa³45.
Nie mo¿na karaæ kogokolwiek w przypadku, gdy taka osoba nie ponosi winy
za zaistnia³y czyn, nawet przestêpczy (art. 552 k.p.k.). Bowiem stosowanie tego
rodka narusza prawo, gdy wprawdzie zastosowano go w sposób zgodny z prawem, ale nie uchylono go ewentualnie nie zmieniono na inny ³agodniejszy rodek
zapobiegawczy, pomimo ¿e odpad³y lub sta³y siê w¹tpliwe, w wietle ukszta³towanego materia³u dowodowego, przes³anki jego dalszego stosowania46.
B³¹d w ocenie sprawstwa danej osoby bez w¹tpienia potwierdza wyrok uniewinniaj¹cy. Prawomocne uniewinnienie, w zasadzie, stanie siê zawsze podstaw¹
ustalenia, ¿e wczeniej stosowane tymczasowe aresztowanie by³o niew¹tpliwie
nies³uszne, i to bez wzglêdu na to, czy jego podstaw¹ bêdzie pewne stwierdzenie,
¿e przestêpstwa w ogóle nie pope³niono, albo ¿e pope³ni³ je kto inny, czy te¿ sta³o
siê tak dlatego, ¿e nie zdo³ano zebraæ dostatecznych dowodów winy, a nawet wówczas, gdy zastosowanie mia³a regu³a okrelona w art. 5 § 2 k.p.k.47
Nie mo¿na porównywaæ przyczyn wyroków uniewinniaj¹cych, co tak¿e podkrela W. Grzeszczyk, w postêpowaniu o odszkodowanie i zadoæuczynienie
za nies³uszne tymczasowe aresztowanie przy dokonywaniu ustaleñ, czy istniej¹
przes³anki do uznania aresztowania za niew¹tpliwie nies³uszne, nie wolno ró¿nicowaæ wyroków uniewinniaj¹cych, bêd¹cych podstaw¹ dochodzenia roszczenia48.
Nad zmian¹ rodków zapobiegawczych powinny czuwaæ zarówno organy
postêpowania przygotowawczego, jak i organy postêpowania jurysdykcyjnego.

W. Grzeszczyk, dz. cyt., s. 515.
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Uprawnienie przys³uguj¹ce prokuratorowi w postêpowaniu przygotowawczym pozwala mu na bezzw³oczn¹ reakcjê na pojawiaj¹ce siê okolicznoci przemawiaj¹ce za brakiem koniecznoci lub wyst¹pieniem niedopuszczalnoci stosowania danego rodka, w tym i tymczasowego aresztowania, i to bez koniecznoci
zwracania siê z wnioskiem do s¹du49.
Praktyka wykaza³a jednak, ¿e nie tylko prokurator mo¿e dostrzec potrzebê
zmiany rodka zapobiegawczego na inny, ale i sam oskar¿ony oraz jego obroñca
maj¹ prawo o tak¹ zmianê wnosiæ. Zgodnie z art. 254 z d. I k.p.k., oskar¿ony
i jego obroñca mo¿e sk³adaæ w ka¿dym czasie i wielokrotnie wniosek o uchylenie lub zmianê rodka zapobiegawczego. W przedmiocie takiego wniosku rozstrzyga najpóniej w ci¹gu 3 dni prokurator, a po wniesieniu aktu oskar¿enia do
s¹du  s¹d, przed którym sprawa siê toczy. Wniosek ten mo¿e byæ sk³adany
zatem w ka¿dym stadium postêpowania karnego50.
Podkreliæ wypada, ¿e odmowa uwzglêdnienia tego wniosku nie mo¿e jedynie stanowiæ powo³ania siê na ujête w Kodeksie postêpowania karnego normy
w tym zakresie.
W orzecznictwie trafnie jednak zwraca siê uwagê, ¿e nie mo¿e ostaæ siê
postanowienie z uzasadnieniem, które «kwituje» odmowê uchylenia tymczasowego aresztowania powtórzeniem treci przepisów, gdy¿ nie pozwala to w ogóle
na przeprowadzenie rzeczywistej kontroli zasadnoci zaskar¿onego postanowienia51.
Niekiedy warto rozwa¿yæ zasadnoæ wniesionego za¿alenia. W ten sposób
bowiem byæ mo¿e uda siê unikn¹æ  z punktu widzenia organów procesowych
 odpowiedzialnoci za nies³uszne tymczasowe aresztowanie, a co za tym idzie
 wysokiego odszkodowania.
Wysokie odszkodowanie niew¹tpliwie przys³uguje ubiegaj¹cemu siê o nie,
gdy tymczasowe aresztowanie zosta³o zastosowane w sposób niew¹tpliwie nies³uszny (art. 552 § 4 k.p.k.).
Oznacza to, i¿ w wietle realiów danej sprawy nie ma w¹tpliwoci co do
tego, ¿e nie powinno ono nast¹piæ lub nie powinno tak d³ugo trwaæ, jak
w rzeczywistoci trwa³o52.
Szczegó³owiej rzecz ujmuj¹c, mo¿na przyj¹æ  za argumentacj¹ S. Pikulskiego i K. Szczechowicz, ¿e ustalaj¹c czy mamy do czynienia z niew¹tpliwie
nies³usznym tymczasowym aresztowaniem, w pierwszej kolejnoci nale¿y zbadaæ, czy tymczasowe aresztowanie w ogóle powinno nast¹piæ, niezale¿nie od
49
J. Izydorczyk, Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania (na przyk³adzie s¹dów Polski centralnej), Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ód 2002, s. 92.
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Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002, s. 259.
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ostatecznego rozstrzygniêcia. W tym wypadku ocena s³usznoci dokonywana
jest z punktu widzenia okolicznoci istniej¹cych w chwili stosowania tymczasowego aresztowania, gdy¿ w³anie wtedy zosta³o wydane postanowienie53.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e zarówno zatrzymanie, jak i tymczasowe aresztowanie s¹
niew¹tpliwie dotkliwe dla podejrzanego (oskar¿onego), z uwagi na izolacyjny
charakter obydwu tych rodków zapobiegawczych. W takim przypadku niezbêdna jest dok³adna analiza s³usznoci danej decyzji, dotycz¹cej zastosowania tych
rodków z uwagi na fundamentalne prawo ka¿dego cz³owieka do wolnoci54.
Ubiegaj¹cy siê o odszkodowanie nie musi wykazaæ winy organu, który nies³usznie podj¹³ decyzjê o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, nies³usznego skazania lub zatrzymania. Tym bardziej, ¿e trudno jednoznacznie wskazaæ na
charakter tej odpowiedzialnoci, zw³aszcza ¿e istnieje spór w doktrynie, co do
charakteru tej odpowiedzialnoci55.
Nies³usznoæ zastosowania tego izolacyjnego rodka mo¿e byæ niekiedy wynikiem zaniedbania ze strony organów procesowych nie tylko co do b³êdu przy
wyborze rodków przymusu.
Aresztowanie bêdzie bowiem oczywicie nies³uszne tak¿e wtedy, gdy
sprawdzenie okolicznoci jego zastosowania nie zostanie dokonane wbrew oczywistej powinnoci organów je stosuj¹cych, a wiêc gdy w¹tpliwoci co do wiarygodnoci pomówieñ nie zosta³y wyjanione, kiedy zaniedba siê sprawdzenia
faktów podawanych przez oskar¿onego i dowodów, na które ten siê powo³uje.
Niew¹tpliwa nies³usznoæ polegaæ tu bêdzie na niedba³ym wykonaniu powinnoci organu, który aresztowanie zastosowa³56.
Z drugiej strony sam tymczasowo aresztowany, mimo braku trafnoci wyboru rodka zapobiegawczego ze strony organów procesowych, mo¿e przyczyniæ
siê do nieuzyskania odszkodowania. Chodzi tu o normê art. 553 § 1 k.p.k.,
w której ustawodawca eliminuje prawo do odszkodowania osoby, która przez
fa³szywe samooskar¿enie lub wyjanienie, przyznaj¹c siê do pope³nienia przestêpstwa, doprowadzi³a do swego zatrzymania, tymczasowego aresztowania,
skazania lub zastosowania rodka zabezpieczaj¹cego57.
St¹d te¿ orzeczony wobec takiego oskar¿onego (który wprowadzi³ organy
procesowe w b³¹d) wyrok uniewinniaj¹cy nie pomo¿e mu w uzyskaniu tego¿
odszkodowania.
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Co wiêcej, nie jest jednak tak, ¿e sam fakt istnienia wyroku uniewinniaj¹cego zwalnia s¹d w postêpowaniu odszkodowawczym z obowi¹zku badania, czy
tymczasowe aresztowanie by³o niew¹tpliwie nies³uszne. S¹d ma obowi¹zek dokonaæ oceny stosowania tego rodka zapobiegawczego od chwili jego zastosowania, przez ca³y czas stosowania do jego uchylenia b¹d zmiany. Ustalone
w konkretnej sprawie okolicznoci mog¹ staæ siê podstaw¹ oceny, ¿e tymczasowe aresztowanie nie by³o niew¹tpliwie nies³uszne pomimo wyroku uniewinniaj¹cego, co stanowi przes³ankê eksoneracyjn¹58.
Wspomnieæ jeszcze nale¿y, ¿e przepis art. 557 statuuje podstawê prawn¹
dla roszczeñ regresowych Skarbu Pañstwa. W razie naprawienia szkody oraz
zadoæuczynienia za krzywdê Skarb Pañstwa ma roszczenie zwrotne do osób,
które swoim bezprawnym dzia³aniem spowodowa³y nies³uszne skazanie, zastosowanie rodka zabezpieczaj¹cego, niew¹tpliwie nies³uszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (§ 1)59.
S³usznoæ w egzekwowaniu roszczeñ od Skarbu Pañstwa w przypadku nies³usznego skazania upatruje tak¿e A. Bulsiewicz, powo³uj¹c siê na pogl¹dy
E. Krzymuskiego. Odpowiedzialnoæ Pañstwa wynika z jego natury zwierzchniej
wobec obywateli. Dzia³alnoæ w³adcza Pañstwa, znajduj¹ca swoje odzwierciedlenie we w³adzy s¹dowej, powinna mieciæ w swych granicach tak¿e kwestiê
odszkodowawcz¹ Pañstwa wobec nies³usznie skazanego60.
Podsumowuj¹c, nie wolno zapomnieæ o znacznej donios³oci mo¿liwoci
ubiegania siê o odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, bowiem instytucja ta jest w literaturze powszechnie uznawana jako odzwierciedlenie standardów miêdzynarodowych, ujêtych zarówno
w odpowiednich unormowaniach Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. (art. 9 ust. 5 i art. 14 ust. 6), jak i Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka (art. 5 ust. 5 oraz art. 3 Protoko³u Siódmego z 1984 r.).
Przypomnieæ jeszcze raz nale¿y, ¿e zasada odpowiedzialnoci Pañstwa za szkody
wyrz¹dzone b³êdami w postêpowaniu karnym uzyska³a w naszym ustawodawstwie rangê zasady konstytucyjnej, ujêtej w formule ka¿dy bezprawnie
pozbawiony wolnoci ma prawo do odszkodowania  art. 41 ust. 5 Konstytucji RP61 .
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5.3. Problem odpowiedzialnoci organów cigania za nies³uszne
oskar¿enie niewinnej osoby
B³¹d niejedno ma imiê i wiele postaci.
Tadeusz Hanausek

Nadrzêdny cel w postaci osi¹gniêcia efektów swojej pracy ze strony przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych mo¿e zwiêkszyæ koniecznoæ zwrócenia kosztów za nies³uszne skazania, nies³uszne tymczasowe aresztowania lub
zatrzymania. Innymi przyczynami powstania takich sytuacji s¹ najczêciej oburzenie spo³eczne, wywo³ane pope³nionym przestêpstwem, chêæ utrzymania
w wiadomoci spo³ecznej presti¿u i szybkiej reakcji ze strony organów dochodzeniowo-ledczych62.
Wniesienie przez oskar¿yciela aktu oskar¿enia jest wynikiem jego subiektywnego i obiektywnego przekonania o wysokim prawdopodobieñstwie pope³nienia przez oskar¿onego czynu zabronionego, czyli gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie o winie oskar¿onego.
Jednak¿e problem winy oskar¿onego jest kwesti¹ otwart¹ przez ca³y czas
trwania procesu karnego i obowi¹zywania ustawowego za³o¿enia o jego niewinnoci. Winê oskar¿onego trzeba badaæ przez ca³y czas obiektywnie i nie wolno
jej przes¹dzaæ przed wydaniem prawomocnego wyroku skazuj¹cego lub orzeczenia o warunkowym umorzeniu postêpowania. Niezale¿nie od subiektywnego
przekonania o winie oskar¿onego, wystêpuj¹cego u sêdziego, prokuratora lub
innych organów procesowych, nie mog¹ oni ograniczyæ siê tylko do gromadzenia dowodów uzasadniaj¹cych jego winê, ale musz¹ zbadaæ ka¿d¹ wersjê oraz
ka¿dy dowód przemawiaj¹ce na jego korzyæ63.
Pomy³ki w zakresie niew³aciwie sformu³owanych aktów oskar¿enia oraz
w zakresie nies³usznego zastosowania tymczasowego aresztowania, choæ zdarzaj¹ siê, s¹ zwykle bagatelizowane.
M. Cielak wskazuje na brak odpowiedzialnoci konkretnych osób, podejmuj¹cych niew³aciwe decyzje w trakcie trwania postêpowania, choæ nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e to¿samoæ takich osób nietrudno by³oby zweryfikowaæ. Razi
zatem brak konkretnych uregulowañ prawnych w zakresie postawienia zarzutów
osobom podejmuj¹cym niew³aciwe decyzje, których realizacja w sposób bezporedni wp³ywa na ¿ycie nies³usznie oskar¿onych64.
Niemniej jednak wniesienie aktu oskar¿enia zawsze wi¹¿e siê z pewnym
ryzykiem, ¿e osoba oskar¿ona o pope³nienie danego czynu zabronionego,
w rzeczywistoci  wcale go nie dokona³a.
62
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Oskar¿anie jako czynnoæ zawsze wi¹¿e siê nieodzownie z wywo³aniem
negatywnych nastêpstw, zachodz¹cych w psychice oskar¿onego. Te nastêpstwa
kreuj¹ z regu³y negatywn¹ opiniê spo³eczn¹, która dodatkowo obci¹¿a psychikê
oskar¿onego, mimo ¿e wyrok wobec niego jeszcze nie zapad³. Bowiem czêsto
stereotypizowanie jest wy³¹cznie sposobem na uproszczenie naszego spojrzenia
na wiat  i do pewnego stopnia wszyscy to robimy65.
Przedwczesne os¹dy, powoduj¹ce uproszczenia typu jest winny, skorelowane s¹ cile z oskar¿eniami b³êdnie wskazuj¹cymi sprawstwo (w rezultacie
 niewinnej osoby). St¹d te¿ oskar¿yciele zawsze powinni wzi¹æ takie ryzyko
pod uwagê.
Krzywdz¹c nies³usznie sformu³owanymi zarzutami osoby dopiero co kszta³tuj¹ce swoj¹ osobowoæ, trudno usprawiedliwiaæ siê tym, ¿e m³odzie¿ tak kiepsko opanowa³a ow¹ podstawow¹ umiejêtnoæ ¿yciow¹, jest oczywicie fakt, ¿e
nie postaralimy siê jako spo³eczeñstwo o to, aby nauczono ka¿de dziecko abecad³a opanowywania z³oci czy pozytywnego rozwi¹zywania sporów, ¿e nie postaralimy siê o nauczanie ich empatii, panowania nad impulsami ani innych
elementarnych podstaw umiejêtnoci emocjonalnych. Pozostawiaj¹c przypadkowi nauki emocjonalne, które zdobywaj¹ nasze dzieci, nara¿amy siê na ryzyko
stracenia okazji niesienia im pomocy w wykszta³ceniu zdrowego repertuaru
emocji, któr¹ stwarza nam powolny proces dojrzewania ich mózgów66.
Niekiedy zdarza siê i tak, ¿e nies³uszne oskar¿enie, mimo spowodowania
nieodwracalnych skutków psychiczno-emocjonalnych u oskar¿onego, nie doprowadzi jednak¿e do powstania tak¿e skutków prawnych. Taka sytuacja ma miejsce, zw³aszcza ¿e odst¹pienie oskar¿yciela prywatnego przed rozpoczêciem
przewodu s¹dowego na pierwszej rozprawie g³ównej, wi¹¿e s¹d i powoduje
umorzenie postêpowania67.
Konsekwencje niew³aciwego oskar¿enia osoby niewinnej ponosi jednak nie
tylko sam oskar¿ony. Oskar¿yciel publiczny tak¿e odpowiada za nies³usznie wydan¹ decyzjê, zw³aszcza gdy wynika³a ona z polecenia s³u¿bowego.
Jak s³usznie bowiem zauwa¿a A. Murzynowski, funkcjonariusz prokuratury, który podejmuje wa¿ne decyzje procesowe na polecenie swego zwierzchnika,
lecz wbrew swemu przekonaniu, bêdzie wykonywa³ swe czynnoci bez osobistego zaanga¿owania, a jeli tego rodzaju wypadki bêd¹ czêsto wystêpowa³y w jego
praktyce, to zatraci poczucie osobistej odpowiedzialnoci za w³asn¹ realizacjê
swych zadañ prokuratorskich i nale¿yt¹ ochronê praw obywatelskich, co musi
ujemnie wp³yn¹æ na wartoæ i poziom jego pracy68.
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Takie niecis³oci daj¹ siê zauwa¿yæ tak¿e w relacjach panuj¹cych miêdzy
organami dochodzeniowo-ledczymi a prokuratorskimi.
Problemem jest niejednokrotnie, ¿e policjant nie wie, jak przebiega proces
s¹dowy  wielu nawet z du¿ym dowiadczeniem nigdy nie przys³uchiwa³o siê
procesowi na sali s¹dowej. Powoduje to równie¿ póniejsze podejrzenia o korupcjê sêdziów, gdy¿ funkcjonariusze nie znaj¹ uzasadnienia wyroków ani uzasadnieñ odrzucenia niektórych dowodów69. Zatem przekonanie o s³usznoci
poszukiwania (przy formalnie zachowanej zasadzie obiektywizmu) g³ównie dowodów obci¹¿aj¹cych niszczy psychikê niewinnie oskar¿onego. W tej sytuacji
bowiem szeroko pojête statystyki góruj¹ nad dramatem osaczonego zarzutami
cz³owieka. Dodatkowo oskar¿eni po raz pierwszy w swym ¿yciu czêsto z przestrachem poznaj¹ nieznan¹ im dotychczas taktykê i procedurê pozyskiwania dowodów. Nie wiedz¹ oni zazwyczaj, kiedy celowo s¹ wprowadzani w b³¹d przez
przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych. Przyk³adowo pos³ugiwanie
siê podstêpem i oszukiwaniem podczas przes³uchañ mo¿e zachêcaæ policjê do
stosowania k³amstwa równie¿ w innych kontekstach70.
Co wiêcej, niewinnie oskar¿eni czêsto nie rozumiej¹ nie tylko metod pracy
organów dochodzeniowo-ledczych, ale i nie potrafi¹ skutecznie przeciwstawiæ
siê stosowanym wobec nich, a  wynikaj¹cym z postawienia okrelonych zarzutów  rodkom przymusu bezporedniego. Wy³ania siê tutaj istotne pytanie: jak
mo¿na wobec osoby chronionej domniemaniem niewinnoci stosowaæ rodki
przymusu procesowego polegaj¹ce na faktycznym pozbawieniu wolnoci? Zdaniem M. Cielaka mo¿liwe s¹ tutaj dwa rozwi¹zania tego problemu. Po pierwsze,
mo¿na przyj¹æ, ¿e traktuj¹c oskar¿onego jak niewinnego, widzi siê procesow¹
koniecznoæ takiego zabezpieczenia, gdy istniej¹ dostateczne dowody wskazuj¹ce na jego winê, choæ nie jest ona jeszcze udowodniona. Po drugie, mo¿na
dopatrywaæ siê w upowa¿nieniu do stosowania tych rodków ustawowego ograniczenia zasady domniemania niewinnoci oskar¿onego71.
Odpowiedzialnoæ zarówno co do zastosowania rodków zapobiegawczych,
jak i samego oskar¿enia rozk³ada siê zatem na ró¿ne podmioty, co uniemo¿liwia tym samym obarczenie win¹ konkretnych osób, które (jak siê póniej okazuje) niew³aciwie typowa³y osobê sprawcy. Mimo ¿e pod aktem oskar¿enia podpisuje siê okrelony oskar¿yciel, to na ten podpis pracuje wiele osób.
St¹d te¿ wnosz¹cy akt oskar¿enia (oskar¿yciel) powinien byæ pewny swojej
decyzji, a przypadki stawiania zarzutów osobie niewinnej powinny byæ raczej
sporadyczne, tym bardziej ¿e sprawa kultury postêpowania przygotowawczego
Z. Rau, Przestêpczoæ zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002, s. 375.
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wi¹¿e siê tak¿e z umo¿liwieniem jego uczestnikom (podejrzanemu i jego obroñcy oraz pokrzywdzonemu) korzystania z takich uprawnieñ, których realizacja
jest uzale¿niona od zgody prokuratora lub funkcjonariusza prowadz¹cego ledztwo albo dochodzenie. Umo¿liwienie w ten sposób uczestnikom procesu bardziej
czynnego udzia³u w postêpowaniu przygotowawczym, wymaga z pewnoci¹ wy¿szych kwalifikacji organów procesowych i mo¿e w pewnym stopniu utrudniaæ
ich dzia³alnoæ, daje jednak obywatelom poczucie poszanowania ich praw
i obiektywnego nastawienia do rozpoznawanej sprawy karnej ze strony wszystkich organów procesowych72.
Zgoda prokuratora musi byæ jednak przemylana, aby nie skierowaæ wszystkich dzia³añ organów dochodzeniowo-ledczych i uwagi uczestników postêpowania na osobê niewinn¹. Odpowiedzialnoæ organów cigania za nies³uszne
oskar¿enie osoby niewinnej oscyluje wokó³ odpowiedzialnoci moralnej, to jednak pamiêtaæ nale¿y, ¿e skrzywdziæ cz³owieka b³êdnie postawionymi zarzutami
jest bardzo ³atwo, a skutki w sferze psychiczno- emocjonalnej mog¹ na d³ugo
obci¹¿yæ psychikê niewinnie oskar¿onego.
Interesuj¹ce spostrze¿enia w przedstawionej problematyce czyni £. Chojniak, który zauwa¿a, ¿e jedynie prawomocne skazanie, a nastêpnie uniewinnienie lub skazanie na karê ³agodniejsz¹ w wyniku kasacji lub wznowienia postêpowania, staje siê podstaw¹ do mo¿liwoci ubiegania siê o omawiane odszkodowanie. Skazanie orzeczone nieprawomocnym wyrokiem, a zmienione w wyniku decyzji s¹du odwo³awczego daje podstawê do ubiegania siê o wskazane odszkodowanie jedynie na drodze procesu cywilnego na zasadach ogólnych. Taka
konstrukcja prawna wy³¹cza odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa z tytu³u nies³usznego oskar¿enia, nie zwa¿aj¹c na skutki takich decyzji73.
Zasadnym rozwi¹zaniem w zakresie zmiany tej regulacji prawnej by³oby
znowelizowanie i wprowadzenie w ¿ycie norm prawnych zawartych w rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 marca 1928 r., Kodeks postêpowania karnego74, w art. 635 wskazuj¹cym na koniecznoæ wyp³acenia odszkodowania za doznan¹ krzywdê w sytuacji oskar¿enia osoby niewinnej. Roszczenie
to nie odnosi³o siê do oskar¿yciela publicznego, ale znajdowa³o zastosowanie
w odniesieniu do oskar¿yciela prywatnego i posi³kowego w sytuacji, gdy:
 wiadomie z³o¿ono fa³szywe oskar¿enie,
 oskar¿yciel  celem uzyskania wyroku skazuj¹cego wobec osoby oskar¿onego  u¿ywa³ rodków nieuczciwych.
£. Chojniak postuluje, by prawo do odszkodowania przys³ugiwa³o osobie
nies³usznie oskar¿onej przez oskar¿yciela publicznego, tak¿e w odniesieniu do
72
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czynu ciganego z urzêdu. Autor twierdzi, ¿e nie budzi bowiem wiêkszych
w¹tpliwoci fakt, ¿e przepis taki nie tylko stanowi³by gwarancjê rekompensaty
poniesionych szkód i doznanych krzywd na skutek fa³szywych oskar¿eñ, ale
nadto móg³by ograniczyæ liczbê wadliwie, niepe³nie uzasadnionych aktów oskar¿enia, opieraj¹cych siê na s³abych podstawach dowodowych, nies³usznie oskar¿aj¹cych osoby, którym nie mo¿na dowieæ winy75.
Trudno nie zgodziæ siê z przedstawionym pogl¹dem. Zmiana wartoci moralnych oskar¿onego, utrata jego zaufania wobec przedstawicieli organów procesowych mo¿e na d³ugo zmieniæ psychiczne nastawienie nies³usznie oskar¿onego.
Zmiany te maj¹ czêsto nie tylko negatywny, ale równie¿ trwa³y charakter.
Zachowuj¹c naukowy obiektywizm dodaæ nale¿y, ¿e nie ka¿de uniewinnienie stawia w niekorzystnym wietle przedstawicieli organów dochodzeniowoledczych, zw³aszcza w zakresie decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Stopieñ przyczynienia siê samego oskar¿onego do podjêcia decyzji
o tymczasowym aresztowaniu oraz elastycznoæ sformu³owania zasady domniemania niewinnoci (art. 5 § 2 k.p.k.) wprawdzie nie usprawiedliwia takiej decyzji, ale równie¿ nie zawsze pozwala na jej ca³kowite pominiêcie w procesie
karnym76.
wiadome b³êdy w zakresie typowania niew³aciwych oskar¿onych pope³niaj¹ tak¿e oskar¿yciele prywatni. A. Bulsiewicz wskazuje, ¿e wyrok uniewinniaj¹cy nie zawsze w pe³ni daje satysfakcjê oskar¿onemu. Sam fakt, ¿e zasiad³
on na ³awie oskar¿onych, mo¿e podwa¿yæ jego dobre imiê w rodowisku,
w którym ¿yje. Nie chodzi tu zatem g³ównie o szkodê maj¹tkow¹, ale chyba
przede wszystkim o szkodê niemaj¹tkow¹ (krzywdê moraln¹), jakiej dozna³
oskar¿ony, staj¹c przed s¹dem pod zarzutem przestêpstwa77.
Celowoæ takiego postêpowania ze strony oskar¿yciela prywatnego jest nie
tylko wysoce nieetyczna, ale równie¿ przyczynia siê do stawiania w niekorzystnym wietle przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych, którzy tak¿e,
choæ w mniejszym stopniu ni¿ w przypadku cigania przestêpstw publicznoskargowych, s¹ zaanga¿owani w takie procesowe sytuacje. Jedynie czujnoæ s¹du
przy analizie materia³u dowodowego sprawy uchroniæ mo¿e oskar¿onego od
jego celowego pogr¹¿enia.
Na koniec warto tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, i¿ celem ustawodawcy (art. 2
§ 1 pkt 1 k.p.k.) jest takie kreowanie dzia³añ, by osoba niewinna odpowiedzialnoci karnej nie ponios³a. W przypadku wyst¹pienia omawianych b³êdów
w pracy organów dochodzeniowo-ledczych prokurator, dzia³aj¹cy tak¿e w cha£. Chojniak, dz. cyt., s. 488489.
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rakterze rzecznika interesu spo³ecznego, pomóc powinien obywatelowi, który
ubiega siê o zwrot kosztów w przedmiotowym zakresie, w ustalaniu faktów
niezbêdnych do uzyskania takiego odszkodowania78.

5.4. Odpowiedzialnoæ organów cigania za wydany wyrok

Ka¿dy sêdzia, podobnie jak dowiadczony egzaminator, wie doskonale, ¿e nie

nale¿y oceniaæ nikogo nie zaznajomiwszy siê najpierw z obiektywnymi faktami
na temat ocenianej osoby. Nie wolno tym bardziej kierowaæ siê w formu³owaniu
opinii uprzedzeniami ani stereotypow¹ wiedz¹ na temat kogo lub czego79.
Wyrok, niezale¿nie od jego treci i zawartego w nim rozstrzygniêcia, stanowiæ powinien pewn¹, niebudz¹c¹ w¹tpliwoci decyzjê, któr¹ sêdziowie podjêli,
miêdzy innymi dziêki wyranie udowodnionej sugestii bêd¹cej wyrazem ¿¹dania
konkretnego rozstrzygniêcia ze strony organów cigania.
St¹d te¿ dowody zebrane przez organy dochodzeniowo-ledcze nie powinny
budziæ w¹tpliwoci nie tylko wród cz³onków sk³adu orzekaj¹cego, ale tak¿e
i takie niedomówienia nie powinny mieæ miejsca u przedstawicieli postêpowania
przygotowawczego.
Dowody, potwierdzaj¹ce winê albo niewinnoæ oskar¿onego, powinny byæ
tak¿e, co niezmiernie istotne, przedstawione sêdziom, zanim podejm¹ decyzjê
o ostatecznym rozstrzygniêciu, gdy¿ po uniewinnieniu osoby oskar¿onej, prokurator i policja mo¿e wprawdzie znaleæ wiele dowodów potwierdzaj¹cych winê
osoby, która zosta³a uwolniona od stawianych jej zarzutów. Nawet je¿eli tak siê
zdarzy, uwa¿a siê, ¿e wynikaj¹cymi z tego konsekwencjami nie mo¿e byæ obarczona osoba uniewinniona. Dowody te powinni bowiem znaleæ wczeniej policja lub prokurator i przedstawiæ w pierwszym postêpowaniu80.
Za sformu³owan¹ przez siebie wersjê zdarzenia przedstawiciele organów
dochodzeniowo-ledczych powinni odczuwaæ ci¹¿¹c¹ na nich odpowiedzialnoæ,
tym bardziej ¿e odpowiedzialnoæ moralna implikuje, w pewnym stopniu, odpowiedzialnoæ prawn¹. Przez to odpowiedzialnoæ ta ma g³êbokie pod³o¿e filozoficzne. Zagadnienia obu rodzajów odpowiedzialnoci s¹ ze sob¹ zwi¹zane.
Jednak ró¿ni¹ siê istotnie w zakresie kryteriów, na których s¹ oparte. Determinantami odpowiedzialnoci moralnej jest uczciwoæ i sprawiedliwoæ. Jak
wiadomo, nie wywodz¹ siê one z aktów prawnych. W wypadku odpowiedzialnoci prawnej, miejsce tych wartoci zajmuj¹ zakazy i nakazy, formu³owane
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w normach prawnych. Fakt umocowania tej odpowiedzialnoci w przepisach
prawnych, powoduje jej wyodrêbnienie. [...]. Odpowiedzialnoæ stanowiæ mia³a
ujemne nastêpstwo dla naruszaj¹cych prawo. Wykluczona by³a w sytuacji, gdy
sprawca zmuszany by³ do wykonania uprzednio niewykonalnego obowi¹zku.
Przy tym, przypisywano jej rolê istotnego czynnika integruj¹cego dynamiczn¹
strukturê osobowoci cz³owieka. Odpowiedzialnoæ sprowadza³a siê wiêc do odpowiedzialnoci z tytu³u winy81.
Tak¹ w³anie odpowiedzialnoæ ponosz¹ przedstawiciele organów dochodzeniowo- ledczych, poniewa¿ ich niew³aciwe dzia³ania podjête w toku postêpowania przygotowawczego, a rzutuj¹ce na treæ wyroku mog¹ rodziæ konsekwencje wynikaj¹ce z rozdzia³u 58 Kodeksu postêpowania karnego
(Odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie).
Wprawdzie przepisy rozdzia³u 58 Kodeksu postêpowania karnego okrelaj¹
odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzone nies³usznym pozbawieniem wolnoci. Przys³uguj¹ce z tego tytu³u odszkodowanie ma charakter
roszczeñ cywilnych dochodzonych w postêpowaniu karnym82.
Zatem finansowo na to odszkodowanie sk³adaj¹ siê podatnicy. Dlatego te¿
organy postêpowania przygotowawczego powinni zdawaæ sobie sprawê z licznych konsekwencji, wynikaj¹cych z ich niew³aciwe podjêtych decyzji, tudzie¿
niew³aciwie przeprowadzonych dzia³añ. Nale¿y zatem zgodziæ siê ze zdaniem
T. Hanauska: ka¿dy b³¹d ma swoj¹ przyczynê, swoje ród³a. Czasem do tych
róde³ nale¿y zwyk³a ludzka niewiedza lub brak dowiadczenia, niekiedy wadliwoci w rozumowaniu, a zdarza siê tak¿e, ¿e nadmierna pewnoæ siebie i przekonanie o w³asnej nieomylnoci. [ ]. Wydaje siê, ¿e pierwszym i chyba najwa¿niejszym ród³em omawianych tu b³êdów bywa niewiadomoæ tego, ¿e o winie
czy niewinnoci cz³owieka decyduje zawsze nie jeden, pojedynczy dowód, lecz
ca³oæ materia³u dowodowego zebranego w danej sprawie83.
Ponadto u podstaw uprzednio wymienionego ród³a b³êdów kryminalistycznych bardzo czêsto tkwi brak obiektywizmu wyra¿aj¹cy siê czêsto w doæ
dowolnej preferencji jednych materia³ów przy jednoczesnym niedostrzeganiu
lub lekcewa¿eniu innych84.
Taki b³¹d skutkowaæ niekiedy mo¿e tak¿e i odpowiedzialnoci¹ dyscyplinarn¹.
Bowiem abstrahuj¹c wszak od przyzwyczajenia kszta³towanego d³ugoletni¹, odmienn¹ praktyk¹ [ ] zauwa¿yæ mo¿na, i¿ wskazana decyzja procesowa  w wy81
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padku, gdy skarga zosta³a wniesiona przez prokuratora (finansowy organ dochodzenia)  dotyczy bezporednio tego oskar¿yciela w ten sposób, ze stanowi
faktyczn¹ kompromitacjê jego pracy85.
Odpowiedzialnoæ organów dochodzeniowo-ledczych za wydany wyrok
czêsto rozpoczyna siê ju¿ na etapie postêpowania przygotowawczego, dlatego,
¿e w przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków prowadzi ono do oskar¿enia przed
s¹dem osoby wytypowanej na sprawcê czynu zabronionego.
W razie uniewinnienia mo¿na wspomnieæ tak¿e i o odpowiedzialnoci moralnej wobec osoby niewinnie oskar¿onej. Dlatego tak istotna tu obrona przed
wp³ywem szybkiej oceny polega wiêc raczej na uwa¿nym przygl¹daniu siê jej
ni¿ na próbie eliminacji. Zadaniem, któremu nale¿y powiêciæ ca³¹ nasz¹ troskê
i energiê, jest zgromadzenie obiektywnych informacji i dokonanie troskliwego
namys³u zarówno nad tymi ostatnimi, jak i nad nieproszonymi, automatycznymi
ocenami, jakie pojawiaj¹ siê bez wysi³ku w naszej wiadomoci86.
Z drugiej jednak strony czujnoæ organów cigania powinna budziæ ocena
zgromadzonego materia³u dowodowego przez s¹d. Te dwa szeroko pojête organy
procesowe, mimo korelacji wspólnych dzia³añ, niekiedy (wbrew pozorom) miewaj¹ odmienne cele w swojej pracy. Bowiem faza postêpowania s¹dowego na
skutek niejednoznacznoci i mo¿liwoci omijania przepisów b¹d umiejêtnego
ich wykorzystywania uznana byæ musi za najbardziej niespójn¹  t¹, w której
sprawca mo¿e w sposób trwa³y unikn¹æ odpowiedzialnoci karnej87.
B³êdy pope³nione przez przedstawicieli organów procesowych (w literaturze
przedmiotu ) ujmowane s¹ jako podstawa do rehabilitacji oskar¿onego.
Stanis³aw Rejman podkrela dwa aspekty tej instytucji  aspekt ustawowy
oraz aspekt s¹dowy. Aspekt ustawowy odnoni siê do orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego (nawet wobec osoby, która zosta³a skazana w I instancji) w przypadkach okrelonych przez ustawodawcê (np. gdy zajdzie sytuacja z art. 17 § 1
pkt 1 i 2 k.p.k. z uwzglêdnieniem wyj¹tków wskazanych w ustawie). Aspekt
s¹dowy odnosi siê do swobodnej decyzji s¹du, którego wczeniejsze za³o¿enia
co do sprawstwa oskar¿onego okaza³y siê byæ niew³aciwe88. Istot¹ rehabilitacji,
jak podkrela S. Rejman, jest powrót skazanego do spo³eczeñstwa jako pe³noprawnego obywatela89. Uzupe³niæ nale¿y jednak tê trafn¹ konkluzjê o zdanie,
¿e ten pe³noprawny obywatel, z b³êdnych za³o¿eñ organów cigania, niepotrzebnie dowiadczy³ dolegliwoci procesowych zwi¹zanych z postawieniem go
w roli oskar¿onego (nies³usznie skazanego).
85
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Dzia³alnoæ organów wymiaru sprawiedliwoci, ujmowana przez A. Bulsiewicza, jako dzia³alnoæ spo³ecznie po¿yteczna90, nie mo¿e podlegaæ wypaczeniom. Nie wystarczy, jak postuluje wspomniany autor, skupiæ uwagê ze strony
w³adz pañstwa jedynie na uskutecznieniu dzia³alnoci prewencyjnej, objawiaj¹cej siê w ulepszeniu organizacji wykonywania obowi¹zków ze strony przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwoci. Uwagê nale¿y zwróciæ tak¿e na przewidywalnoæ konsekwencji, wynikaj¹cych z podjêtych dzia³añ.
W orzekaniu nie ma miejsca na rutynowe decyzje. Sêdziowie z wieloletnim
dowiadczeniem nie powinni kierowaæ siê w swych dzia³aniach pobie¿n¹ analiz¹
materia³u dowodowego, jak te¿ nie powinni podejmowaæ decyzji, t³umacz¹c
koniecznoæ jej wydania podobnymi przypadkami. W orzekaniu nie powinna
uwidoczniæ siê sk³onnoæ sêdziego do rutynowych skazañ91. Pos³uguj¹c siê
takim sposobem orzekania, sêdziowie tacy wyrz¹dzaj¹ wielk¹ krzywdê nie tylko
nies³usznie skazanemu, ale równie¿ jego rodzinie.
J. Waszczyñski prezentuje teoriê, wed³ug której mo¿na by zastanowiæ siê
nad kwesti¹ wzajemnego przymusowego ubezpieczenia od wypadków92. Niebezpieczeñstwo jej realizacji tkwi jednak w tym, ¿e w prawn¹ strukturê takiego
ubezpieczenia wchodziliby tak¿e podatnicy, którzy ponosiliby w jaki sposób
koszty na wypadek pomy³ki pope³nionej nie przez nich samych, a przez przedstawicieli organów procesowych. Nie wydaje siê, by koncepcja ta by³a w pe³ni
sprawiedliwa.
Odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, staje siê, w ujêciu J. Waszczyñskiego, czynnikiem zapobiegaj¹cym
wyobcowaniu nies³usznie oskar¿onego ze spo³eczeñstwa, jak równie¿ podtrzymuje poczucie spo³ecznego zaufania do pracy organów s¹dowych. J. Waszczyñski wywodzi, ¿e zaufanie takie jest przecie¿ bezcennym kapita³em, który zarówno s¹dy, jak i wszystkie organy powo³ane do walki z przestêpczoci¹ zdobywaj¹
z trudem d³ugotrwa³¹ i rzeteln¹ prac¹93.
Cytowany autor stwierdza, ¿e cel przedmiotowego odszkodowania znajduje
swoje odzwierciedlenie w realizacji funkcji wychowawczej, ujmowanej jako
wyraz troski Pañstwa o obywatela, który sta³ siê ofiar¹ pomy³ki wyrz¹dzonej na
skutek b³êdnych decyzji przedstawicieli organów procesowych94.
Przyznanie odszkodowania posiada równie¿ wartoæ spo³eczn¹. Jej realizacja wyra¿a siê w tym, ¿e przyznaj¹c odszkodowanie Pañstwo sygnalizuje wadliw¹ dzia³alnoæ organów wymiaru sprawiedliwoci, pozwala na ujawnienie,
A. Bulsiewicz, Charakter prawny roszczeñ , s. 890.
Trudna sztuka s¹dzenia. J. Szczêsny w rozmowie z sêdzi¹ M. Kulczyckim, Palestra, 1983,
nr 56, s. 41.
92
J. Waszczyñski, dz. cyt., s. 42.
93
Tam¿e, s. 15
94
Tam¿e.
90
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zlokalizowanie i usuniêcie przyczyn takiej dzia³alnoci, a co najwa¿niejsze nie
pozwala tuszowaæ wadliwych czynnoci tych organów95.
J. Waszczyñski s³usznie zwraca uwagê tak¿e na próbê tuszowania b³êdów za
podjête b³êdne decyzje ze strony osób, które s¹ za takie decyzje odpowiedzialne.
Dopatrywanie siê w b³êdnych decyzjach dzie³a przypadku nie sprzyja poczuciu odpowiedzialnoci przez konkretne osoby. Wspomniany autor uwa¿a, ¿e nie
mo¿na równie¿ usprawiedliwiæ przypadku. Przeczy³oby to istocie wymiaru sprawiedliwoci, gdyby przyjê³o siê za³o¿enie, ¿e skazanie lub aresztowanie mo¿e
byæ dzie³em przypadku, którego nikt nie zawini³96.
Odpowiedzialnoæ za wydany wyrok ma zatem wieloaspektowy wymiar. Zawsze jednak, kiedy dochodzi do procesu osoby niewinnej, lecz niew³aciwie wytypowanego sprawcê czynu przestêpczego, wtedy ¿adne dzia³ania (nawet, gdy
orzeczony zostanie wyrok uniewinniaj¹cy) nie doprowadz¹ do pe³nego wynagrodzenia krzywd moralnych poniesionych przez niewinnie oskar¿onego.

Wnioski

K

a¿de postêpowanie karne implikuje pewne dolegliwoci zarówno procesowe,
jak i pozakodeksowe, których bezporednim adresatem jest oskar¿ony (podejrzany). Stosowanie zgodnych z liter¹ prawa rodków (jak np. izolacyjnego rodka
zapobiegawczego) nie pozostaje obojêtne dla psychiki oskar¿onego, zw³aszcza
gdy ten czynu zabronionego nie pope³ni³. Kwestia mo¿liwoci uzyskania odszkodowañ za niew¹tpliwie nies³uszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie b¹d
skazanie, podobnie jak orzeczenie wyroku uniewinniaj¹cego, nie zawsze w pe³ni
gwarantuje nies³usznie oskar¿onemu satysfakcjê. Na kanwie tych rozwa¿añ istotna staje siê kwestia odpowiedzialnoci oskar¿ycieli za niepoprawne wytypowanie rzekomego sprawcy czynu zabronionego. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e nieraz
pobie¿nie podejmowane decyzje, odnosz¹ce siê do zastosowania tymczasowego
aresztowania. Wszystkie te czynniki, choæ zgodne z procedur¹, wywo³uj¹ czêsto
trwa³e piêtno na dalszym ¿yciu nies³usznie oskar¿onego cz³owieka.

95
96

Tam¿e, s. 16.
Tam¿e, s. 52.
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Wnioski
P

rzedstawione rozwa¿ania pozwoli³y na sprecyzowanie pewnych wniosków.
Odmiennoæ interpretacji zdarzenia przestêpczego przez przedstawicieli organów dochodzeniowo-ledczych i jurysdykcyjnych sprawia wiele problemów zarówno na gruncie teoretycznych rozwa¿añ , jak i w praktyce. Czujnoæ s¹du
w zakresie decydowania o dalszym losie oskar¿onego nie mo¿e ograniczaæ siê
do wydawania bezpodstawnych wyroków uniewinniaj¹cych wtedy, gdy oskar¿ony jest sprawc¹ zarzucanego mu czynu.
Ka¿dy proces nieodzownie ³¹czy siê z kosztami, które, w przypadku procesów niezasadnych, zostaj¹ poniesione niepotrzebnie. Kwestia ta nie pozostaje
bez znaczenia zw³aszcza w sytuacjach, gdy brakuje rodków na prowadzenie
postêpowañ w sprawach przestêpstw znacznej wagi.
Ka¿dy proces ³¹czy siê tak¿e z ponoszeniem ciê¿arów procesowych, zw³aszcza przez oskar¿onego i w wielu przypadkach przez cz³onków jego rodziny.
Nies³uszne oskar¿enie osoby niewinnej wywiera (w ka¿dym przypadku) trwa³e
piêtno na oskar¿onym. Trudnoci, jakich doznaje ze strony otoczenia, pozostaj¹
zwykle na uboczu dolegliwoci proceduralnych, co nie oznacza, ¿e te dolegliwoci nie wystêpuj¹ i s¹ ³atwe do eliminacji.
Ka¿de ulepszenie dzia³añ tkwi w znalezieniu przyczyny powstaj¹cych uchybieñ. Zdaniem autorki w pierwszej kolejnoci nale¿y zwróciæ uwagê na b³êdy,
pope³niane w postêpowaniach przygotowawczych. Nale¿y te¿ rozwa¿yæ, co sk³ania oskar¿ycieli publicznych do wnoszenia aktów oskar¿enia w sprawach,
w których w¹tpliwy materia³ dowodowy nie wskazuje w sposób jednoznaczny
na sprawstwo wytypowanego przez te organy podejrzanego (oskar¿onego).
Analizuj¹c zgromadzony materia³, mo¿na stwierdziæ, ¿e akty oskar¿enia
wnoszone s¹ niekiedy na podstawie trudnej do jednoznacznego okrelenia, subiektywnej decyzji prowadz¹cego ledztwo (dochodzenie).
W literaturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e najczêciej wykorzystywanym ród³em informacji organów dochodzeniowo-ledczych o pope³nionym
przestêpstwie jest zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. Rzadziej zdarza³y
siê przypadki wezwania policji do zdarzenia (które, jak siê póniej okazywa³o,
by³o zdarzeniem przestêpczym). Niekiedy by³o to ujêcie sprawcy na gor¹cym
uczynku.
Ka¿d¹ wiadomoæ o zg³oszeniu pope³nienia przestêpstwa, zw³aszcza tê anonimow¹, nale¿y skrupulatnie sprawdziæ. Ta sama regu³a odnosi siê tak¿e do
sytuacji, w której zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa zg³asza przedstawi187

ciel instytucji. Nadmierna wiara w nieomylnoæ takiego zg³oszenia nieraz mo¿e
prowadziæ do pomy³ki organów dochodzeniowo-ledczych.
Wyznaczaj¹c cele postêpowania przygotowawczego (art. 297 k.p.k.), ustawodawca zak³ada, miêdzy innymi, ustalenie czy zosta³ pope³niony czyn zabroniony oraz ujêcie sprawcy. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ten w swoich za³o¿eniach wyznaczy³ ujêcie sprawcy, a nie, jak nieraz wskazuje praktyka, ujêcie kogokolwiek
i przedstawienie takiej ujêtej osobie zarzutów.
B³êdna realizacja za³o¿eñ ustawodawcy prowadzi do przedstawiania zarzutów
osobom, które czynu zabronionego nie pope³ni³y. Takie postêpowanie by³oby
sprzeczne z podstawowym celem postêpowania karnego (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.).
Podsumowuj¹c wnioski z przeanalizowanej literatury mo¿na stwierdziæ, ¿e
przyczyny wyroku uniewinniaj¹cego mo¿na zestawiæ w grupach.

1. Przyczyny uniewinnieñ okrelone w przes³ankach procesowych

Wed³ug

wskazañ ustawodawcy wyrok uniewinniaj¹cy wydawany jest w poszczególnych przypadkach:
 gdy czynu nie pope³niono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie jego pope³nienia (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.),
 czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, ¿e
sprawca nie pope³nia przestêpstwa (art.17 § 1 pkt 2 k.p.k.).
W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e ujawnienie przes³anek materialnoprawnych okrelonych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 dopiero po rozpoczêciu przewodu s¹dowego powoduje uniewinnienie oskar¿onego, chyba ¿e sprawca w czasie
czynu by³ niepoczytalny (art. 414 § 1 zd.2)1.
Ponadto podkrela siê koniecznoæ wydania wyroku uniewinniaj¹cego
w sytuacji, gdy oskar¿ony nie jest sprawc¹ zarzucanego mu czynu lub brakuje
odpowiednich dowodów obci¹¿aj¹cych. Natomiast b³êdna realizacja za³o¿eñ
ustawodawcy prowadzi do przedstawiania zarzutów osobom, które czynu zabronionego nie pope³ni³y. Zgromadzony w takich sprawach materia³ dowodowy
pozostawia wiele do ¿yczenia. Opiera siê on bowiem na jednym dowodzie obci¹¿aj¹cym (który najczêciej stanowi¹ zeznania pokrzywdzonego) albo na nieskorelowanych ze sob¹ poszlakach. Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na niepotrzebnie wszczynane procesy na etapie jurysdykcyjnym, z powodu nadu¿ycia
instytucji niskiej spo³ecznej szkodliwoci pope³nionego czynu (art. 17 § 1 pkt 3
k.p.k.).
1

s. 40.
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W. Grzeszczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2008,

2. Przyczyny uniewinnieñ zawarte w zasadach procesowych

Ka¿da z przedstawionych w tym opracowaniu zasad odnosi siê do instytucji

uniewinnienia (rozdzia³ II). Bezporednio koniecznoæ zastosowania tej instytucji wynika z:
 zasady prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.),
 zasady domniemania niewinnoci (art. 5 § 1 i 2 k.p.k.). Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e uwzglêdnienie zasady in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.) nieraz
w pe³ni koreluje ze s³abym materia³em dowodowym w zakresie dowodów obci¹¿aj¹cych,
 zasady swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.).

3. Przyczyny wydawania wyroków uniewinniaj¹cych wed³ug
orzecznictwa S¹du Najwy¿szego

Na orzecznictwo w zakresie uniewinnieñ autorka powo³ywa³a siê wielokrotnie

w niniejszej pracy. We wnioskach warto jednak podkreliæ zainteresowanie sêdziów S¹du Najwy¿szego wskazan¹ instytucj¹. Sêdziowie ci g³osz¹, ¿e udowodnienie winy oskar¿onemu musi byæ ca³kowite, pewne, wolne od w¹tpliwoci2.

4. Przyczyny orzekania wyroków uniewinniaj¹cych na podstawie
rozwi¹zañ praktyki

Tê grupê przyczyn mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹ce punkty:

 niekiedy interpretacja oskar¿yciela publicznego, co do nastêpstwa zdarzeñ
jest b³êdnie pojmowana (jako celowe pope³nienie czynu zabronionego). Sprawa,
w której czyn zabroniony pope³ni³ jedynie jeden z oskar¿onych, przybra³a niekorzystny bieg dla drugiego, który tego czynu nie pope³ni³,
 oparcie tezy aktu oskar¿enia jedynie na obci¹¿aj¹cych zeznaniach pokrzywdzonego, mo¿e okazaæ siê dowodem nietrudnym do obalenia w trakcie
przewodu s¹dowego,
 niekiedy czyn pope³niony przez jednego ze sprawców zostaje uznany za
czyn pope³niony tak¿e przez inne osoby,
 b³êdne prowadzenie czynnoci dowodowych równie¿ przyczynia siê do
b³êdnie prowadzonych postêpowañ przygotowawczych,
W. Grzeszczyk, dz. cyt., s. 19, cyt. za: wyrok SN z 24 lutego 1999 r., V KKN 362/97,
Prokuratura i Prawo, 1999, nr 78.
2
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 najczêstsz¹ przyczyn¹ obalenia tezy aktu oskar¿enia s¹ s³abe dowody obci¹¿aj¹ce,
 niekiedy nie wystarczaj¹ skrupulatnie zgromadzone dowody w postêpowaniu przygotowawczym, jeli brakuje odpowiedniej argumentacji na ich uzasadnienie przed s¹dem,
 bezczynnoæ organów cigania równie¿ mo¿e przyczyniæ siê do niezasadnego prowadzenia dalszych czynnoci w postêpowaniu,
 niekiedy powodem wniesienia aktu oskar¿enia jest oparcie decyzji oskar¿yciela na opinii bieg³ego. Czasami opinia taka mo¿e byæ fundamentalnym dowodem, na którego podstawie sformu³owano akt oskar¿enia; opinia ta mo¿e
jednak okazaæ siê niew³aciwa,
 istotnym jest ustalenie ( pomijane niekiedy przez oskar¿ycieli) motywu
pope³nienia przestêpstwa,
 kolejn¹ przyczyn¹ niedba³oci w postêpowaniach przygotowawczych jest
niew³aciwa dokumentacja czynnoci procesowych, która podwa¿a wiarygodnoæ przeprowadzonych w sprawie dowodów,
 oskar¿yciel publiczny nie powinien tak¿e bezgranicznie ufaæ w wersjê
pokrzywdzonego,
 du¿y odstêp czasowy miêdzy zdarzeniem a rozpraw¹ powoduje utratê
cennych szczegó³ów z okolicznoci zdarzenia, co nie pozwala s¹dowi na jednoznaczn¹ interpretacjê przedstawionych wydarzeñ,
 b³êdna interpretacja zdarzeñ ze strony oskar¿yciela i b³êdne przeprowadzenie czynnoci procesowych w postêpowaniu przygotowawczym,
 pomylenie rzeczywistego sprawcy czynu zabronionego z oskar¿onym,
który czynu zabronionego nie pope³ni³.
Zaprezentowany materia³ ukazuje liczne pomy³ki i uchybienia pope³nione
w postêpowaniu przygotowawczym. Przedstawione refleksje stanowi¹ próbê
wskazania najczêciej powtarzaj¹cych siê przyczyn orzekania wyroku uniewinniaj¹cego. Rozs¹dek, rzetelnoæ i przestrzeganie kodeksowych unormowañ powinny zwiêkszyæ efektywnoæ podejmowanych przez przedstawicieli organów
procesowych decyzji. Zaprezentowane przyk³ady sk³aniaj¹ do zastanowienia siê
nad b³êdami zdarzaj¹cymi siê w praktyce.
Uwiadomienie sobie przyczyn pope³nianych b³êdów mo¿e w znacznym
stopniu przyczyniæ siê do ich eliminacji. To za powinno doprowadziæ do sytuacji, w której uniewinnienie bêdzie s³uszne i zasadne.
Analiza literatury przedmiotu daje podstawy na sformu³owanie niniejszych
wniosków, które wydaj¹ siê byæ s³uszne, choæ zapewne niedoskona³e. Autorka
ma tak¿e wiadomoæ nie tylko potrzeby, ale i koniecznoci dalszego zg³êbiania
tego problemu, bowiem jest on niezwykle istotny na wielu p³aszczyznach ¿ycia
cz³owieka.
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