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Chyba każdy kojarzy słynny film „Brudny
Harry”, w którym tytułowy bohater, grany
przez Clinta Eastwooda, w bezpardonowy
sposób rozprawia się z przestępcami. To
dzieło zdobyło na tyle dużą popularność,
że „Brudny Harry” funkcjonuje w popkul-
turze jako symbol gliniarza, działającego
na granicy prawa, stawiającego skutecz-
ność w wymierzaniu sprawiedliwości zde-
cydowanie ponad przestrzeganiem prze-
pisów i procedur. Dziś w jego rolę w pol-
skich realiach wydaje się wcielać minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który
już w trakcie swojej poprzedniej kadencji
zapracował sobie na wizerunek bezwzględ-
nego szeryfa. Zarówno w retoryce, jak
i w podejmowanych inicjatywach legisla-
cyjnych wyraźnie widać, że dążenie do
wykrycia i ukarania sprawcy przestępstwa
jest dla niego, a tym samym dla instytucji,
którą kieruje, zdecydowanie ważniejsze
niż rygorystyczne trzymanie się zasad
praworządności i swobód obywatelskich.
Co jakiś czas słyszymy z ust ministra
i jego współpracowników, że trzeba za-
ostrzyć prawo karne, zwiększyć upraw-

nienia organów ścigania i bezlitośnie
ścigać przestępców. Jednym z efektów
takiego podejścia jest nowelizacja wpro-
wadzonej przez poprzedni rząd zasady,
zgodnie z którą niedopuszczalne było
przeprowadzanie i wykorzystywanie do-
wodów uzyskanych do celów postępowania
karnego za pomocą przestępstwa.

Sędzia arbitrem, nie stroną

W lipcu 2015 roku weszła w życie przy-
gotowana przez rząd PO-PSL gruntowna
reforma procedury karnej, której celem
była zmiana kształtu dotychczasowego
procesu karnego. Do tego czasu obowią-
zywał model mieszany, któremu bliżej
było do tzw. procesu inkwizycyjnego, czyli
takiego, w którym rola organu prowa-
dzącego postępowanie jest bardzo roz-
budowana. Postanowiono nieco zmody-
fikować kształt naszej procedury w kie-
runku tzw. procesu kontradyktoryjnego,
charakteryzującego się większą rolą ini-
cjatywy stron, a mniejszym zaangażowa-
niem sądu. W uzasadnieniu do projektu
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nowelizacji autorzy wskazywali, że po-
przedni model postępowania karnego jest
nieefektywny, charakteryzuje się nad-
mierną przewlekłością oraz niewystar-
czającą dbałością o swobody obywatelskie
(np. w kwestii długotrwałości stosowania
tymczasowego aresztowania). Przyczyn
takiego stanu rzeczy upatrywano m.in.
w nieprawidłowym rozłożeniu ciężaru od-
powiedzialności za proces, czy też w zbęd-
nym angażowaniu sędziów w czynności,

które mogłyby być wykonywane przez
strony. Teraz sąd, zamiast brać aktywny
udział w ustaleniu stanu faktycznego, ma
być bezstronnym arbitrem, który roz-
strzyga sprawę, bazując przede wszystkim
na dowodach dostarczanych przez spie-
rające się strony procesu. Wśród licznych
zmian w przepisach kodeksu postępowania
karnego rozszerzono między innymi moż-
liwość dostarczania przez strony dowodów
prywatnych (co jest logiczną konsekwencją
wprowadzenia zasady kontradyktoryjności). 

W związku z oddaniem stronom
uprawnień do pozyskiwania na własną
rękę dowodów, postanowiono w sposób
jasny uregulować budzącą ogromne kon-

trowersje kwestię możliwości wprowa-
dzania do procesu dowodów, które zostały
uzyskane z naruszeniem prawa. Przyjęto
zasadę, zgodnie z którą niedopuszczalne
jest przeprowadzenie i wykorzystanie do-
wodu uzyskanego do celów postępowania
karnego za pomocą przestępstwa. Przepis
ten wykluczyć miał m.in. możliwość in-
stalowania na zlecenie strony procesowej
podsłuchów czy dokonywania przeszu-
kania. Jednocześnie nie ograniczał on
możliwości przeprowadzania czynności
operacyjnych przez odpowiednie organy,
w ramach ustalonych w odpowiednich
ustawach uprawnień. Krótko mówiąc, od
tej pory wszelkie dowody zdobyte do
celów postępowania karnego w sposób
niezgodny z prawem nie mogły być brane
pod uwagę, nawet jeśli były jedynymi
w danej sprawie.

Zmiana z polityką w tle

Nie spodobało się to nowemu rządowi
tworzonemu przez Prawo i Sprawiedli-
wość. Przywołując stanowisko PiS warto
pamiętać również o politycznym kontek-
ście sporu o dopuszczalność korzystania
z nielegalnie zdobytych dowodów, czyli
o sprawie posłanki Sawickiej i późniejszym
skazaniu Mariusza Kamińskiego. To właś-
nie błędy proceduralne podczas przepro-
wadzenia czynności operacyjnych dopro-
wadziły do takiego wyniku całej sprawy.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji
kodeksu postępowania karnego autorstwa
obecnego rządu zasadniczo zgodzono się
z większością diagnoz zawartych w uza-
sadnieniu do projektu PO-PSL, takich jak
problem nadmiernego formalizmu, czy
też zbędnego angażowania sądu w sytua-
cjach, gdy dana czynność może być wy-
konana przez inne podmioty. Właściwie
jedyna polemika z poprzednią nowelizacją
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dotyczyła właśnie kwestii kontradykto-
ryjności postępowania. W ocenie autorów
uzasadnienia nowego projektu, zasada ta
jest ważna, ale nie powinna przesłaniać
dążenia do prawdy materialnej, która jest
nadrzędną zasadą postępowania karnego.
Należy zatem wrócić do mieszanego mo-
delu inkwizycyjno-kontradyktoryjnego,
zachowując część reform poprzedniego
rządu i modyfikując te, które w ocenie
autorów mogą utrudnić dojście do prawdy.
Zaproponowano między innymi wykre-
ślenie zakazu korzystania z nielegalnie
pozyskanych dowodów i uznanie dowodu
za niedopuszczalny tylko wtedy, gdy został
uzyskany w związku z pełnieniem przez
funkcjonariusza publicznego obowiązków
służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyś-
lnego spowodowania uszczerbku na zdro-
wiu lub pozbawienia wolności. Uzasad-
niając tę zmianę autorzy projektu ustawy
stwierdzili, że stary przepis zbyt wiele za-
kazuje, niezależnie od okoliczności uzys-
kania danego dowodu, podczas gdy każdy
taki przypadek powinno się rozpatrywać
indywidualnie, z uwzględnieniem wszyst-
kich aspektów sprawy, w oparciu o ogólnie
przyjęte zasady w dorobku orzecznictwa
i doktryny w perspektywie ostatnich kil-
kudziesięciu lat. Nowelizacja w zapropo-
nowanym przez rząd PiS-u kształcie oczy-
wiście została przyjęta i weszła w życie.

Owoce zatrutego drzewa

Na tym sprawa się jednak nie zakończyła.
Wmieszał się w nią bowiem Rzecznik
Praw Obywatelskich, który 6 maja złożył
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie zgodności z Konstytucją no-
wego brzmienia, regulującego dopusz-
czalność korzystania z nielegalnie zdo-
bytych dowodów. Według RPO dopusz-
czenie dowodów pozyskanych w wyniku

przestępstwa prowadzi do bardzo niebez-
piecznego założenia, że organy państwa,
które zobligowane się do działania w ra-
mach prawa i tylko na podstawie kompe-
tencji nadanych im przez prawo, mogą
w niektórych sytuacjach działać niezgodnie
z prawem. Taki stan rzeczy w ocenie
rzecznika narusza choćby zasadę zaufania
obywateli do państwa, a więc tym samym
uderza w podstawy państwa prawa. Wnio-
sek trafił do TK i czeka na rozpatrzenie.
Biorąc pod uwagę raczej dominujący do-
tychczas w doktrynie i orzecznictwie ne-
gatywny pogląd na temat dopuszczalności
korzystania z nielegalnie zdobytych do-
wodów, jest prawdopodobne, że Trybunał
uzna ten przepis za niezgodny z Konstytucją. 

Sama idea wprowadzenia zakazu ko-
rzystania z nielegalnie zdobytych dowodów
pochodzi z systemu prawnego USA. Jej
źródeł upatrywać należy w regule wyłą-
czenia dowodów (exclusionary rule) oraz
doktrynie „owoców zatrutego drzewa”
(fruit of the poisonous tree). Pierwsza
z nich wywodzi się z czwartej poprawki
do amerykańskiej konstytucji, która za-
kazywała dokonywania przez policję

3

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 7 (73)/2016, 6 lipca–2 sierpnia 2016 www.nowakonfederacja.pl

Przywołując stanowisko Pis

warto pamiętać również

o politycznym kontekście

sporu o dopuszczalność

korzystania z nielegalnie

zdobytych dowodów, czyli

o sprawie posłanki sawickiej

i późniejszym skazaniu

mariusza Kamińskiego



 bezpodstawnych przeszukań i konfiskat.
Zdobyte w ich wyniku dowody nie mogą
zostać dopuszczone do procesu. Natomiast
doktryna „owoców zatrutego drzewa” do-
tyczy metaforycznie określonej sytuacji,
w której organ postępowania korzysta
z dowodów zdobytych w wyniku działania
niezgodnego z prawem. Określenie to zos-
tało po raz pierwszy użyte w 1939 roku
przez sędziego Felixa Frankfurtera w spra-
wie Nardone v. United States. Dziś zasada
wyłączenia nielegalnie zdobytych dowo-
dów jest powszechnie stosowana w USA.

Nie znaczy to jednak, że wszyscy ją ak-
ceptują. Doktryna ta jest bowiem jednym
z wielu przykładów rozwiązań trudnych,
granicznych zagadnień prawa, które z is-
toty swej zawsze budzić będą kontrowersje.
I podobnie jak przy innych tego typu te-
matach, zarówno zwolennicy, jak i prze-
ciwnicy danego rozwiązania mają solidne
argumenty. Z jednej strony wytaczane są
bowiem ciężkie działa w postaci koniecz-
ności ochrony praworządności, tak jak
we wspomnianym wniosku RPO, który

podnosi, że niedopuszczalne jest, byśmy
godzili się na to, żeby prawo pozwalało
na niezgodne z prawem działania organów
państwa. Dopuszczenie nielegalnych do-
wodów stwarza ogromne możliwości nad-
użyć i spore zagrożenie dla naszej wolności
i prywatności. Z drugiej jednak strony,
przeciwnicy doktryny owoców zatrutego
drzewa wskazują, że owszem, praworząd-
ność i swobody obywatelskie są ważne,
ale nie zapominajmy o tym, że najważ-
niejszym celem postępowania karnego
jest ochrona pokrzywdzonego i ukaranie
sprawcy, dlatego należy do tego dążyć
niemalże wszelkimi środkami, również
korzystając z nielegalnych dowodów. Sam
fakt zdobycia danego dowodu w nielegalny
sposób nie powoduje przecież, że ów do-
wód jest nieprawdziwy.

Przeciw skrajnościom

Tu potrzeba kompromisu, twarde przyjęcie
jednego z dwóch skrajnych stanowisk (re-
prezentowanych w naszych realiach przez
rząd PiS i RPO) rodzi bowiem wskazane
wyżej niebezpieczeństwa. Dla zachowania
zasad praworządności i logiki systemu
prawnego musimy oczywiście przyjąć
ogólną zasadę zakazu korzystania z nie-
legalnie zdobytych dowodów, wychodząc
z założenia, że organy państwa nie mogą
działać niezgodnie z prawem. Zgodnie
jednak ze słynnym powiedzeniem, że wy-
jątek potwierdza regułę, należałoby do-
kładnie zastanowić się nad wprowadze-
niem uzasadnionych wyjątków również
od tej reguły. Przede wszystkim wzorem
USA powinniśmy sformułować klauzulę
dobrej wiary, która mogłaby polegać na
tym, że nie jest podstawą do odrzucenia
danego dowodu sam fakt złamania przez
organy ścigania jakichś procedur, jeśli do
ich przekroczenia doszło w sposób nieza-
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mierzony albo w błahych sprawach (jak
np. biurokratyczne omyłki). Należałoby
również rozważyć kwestię dopuszczalności
nielegalnie zdobytych dowodów w przy-
padku najpoważniejszych przestępstw.
Mogłaby tu bowiem znaleźć zastosowanie
znana w prawie karnym instytucja tzw.
kontratypu stanu wyższej konieczności,
który wyłącza bezprawność danego czynu
zabronionego w sytuacji, gdy został on
dokonany w celu ratowania wyższego
dobra. I wreszcie, nie można rozpatrywać
zagadnienia dopuszczalności owoców za-
trutego drzewa bez odpowiedniego ure-

gulowania uprawnień organów ścigania.
Jeśli będą one zbyt szerokie, to wtedy
doktryna ta stanie się bezprzedmiotowa,
bo służby będą mogły praktycznie wszyst-
ko, a jeśli zbyt wąskie, to wtedy wzrośnie
siła jej przeciwników.

Takie albo zbliżone do nich rozwią-
zania byłyby optymalnym wyjściem z tego
trudnego sporu. Obawiam się jednak, że
podobnie jak w innych kontrowersyjnych
tematach, do tego nie dojdzie, bo klimat
toczonych w naszym życiu publicznym
dyskusji zdecydowanie nie sprzyja mery-
torycznym refleksjom.
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