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Roman Zdybel 1

Determinanty kształtujące poDstawowe 
ustawowe pojęcia, istotę i znaczenie DowoDów 

procesowych w postępowaniu karnym 
i jurysDykcyjnym. eliminacyjne DowoDowe 
baDanie (przesiewowe) osób poDejrzanych 

wytypowanych w ramach realizacji czynności 
określonych regulacją prawną art. 192a 

koDeksu postępowania karnego

Prawo dowodowe w syntetycznej definicji to ogół skodyfikowanych norm 
prawa karnego (prawa policyjnego) regulujących zasady typowania, uzy-
skiwania, przeprowadzenia i ocenę dowodów przez organy procesowe 2. 
Przeprowadzanie i uzyskiwanie dowodów następuje z osobowych i rzeczo-
wych środków dowodowych, opinii (ekspertyz) kryminalistycznych z wy-
korzystaniem śladów GSR oraz lokowania stacji przekaźnikowych BTS, 
dokumentów, eksperymentu procesowego, wizji lokalnej, okazania, wyty-
powanych i realizowanych w trakcie czynności procesowych, oraz ze źródeł 
dowodowych ustalonych i uzyskiwanych w trakcie realizacji czynności 
pozaprocesowych (operacyjno-rozpoznawczych, rozpoznania posesyjnego, 

1  Dr n. prawn. Roman Zdybel — stopień uzyskany w wyniku obronionej 
w 2002 r. pracy z nowatorskich metod wykrywczych przestępczości kryminalnej 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 r. za-
trudniony na etacie starszego wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Autor 32 recenzowanych i punktowanych 
przez MNiSzW prac z dziedziny prawa karnego procesowego, kryminalistyki, 
administracyjnego, policyjnego, handlowego, samorządu terytorialnego, celne-
go i wspólnotowego. Autor specjalizuje się w prawie karnym, dowodowym (mo-
nografia pt. Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego, Warszawa 
2016, ss. 493), łącząc bogate doświadczenia pracy w organach ochrony prawnej 
z wymogami aktywności naukowej. Ceniony przez studentów wykładowca (opi-
nia na podstawie Karty Oceny Nauczyciela Akademickiego stanowiącej załącznik 
do Uchwały nr 13/2013 Senatu).

   Adres do korespondencji: <stosunki@pwsw.eu>.
2  K. Witkowska, Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne, Warszawa 

2013, s. 20.
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prostych form pracy operacyjnej) ustawowo umocowanych organów ści-
gania, a także zalegalizowanych czynności pozaprocesowych w statusie 
dowodu w wyniku uprzedniej lub następczej zgody sądu w formie kontroli 
operacyjnej podsłuchów telefonicznych, kontroli treści korespondencji, 
przesyłek i zakupu kontrolowanego.

Prawo karne formalne nie definiuje wprost pojęcia dowodu. Posiłkowe 
desygnaty określające instytucję dowodu należy wyprowadzić z regulacji 
art. 75 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego 3. Zgodnie z tą defi-
nicją jako „dowód” w warstwie informacyjnej należy dopuścić wszystko, 
co „może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy”, a nie jest sprzeczne z pra-
wem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świad-
ków, w tym incognito, wyjaśnienia podejrzanych, opinie biegłych po do-
puszczeniu przez sąd w postępowaniu jurysdykcyjnym, dowody cyfrowe 
pochodzące z urządzeń elektronicznych komputerów osobistych, telefonów 
komórkowych, tabletów, smartfonów, których zabezpieczenie ze względu 
na swoją szczególną formę informacyjną niezbędną dla wyjaśnienia praw-
dy obiektywnej ma znaczenie zarówno dla wstępnego postępowania, jak 
i jurysdykcyjnego przed sądem, oględziny na miejscu trafnie wytypowa-
nego zdarzenia jako procesowa i kryminalistyczna czynność niepowtarzal-
na realizowana w trybie art. 308 kodeksu postępowania karnego 4 w celu 
zabezpieczenia z wytypowanych nośników śladów materialnych i niema-
terialnych jako materiału badawczego zarządzanych przez organ proceso-
wy ekspertyz kryminalistycznych. Dowody uzyskane z osobowych źródeł 
powinny być systematycznie weryfikowane dowodami z dokumentów oraz 
pozostałymi czynnościami procesowymi (okazaniem, wizją lokalną, ekspe-
rymentem procesowym w celu wykluczenia konfabulacji oraz ewentualnej 
presji organów ścigania). Na zasadzie negatywnych przesłanek kodeks po-
stępowania karnego w licznych rozsianych regulacjach w tej gałęzi prawa 
wprowadza do obrotu pojęcie „przedmiot dowodu”, którego też ustawo-
dawca nie definiuje. W myśl regulacji art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k. oddala się 
„wniosek dowodowy”, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, nie 

3  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego, 
tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 23. Nowelizacja wprowadzona w 2016 r. do obrotu 
prawnego prawa karnego formalnego zmieniła filozofię prowadzenia procesu kar-
nego na rzecz przywrócenia pełnej aktywności sądu (zasada odwróconej kontra-
dyktoryjności) w dążeniu do ustalenia prawdziwego stanu rzeczy (dowodowego 
wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy) niezbędnych do orzecze-
nia przez sąd w prawomocnym wyroku o winie i karze względnie uniewinnie-
nia oskarżonego oraz wprowadziła rozszerzony katalog dowodów (z tzw. owoców 
z zatrutego drzewa) przez zmianę art. 168a, w którym dowodu nie można uznać 
za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z narusze-
niem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym 
mowa w art. 1, chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez 
funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku zabójstwa, 
umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności 
(DzU z 2016 r., poz. 1749) — stan prawny na dzień 27 października 2016 r.

4  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego, DzU z 1997 r., 
nr 89, poz. 555 z późn. zm. (dalej: k.p.k.). 
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ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgod-
nie z twierdzeniem wnioskodawcy. Zaznaczyć należy, że sąd w postępowa-
niu jurysdykcyjnym nie może dowolnie oddalić złożonego przez strony ra-
cjonalnego wniosku dowodowego w argumentacji wydanego zaskarżalnego 
postanowienia, że inne dowody wykazały przeciwstawność tego, co ma zo-
stać udowodnione, oraz zmierza pośrednio lub bezpośrednio do podważe-
nia tezy dowodowej, na podstawie której prokurator zbudował popieraną 
wizję aktu oskarżenia, względnie nie wytrzymują one konfrontacji ciężaru 
dowodu (onus probandi) przedstawionej przez oskarżonego lub ustanowio-
nego obrońcę. W ramach obowiązującej procedury karnej dopuszczalnym 
przedmiotem dowodzenia z warstwy informacyjnej dowodu procesowego 
mogą być wszelkie okoliczności „istotne” dla rozstrzygnięcia danej sprawy. 
Ocena desygnatów „istotności” i niezbędności dowodu dla rozstrzygnięcia 
sprawy należy w prerogatywach do niezawisłego sądu w ramach swobod-
nej oceny dowodów (doświadczenia). W dalszej analizie pojęcia dowodu 
należy wskazać, że sąd w przedmiocie oceny „wartości dowodu” w zakre-
sie jego oddalenia lub uwzględnienia winien dokonywać weryfikacji cało-
kształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego z uwzględnieniem 
szerokiego kontekstu sytuacyjnego zdarzenia wyczerpującego znamiona 
czynu zabronionego określonego sankcyjną normą prawną w czasie jej 
obowiązywania.

Cele dowodowego postępowania karnego określone w art. 2 § 1 
pkt 2 k.p.k. zostały sprowadzone do „trafnego zastosowania środków 
przewidzianych w prawie karnym”. Ustawodawca również nie zdefiniował 
tego pojęcia, nie wskazał, co należy rozumieć „przez trafność zastosowania 
w procedurze karnej środków”. Należy tylko a contrario domniemywać, 
że chodzi tu o procesową weryfikację zgodnie z zasadami prawdy mate-
rialnej, obiektywności i bezstronności zebranego materiału dowodowego 
po stronie dowodzenia sprawstwa zarzucanego podejrzanemu (oskarżo-
nemu) czynu. Punktem wyjścia do dalszej analizy problematyki określa-
jących desygnatów pojęcia i znaczenia „dowodu w postępowaniu procesie 
karnym” jest regulacja prawna art. 2 § 2 k.p.k. 5, która stwierdza, że pod-
stawą wszelkich rozstrzygnięć powinne „stanowić prawdziwe ustalenia fak-
tyczne”. Na gruncie tej definicji powstaje zasadnicza wątpliwość, co należy 
rozumieć przez pojęcie i znaczenie „prawdziwych ustaleń faktycznych” jako 
warunku koniecznego do wdrożenia przez organ ścigania (ochrony praw-
nej) decyzyjnego procesu zmierzającego do wykonania celów postępowania 
karnego określonych w art. 2 § 1 ust. 1–4 k.p.k. W szczególności, na jakim 
polu oraz przy zastosowaniu jakich zasad w ramach realizacji ustawo-
wych prerogatyw i celów postępowania karnego mają zostać dokonane 
owe „prawdziwe ustalenia faktyczne”? W literaturze przedmiotu trudno 
się doszukać analizy naukowej tego pojęcia, które głównie zostaje zawężo-
ne do przepisywania zamiennych ustawowych pojęć terminu „dowód” lub 

5  Ustawa nowelizująca kodeks postępowania karnego, stan prawny 
na 27 października 2016 r., DzU z 2016 r., poz. 1749.
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stanowisk innych autorów 6. Ustawodawca w procesie tworzenia czytelnych 
i spójnych norm prawnych również nie zdefiniował istotnego dla prakty-
ki pojęcia dowodu. Prawdziwe ustalenia faktyczne w typowaniu zarówno 
źródeł dowodowych, jak i zasad przeprowadzania dowodów procesowych 
w ramach wstępnego postępowania karnego mogą być realizowane kumu-
latywnie lub rozłącznie w drodze ustawowych klauzulowanych czynności 
(pozaprocesowych) operacyjno-rozpoznawczych i czynności procesowych 
określonych działem V k.p.k.

Bez wątpienia ustawowy cel, jaki w prerogatywach organów prowa-
dzących postępowanie (art. 4 k.p.k.) został zakreślony regulacją art. 2 
§ 2 k.p.k., zmierza w kierunku procesowego „ustalenia prawdziwych 
ustaleń faktycznych” legitymizujących sąd w prerogatywach ustawowych 
do wyrokowania oraz podjęcia pozostałych decyzji stanowiących podsta-
wę dowodową wdrożenia wszelkich rozstrzygnięć. Zgodzić się zatem na-
leży z tezą, że wiodącą dyrektywą dla wstępnego postępowania karnego 
do realizacji norm prawa karnego jest stworzenie optymalnych warunków 
do osiągnięcia głównego celu procesu (wykrycia prawdy materialnej). 

Wykazywanie więc, że dyrektywa zawarta w art. 2 § 2 k.p.k. dla postę-
powania karnego zakreśla tylko granicę społecznych zachowań uwarunko-
wanych normami etycznymi, moralnymi i cywilizacyjnymi 7 bez wyjaśnie-
nia osnowy ustawowego obowiązku dokonywania w postępowaniu karnym 
„prawdziwych ustaleń faktycznych”, jest zawężeniem problemu. Zatem 
w toku realizacji celów i zadań wstępnego (etapowego) postępowania przy-
gotowawczego wdrażane są intensywne i planowe czynności w prawnych 
formach działania organów ścigania przygotowujących w zweryfikowanych 
materiałach procesowych od strony „dowodowej” sprawę karną do jurys-
dykcyjnego rozpoznania przez sąd 8. Z przedstawionej syntetycznej definicji 
wyraźnie wynika, że przez „prawdziwe ustalenia faktyczne” należy rozu-
mieć „ogół czynności organów ścigania przygotowujących sprawę karną” 9. 
Organy ścigania legitymowane są ustawowo do prowadzenia wstępnego 
postępowania przygotowawczego, w ramach którego są materializowane 
zarówno czynności pozaprocesowe (operacyjno-rozpoznawcze), jak i pro-
cesowe. Ten dualizm czynności jest możliwy wyłącznie do prowadzenia 
na wstępnym etapie postępowania karnego i służy:

 — ustaleniu prawdziwych faktów stanowiących podstawę do wykrycia 
prawdy materialnej (obiektywnej);
 — zebraniu na użytek i ocenę sądu materiału dowodowego do jego wery-
fikacji pod względem wartości procesowej przez zastosowanie zasady 
odwróconej kontradyktoryjności.

6  K. Witkowska, Oględziny…, wyd. cyt., s. 18.
7  P. Kruszyński (red.), Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2004, 

s. 93.
8  R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009, 

s. 19–20.
9  Tamże.
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Zatem w rozwinięciu determinantów kształtujących w obrocie pra-
wa karnego pojęcie i znaczenie dowodu w regulacji prawnej art. 2 
§ 2 k.p.k. można wyodrębnić dwie fazy postępowania:

 — fazę etapowego postępowania przygotowawczego prowadzonego przez 
wyprofilowane ustawowo organy ścigania;
 — fazę oddania sprawy pod sąd, postępowanie jurysdykcyjne nakierun-
kowane na bezstronną weryfikację dowodową wizji aktu oskarżenia.
Dla bytu prawnego wdrożenia i zamknięcia fazy dowodowej postępowa-

nia karnego niezbędne jest wdrożenie następujących czynności:
 — Zgodnie z dyspozycją art. 313 § 1 k.p.k. wydanie podejrzanemu posta-
nowienia o przedstawieniu zarzutów, „jeżeli dane istniejące w chwili 
wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostateczne 
podejrzenie”, że czyn popełniła określona osoba. Względnie wykonania 
tej czynności w trybie art. 308 § 2 k.p.k. w wypadkach niecierpiących 
zwłoki, w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować zatarcie 
„śladów i dowodów przestępstwa”.
 — Zamknięcie śledztwa (dochodzenia) na podstawie art. 321 § 1 w zw. 
z art. 325a k.p.k. w okolicznościach końcowego zaznajomienia podej-
rzanego lub jego obrońcy z materiałami postępowania w celu umoż-
liwienia składania wniosków dowodowych konkretyzujących zebrany 
materiał dowodowy oraz konstrukcji linii obrony.
Należy zwrócić uwagę, że zarówno w treści art. 313 § 1, art. 308 § 2, jak 

i art. 321 § 1 w zw. z art. 325a k.p.k. ustawodawca nie posługuje się jednolitą 
i spójną terminologią pojęcia „dowód”, a na określenie tej instytucji wprowa-
dza do obrotu prawnego wieloznaczne pojęcia i znaczenia w postaci „dane”, 
„ślady i dowody przestępstwa”, „materiały”. Na kanwie tych rozbieżnych i nie-
ostrych pojęć określających dowód w praktyce organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości powstaje wiele wątpliwości. W szczególności, czy w etymo-
logicznym znaczeniu „danych” i „materiałów” mieści się pojęcie uzyskanych 
i zweryfikowanych „materiałów” z czynności pozaprocesowych (operacyjno-
-rozpoznawczych), skoro w obiegowym pojęciu i praktyce organów ścigania 
„dają one podstawę” w świetle art. 303 k.p.k. do wszczęcia i prowadzenia 
postępowania przygotowawczego (przekazania materiałów z czynności reali-
zowanych przez policję kryminalną w ramach prowadzonego rozpracowania 
operacyjnego do wszczęcia postępowania karnego przez struktury dochodze-
niowo-śledcze policji, a nawet śledztwa z art. 307 § 5 k.p.k.).

Nadal w statystycznej rozłącznej od prokuratorskiej ewidencji policyjnej 
zakończonych postępowań karnych na drukach Stm w oddzielnej pozycji 
obligatoryjnie wskazuje się postawę wszczęcia postępowania oraz aktywno-
ści policji kryminalnej (wyraźnie eksponując materiały operacyjne) 10. W tych 
okolicznościach pod pojęciem „zachodzenia uzasadnionego podejrzenia 

10  Decyzja nr 125 komendanta głównego Policji z 5 kwietnia 2013 r. w sprawie 
funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Dz. Urz. KGP z 2013 r., 
poz. 28 z późn. zm.; zob. także R. Zdybel, Policyjna statystyka wykrywalności 
w planowaniu i dyslokacji służb oraz neutralizacji przestępczości pospolitej. Anali-
za stanu prawnego w kontekście umocowania pozakonstytucyjnych źródeł prawa 
systemu „TEMIDA”, „Prokurator” 2010, nr 4 (44), „Prokurator” 2011, nr 1 (45).
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popełnienia przestępstwa” należy rozumieć także materiały operacyjne uzy-
skane, gromadzone, weryfikowane i analizowane przez powołanego konsul-
tanta lub w trybie nadzoru służbowego w toku realizacji ustawowego upo-
ważnienia przez policję kryminalną. Niezrozumiałe jest w dalszej analizie 
desygnatów określających pojęcie i znaczenie dowodu, użyte przez ustawo-
dawcę w art. 308 § 2 k.p.k. przedstawienie podejrzanemu po stronie podstaw 
czynności procesowej w sytuacjach niecierpiących zwłoki do protokołu treści 
zarzutów na podstawie materiału ze „śladów i dowodów przestępstwa”. 

Ustawodawca wbrew zasadom kryminalistyki i prawa dowodowego okre-
śla zabezpieczony na miejscu trafnie wytypowanego zdarzenia „przedwcześ-
nie” w tej wstępnej fazie czynności procesowych wytypowany z nośnika nie-
kiedy wyłącznie intuicyjnie lub przy użyciu środków chemicznych argento-
ratu, ninhydryny, proszku ferromagnetycznego itp. „ślad kryminalistyczny, 
nadając mu cechy śladu sprawstwa i dowodu”. Ślad kryminalistyczny za-
bezpieczony z wytypowanego i ujawnionego nośnika (podłoża) jest jedynie 
„materiałem badawczym (śladem obecności nośnika)” do momentu wy-
dania opinii, że jest to „środek dowodowy” nieprzesądzający o sprawstwie 
zarzucanego podejrzanemu czynu. Kwalifikowanie tak określonego śladu 
kryminalistycznego, nadając mu na tym etapie czynności niecierpiących 
zwłoki cechy „dowodu” bez wykonania ekspertyzy (opinii) przez biegłego 
stwierdzającej, czy jest to „środek dowodowy” oraz „cechy sprawstwa” bez 
wzmocnienia i zweryfikowania materiałem procesowym jest posunięciem 
wysoce kontrowersyjnym. Zatem, dokonując analizy determinantów „do-
wodu procesowego” w takim rozumieniu problematyki, należy wskazać, 
że na pojęcie i znaczenie środka dowodowego, który określa się na pod-
stawie pisemnej opinii biegłego, składa się „odkodowana” warstwa infor-
macyjna materiału badawczego śladu kryminalistycznego zabezpieczonego 
z wytypowanego lub ujawnionego środkami chemicznymi nośnika. Skoro 
ustawowym wymogiem postępowania karnego (dochodzenia lub śledztwa, 
względnie czynności realizowanych w trybie art. 308 k.p.k.) jest zebranie 
i weryfikacja materiału na użytek sądu 11,to z istoty tych procesowych czyn-
ności wyraźnie wynika, że winien to być „materiał dowodowy”, a nie „dane” 
czy bliżej nieokreślone „materiały”. 

Take pojęcie i znaczenia dowodu procesowego należy wyprowadzić 
z normy art. 174 k.p.k., który stanowi, że „dowodu z wyjaśnień osobo-
wych źródeł dowodowych oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno 
zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych”. Obowiązek 
spisania protokołu wynika z enumeratywnie wymienionych czynności pro-
cesowych określonych regulacją art. 143 § 1 ust. 1–11 k.p.k. Zatem sam 
fakt wdrożenia i wykonania czynności w formie protokolarnej przez or-
gan procesowy z osobowych źródeł dowodowych nadaje tym czynnościom 
z mocy prawa wymiar i ciężar gatunkowy „dowodu procesowego” 12. Inne 

11  S. Stachowiak, Zadania i funkcje postępowania przygotowawczego w no-
wym kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo”1998, nr 1, s. 6–7.

12  N. Tuła, Pojęcie i podział dowodów w świetle czynności procesowo-kry-
minalistycznej, jaką jest sądowo-lekarska sekcja zwłok ludzkich, <http://www.
edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/pojecie-i-podzial-



134 Omówienia Nr 3(123)

czynności prowadzone bez formy określonej przez prawo karne formalne 
i legitymacji procesowej organu są wyłącznie materiałami pozaproceso-
wymi, które jak w przypadku materiałów z czynności operacyjno-rozpo-
znawczych, względnie kontroli operacyjnej, mogą w wyniku przetworzenia 
zgodnie z zasadami prawa dowodowego określonych w dziale V k.p.k. lub 
konwalidacji sądowej uprzedniej lub następczej uzyskać status „dowodu 
procesowego”. W kontekście analizy „desygnatów dowodu”, w ówczes-
nym kontradyktoryjnym procesie karnym należy przytoczyć wprowadzony 
do obrotu prawnego nowelą z 2013 r. w art. 168a k.p.k. wyraźny zakaz 
przeprowadzania i wykorzystywania dowodu uzyskanego do celów postę-
powania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym była mowa 
w art. 1 § 1 kodeksu karnego 13. Swoisty kaganiec dowodowy nałożony 
tą nowelizacją nie pozwalał w pełni wykorzystać potencjału dowodowego 
w dochodzeniu do prawdy obiektywnej, w tym warstwy informacyjnej do-
wodów z tzw. zatrutego drzewa, sprowadzając sąd do roli pasywnego ar-
bitra. Podstawowym wiodącym celem każdego postępowania karnego jest 
wykrycie prawdy materialnej, opierając się na prawdziwych określonych 
ustawą karno-procesową przesłankach i kryteriach ustaleń faktycznych, 
które to dokonywane są na podstawie dowodów 14.

W poddanym analizie art. 2 § 2 k.p.k. ustawodawca określił zakres pola 
dowodowego, stwierdzając, że: „Podstawą wszelkich rozstrzygnięć powinne 
stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne”, natomiast w art. 92 k.p.k. wy-
kazał, że „podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczno-
ści ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnię-
cia”. Oba stwierdzenia, czyli „prawdziwe ustalenia faktyczne” i „okoliczno-
ści mające znaczenie dla rozstrzygnięcia”, mogą odnosić się, na co często 
powołuje się prokuratura w zarzutach apelacji, także do ustaleń dokona-
nych w toku klauzulowanych czynności pozaprocesowych (operacyjno-roz-
poznawczych), zważywszy na fakt, że materiał ten może być weryfikowany 
pod względem prawdziwości tylko przez powołanego konsultanta 15 i jed-
nocześnie „stanowi podstawę do wszczęcia postępowania karnego”. Skoro 
tak, to w ocenie prokuratury wniesienie apelacji celem poddania wyroku 

-dowodow-w-swietle-czynnosci-procesowo-kryminalistycznej-jaka-jest-sadowo-
-lekarska-sekcja-zwlok-ludzkich/login/przypomnij.html>, dostęp: 12 czerwca 
2015 r.

13  Ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2013 r., poz. 1247.

14  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007, 
s. 444.

15  Kasacja Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie z 4 stycznia 2011 r., 
sygn. Ap II K 22/10, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, II Wydział Kar-
ny z 23 września 2010 r., sygn. II Aka 58/2010 z argumentacją: „W tym miejscu 
zaznaczyć należy, że przedstawiona przez oskarżyciela publicznego w pisemnej 
apelacji argumentacja na poparcie forsowanej tezy, wskazującej na prawną moż-
liwość wykorzystania w procesie karnym zalegającego w niniejszej sprawie ma-
teriału niejawnego (bez jego przetworzenia na materiał procesowy — dopisek RZ) 
zachowuje swoją aktualność”, s. 39 uzasadnienia kasacji.
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kontroli instancyjnej z powodu „rzekomej obrazy prawa dowodowego” 
przez sąd pierwszej instancji jest w pełni zasadne. Taka nadinterpretacja 
pojęcia i znaczenia dowodu podważa regulację ustawową określoną w pra-
wie karnym formalnym i wprowadza do obrotu prawnego niebezpieczną 
tezę, że „dowodem procesowym” mogą być materiały z czynności opera-
cyjnych bez ich koniecznej weryfikacji (transformacji procesowej) zgodnie 
z zasadami prawa dowodowego.

Brak pragmatycznej konsekwencji ustawodawcy w ujednoliceniu 
ustalenia desygnatów procesowego znaczenia „dowodu” przez używanie 
sformułowań nieostrych, niespójnych i wieloznacznych powoduje dalsze 
perturbacje w zrozumieniu określenia, co należy rozumieć przez pojęcie 
„prawdziwych ustaleń faktycznych” w procesie karnym. W literaturze 
przedmiotu oraz judykaturze prezentowany jest pogląd (teza), że uży-
ty przez ustawodawcę zwrot odnosi się do istoty przeprowadzenia przez 
organy procesowe „rzetelnego procesu karnego” obligowanego standar-
dami demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej 16), prawa wspólnotowego i międzynarodowego 17. W noweli 
z 2013 r. art. 2 § 1 k.p.k. w przedmiocie osiągnięcia celów postępowa-
nia karnego nadano nowe brzmienie: „aby sprawca przestępstwa został 
wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba, której nie 
udowodniono winy, nie ponosiła tej odpowiedzialności”. Oczywiście taki 
ustawowy wyłącznie „życzeniowy” zapis ma mobilizować organy ścigania 
(Policję do większej niż do tej pory aktywności wykrywczej, szczególnie gdy 
w chwili zdarzenia sprawca nie jest znany, a poziom wykrywalności prze-
ciwko mieniu nie jest zadowalający).

W przytoczonych regulacjach prawnych dotyczących pojęcia i znaczenia 
„dowodu” brak jest bezpośredniego odwołania się do zasad prawa dowodowe-
go. Poprawnie poddane analizie regulacje prawne winny brzmieć: podstawą 
wszelkich rozstrzygnięć powinne stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne, 
co należy w wykładni logicznej interpretować po stronie wykonania nakazu 
ustawowego nałożonego na organy ochrony prawnej bezstronnego groma-
dzenia i weryfikowania materiału dowodowego (art. 2 § 2 k.p.k.), natomiast 
„podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt dowodów procesowych 
ujawnionych i zweryfikowanych w postępowaniu jurysdykcyjnym, mających 
znaczenie dla rozstrzygnięcia” (art. 92 k.p.k.). Podobnym mankamentem 
dotknięty jest art. 5 § 2 k.p.k. w brzmieniu: „Niedające się usunąć wątpli-
wości (chyba dowodowe — dopisek RZ) rozstrzyga sąd na korzyść oskar-
żonego” (zasada in dubio pro reo). Nowela kodeksu postępowania karnego 
z 2016 r. umożliwia sądowi wprowadzenia tej zasady w postępowaniu ju-
rysdykcyjnym tylko w okolicznościach wyczerpania dostępnych możliwości 
dowodowych z aktywną inicjatywą (synchronizacją zamierzeń w dochodzeniu 
do prawdy obiektywnej) nie tylko stron procesowych, lecz także samego sądu.

16  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997 r., 
nr 78, poz. 483.

17  J Gajewski, I.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Ko-
mentarz, t. 1, Kraków 2003, s. 35.
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Nie można, jak chce obecnie ustawodawca, zastępować ugruntowaną 
w obrocie prawnym i praktyce organów ochrony prawnej terminologię „do-
wody procesowe” wyrazami „prawdziwe ustalenia faktyczne”, „całokształt 
okoliczności”, „niedające się usunąć wątpliwości”, ponieważ wprowadza 
to kolejną niebezpieczną nadinterpretację prawa w procesie odwróconej 
zasady kontradyktoryjności oraz w czynnościach prowadzonych przez 
organy ścigania w postępowaniu karnym. Zarówno organy ścigania, jak 
i sąd nie mogą z góry przesądzać o wartości procesowej dowodu, który 
podlega w swoistej walce stron na argumenty dowodowe permanentnej 
weryfikacji na rozprawie głównej. Taka nieostra regulacja ustawodawcy 
określająca desygnaty dowodu może rodzić dalsze zdziwienie, bowiem 
poddane analizie pod kątem poprawności prawa dowodowego czynności 
są umiejscowione w dziale IV k.p.k. noszącym tytuł Czynności procesowe. 
Zgodzić należy się z poglądem, że istotą poznania rzeczywistości, z któ-
rą prawo karne wiąże określone skutki i następstwa (faktu zaistnienia 
przestępstwa), jest dążenie do obiektywnego odtworzenia (rekonstrukcji) 
za pomocą „dowodów procesowych” i materializacji zasad prawdy mate-
rialnej, ważnych dla związanych z nimi konsekwencji prawnokarnych 18. 
Podstawowym desygnatem „dowodu procesowego” jest jego zweryfikowa-
ny zgodnie z zasadami prawdy materialnej, obiektywności i bezstronno-
ści nośnik informacyjny o przebiegu zdarzenia, skutkach i następstwach, 
warunkujących udowodnienie ponad wszelką wątpliwość podejrzanemu 
(oskarżonemu) sprawstwa zarzucanego czynu oraz orzeczenie o winie i ka-
rze, względnie jego uniewinnienie.

Bezpośrednim środkiem do realizacji tak postawionych celów przez 
ustawodawcę przed organami procesowymi (ścigania i wymiaru sprawied-
liwości) jest zebranie i zweryfikowanie „dowodów procesowych”. Przedmiot 
procesu wykrywczego wdrożonego w fazie wstępnej postępowania karne-
go jest zaledwie „uprawdopodobnieniem sprawstwa zarzucanego czynu”, 
natomiast proces udowadniania winy oraz rozstrzygnięć o ewentualnej 
sankcji karnej oparty jest na analizie, weryfikacji i ocenie wiarygodności 
niebudzących wątpliwości „dowodów” mających istotne znaczenie dla bytu 
sprawy w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądem.

Zatem, jakiej procedurze weryfikacyjnej ma zostać poddany „dowód”, 
aby spełnił kryteria „dowodu procesowego”?

Podstawą prawno-faktyczną weryfikacji „dowodu procesowego” jest ze-
spól zintegrowanych przepisów prawnych wprowadzonych do obrotu dzia-
łem V k.p.k., regulujących zasady poszukiwania, zbierania, przeprowadza-
nia, zabezpieczania i weryfikację dowodów w ściśle określonych prawnych 
formach działania organów procesowych 19.

Dla pełnego wyjaśnienia przedstawionej definicji niezbędne jest wykaza-
nie, „że proces poszukiwania i zbierania informacji o źródłach dowodowych 
(osobowych, rzeczowych)”, czego niekiedy nie dostrzega się w literaturze 
przedmiotu, nie jest wyłączną domeną czynności procesowych. Istotne, 

18  K. Witkowska, Oględziny…, wyd. cyt., s. 20.
19  S. Kalinowski, Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979, s. 156.
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a niekiedy rozstrzygające znaczenie w pozyskiwaniu istotnych dla bytu 
wykrywczego postępowania karnego (szczególnie śledztw zawiłych o znacz-
nym ciężarze gatunkowym, wielowątkowym o zasięgu transgranicznym 
i globalnym o znacznej skali profesjonalizacji) mają informacje o źródłach 
dowodowych do procesowego wykorzystania uzyskane i zweryfikowane 
w toku czynności (pozaprocesowych) operacyjno-rozpoznawczych. Czyn-
ności te sukcesywnie i równolegle wdrażane w ramach aktywnej realiza-
cji celów i założeń „funkcji wykrywczej” wstępnego postępowania karnego 
przez ich odzwierciedlenie oraz bieżącą aktualizację zadaniową w planach 
śledztw dają o wiele większe możliwości organom ścigania merytorycznego 
zakończenia sprawy. W trakcie realizacji czynności procesowych, zarówno 
na wstępnym etapie postępowania karnego, jak i jurysdykcyjnego przed 
sądem, głównie w wyniku rozwoju przedmiotowo-podmiotowego sprawy 
i aktywności stron procesowych, dochodzi w realizacji odwróconej zasa-
dy kontradyktoryjnego procesu do ujawnienia nieznanych uprzednio „in-
formacji o źródłach dowodowych” oraz o samych „dowodach”. Taki stan 
rzeczy wskazuje i dowodzi, że postępowanie prowadzone przez organy 
ścigania w polu dowodowym zostało przeprowadzone w sposób nieprofe-
sjonalny z naruszeniem wymogów prawnych określonych w art. 2 k.p.k., 
a sam wyrok został wydany z obrazą prawa dowodowego oraz z narusze-
niem standardów demokratycznego państwa prawnego, w którym wolność 
człowieka jest chroniona materią regulacji konstytucyjnej i ratyfikowany-
mi przez Polskę umowami międzynarodowymi.

Zatem „dowód procesowy” to każdy rodzaj zweryfikowanej informacji 
przez istnienie faktu istotnego (np. fakt sprawstwa przestępstwa skutko-
wego) lub faktu ubocznego (poszlaki 20 stanowiącej nierozerwalny łańcuch 
związku przyczynowo-skutkowego zdarzenia), umożliwiającego w drodze ro-
zumowania dedukcyjnego i redukcyjnego odtworzenie (pełnej rekonstrukcji) 
przebiegu zdarzenia. O dowodzie z poszlak jako „pełnowartościowym dowo-
dzie winy oskarżonego lub jego niewinności” można mówić dopiero wów-
czas, gdy zespół (łańcuch) poszlak rozumianych jako udowodnione fakty 
uboczne prowadzi pośrednio do stwierdzenia jednej tylko wersji zdarzenia 
(fakt główny), z której bezspornie wynika, że oskarżony dopuścił się zarzu-
canego mu czynu. W konsekwencji brak jest więc podstaw do przyjęcia, 
że samodzielny „rozerwany” dowód z poszlak pozwala na uznanie spraw-
stwa zarzucanego czynu i orzeczenie o winie i karze oskarżonego. 

Jeżeli zgromadzony materiał procesowy z poszlak nie pozwala na wy-
kluczenie przy zastosowaniu zasady określonej w art. 5 § 2 k.p.k., że nie-
dające się usunąć „wątpliwości dowodowe” rozstrzyga się zawsze na ko-
rzyść oskarżonego oraz tym samym wykluczenia możliwości wystąpienia 
jakichkolwiek innych wersji, sąd stosując zasadę in dubio pro reo i przy 
takiej analizie dowodów wydaje wyrok uniewinniający 21. Prawo dowodo-
we w jego instytucjonalnych rozwiązaniach musi bezwzględnie stać także 

20  R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 24.
21  Wyrok Sądu Najwyższego z 21 października 2002 r., sygn. V KKN 283/01, 

LEX nr 56843, „Prokuratura i Prawo” — wkł. 2003, z. 11, poz. 6.
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na straży przestrzegania przez organy ochrony prawnej zasady domniema-
nia niewinności, której podstawowym wyznacznikiem jest „ciężar dowodu” 
(korpus delicti) udowodnienia sprawstwa zarzucanego czynu spoczywający 
wyłącznie na oskarżycielu publicznym (pokrzywdzonym w zakresie subsy-
dialnego aktu oskarżenia lub oskarżycielu prywatnym). 

Udowodnić winę lub niewinność oskarżonego można tylko w sposób 
niebudzący wątpliwości wiarygodnymi „dowodami bezpośrednimi” lub 
„pośrednimi” 22. To nie oskarżony w myśl zasady korpus delicti musi udo-
wodnić swoją niewinność, lecz oskarżyciele zgodnie z zasadami „prawa 
dowodowego” muszą udowodnić winę oskarżonego. Wyrok uniewinniający 
oskarżonego musi zapaść zarówno wtedy, gdy zostanie wskazana jego nie-
winność, jak i wówczas, kiedy nie zostanie udowodniona jego wina spój-
nym materiałem opartym na „bezspornych i niepodważalnych dowodach 
procesowych”. 

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadą in dubio pro reo niedających usu-
nąć się wątpliwości sąd nigdy nie rozstrzyga na niekorzyść sprawcy (art. 5 
§ 2 k.p.k.). W sytuacjach niespójności, ułomności „dowodów obciążają-
cych” nie można stawiać na równi z ułomnościami „dowodów odciążają-
cych”, a sprzeczności w sferze „dowodów odciążających” nigdy nie są „rów-
noważone” ze sprzecznościami w zakresie dowodów „obciążających”. Jeżeli 
te ostatnie są „wewnętrznie sprzeczne”, to zasadnicze i samoistne znacze-
nie ma to, czy in concreto zakres i charakter tych sprzeczności nie wyłącza 
w ogóle możliwości uznania owych „dowodów” za podstawę skazania 23.

Domeną organów procesowych na wstępnym etapie postępowania kar-
nego jest wykrywanie, ustalanie, uzyskiwanie oraz systemowe weryfiko-
wanie „warstwy informacyjnej dowodu”. W tym zakresie organy ścigania 
mają ustawowy obowiązek dokonania procesowej „transformacji dowo-
dowej” zebranego materiału zdeponowanego w aktach sprawy, zaledwie 
uprawdopodabniającego podejrzanemu (oskarżonemu) sprawstwo zarzu-
canego czynu do ostatecznej jego weryfikacji w kontradyktoryjnym proce-
sie przed sądem. Wyłom od inicjatywy uzyskiwania dowodu przez organy 
ścigania (onus probandi) wprowadziła nowela z 2013 r. zawarta w regulacji 
prawnej art. 167 § 1 k.p.k. 24, która stanowi, że w postępowaniu przed 
sądem, które zostało wszczęte z inicjatywy strony (przestępstwa wniosko-
we i z oskarżenia prywatnego), „dowody” przeprowadzane są przez strony 
po ich „dopuszczeniu przez prezesa sądu, przewodniczącego wydziału” lub 
sąd. W razie niestawiennictwa strony, na której wniosek „dowód został 
dopuszczony”, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szcze-
gólnymi okolicznościami, „dowód” przeprowadza sąd w granicach „tezy 
dowodowej”. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi 
okolicznościami, sąd może „dopuścić i przeprowadzić dowód z urzędu”. 

22  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 25 maja 1995 r., sygn. II Akr 120/95, 
„Prokuratura i Prawo” — wkł. 1996, z. 7–8, poz. 20.

23  Wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 1995 r., sygn. III KRN 88/95, 
OSNKW 1995, z. 11–12, s. 77.

24  Ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania 
karnego, wyd. cyt.
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Niewątpliwie intencją ustawodawcy we wprowadzeniu do obrotu prawnego 
prawa karnego formalnego art. 167 § 1 było zdynamizowanie postępowa-
nia jurysdykcyjnego przed sądem. 

W wyniku częstych odroczeń rozpraw sądowych „warstwa informacyj-
na dowodu procesowego” pozyskiwana z osobowych środków dowodowych 
(świadków, oskarżonych, biegłych itp.) w wyniku znacznego upływu czasu 
ulega zatarciu jako „dowód pamięciowy” i dotyczy niekiedy zaszłości hi-
storycznych. Ten stan rzeczy doprowadza do przedawnienia wyrokowania 
wniesionych już na wokandę spraw i niweczy „wysiłek dowodowy” i wy-
krywczy organów ścigania. Krytycznie jednak należy odnieść się do nowej 
regulacji w aspekcie ograniczania inicjatywy dowodowej stron (ciężaru do-
wodu) i przejmowania funkcji „pozyskiwania dowodu” w zastępstwie pod-
stawowych prerogatyw organów ścigania. 

Wprawdzie ustawodawca zastrzegł w analizowanej regulacji art. 167 
§ 1 k.p.k., że owa inicjatywa sądu w aspekcie „przeprowadzania osnowy 
i tezy dowodowej z urzędu” może przebiegać „w wyjątkowych wypadkach, 
uzasadnionych szczególnymi okolicznościami”, jednak takie rozwiązanie 
deprecjonuje obowiązek aktywizacji i dynamizowania dotychczasowego 
pola dowodowego bezpośrednio przez strony procesu. Trudno sobie wy-
obrazić, aby w takim umocowaniu sądu do przeprowadzania „dowodu” 
mógł on sprostać zasadzie pozyskiwania jego konstruktywnej warstwy 
informacyjnej bez aktywności organów ścigania oraz zachowania w tym 
zakresie koniecznej bezstronności i obiektywności. Warto w tym miejscu 
odwołać się do prerogatyw sądu cywilnego w zakresie enumeratywnego 
wymienienia przesłanek upoważniających sąd do przeprowadzenia „do-
wodu z urzędu”. W toku postępowania jurysdykcyjnego sąd cywilny może 
przeprowadzić „dowód z urzędu”, jeżeli:

 — wymaga tego potrzeba ochrony interesu publicznego;
 — istnieje podejrzenie, że strony prowadzą proces fikcyjny;
 — dojdzie do rażącej nieporadności strony działającej bez profesjonalnego 
pełnomocnika, która pomimo niezbędnych pouczeń ze strony sądu 
na podstawie art. 5 kodeksu postępowania cywilnego 25 nie jest w stanie 
przedstawić środków dowodowych na poparcie tezy dowodowej (pozwu, 
wniosku).
Ponownie należy wrócić do analizy instytucji ciężaru dowodu (onus pro-

bandi) zarówno w postępowaniu karnym, jak i jurysdykcyjnym, który dla 
bytu prawnego uruchomienia ścieżki procesowej postępowań spoczywa 
wyłącznie na oskarżycielu publicznym (prywatnym, posiłkowym), mając 
na uwadze procesową realizację zasady domniemania niewinności podej-
rzanego (oskarżonego).

Zasada ta wymaga na gruncie postępowania karnego, aby ten, kto 
twierdzi, że podejrzany (oskarżony) popełnił zarzucane mu sprawstwo czy-
nu karalnego, względnie ma z nią związek przyczynowo-skutkowy zarówno 
w formach stadialnych, jak i zjawiskowych, winien ten fakt udowodnić 

25  Ustawa z 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego, tekst 
jedn. DzU z 2014 r., poz. 101.
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„dowodem procesowym”. Pomimo że podejrzany (oskarżony) w realizacji 
swoich procesowych uprawnień ma prawo do odmowy składania wyjaś-
nień, uchylenia się od odpowiedzi na pytania i złożenia wyjaśnień na piś-
mie, a w konsekwencji wyłączenia od odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych wyjaśnień, to realizując w sposób konstruktywny prawo 
do obrony musi rozważyć przejęcie na siebie „realizacji ciężaru dowodu”, 
podważając w sposób aktywny jako strona procesowa wartość dowodo-
wą wizji (tezy) aktu oskarżenia. Innym kontrowersyjnym zagadnieniem 
ujętym w znowelizowanym art. 167 § 1 k.p.k. jest umocowanie prezesa 
sądu lub przewodniczącego wydziału karnego do podejmowania i wdraża-
nia arbitralnych decyzji odnośnie „analizy warstwy informacyjnej dowodu” 
w zakresie jego dopuszczenia (włączenia) do kontradyktoryjnego procesu. 
Raptem w postępowaniu jurysdykcyjnym, oprócz składu sędziowskiego 
z ustawowego założenia bezstronnego arbitra do „weryfikacji dowodów” 
zgromadzonych w aktach postępowania karnego, poza procesem sądowym 
włączony został prezes sądu i przewodniczący wydziału karnego? 

Nowe brzmienie art. 167 § 1 k.p.k. z założenia miało położyć definityw-
ny kres „urzędniczemu” postępowaniu sądowemu daleko odbiegającemu 
od obowiązującego w jurysdykcyjnym postępowania kontradyktoryjnego, 
które zarówno w poprzedniej, jak i aktualnej formie nie odzwierciedla rze-
czywistego przebiegu postępowania dowodowego (uznaniowego wpisywania 
treści przez przewodniczącego składu sędziowskiego do protokołu przebiegu 
rozprawy zamiast stenografowania). Pod rządami d. art. 167 k.p.k. obowią-
zującego do 2015 r. (nowela DzU z 2016 r., poz. 1749) „dowody” przeprowa-
dzano na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu. 
W rezultacie praktyka sal sądowych (dyktatu) wynikająca z literalnego nie-
dookreślonego brzmienia ówczesnej regulacji prawnej art. 167 k.p.k. w za-
kresie częściowego inicjowania postępowania dowodowego z urzędu przez 
sąd uległa istotnemu zdeprecjonowaniu z trudnym do pogodzenia spoczy-
wającym na sądzie obowiązkiem „wszechstronnego wyjaśnienia wszelkich 
okoliczności sprawy”, istotnych dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, po-
prawności kwalifikacji zarzucanego czynu i wymiaru kary 26.

Prawo dowodowe, jak każda dziedzina wiedzy, rozwija się żywiołowo 
i dynamicznie. Poszczególne wyodrębnione gałęzie prawa regulujące porzą-
dek prawny państwa, ochronę życia, zdrowia i mienia wymagają dla mery-
torycznego i skutecznego stosowania konieczności wdrożenia specjalizacji 
w zawodzie policjanta, prokuratora, sędziego, adwokata i radcy prawne-
go w praktycznym stosowaniu poszczególnych norm prawnych, szczegól-
nie w realizacji funkcji wykrywczej, funkcji dowodowej, funkcji orzekania 
(obecnie takiej specjalizacji brak).

Znajdujący się obecnie w obrocie prawnym kodeks postępowania kar-
nego z 1997 r. 27 w art. 143 § 1 po stronie dalszej weryfikacji „materia-
łu dowodowego” zarówno zgromadzonego w postępowaniu karnym, jak 

26  Wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 1974 r., sygn. V KRN 43/74, OSNKW 
z 1974 r., nr 11, poz. 212.

27  DzU z 1997 r., nr 89, poz. 555.
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i dowodowym przed sądem po stronie weryfikacji materiału dowodowego 
„nie przewiduje wyraźnie wizji lokalnej” i dlatego w praktycznym ujęciu 
tej niezbędnej czynności organy ochrony prawnej posługują się umowną 
nazwą „oględziny wtórne” 28. Operowanie tym pojęciem zarówno w aspekcie 
kryminalistycznym, jak i procesowych nie jest ścisłe, bowiem oględziny, 
szerzej badanie miejsca zdarzenia 29 jest czynnością na miejscu trafnie wy-
typowanego zdarzenia wyłącznie odkrywczą i z założenia niepowtarzalną 
w poszukiwaniu „śladów i dowodów”, ukierunkowaną na wykrycie nowych 
nieznanych dotąd informacji i ich źródeł. 

Istotą wizji lokalnej jest zweryfikowanie już zebranego „materiału do-
wodowego” zarówno w postępowaniu karnym, jak i jurysdykcyjnym przed 
sądem w kierunku skierowania postępowania i czynności na właściwe 
wykrywacze tory (sprawdzenie faktów, hipotez, założeń, koncepcji, usu-
nięcie sprzeczności i luk dowodowych, wyznaczenie czynności do wykona-
nia itp.). Organ procesowy przez tę pragmatyczną czynność głównie przez 
poznanie zmysłowe zapoznaje się z lokalizacją miejsca zdarzenia lub jego 
wycinkiem (fragmentem), śledzi przebieg zdarzenia, powstałe skutki i na-
stępstwa indywidualizujące winę i odpowiedzialność karną poszczególnych 
sprawców (także wiarygodność zeznań świadka anonimowego), wyrabia 
sobie pogląd na istotę zdarzenia. 

Istotnym zagadnieniem merytorycznie odzwierciedlającym „determinan-
ty prawa dowodowego” w procesie karnym jest wyjaśnienie istoty „pozna-
nia procesowego” (ustaleń faktycznych).

Poznanie procesowe ma charakter pośredni wówczas, gdy organ pro-
cesowy stosujący prawo na podstawie analizy „źródeł dowodowych w celu 
zastosowania prawa materialnego” czerpie bezpośrednie wiadomości 
ze zdarzeń, których był bezpośrednim lub pośrednim świadkiem. W takich 
okolicznościach wobec konfliktu interesów z zachowaniem obiektywności 
i bezstronności istnieje podstawa do wyłączenia sędziego jako źródła do-
wodowego od orzekania w danej sprawie, ze względu na brak zachowania 
koniecznej obiektywności ,bezstronności oraz kontroli.

Każde zdarzenie (w tym skutkowe) powoduje zmiany w obiektywnej rze-
czywistości w stosunku do stanu prawno-faktycznego przed tą rzeczywistoś-
cią zarówno w świecie zewnętrznym, jak i w psychice ludzkiej. Na miejscu 
trafnie wytypowanego zdarzenia znajduje się cały konglomerat śladów kry-
minalistycznych nośnika (ślady obecności) oraz „ślady pamięciowe”, które 
utrwalone i zdeponowane jako obrazy faktu dokonanego lub usiłowanego 
przestępstwa w świadomości (podświadomości) osobowego źródła dowodo-
wego (dowody osobowe) 30 mogą zostać we wdrożonym poznaniu procesowym 

28  T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2008, s. 106.
29  R. Zdybel, Ślady kryminalistyczne jako podstawowy nośnik informacji za-

bezpieczonych w badaniach miejsca zdarzenia, cz. 1, „Przegląd Policyjny” 2009, 
nr 4, s. 90–111; R. Zdybel, Ślady kryminalistyczne jako podstawowy nośnik infor-
macji zabezpieczonych w badaniach miejsca zdarzenia, cz. 2, „Przegląd Policyj-
ny” 2009, nr 5, s. 96–113.

30  Z. Czeczot, Kryminalistyczna problematyka osobowych środków dowodo-
wych, Warszawa 1976, s. 28.
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wykorzystane jako „materiał dowodowy” niezbędny do odtworzenia przebiegu 
(rekonstrukcji) zdarzenia, skutków i następstw. 

Z ugruntowanej zdobyczy nauk psychologiczno-psychiatrycznych wy-
nika, że „ślady pamięciowe” są trwale przechowywane (deponowane) nie 
w świadomości człowieka (pamięci operacyjnej), lecz w podświadomości 
(pamięci trwałej). Dotarcie do tych pokładów nośnika śladu pamięci (zła-
manie kodu) zdeponowanej w podświadomości z punktu widzenia proce-
sowego, w zakresie możliwości pełnego odtworzenia zdarzenia, jest kuszą-
ce. Osobiste doświadczenia świadka (postrzegania) jako bezpośredniego 
źródła dowodowego mające znaczenie procesowe oparte są na „impulsach 
elektrycznych mózgu”. Ten istotny organ człowieka nie systematyzuje i nie 
porządkuje informacji, lokując je w przypadkowych miejscach (obszarach) 
mózgu. Potencjał wspomnień (postrzegania) to zasadnicza baza człowieka. 

Amnezja (fuga dysocjalna) powoduje swoiste „wyczyszczenie” pamięci, 
która nawet w procesie pełnej sprawności umysłowej i tak nie jest w stanie 
wszystkiego zapamiętać. Proces zapamiętywania ulega znacznemu wzmoc-
nieniu przy działaniu emocji (czym silniejsze emocje, tym mocniejsze zapa-
miętywanie z możliwością odtworzenia, co ma istotne znaczenie w procesie 
jako osobowe źródło dowodowe). W tym zakresie istnieje bezpośredni zwią-
zek pomiędzy potencjałem pamięci a zapamiętywaniem szczegółów prze-
biegu zdarzenia (aktywizacja neuronów w połączeniach sznapsów). Uak-
tywnienie ciała migdałowego jako zasobnika pamięci trwałej dodatkowo 
aktywizuje pole odtworzenia szczegółów postrzegania. Oparcie materiału 
procesowego wyłącznie na zeznaniach świadków przy wadliwości procesu 
zapamiętywania, postrzegania i odtwarzania może doprowadzić do obrazy 
prawa dowodowego i niesłusznego skazania. Pamięć ludzka jest konglome-
ratem łączącym różne elementy przeżyć i sugestii. Oryginalne wspomnie-
nia, tak istotne w procesie wartościowania przydatności dowodu ze źródeł 
osobowych, ulegają rozwarstwieniu pod wpływem zewnętrznych sugestii, 
opinii, stanowisk itp.

Zastosowanie środków farmakologicznych (skopolaminy), hipnozy czy 
wariografu pozwala wejść w podświadomość człowieka i wydobyć pełny za-
kres istotnych informacji 31. Zgodnie z regulacją art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. sto-
sowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływają-
cych na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu 
kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w celu wydobycia informa-
cji z zasobów pamięci trwałej oraz, co istotne, wykorzystanie tak uzyska-
nej informacji przeciwko osobie w czasie prowadzonego przesłuchania jest 
niedopuszczalne i prawnie zakazane. Toczący się spór doktrynalny wokół 
zagadnień możliwości wydobywczej z osobowego środka dowodowego in-
formacji z podświadomości w statusie dowodu jest w świetle rozwiązań art. 
171 § 5 pkt 2 k.p.k. bezprzedmiotowy. Podnoszona argumentacja, że w sta-
nie hipnozy świadomość osoby badanej „nie podlega wyłączeniu, a jedynie 
sztucznej jej zmianie”, nie wytrzymuje konfrontacji naukowej (prawnej). 

31  D. Moskal (red.), P. Wąsik, Ślady pamięciowe. Aspekty psychologiczne i kry-
minalistyczne, Kraków 2013.
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Stanowisko, że osoba poddana hipnozie rzekomo nie jest ślepo posłuszna 
hipnotyzerowi oraz nie dokona ona czynności sprzecznych ze swoją świado-
mością przy jej wyłączeniu i kontroli z punktu widzenia prawa dowodowego 
nie wytrzymuje krytyki. Zatem, co podnoszą niektórzy autorzy, zachodzi 
duże prawdopodobieństwo, że ten, kto kłamie, kłamać będzie także pod-
czas hipnozy 32. Takie stwierdzenie pomimo zachowania standardów badań 
hipnozy 33 jest nie tylko nieuprawnione, lecz także podważa legalną teo-
rię dowodów. Z literalnego brzmienia poddanego analizie art. 171 § 5 pkt 
2 k.p.k. wynika, że niedopuszczalne jest stosowanie w stosunku do oso-
bowego źródła dowodowego hipnozy, środków chemicznych i technicznych 
„wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających 
na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłu-
chaniem”.

Użyty w dyspozycji art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. zwrot „podczas” kładzie 
definitywny kres różnym spekulacjom o możliwej dopuszczalności hip-
nozy i innych środków w trakcie czynności procesowej i uznania ich 
za „dowód” 34. Kontrowersje budzi znajdujący się nadal w obrocie prawnym 
prawa karnego procesowego art. 199a o możliwości badania przez biegłego 
przy pomocy wariografu za zgodą osoby badanej „śladów emocjonalnych”. 
Badanie przyjmuje formę „środka dowodowego” (ekspertyzy) i podlega 
na zasadzie art. 7 k.p.k. swobodnej ocenie zarówno organu procesowego, 
jak i sądu. Podstawowe założenia pola badawczego ekspertyzy to:

 — Badanie winno zostać przeprowadzone w stosunkowo krótkim terminie 
po zdarzeniu (48 godz. od zatrzymania).
 — Na poprawność przeprowadzonych badań ważny wpływ ma stosun-
kowo krótki upływ czasu od wszczęcia postępowania in personam.
 — Przygotowanie testów.
Zgodnie z obecną regulacją art. 199a k.p.k., stosowanie w czasie bada-

nia przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nie-
świadomych (percepcji pozazmysłowych) reakcji organizmu badanej osoby 
możliwe jest wyłącznie za jej zgodą. Na gruncie tego rozwiązania powstaje 
zasadnicze pytanie, czy „kontrola nieświadomych reakcji organizmu ba-
danej osoby” może zgodnie z art. 7 k.p.k. stanowić podstawę dla organu 
procesowego do „kształtowania przekonania na podstawie tego dowodu” 
o sprawstwie zarzucanego czynu, zważywszy na fakt wyłączenia z materii 
art. 199a regulacji art. 199 k.p.k. (zakazu dowodowego)?

Oświadczenia osoby badanej złożone w czasie „kontroli nieświadomych 
reakcji organizmu” przed takim biegłym mogą być dowodem (po przesłu-
chaniu biegłego w charakterze świadka). Ustawodawca w analizowanych 
art. 199 i art. 199a k.p.k. posługuje się tożsamymi pojęciami i znacze-
niami, wprowadzając na użytek analizowanych norm prawnych podwój-
ne standardy znaczenia terminu „biegły”, co powoduje, że „złożone wobec 

32  T. Hanausek, Kryminalistyka…, wyd. cyt., s. 87.
33  J. Wójcikiewicz, J. Siuta, Hipnoza kryminalna, Kraków 1999, s. 87.
34  A. Kotowski, Hipnoza a gwarancja praw jednostki. Uwagi de lege lata 

i de lege ferenda, Poznań 2007, s. 104.
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biegłego oświadczenia oskarżonego dotyczące zarzucanego mu czynu, 
nie mogą stanowić dowodu” (art. 199 k.p.k.), natomiast złożenie takich 
„oświadczeń wobec biegłego przez osobę badaną wariografem” może być 
„dowodem” po jego przesłuchaniu w charakterze świadka. 

Zatem, czy taka regulacja uzyskania dowodu z przesłuchania biegłego 
prowadzącego badania wariograficzne nie narusza dyspozycji art. 175 § 1, 
art. 182 § 1–3 i art. 183 § 1 i 2 k.p.k. w zakresie złamania ustawowego 
prawa do odmowy wyjaśnień przez oskarżonego, odmowy zeznań przez 
świadka obciążających osobę najbliższą lub uchylenia się tego źródła do-
wodowego od odpowiedzi na pytania w związku z możliwością pociągnięcia 
go do odpowiedzialności karnej? Kolejny problem, który powstał w aspek-
cie analizowanego „dowodu z wariografu” dotyczy możliwości odczytania 
przez sąd (art. 392 § 1 k.p.k.) dowodu z zeznań biegłego w materii rozwią-
zań prawnych art. 389 § 1 k.p.k. (w okolicznościach odmowy składania 
wyjaśnień przez oskarżonego) i art. 391 § 1 k.p.k. (bezpodstawnej odmo-
wy zeznań przez świadka, zeznań odmiennych lub zasłaniania się niepa-
mięcią). Brak kazuistycznej regulacji materii art. 199a k.p.k. powoduje, 
że w literaturze przedmiotu tego zagadnienia prawnego pojawiło się pojęcie 
„biegły operator poligrafu” 35. Ustawodawca nie sprecyzował w słowniczku 
wyrażeń ustawowych, co należy rozumieć przez określenie „biegły opera-
tor poligrafu”, wprowadzając do obrotu prawnego nowe znaczenie biegłego 
w domniemaniu posiadającego wiadomości specjalne.

Biegłym co do zasady może być każdy powołany przez organ procesowy 
postanowieniem, kto posiada wiadomości specjalne. Istotą zadań biegłego 
jest wdrożenie procesu badawczego zgodnie ze standardami danej wie-
dzy i doświadczenia oraz udzielenie organowi procesowemu wyczerpującej 
odpowiedzi na zadane w postanowieniu pytania. Tak sporządzona przez 
umocowanego biegłego opinia stanowi „środek dowodowy”, który może być 
w tej formie „wprowadzony do procesu” względnie dodatkowo w zasadzie 
bezpośredniości wzmocniony przesłuchaniem biegłego na rozprawie. 

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem, że zdefiniowany w art. 199 k.p.k. 
„biegły operator poligrafu” uprawniony jest wyłącznie do sformułowania 
opinii o istnieniu lub nieistnieniu u osoby badanej (nie bardzo wiadomo, 
o jakim statusie prawnym) określonych „śladów pamięciowych”, nie może 
natomiast relacjonować w celach dowodowych treści wypowiedzi „oświad-
czeń dowodowych badanego oskarżonego, składanych w związku lub pod-
czas badań” 36. Przywołane tu ślady pamięciowe (emocjonalne) z pamięci 
operacyjnej zawierają znaczny potencjał wiedzy o przebiegu zdarzenia 
i osobach w nim uczestniczących, przecież „biegły” osobie badanej zada-
je w tym zakresie konkretne pytania i na podstawie reakcji organizmu 
ocenia i wnioskuje, czy są prawdziwe lub fałszywe. Końcowa teza o wy-
łączeniu z przepisu art. 199a k.p.k. regulacji art. 199 k.p.k. nie powin-
na mieć zastosowania, jest zbędna, bowiem zakaz dowodzenia określony 
art. 199 k.p.k. „powinien” mieć zastosowanie do wszystkich ekspertyz 

35  R. Kmiecik (red.), Prawo…, wyd. cyt., s. 212.
36  Tamże.
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i badań wykonywanych przez biegłych, nie wyłączając ekspertyzy wariogra-
ficznej 37, jest także daleko idąca i nie personifikuje intencji ustawodawcy.

W związku z regulacją prawną art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. należy uznać, 
że bezwzględny zakaz naruszania „legalnej teorii dowodów” przez stosowa-
nie w procesie niedozwolonych metod dotyczy wyłącznie czynności proce-
sowej przesłuchania osobowych środków dowodowych (źródeł) i nie znaj-
duje się on w grupie zakazów bezwzględnych „zastosowania hipnozy w ra-
mach czynności operacyjnych wdrożonych w sprawach karnych w celu 
uzyskania informacji o źródłach dowodowych” 38. Zważywszy na fakt, że za-
stosowanie hipnozy ma na celu odblokowanie pamięci operacyjnej osoby 39 
rozpytywanej w celu dostarczenia istotnych informacji o „źródłach dowo-
dowych”, które następnie mogą być wykorzystane przeciwko niej w postę-
powaniu karnym.

Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy o Policji 40 w granicach swoich zadań 
Policja w celu rozpoznawania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz 
zapobiegania im wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodze-
niowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. W istocie trudno doszukać 
się w tym akcie normatywnym analogicznego bezwzględnego zakazu usta-
wowego wyartykułowanego w art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. w zakresie realizacji 
czynności operacyjno-rozpoznawczych wdrażanych przez Policję w praw-
nych formach działania tego istotnego organu ścigania. Z analizy art. 1 tej 
pragmatycznej ustawy można tylko wywieść w daleko idącym domnie-
maniu, że skoro „Tworzy się Policję służącą społeczeństwu”, a „policjan-
ci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respekto-
wania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka” 
(art. 14 pkt 3 ustawy o Policji), to stosowanie hipnozy i innych niedozwo-
lonych metod farmakologiczno-technicznych w toku czynności operacyj-
nych (pozaprocesowych) jest w istocie naruszeniem „godności ludzkiej” 
oraz deprecjonuje „przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka” 
jako „norm ius cogenis” i zasad demokratycznego państwa prawnego. 

Istniejąca luka prawna w tym zakresie może mobilizować policję krymi-
nalną do stosowania niedozwolonych metod zbierania informacji o „źród-
łach dowodowych” w ramach wdrożonych czynności operacyjnych (po-
zaprocesowych) mających na celu wykrycie śladów pamięciowych umoż-
liwiających istotny postęp w prowadzonym aktywnie rozpracowaniu 
operacyjnym, co warunkuje następnie przekazanie tych informacji do po-
stępowania karnego w celu dowodowego wykorzystania. 

Zjawiskiem ubocznym stosowanej hipnozy jest hiperamnezja hipnotycz-
na polegająca na hipotetycznej poprawie wskaźników przypomnienia i re-
konstrukcji śladów pamięciowych 41. Dopuszczalność stosowania hipnozy 

37  Tamże.
38  J. Wójcikiewicz, J. Siuta, Hipnoza…, wyd. cyt.
39  S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005, s. 368.
40  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 355 

z późn. zm. 
41  B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006, s. 1218.
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poza czynnościami procesowymi budzi wiele kontrowersji, przede wszystkim 
włączenia hipnozy wśród zabronionych metod przesłuchania 42. Natomiast 
zagadnienie dopuszczalności badań wariograficznych osobowego źródła do-
wodowego jako środka dowodowego w czynnościach procesowych z pod-
noszonymi wątpliwościami może legitymizować organy ścigania (Policję) 
do ich wykorzystania w toku czynności operacyjnych (rozpracowań) przez 
powołanie konsultanta i w ten sposób zdynamizować czynności wykrywcze. 
Pozostaje zatem problem dotychczas nierozwiązany w ustawach pragma-
tycznych organów ścigania (Policji) oraz w kodeksie postępowania karnego, 
wykorzystania w procesie dowodzenia tak uzyskanych informacji o źródłach 
dowodowych.

Niestety autorzy dotychczasowych publikacji (wykładni doktrynalnej) 
nie podnoszą konieczności pilnej nowelizacji ustawy o Policji i innych 
ustaw pragmatycznych organów ścigania upoważnionych do prowadzenia 
czynności operacyjno-rozpoznawczych przez wprowadzenie zakazu sto-
sowania w tych czynnościach hipnozy i innych niedozwolonych metod, 
ograniczając się tylko do „legalności prowadzenia dowodowych czynności 
procesowych” 43.

Ustalenia faktyczne pozwalające na odtworzenie przebiegu zdarzenia 
i jego związku przyczynowo-skutkowego z wytypowanym domniemanym 
sprawcą są materializowane nie tylko w drodze rekonstrukcji śladów pa-
mięciowych z osobowych źródeł dowodowych, kryminalistycznych środków 
dowodowych (ekspertyz, opinii), lecz także na podstawie bezdowodowego 
ustalenia faktów (notoryjnych) 44.

Pełna rekonstrukcja przebiegu zdarzenia, jego skutków i następstw, 
wymaga poznania faktów (odszukanie, zebranie, utrwalenie, przeprowa-
dzenie, ujawnienie i zweryfikowanie dowodów). Poznanie całego spektrum 
środków dowodowych w celu udowodnienia tezy dowodowej w ramach 
danego wprowadzonego do kontradyktoryjnego procesu środka dowodo-
wego wymaga zachowania rygorów formalnych przewidzianych przez pra-
wo i sposobu odtworzenia obrazu dowodzonego faktu 45. Zasada jawności 
i bezpośredniości w poznaniu procesowym „osnowy faktów dowodowych” 
(środków dowodowych) w procesie jurysdykcyjnym nabiera szczególnego 
znaczenia. 

Kolejną instytucją w prawie dowodowym jest notoryjność okoliczności 
faktycznej („surogat dowodzenia”) określona w prawie procesowym dys-
pozycją art. 168 k.p.k. jako cecha powszechnie znanego faktu, która jed-
nak nie może powodować zawężenie pola procesu dowodzenia (zbędności 
dowodzenia) 46. Wprawdzie okoliczności notoryjne, zarówno te powszechnie 

42  R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 2004, 
s. 92.

43  R. Koper i in., Proces karny. Przebieg postępowania, Katowice 2012, 
s. 412–453.

44  R. Kmiecik (red.), Prawo…, wyd. cyt., s. 27.
45  Tamże.
46  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, 

s. 468–469.
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znane niewymagające dowodu (notoria non egent probatione), jak i te o ce-
chach notoryjności oczywistej (maifestum non eget probatione) znane sądo-
wi jako notoryjność urzędowa 47, nie mogą wpływać na pozbawienie uczest-
ników procesu prawa dowodzenia (składania wniosków dowodowych). 
Strony procesu, prowadząc pod kontrolą sądu swoistą walkę na argumenty 
dowodowe, mają prawo na zasadzie art. 167 k.p.k. złożyć wniosek o prze-
prowadzenie każdego wprowadzonego do procesu dowodu przeciwnego 48. 
Zatem wszystkie wprowadzone do procesu przez strony środki dowodowe 
niezależnie od źródła ich pochodzenia, a także fakty notoryjne, które sąd 
uzyskał w formie informacji dotyczących świadków, biegłych lub udowod-
nionych już faktów z odrębnego (wyłączonego) postępowania dowodowego 
(rozpoznania innej sprawy), muszą zostać poddane pełnej „dowodowej we-
ryfikacji”.

Na organie procesowym spoczywa obowiązek prawny poinformowania 
stron, że dany fakt będący przedmiotem dowodzenia jest dla niego notoryj-
ny z urzędu, co nie pozbawia strony na zasadzie art. 171 § 1 k.p.k. prawa 
wypowiedzenia się na temat takich informacji 49 (złożenia wspomnianego 
dowodu przeciwnego). Nie podzielam stanowiska prezentowanego w lite-
raturze przedmiotu, że w procesie karnym wyłączona jest bezpośrednia 
droga poznania faktu istotnego, zwłaszcza faktu głównego (faktu przestęp-
stwa), od którego zależy rozstrzygnięcie merytoryczne 50. Sąd posiada in-
strumenty prawne weryfikacji faktu istotnego (głównego) przez wdrożenie 
czynności z urzędu lub na wniosek stron procesowych. W tym zakresie 
w drodze wizji lokalnej traktowanej jako wtórne oględziny względnie eks-
perymentu procesowego sąd może osobiście zapoznać się z przebiegiem 
zdarzenia w celu wyrobienia sobie poglądu co do istoty sprawy. W trakcie 
tej dynamicznej czynności dowodowej wdrożonej w celu sprawdzenia oko-
liczności mających istotne znaczenie dla wyjaśnienia sprawy oraz ostatecz-
nego przekonania organu procesowego o realnym zaistnieniu zdarzenia, 
oraz w celu wzmocnienia „desygnatów dowodu” można włączyć do wizji 
lokalnej przesłuchanie świadków, szczególnie naocznych, lub wykonania 
innych prawem dopuszczalnych czynności procesowych.

Przeprowadzenie dowodu (dowodzenie) to główna osnowa sposobu, za-
kresu i celu wykorzystania „warstwy informacyjnej dowodu” w procesie 
karnym. Sposób przeprowadzenia dowodu uwarunkowany jest od rodzaju 
środka i warstwy informacyjnej (przesłuchanie osobowych środków dowodo-
wych — art. 171 k.p.k., okazanie — art. 173 § 3 k.p.k. 51, z dokumentu, opi-
nii biegłego czy konfrontacji). Dowód z osobowego źródła dowodowego jest 
wysoce zawodny i niestabilny oraz wymaga dodatkowej weryfikacji innymi 
czynnościami procesowymi (szczególnie przydatne są tu kryminalistyczne 

47  Tamże, s. 468–469.
48  S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008, s. 355.
49  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie…, wyd. cyt., s. 468–469.
50  R. Kmiecik, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Lublin 2011, s. 468–469.
51  Szczególne warunki okazania reguluje rozporządzenie ministra sprawied-

liwości z 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzania 
okazania, DzU nr 104, poz. 981.
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opinie biegłych, dokumenty, konfrontacje, okazania, wizje lokalne, ekspery-
menty itp.). Konkludując, należy stwierdzić, że kodeks postępowania karne-
go w formalnych konstrukcjach dowodowych, rozróżnia pojęcie „ujawnienie 
dowodu” i „uznanie dowodu za ujawniony”. Konstrukcja prawna takiego 
podziału ma głównie na celu wprowadzenie w postępowaniu jurysdykcyj-
nym „dowodów pochodnych” bez konieczności odzwierciedlenia i konfronta-
cji warstwy informacyjnej tak „ujawnionych i uznanych dowodów” z desyg-
natami dowodu pierwotnego (art. 343 § 1 w zw. z art. 335 § 1 i 2, art. 387 
§ 1, art. 442 § 2 k.p.k.). W wykładni doktrynalnej pomiędzy czynnościami 
związanymi z „ujawnieniem dowodu” a „odczytaniem warstwy informacyjnej 
dowodu” bez systemowej analizy zagadnienia stawiano znak równości 52.

Przez zakres pojęciowy „ujawnienia” przez sąd środka dowodowego na-
leży rozumieć informację zawartą w treści dowodu przekazaną stronom 
ustnie przez przewodniczącego składu orzekającego (sędziego sprawo-
zdawcę) na rozprawie, której to czynności nie należy utożsamiać z „odczy-
taniem dokumentów lub protokołów” (art. 389 § 1 k.p.k.) 53. Wprowadzone 
do obrotu prawnego pojęcia „uznanie dowodów za ujawnione” stwarza fik-
cję prawną przekazania stronom informacji o treści dowodów w argumen-
tacji ujawnienia warstwy informacyjnej bez konieczności przeprowadzenia 
postępowania dowodowego. Fakt ten decyzją sądu podlega odzwierciedle-
niu w protokole rozprawy bez koniecznego wniosku strony lub jego pełno-
mocnika. Przedstawionych zakresów pojęciowych „dowodów” nie można 
porównać do zasad „przeprowadzenia dowodów w postępowaniu” jako wy-
maganej formy procesowego wprowadzania dowodów na zasadach okre-
ślonych w k.p.k. Samo techniczne odzwierciedlenie w „wykazie dowodów 
rzeczowych” akt głównych lub wstępnej fazie postępowania przygotowaw-
czego czy po stronie poparcia wizji aktu oskarżenia „dowodów” nie nadaje 
im z mocy prawa rangi i znaczenia „dowodu w postępowaniu jurysdykcyj-
nym” przed sądem w materii wymogów regulowanych przepisami k.p.k.

W tak ocenianej warstwie „dowodu procesowego” konieczna jest ich 
„transformacja legitymizacyjna” w toku postępowania jurysdykcyjnego 
na rozprawie głównej przed sądem z zachowaniem zasady sporności, osta-
tecznie przesądzająca o możliwości dopuszczenia (uwzględnienia) lub od-
dalenia takiego dowodu za podstawę obiektywnych ustaleń faktycznych 
(udowodnienia sprawstwa zarzucanego czynu, orzeczenia o winie i karze 
oraz zastosowania środków karnych). Nowoczesne prawo dowodowe nie 
może być nacechowane w krajowym porządku prawnym elementami taj-
ności i inkwizycyjności. Uporządkowania de lege ferenda wymaga system 
prawa dowodowego, bowiem obecne unormowania nie rozróżniają „rozdzie-
lenia funkcji wykrywczej od funkcji dowodowej” w zakresie typowania źró-
deł dowodowych, nadając tym czynnościom status dowodu w postępowaniu 
karnym (zagadnienie to zostało omówione w dalszych rozdziałach pracy).

52  J. Bafia i in., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1971, 
s. 488.

53  K. Marszał, Ujawnienie dowodów w postępowaniu ponownym w świetle 
art. 391 § 1 kpk, „Nowe Prawo” 1973, nr 3, s. 495–497.
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Brak jest w obecnym porządku prawnym uregulowania ustawowej od-
powiedzialności za realizację tych funkcji pomiędzy organami upoważ-
nionymi do prowadzenia na podstawie tajnych wewnętrznych przepisów 
czynności operacyjno-rozpoznawczych a organem prokuratury jako „pa-
nem procesu”. Ustawy pragmatyczne służb mundurowych zawierają liczne 
pomieszanie pojęć, brak rozróżnienia zasad typowania źródeł dowodowych 
od ich procesowej transformacji oraz zasad wykorzystania w postępowa-
niu karnym zgodnie z zasadami prawa dowodowego. Warto w tym zakresie 
ponownie (w pracy na dalszych kartach dokonano egzegezy tego stanowi-
ska w konfrontacji z możliwością wykorzystania materiałów operacyjnych 
w postępowaniu cywilnym, nieprocesowym) odwołać się do kluczowego 
postanowienia Sądu Najwyższego 54, w którym Policja w celu rozpoznawa-
nia i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz zapobiegania im, a także 
wykrycia i ustalenia sprawców ma prawo podejmować i wdrażać czynności 
operacyjno-rozpoznawcze, pod niezbędnym warunkiem uznania materia-
łów zdobytych w rezultacie takiej czynności za „dowód w postępowaniu 
karnym” podlegający ujawnieniu na podstawie art. 393 § 1 k.p.k. Ponadto 
niezbędne jest stwierdzenie, że do uzyskania i utrwalenia „materiałów” do-
szło w sposób odpowiadający ustawowym rygorom właściwym dla różnych 
kategorii zagrożeń porządku prawnego, w związku z którymi czynności 
te są podejmowane (wdrażane). 

Na zakończenie rozważań nad „desygnatami dowodu procesowego” na-
leży przytoczyć stanowisko doktryny, zgodnie z którą dowodem (środkiem 
dowodowym) jest nośnik o fakcie, który ma zostać udowodniony. Źródłem 
dowodu może być osoba lub rzecz. W tym aspekcie dowody można po-
dzielić na pierwotne i pochodne. Pierwotność dowodu wynika z warstwy 
informacyjnej źródła osobowego lub rzeczowego, bezpośrednio zakotwiczo-
nego w kontakcie z udowodnionym faktem (naocznym świadkiem zdarze-
nia, jego skutków i następstw, oryginalnych cech dokumentu itp.). Nato-
miast dowód pochodny nie ma takiej legitymacji bezpośredniego związku 
od źródła dowodowego z udowodnionym faktem. 

Tak ukształtowane źródło dowodu pośredniczy tylko pomiędzy desyg-
natami dowodu pierwotnego a udowadnianym faktem (świadek ze słuchu, 
ksero dokumentu, opinia biegłego, ślad kryminalistyczny). Zespół dowo-
dów o cechach pierwotnych i pochodnych ma istotne znaczenie dla realiza-
cji zasady bezpośredniości ich przeprowadzenia w procesie karnym, gdzie 
organ procesowy w procesie dowodzenia winien opierać się na „dowodach 
pierwotnych”. Organ procesowy zgodnie z zasadą legalnej teorii dowodów 
winien mieć osobisty kontakt z warstwą informacyjną dowodu (źródłem 
dowodu). W szczególności realizując zasadę bezpośredniości pozyskiwa-
nia dowodu, wysłuchać zeznań świadka, biegłego, wyjaśnień oskarżonego. 
Zatem podział dowodów ze względu na charakter źródła na dowody bez-
pośrednie i pośrednie warunkuje, czy dowody te dotyczą i odzwierciedlają 
wprost przebieg zdarzenia, z którym prawo karne łączy określone skutki 

54  Postanowienie Sądu Najwyższego z 22 września 2009 r., sygn. II K 58/09, 
„Biuletyn Studiów i Analiz Sądu Najwyższego” 2009, nr 9, poz. 34.
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prawne, pozwalają na identyfikację sprawcy oraz zgromadzenie wiary-
godnego (bezspornego) materiału dowodowego. Pośrednie dowody oparte 
są na poszlakach. 

Fakty dowodowe zawierają warstwę informacyjną ukierunkowującą 
(wskazującą) na fakt główny zaistnienia przestępstwa. Dowody można 
też podzielić ze względu na pochodzenie źródła dowodu (osoby lub rze-
czy) na „dowody przypadkowe” (naturalne) oraz „dowody z przeznaczenia” 
(utworzone w procesie udowadniania okoliczności procesowej mającej 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, np. treść protokołu świadka przy-
branego do przeszukania lub oględzin względnie przesłuchania policjanta 
na okoliczność przebiegu wykonywania czynności procesowych w celu ich 
dowodowej konkretyzacji).

Na zakończenie analizy determinantów kształtujących podstawowe 
pojęcia z zakresu prawa dowodowego należy przytoczyć uchylone roz-
wiązanie prawne zawarte w § 154 pkt 4 rozporządzenia ministra spra-
wiedliwości 55. W tym akcie prawnym nałożono na organy prokuratury 
obowiązek uwidocznienia (przytoczenia) w uzasadnieniu postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów w „zwięzły sposób okoliczności faktyczne” sta-
nowiące podstawę czynności, a w razie potrzeby „argumenty” przema-
wiające za przyjętą kwalifikacją prawną. Wprowadzono więc do obrotu 
prawnego synonimy pojęcia „dowodu” w postaci „zwięzłych okoliczności 
faktycznych” i „argumenty”. Ten stan rzeczy dodatkowo skomplikował 
i tak niełatwą materię prawa.

55  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 24 marca 2010 r. — Regula-
min wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury, DzU 
nr 49, poz. 296 z późn. zm. W obrocie prawnym obowiązuje rozporządzenie mi-
nistra sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. — Regulamin wewnętrznego urzę-
dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, DzU z 2016 r., 
poz. 508. W obecnie obowiązującym wykonawczym akcie prawnym pominięto 
rozwiązania określające dowodowe podstawy umorzenia powziętego i prowadzo-
nego postępowania. Zatem należy tylko domniemywać, że w toku wszczętego 
i prowadzonego postępowania (in personam) nie zdołano uprawdopodobnić zwe-
ryfikowanym materiałem dowodowym sprawstwa zarzucanego podejrzanemu 
czynu, względnie prowadząc takie postępowanie w sprawie (in rem) na tym eta-
pie go umorzono z braku wystarczających dowodów procesowych. W wytycz-
nych nr 1 komendanta głównego Policji z 23 lipca 2015 r. w rozdziale 18. Podję-
cie na nowo i wznowienie postępowania wskazano, że „Dochodzenie, o którym 
mowa w art. 327f k.p.k., może być podjęte przez Policję, jeżeli zostały uzyskane 
dane pozwalające na wykrycie sprawcy. Jeżeli uzyskanie tych danych nastąpi-
ło w wyniku wdrożonych czynności operacyjno-rozpoznawczych, dokumentuje 
się to w notatce urzędowej będącej podstawą do podjęcia dochodzenia” (§ 110 
pkt 4). W analizowanym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 7 kwietnia 
2016 r. w § 220 ust. 2 użyto lakonicznego, niedookreślonego stwierdzenia wa-
runkującego umorzenie postępowania, kiedy „podejrzany nie popełnił zarzu-
canego mu przestępstwa, a jednocześnie nie wykryto sprawcy”. Taka miedyto-
ryczna i procesowa decyzja prokuratora musi zostać oparta na zweryfikowanym 
analitycznym materiale dowodowym, które w tym rozwiązaniu prawnym bez-
względnie należy wyeksponować.
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Eliminacyjne dowodowe badanie (przesiewowe) osób podejrzanych 
wytypowanych w ramach realizacji czynności określonych regulacją 

prawną art. 192a k.p.k.

Dokonując dalszej wnikliwej analizy procesowych desygnatów dowodu, 
należy przywołać regulację prawną zawartą w art. 192a § 1 k.p.k., upo-
ważniającą organy ścigania na wstępnym etapie prowadzonego postępo-
wania przygotowawczego w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych 
oraz co istotne ustalenia wartości dowodowej ujawnionych i zabezpieczo-
nych na miejscu zdarzenia z wytypowanych nośników śladów kryminali-
stycznych do pobrania materiału porównawczego w postaci odcisków linii 
papilarnych, wymazów ze śluzówki policzków, włosów, śliny, próby pisma, 
zapachu, wykonania fotografii lub utrwalenia głosu. Czynność proceso-
wo-kryminalistyczną można wdrożyć w stosunku do osób o procesowym 
statusie „podejrzanych”. Fakt ten ustawodawca wyraźnie wyeksponował 
i doprecyzował we wprowadzonej do obrotu prawnego normie przez uży-
cie zwrotu „osób podejrzanych”, a nie „podejrzewanych” czy „świadków”. 
Organy ochrony prawnej zatem mocą art. 192a § 1 k.p.k. są legitymizo-
wane do wykonania takiej czynności zarówno po stronie uprawnień orga-
nu procesowego, jak i obowiązków podejrzanego. Ustawodawca ponownie 
przypisał wartość dowodową ujawnionych i zabezpieczonych na miejscu 
zdarzenia śladów kryminalistycznych, nadając im przedwcześnie znacze-
nie śladów prawdopodobnie domniemanego zarzucanego podejrzanemu 
sprawstwa czynu, nie rozróżniając pojęcia i znaczenia statusu prawnego 
śladów obecności na tym etapie czynności jako materiału badawczego oraz 
braku w tej przestrzeni czasowej związku przyczynowo-skutkowego tych 
śladów z wytypowanym nośnikiem, co jest domeną wyłącznie przyszłego 
materiału procesowego.

Podejrzanym jest osoba, której przedstawiono zarzut popełnienia prze-
stępstwa w formie odrębnego postanowienia o przedstawieniu zarzutów 
(art. 313 k.p.k.) bądź w ustnej formie do protokołu przesłuchania w cha-
rakterze podejrzanego sformułowano treść zarzutów w czynnościach nie-
cierpiących zwłoki (art. 308 § 2 k.p.k.) oraz w dochodzeniu (art. 325g § 1 
i 2 k.p.k.).

W sferze poprawnej aktywizacji pola dowodowego warto skoncentrować 
się na badaniach eliminacyjnych (przesiewowych, trałowania) osób po-
dejrzanych zawartych w opiniach biologicznych identyfikacji kodu DNA 56. 

56  Standardowa ekspertyza kryminalistyczna (genetyczna) przeprowadzana 
jest w zakresie identyfikacji z wykorzystaniem 16 markerów genetycznych, po-
zwala ze 100% pewnością ustalić zgodność lub niezgodność porównawczego ma-
teriału nośnika biologicznego śladu (człowieka) z zabezpieczonym na miejscu 
zdarzenia śladem dowodowym (wydzielin, wydalin organizmu, włosów, naskórka, 
paznokci itp.). Możliwość badań genetycznych w wykorzystaniem indywidualnego 
kodu DNA (wyjątek bliźnięta jednojajowe) została odkryta w 1985 r. przez brytyj-
skiego uczonego Aleca Jeffreysa. Badanie jest nieinwazyjne i polega na pobraniu 
od wytypowanej osoby materiału badawczego (śladu porównawczego) w postaci 
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Analizowana regulacja prawna art. 192a w § 3 k.p.k. nie przewiduje zasto-
sowania przez organy ścigania w celu przełamania biernego lub czynnego 
oporu osoby badanej przymusu bezpośredniego, bowiem całe badanie op-
arte jest na dobrowolności pobrania materiału porównawczego. Użyty przez 
ustawodawcę w § 2 art. 192a k.p.k. zwrot „W wypadkach, o których mowa 
w § 1 art. 192a k.p.k.” za zgodą osoby badanej biegły może również zastoso-
wać środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji orga-
nizmy tej osoby. Taka kazuistyczna regulacja rozwiewa wszelkie wątpliwości 
prawne w zakresie techniki i taktyki przeprowadzenia badań. Zgodę osoby 
badanej na przeprowadzenie badań w zakresie pobrania materiału porów-
nawczego w warunkach normy art. 192a § 2 k.p.k. policjant obowiązany jest 
odebrać na piśmie i dołączyć do dokumentacji z przeprowadzonego badania 
(§ 23 wytycznych komendanta głównego Policji z 23 lipca 2015 r. w spra-
wie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez 
policjantów 57). Jednocześnie normotwórca w § 3 art. 192a k.p.k. wskazał, 
że czynności związane z pobieraniem do badań materiału porównawczego 
od wytypowanej osoby (w tym biologicznego) „wykonuje się odpowiednio 
w warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 74 § 4 k.p.k.” Zatem poddanie się podejrzanego (oskarżonego) bada-
niom biologicznym na trałowanie jest jego prawem a nie obowiązkiem. Za-
sada in dubio pro reo (ciężaru dowodu) w inicjatywie oskarżyciela po stronie 
dowodowego uprawdopodobnienia sprawstwa zarzucanego czynu podejrza-
nemu (oskarżonemu) ma tu pełne zastosowanie.

wymazu z jamy ustnej przez biegłego w wyznaczonym terminie do badań. Dla po-
prawności wyników otrzymanych badań niezbędne jest, aby osoba badana przez 
okres 30 min powstrzymała się od spożywania posiłków i napojów. Niezbędna 
jest identyfikacja osoby badanej na podstawie dowodu osobistego, a nieletniego 
na podstawie aktu urodzenia. Obecnie badanie biologiczne z punktu widzenia 
kryminalistyczno-dowodowego jest najpewniejszą metodą identyfikacji człowieka 
przez przebadanie śladu dowodowego zabezpieczonego na miejscu zdarzenia (ma-
teriału genetycznego) ze śladem porównawczym pobranej od wytypowanej osoby 
(podejrzanego). Materiał badawczy w postaci próbek DNA (kwasu dezoksyrybo-
nukleinowego) tworzy genetyczny materiał biologiczny wszystkich komórek czło-
wieka. Unikalny w budowie kod DNA pozwala na identyfikację nośnika ze śladem 
zabezpieczonym na miejscu zdarzenia i wydania opinii jako środka dowodowe-
go, która jednak nie przesądza o sprawstwie czynu zarzucanego podejrzanemu. 
Poddany badaniom materiał biologiczny, co jest dodatkową jego cechą, może być 
bardzo zniszczony i czasowo odległy. Do przeprowadzenia wiarygodnych badań 
wystarczają zabezpieczone nawet śladowe ilości materiału biologicznego, a nawet 
pojedyncze komórki. Komórka DNA jest to skręcona helisa zbudowana z zasad 
purytowych (adeiny, tyminy, quainy i cytozyny). Wzór, jaki tworzą, jest unikalny 
dla każdego człowieka w cechach indywidualnych (niepowtarzalnych). DNA jest 
spiralną dwunicową cząsteczką, w której nici są względem siebie komplementar-
ne, czyli skierowane do wnętrza spirali, zasady sąsiednich nici łączą się według 
prostej reguły: 1) adenina nukleotydu jednej nici tworzy parę z tyminą nukleotydu 
drugiej nici (A=T); 2) quanina nukleotydu drugiej nici tworzy parę z cytozyną nu-
kleotydu pierwszej nici (C=G).

57  Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 59, ogłoszony 24 lipca 2015 r.
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Niemniej jednak dla bytu prawnego realizacji przyjętej i materializowa-
nej linii obrony, brak zgody podejrzanego (oskarżonego) poddania się ta-
kim badaniom jest w istocie utworzeniem „nowego śladu kryminalistycz-
nego” i nakierowania organów ścigania do zintensyfikowania czynności 
wykrywczych (operacyjno-rozpoznawczych) i procesowych nakierunkowa-
nych na to osobowe źródło dowodowe. Przestrzeń skumulowanych (kom-
patybilnych) czynności organów ścigania zarówno w realizacji wdrożonej 
funkcji wykrywczej (operacyjno-rozpoznawczych), jak i dowodowej (czyn-
ności procesowych przetworzenia wytypowanych źródeł dowodowych) 
w celu uprawdopodobnienia sprawstwa zarzucanego czynu oraz związku 
przyczynowo-skutkowego udziału w nim podejrzanego względnie wykaza-
nia jego niewinności.

Pobranie biologicznego materiału porównawczego na trałowanie bez 
zgody dawcy byłoby ewidentnym naruszeniem niezbywalnego konstytucyj-
nego prawa do zachowania prywatności, zasady domniemania niewinności 
oraz zasady nemo se ipsum accusare tenetur (nikt nie może być świadkiem 
oskarżenia przeciwko sobie w ciężarze dowodu). Wątpliwości budzi regu-
lacja zawarta w § 2 art. 192a k.p.k. w zakresie procesowej identyfikacji 
badanego. Ustawodawca posługuje się dwoma nieostrymi znaczeniami 
na określenie badanego. W art. 192a § 1 k.p.k. identyfikuje badanego 
w statusie „osób podejrzanych”, natomiast w § 2 art. 192a k.p.k. posługu-
je się pojęciem „osoby badanej”. Zatem dla bytu prawnego i legitymizacji 
dopuszczalności czynności „osoba badania” winna uzyskać procesowy sta-
tus „osoby podejrzanej” czy też wystarczy w realizacji wdrożonego planu 
czynności do wykonania postępowania przygotowawczego samo „elimina-
cyjne domniemanie sprawstwa” oparte na swoistej hipotezie, że osobę wy-
typowaną należy poddać badaniom na trałowanie?

W związku z taką rozbieżną interpretacją (regulacją ustawową) w litera-
turze przedmiotu pojawiły się stanowiska wskazujące, że prawnie dopusz-
czalną czynnością legalizującą zasadność pobrania materiału do badań 
przesiewowych może być osoba „podejrzewana”, bowiem przepis art. 192a 
§ 1 k.p.k. ukierunkowany jest także na to, aby ustalić, które z osób „podej-
rzewanych” mogą w ogóle należeć „do kręgu osób podejrzanych”, lub któ-
re z ujawnionych śladów „mają znaczenie dowodowe dla przestępstwa” 58 
(aktualnie prowadzonego postępowania). Zatem, idąc tym tokiem rozumo-
wania, osobę zatrzymaną w trybie art. 244 k.p.k. można byłoby poddać 
eliminacyjnym badaniom na trałowanie. Wskazać tu należy na istnieją-
cą dysfunkcję materii regulacyjnej pomiędzy art. 74 § 1 ust. 2 i 3 k.p.k. 
a art. 192a § 1 k.p.k. W art. 192a § 2 k.p.k. przez użycie w wypadkach, 
o których mowa w § 1 art. 192a k.p.k., pobrania „wymazu ze śluzówki 
policzków, włosów, śliny” wymaga oświadczenia woli podejrzanego udo-
kumentowanej dla celów dowodowych przez policjanta jako warunku 

58  Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 lutego 2010 r., sygn. R II K 198/09; 
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. 
Komentarz, Warszawa 2008, s. 445; L.K. Paprzycki [w:] J. Grajewski (red.), Ko-
deks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Kraków 2006, s. 546.
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koniecznego poddania się badaniom przesiewowym oraz wydania opinii 
identyfikacyjnej, natomiast w art. 74 § 1 ust. 2 i 3 k.p.k. w tym samym 
zakresie pobierania materiału biologicznego „pobrania krwi, włosów lub 
wydzielin organizmu” do badań DNA wskazuje się „na obowiązek oskarżo-
nego” poddania się takim badaniom. W obu regulacjach i stanie faktycz-
nym, co nie ulega wątpliwości, powoływany jest biegły do sporządzenia 
opinii jako środka dowodowego. 

Różnica pomiędzy przedstawionymi regulacjami, czego ustawodawca 
wyraźnie nie określił, dotyczy prawnych podstaw dowodowego wykorzy-
stania ekspertyz. W art. 192a k.p.k. ekspertyzy wykorzystuje się w celach 
„eliminacyjnych”, natomiast w regulacji art. 74 § 1 ust. 2 i 3 k.p.k. — w ce-
lach „identyfikacyjnych”. W literaturze przedmiotu wykazuje się, że „nie-
dopuszczalnym jest bowiem odnoszenie art. 192a kpk do art. 74 § 2 kpk 
bowiem ustawodawca w art. 192a § 3 kpk odsyła jedynie do art. 74 
§ 4 kpk” 59. Argumentacja glosatorów w takiej wykładni doktrynalnej nie 
jest trafna, bowiem materia w przytoczonym art. 192a § 3 k.p.k. doty-
czy wskazania aktu wykonawczego do ustawy (rozporządzenia ministra 
sprawiedliwości z 23 lutego 2005 r. o określeniu szczególnych warunków 
poddania się oskarżonego oraz osoby podejrzanej badaniom zgodnie z ak-
tualną wiedzą kryminalistyki i medycyny sądowej).

Rozporządzenie jako źródło prawa delegowanego nie może wkraczać 
w materię zastrzeżoną wyłącznie dla ustawy w zakresie obowiązku pod-
dania się badaniom przez oskarżonego określonego w art. 74 § 2 pkt 1 
i 2 k.p.k. Różnica jest czysto formalna, bowiem „eliminacja” prowadzi do-
celowo do „identyfikacji”, której dotyczy ślad obecności nośnika na miej-
scu zdarzenia. Zatem, czy jest możliwe w regulacji art. 192a k.p.k. pobra-
nie próbek pisma ręcznego (materiału porównawczego) do sporządzenia 
ekspertyzy grafologicznej od osoby w statusie procesowym świadka, a na-
stępnie wykorzystanie jej jako środka dowodowego w postępowaniu jurys-
dykcyjnym jako dowodu na poparcie aktu oskarżenia?

Zgodnie z art. 391 § 2 k.p.k. wolno odczytywać na rozprawie protokoły 
złożonych poprzednio przez świadka wyjaśnień w charakterze oskarżone-
go, a w myśl art. 393 § 1 k.p.k. także opinie biegłych. 

W argumentacji osnowy uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyż-
szego 60 nie jest natomiast dopuszczalne, bez uzyskania wyraźnej zgody 
oskarżonego, wykorzystanie materiału pochodzącego z badań przesie-
wowych, którego oskarżony nie był zobowiązany dostarczyć, ze względu 
na rodzaj badań objętych treścią art. 74 § 2 k.p.k., występując w cha-
rakterze oskarżonego (corpus delicti). Niezwłocznemu usunięciu z akt 
i zniszczeniu podlega tylko taki materiał pobrany i utrwalony w trybie 
i na zasadach art. 192a § 1 k.p.k., który jest „zbędny” dla postępowa-
nia, oraz materiał z czynności, jak to określił Sąd Najwyższy w osnowie 

59  J. Wójcikiewicz, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Glosa do Wyroku SN z dnia 
5.01.2000 r., sygn. II KKN 391/99, OSNKW 2000, nr 13.

60  Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 lutego 2010 r., wyd. cyt.
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postanowienia, które „mylnie” zostały zaliczone do osób podejrzewanych 61 
lub tych, co do których nie istniały nawet bliżej sprecyzowane podejrze-
nia, ale poddane procedurze badań przesiewowych uzasadnione było po-
trzebą zawężenia kręgu takich osób.

Wykorzystanie materiału badawczego z końcową konkluzją opinii bie-
głego bez wyraźnej zgody podejrzanego w celach dowodowych nie jest 
dopuszczalne. Natomiast badania poligraficzne określone dyspozycją 
art. 192 § 2 k.p.k. prowadzone są jedynie dla celów eliminacyjnych i nie 
mogą stanowić dowodu procesowego przeciwko osobie badanej, gdy uzy-
skała ona status podejrzanego (oskarżonego). 

Dopuszczenie w takich okolicznościach dowodu stanowiłoby obej-
ście w obrazie prawa dowodowego zakazu określonego w art. 171 § 5 
pkt 2 k.p.k. (niedopuszczalności stosowania m.in. środków technicznych 
wpływających na procesy psychiczno-motoryczne osoby przesłuchiwanej 
albo mających na celu poddania kontroli nieświadomych odruchów or-
ganizmu w związku z przesłuchaniem, wykorzystywanych następnie dla 
celów dowodowych). Badania wariograficzne prowadzone przez biegłego 
technika w wykonaniu postanowienia organu procesowego na wstępnym 
etapie postępowania nie mogą w obecnym stanie prawnym zostać prze-
kształcone w materiał dowodowy wykorzystywany przeciwko osobie ba-
danej zarzucanego sprawstwa czynu po zmianie statusu prawnego na po-
dejrzanego (oskarżonego) 62. Na zakończenie należy wskazać na możliwości 
systemu Automated Fingerprint Identification System — AFIS (automa-
tyczny system identyfikacji daktyloskopijnej śladów zdeponowanych w pa-
mięci komputera) w badaniach przesiewowych. System jest kompatybilny 
i komputerowo dokonuje identyfikacji wprowadzonych do pamięci śladów 
daktyloskopijnych (odcisków opuszek palców, dłoni itp.) jako śladów do-
wodowych i porównawczych. Baza liczy ok. 4 mln śladów daktyloskopij-
nych i systematycznie jest powiększana. Niebawem radiowozy policyjne 
zostaną wzorem państw zachodnich zaopatrzone w czytniki linii papilar-
nych z bezpośrednim połączeniem z bazą danych AFIS. Obecna identyfi-
kacja osoby ze zdjęcia jest procedurą niedoskonałą i przestarzałą. Już dziś 
niektóre bankomaty dokonują wypłaty z konta na podstawie identyfikacji 
śladów linii papilarnych właściciela.

61  Tamże.
62  T. Grzegorczyk, Kodeks…, wyd. cyt., s. 446.
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�Słowa  klucłowe:� źródła dowodowe, 
środek dowodowy, dowód procesowy, 
pole dowodowe, weryfikacja dowodów, 
postępowanie dowodowe, sprawstwo 
czynu, wymogi prawne standaryzujące 
wartość procesową dowodów, 
postępowanie jurysdykcyjne

�Stwecucwenwe:� Istotą publikacji jest wy-
kazanie roli i znaczenia dowodów pro-
cesowych zbieranych i weryfikowanych 
przez organy ochrony prawnej (ścigania 
i sądu) dla udowodnienia sprawstwa 
zarzucanego czynu oskarżonemu (ska-
zanemu) oraz determinantów kształtu-
jących ustawowe regulacje prawne tej 
istotnej i skomplikowanej materii. Pra-
wo dowodowe pełni niezwykle istotną 
funkcję gwarancyjną i ochronną praw 
i wolności obywatelskich w demokra-
tycznym państwie prawnym. Określa 
prawne formy działania organów i in-
stytucji w stosowaniu prawa i wzmac-
nia kontrolną oraz odszkodowawczą 
funkcję w toku instancji odwoławczej 
za naruszenie zasad tego prawa i jego 
standardów.

�weołtree:� sources of evidence, 
means of proof, the proof process, 
field evidence, verification of evidence, 
taking of evidence, perpetration 
of the act, the legal requirements 
standardize the process value 
of evidence, procedure jurisdiction

�luuwatee:� The essence of the paper 
is to demonstrate the role and impor-
tance of the process of evidence col-
lected and verified by law enforcement 
authorities (law enforcement and the 
court) to prove the perpetration of the 
offense of which the accused (convict-
ed) and drivers shaping the legal statu-
tory regulation of this important and 
complicated matter. Law of evidence 
has an essential function of warranty 
and protecting the rights and freedoms 
of citizens in a democratic state ruled 
by law. Specifies the operation of le-
gal forms and institutions of law and 
strengthens the function of control 
and damages in the course of the court 
of appeal for violation of this law and its 
standards.


