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Ochrona świadka w procesie karnym – zarys

problematyki

1. Uwagi wprowadzające w kontekście badania
świadka

Tematyka karnoprocesowego badania świadka łączy się z różnymi
punktami odniesienia, stanowiącymi odzwierciedlenie zakresu jej od-
działywania. Jedna z możliwych, ale dość istotnych i znamiennych ka-
tegoryzacji w tym zakresie wiąże się z wyodrębnieniem podmiotów,
dla których owo badanie nie jest kwestią obojętną w aspekcie ich sytuacji
prawnej. W ramach doprecyzowania należałoby dodać, że są to pod-
mioty połączone stosunkiem prawnym, jaki zawiązał się w wyniku
podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badania.

Rozpatrując zatem wspomniane zagadnienie od strony potrzeb
procesowych analizowanych przez organy procesowe, nie sposób wy-
kluczyć celowości i zasadności przeprowadzania takiego badania w ra-
mach postępowania karnego. Spojrzenie na to zagadnienie przez pry-
zmat jednostki poddanej badaniom zmienia optykę do tego stopnia,
że determinuje rozważanie konieczności ochrony świadka. Niebagatelne
znaczenie ma bowiem okoliczność, że mamy do czynienia z czynnościa-
mi stanowiącymi określone dolegliwości, przykrości czy uciążliwości
wobec świadka, ingerującymi w sferę jego swobód obywatelskich. W grę
wchodzi podjęcie problemu, który jest niemożliwy do rozwiązania
w takim zakresie i na takich zasadach, jak kwestia procesowej potrzeby
dokonywania tych badań. Innymi słowy, zdecydowanie łatwiej jest –
tak w sensie propagandowym, jak i normatywnym – formułować tę
potrzebę i zadekretować ją w przepisach, gdyż wpisuje się w nurt waż-
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kich zadań realizowanych przez państwo. Wytyczanie granic ochrony
świadka podlegającego badaniom musi natomiast uwzględniać te
wszystkie uwarunkowania i czynniki, które już mieszczą się w ramach
celów i struktury procesu karnego. Można więc zaryzykować tezę, że
punkt ciężkości problematyki badań świadka tkwi w poszukiwaniu
generalnego wzorca ochrony tego podmiotu w relacji do potrzeb pro-
cesowych. Tym sposobem to, co apriorycznie wydaje się niemożliwe
(w sensie urzeczywistnienia), musi być należycie dostrzeżone
i uwzględnione w wyniku przeprowadzenia konfrontacji z realiami
i założeniami procesowymi.

Przedmiotem niniejszej monografii jest więc zagadnienie karno-
procesowego badania świadka, ale w kontekście uwypuklającym poszu-
kiwanie optymalnego standardu ochrony tego podmiotu. Dla tak zary-
sowanego kierunku rozważań punktem wyjścia jest jednak przedstawie-
nie zasadniczego tła problemu. Warto zatem zwrócić najpierw uwagę
na ogólne uwarunkowania konieczności ochrony świadka w postępo-
waniu karnym.

2. Racje uzasadniające ochronę świadka

Rozważanie postulatu ochrony świadka w procesie karnym stanowi
kontrapunkt dwóch zasadniczych okoliczności. Pierwszą z nich jest
szczególna rola zeznań świadków w systemie środków dowodowych
współczesnego postępowania karnego. Druga dotyczy rangi tych zeznań
z punktu widzenia rozstrzygnięcia co do przedmiotu procesu.

Nie da się ukryć, że w większości postępowań karnych świadkowie
należą do podstawowych źródeł dowodu, mimo technizacji życia spo-
łecznego i rozwoju kryminalistyki, umożliwiającego szersze zastosowa-
nie dowodów rzeczowych czy ekspertyz wykonywanych przez biegłego1.
Jest to w zasadzie prawidłowość o charakterze constans, choć przyczyn
tego stanu rzeczy trudno byłoby dopatrywać się wyłącznie w potencjal-

1 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009, s. 315;
K. Otłowski, Przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym, Probl. Praw.
1973, nr 6, s. 23; R. Górecki, Rola i znaczenie dowodowe zeznań świadka w procesie kar-
nym, NP 1980, nr 4, s. 83–85; K. Sitkowska, Świadek w procesie karnym. Komentarz.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Akty normatywne, Bielsko-Biała 1999, s. 19; E. Gruza,
Pojęcie świadka w procesie karnym, PK 2002, nr 235, s. 9; idem, Ocena wiarygodności ze-
znań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kraków 2003, s. 53–56.
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nie szerokiej (na ogół) dostępności osobowych źródeł dowodowych,
stosunkowej łatwości we wprowadzeniu ich do procesu czy w funkcjo-
nujących w tym zakresie przyzwyczajeniach praktyki. Niebagatelne
znaczenie ma ta cecha dowodu z zeznań świadka, która nadaje mu
charakter środka, z którego nie sposób zrezygnować, polegająca na
poznaniu fragmentów, epizodów czy w ogóle szczegółów relacji mię-
dzyludzkich. Ta generalna właściwość koresponduje z przedmiotem
badania w procesie karnym, oscylującym zawsze wokół pewnego zda-
rzenia wynikającego ze stosunków interpersonalnych konkretnych
osób. Zeznania stanowią więc oczekiwaną formę komunikacji z organem
procesowym, zdatną wywołać – za pośrednictwem mowy – w umyśle
prokuratora lub sędziego obraz hipotetycznego czynu, przyczyniając
się do tego, że przez narrację faktów określone wiadomości w sposób
natychmiastowy i bezpośredni zostaną objęte percepcją tych podmio-
tów, do których należy ustalenie i wyjaśnienie wskazanych faktów2.
W opisywanym zakresie mówimy o dowodzie, który przy wszystkich
swoich wadach lub niedoskonałościach, będących zresztą odbiciem
słabości ludzkiej natury, oferuje organowi procesowemu zindywiduali-
zowaną i niepowtarzalną w sensie jednostkowym relację, mającą przy-
bliżyć ten organ do prawdy w procesie.

W tym kontekście dotykamy drugiej okoliczności. Chodzi, rzecz
jasna, o siłę oddziaływania zeznań składanych przez świadków
w aspekcie treści rozstrzygnięcia finalizującego postępowanie karne.
Skoro bowiem zasadniczą funkcją procesową świadka jest dostarczenie
organowi procesowemu informacji determinujących poznanie prawdy
o analizowanym zdarzeniu3, prawdy warunkującej z kolei wydanie
prawidłowego rozstrzygnięcia w kwestii odpowiedzialności karnej
oskarżonego, nie ulega wątpliwości, że fakt częstego sięgania po ten
dowód w toku procesu sytuuje zeznania świadka w roli podstawowego
regulatora możliwości i zakresu dokonywania prawdziwych ustaleń
faktycznych. Zasadność tej tezy nie zostanie osłabiona, gdy zwrócimy

2 P. Corso (red.), Commento al codice di procedura penale, Piacenza 2008, s. 753.
3 Na przykład J. Stańda, Stanowisko świadka w polskim procesie karnym, Warszawa

1976, s. 11; W. Michalski, Świadkowie jako przedstawiciele społeczeństwa w procesie są-
dowym (w:) S. Waltoś (red.), Świadek w procesie sądowym, Warszawa 1985, s. 30;
R. Górecki, Świadek w postępowaniu przygotowawczym, Warszawa–Poznań 1987, s. 21;
P. Tomaszewski, Uwagi o dowodzie z zeznań świadka w postępowaniu przygotowawczym,
WPP 1985, nr 4, s. 440; B. Hołyst, Psychologiczne i społeczne determinanty zeznań
świadków, Warszawa 1989, s. 28–29.
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