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Bierna postawa oskarżonego w trakcie procesu karnego
Często  słyszy  się,  że  w  trakcie  toczącego  się  procesu  karnego,  „…oskarżony  kłamał  do
samego końca….”. Co z tego wynika oraz jakie są konsekwencje powyższego w stosunku do
osoby oskarżonej. Otóż jak stanowi art. 74 § 1 kodeksu postępowania karnego (dalej jako:
kpk) oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania
dowodów na swoją niekorzyść.  A zatem, oskarżony nie poniesie za powyższe zachowanie
żadnych negatywnych konsekwencji, w odniesieniu do zapadłej w stosunku do niego kary.  
W praktyce oznacza to, że osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa nie może w żaden
sposób zostać zmuszona do składania zeznań bądź dostarczania jakichkolwiek okoliczności,
które  mogłyby później  w trakcie  postępowania  sądowego zostać  wykorzystane  przeciwko
niej. Co więcej, osoba oskarżona nie podlega odpowiedzialności z art. 233 kodeksu karnego,
który  to  stanowi,  że  kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wynika to  
z faktu, iż osoba oskarżona bądź podejrzana (w postępowaniu przygotowawczym) nie składa
zeznań, a składa wyjaśnienia.  Cytowany powyżej  art.  233 kodeksu karnego jednoznacznie
wskazuje,  iż  podlega  karze  jedynie  osoba  składająca  zeznania,  a  zatem  świadek,  biegły.
Biorąc pod uwagę praktyczne ujęcie art. 74 kpk, kłamstwa oskarżonego pozostają bezkarne.
Nie jest jednak tak, że oskarżony może pozostawać całkowicie biernym i jedynie wskazywać
organom  ścigania  nieprawdziwy  stan  faktyczny,  odnośnie  zarzucanych  mu  czynów.  Jak
stanowi art. 74 § 2 i 3 oskarżony jest jednak obowiązany poddać się oględzinom zewnętrznym
ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała. Od oskarżonego
wolno także pobrać odciski palców, ucha i innych części ciała, fotografować go oraz okazać 
w  celach  rozpoznawczych  innym  osobom.  Oskarżonego  można  poddać  badaniom
psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na
jego  ciele,  z  wyjątkiem  chirurgicznych,  pod  warunkiem  że  dokonywane  są  przez
uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej
i  nie  zagrażają  zdrowiu oskarżonego,  jeżeli  przeprowadzenie  tych  badań jest  nieodzowne.
Oskarżony  jest  obowiązany  przy  zachowaniu  wyżej  wskazanych  warunków  poddać  się
pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu. Co znamienne, oskarżony musi poddać się
pobraniu  przez  funkcjonariusza  Policji  wymazu  ze  śluzówki  policzków,  jeżeli  jest  to
nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób.
W stosunku do osoby podejrzanej można, przy asyście uprawnionego lekarza pobrać krew,
włosy, wymaz ze śluzówki policzków lub inne wydzieliny organizmu. W pierwszej kolejności
oskarżony bądź podejrzany zostanie wezwany do poddania się wyżej opisanym obowiązkom
wynikającym z art. 74 kpk. W razie odmowy poddania się tym obowiązkom, oskarżonego lub
osobę podejrzaną można zatrzymać i przymusowo doprowadzić, a także stosować wobec nich
siłę  fizyczną  lub  środki  techniczne  służące  obezwładnieniu,  w  zakresie  niezbędnym  do
wykonania danej czynności – z zachowaniem zasady umiaru i proporcjonalności. Wyrażona
w art.  74 § 1 kpk reguła  nemo se ipsum accusare tenetur (nikogo nie  można zmusić  do
oskarżenia siebie), stanowi odzwierciedlenie zasady domniemania niewinności z art. 5 § 1
kpk. Zasada ta oznacza zarówno brak po stronie oskarżonego obowiązku dowodzenia swojej
niewinności,  jak  i  zakaz  jego  przymuszania  do  dostarczania  dowodów  przeciwko  sobie.
Konsekwencją tego rozwiązania jest m.in. prawo do odmowy złożenia wyjaśnień z art. 175 §
1 kpk oraz zakaz stosowania podczas przesłuchania  środków kontrolujących nieświadome
reakcje  organizmu,  przemocy  lub  groźby bezprawnej  z  art.  171 §  5  (wariograf,  hipnoza,
środki odurzające). Regulacje powyższe, zawierające uprawnienia oskarżonego, adresowane



są  do  organów  procesowych  i  organów  ścigania  co  oznacza  zakaz  wymuszania  na
oskarżonym bądź osobie podejrzanej aktywnych form dostarczania oskarżeniu dowodów.

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako
ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na
długość  opracowania  artykuł  dostarcza  jedynie  informacji  ogólnych,  które  w konkretnym
przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Przypominamy,  że  osoby posiadające  Ochronę Prawną CDO24 mogą  zawsze,  na bieżąco
zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu
801 003 138. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do
zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.
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