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ci1. Wprowadzenie 

Instytucja wiadka anonimowego (incognito) zrodzi a si  w sytuacji, gdy brutalizacja 

przest pstw, zw aszcza skierowanych przeciwko yciu i zdrowiu, wolno ci i mieniu w 

znacznych rozmiarach pope nianych coraz cz ciej grupowo i w sposób 

zorganizowany - powodowa a zastraszenie wiadków, ich krewnych i osób im 

bliskich, aby w ten sposób wp yn  na tre  ich zezna . wiadkowie ci posiadaj c 

informacje o okoliczno ciach pope nionego przest pstwa i jego sprawcach - w 

obawie o bezpiecze stwo w asne i osób najbli szych - uchylali si  od sk adania 

zezna  lub sk adali zeznania nieprawdziwe, korzystne dla sprawcy (sprawców) 

przest pstwa. 

Utajnienie danych osobowych takich wiadków mia o utrudni  ich identyfikacj , a 

przez to sprzyja  wzrostowi poczucia bezpiecze stwa wiadka, który dzi ki temu 

powinien z  zeznania prawdziwe, bezstronne i wyczerpuj ce. 

Instytucja wiadka anonimowego sprzyja wi c uzyskaniu rzetelnych i wiarygodnych 

dowodów (zezna ) o przest pstwie, okoliczno ciach jego pope nienia i jego 

sprawcach. 

Potrzeba zastosowania w procesie karnym wiadka anonimowego pojawi a si  z 

chwil , gdy gro ne przest pstwa kryminalne, gospodarcze i inne zosta y coraz 

cz ciej pope niane przez zorganizowane grupy przest pcze. Mo liwo  

zidentyfikowania wiadka sk adaj cego istotne zeznania w sprawie, u atwia a 

sprawcy przest pstwa i cz onkom jego grupy wywarcie wp ywu na zachowanie tego 

wiadka, a w szczególno ci na tre  jego zezna . Wp ywanie na zachowanie 

wiadka, który posiada informacje mog ce spowodowa , a co najmniej przyczyni  

si  do ustalenia odpowiedzialno ci sprawcy gro nego przest pstwa - ma najcz ciej 

form  fizycznej przemocy poprzez pozbawienie ycia lub ci kiego pobicia, porwania 

i pozbawienia wolno ci po czone nieraz ze stosowaniem tortur albo wyrz dzenie 

znacznej szkody (np. podpalenie lub zniszczenie), albo na zapowiedzi spe nienia 

takich gró b w stosunku do osoby wiadka lub osób mu najbli szych. Taka forma 

oddzia ywania na wiadka prowadzi do tego, e uchyla si  on - wbrew wymogom 

prawa procesowego - od z enia zezna , zataja znane mu fakty (niekorzystne dla 

sprawcy przest pstwa), albo wr cz podaje nieprawd . 
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W procesie karnym zacz y powstawa  sytuacje, gdy pewni wiadkowie posiadaj cy 

istotne informacje dla ustalenia okoliczno ci pope nienia gro nych przest pstw oraz 

ich sprawcy lub sprawców - na skutek zastraszenia - nie dostarczaj  organom 

procesowym wa nych dowodów w postaci obiektywnych i bezwp ywowych zezna , 

ograniczaj c w istotny sposób materia  dowodowy sprawy. Prowadzi o to 

niejednokrotnie do umarzania post powania karnego z powodu braku dowodów, albo 

powodowa o uniewinnienie oskar onego z tych samych powodów. 

W tej sytuacji zrodzi a si  koncepcja opracowania programów ochrony wiadków, a w 

pierwszej kolejno ci - zapewnienia bezpiecze stwa takiemu wiadkowi przez 

zachowanie w tajemnicy jego danych osobowych i innych danych mog cych 

przyczyni  si  do jego identyfikacji, co eliminowa o (a w ka dym razie utrudnia o) 

wp ywanie na wiadka przez oskar onego lub cz onków grupy przest pczej. 

Oczywistym jest jednak, e tego rodzaju zabieg narusza  prawo oskar onego do 

obrony, gdy  ogranicza  mo liwo  w pe ni aktywnego jego udzia u i jego obro cy w 

post powaniu dowodowym. Oskar ony i jego obro ca zostali pozbawieni mo liwo ci 

obserwowania wiadka w czasie sk adania zezna , bezpo redniego zadawania mu 

pyta  a niejednokrotnie mo liwo ci ustalenia powi za wiadka z pokrzywdzonym 

lub podejrzanymi, co mog o mie  donios e znaczenie dla oceny wiarygodno ci jego 

zezna . 

wiadek anonimowy sta  si  wi c od samego pocz tku instytucj  kontrowersyjn , 

zawieraj  zarówno elementy korzystne jak i niekorzystne dla procesu karnego. 

Z tych powodów wprowadzanie tej instytucji do praktyki procesu karnego przebiega z 

du ymi oporami, o czym wiadczy fakt, e nie we wszystkich ustawodawstwach 

krajowych instytucja ta wyst puje, chocia  jest ona coraz powszechniejsza. 

Zaznaczy  te  trzeba, e regulacje prawne nie s  w poszczególnych krajach 

identyczne, a g ównym tego powodem jest d enie do minimalizowania 

negatywnego wp ywu wiadka anonimowego na prawo do obrony oskar onego. 
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2. Orzecznictwo Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka i 

Podstawowych Wolno ci w zakresie stosowania w procesie 

karnym instytucji wiadka anonimowego 

Orzecznictwo to uleg o w ostatnich latach znacz cym zmianom wywieraj c okre lony 

wp yw na orzecznictwo wewn trzne s dów poszczególnych krajów oraz na 

zapatrywania doktryny. Zasady procedury karnej wymagaj , aby wszystkie dowody 

prowadzone by y w obecno ci oskar onego i jego obro cy podczas publicznej 

rozprawy. W przypadku zastosowania instytucji wiadka anonimowego jest to z 

regu y niemo liwe, co przyzna  Trybuna  Strasburski w sprawie Asch przeciwko 

Francji1. 

W innych sprawach Trybuna  konsekwentnie wyra  pogl d, e koncepcja 

rzetelnego procesu zagwarantowana przepisem art. 6 Konwencji o Ochronie Praw 

Cz owieka i Podstawowych Wolno ci wymaga, aby s d nie opiera  rozstrzygni cia na 

dowodach, które nie s  stronom znane i do których nie mog  si  one ustosunkowa 2. 

Trybuna  uwa a, e oskar ony powinien mie  zapewnion  mo liwo  aktywnego 

uczestniczenia w czynno ci przes uchania wiadka jak równie  kwestionowania tych 

zezna . Stosownie do zasad bezpo rednio ci i kontradyktoryjno ci wszystkie 

dowody powinny by  przeprowadzone na publicznej rozprawie w obecno ci 

oskar onego. W przypadku wykorzystania na rozprawie zezna  z onych w 

post powaniu przygotowawczym spe nienie tych zasad niejednokrotnie nie jest 

mo liwe mimo, e w istocie nie jest sprzeczne z art. 6 ust. 1 ani art. 6 ust. 3 lit. d) 

Konwencji, je eli zabezpieczone zostanie prawo do obrony oskar onego3. Dotyczy to 

wiadków anonimowych, których przes uchanie niemal zawsze ogranicza, a czasem 

nawet wyklucza prawo do obrony oskar onego. 

Zwa ywszy te wszystkie okoliczno ci trzeba mie  na uwadze, e stosowanie 

instytucji wiadka anonimowego powoduje zawsze ograniczenie prawa do obrony 

oskar onego, a skoro, mimo to, instytucja ta zosta a wprowadzona do procesu 

                                                        
1 Wyrok z dnia 26.04.1991 r., Ser. A. nr 203, str. 27. 
2 Sprawa Niedrost-Huber przeciwko Szwajcarii z dnia 23.10.1995 r., nr RJD 1997, str. 38. Decyzja 
Komisji w sprawie M. przeciwko Finlandii z dnia 21.10.1996 r., nr DR 87/-A/5. 
3 Sprawa Isgro przeciwko W ochom z dnia 19.02.1991 r., Ser. A. nr 247 A. § 34. 
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karnego, to z góry za ono, e korzy ci procesowe jakie mog  by  osi gni te ze 

zwi kszenia wykrywalno ci gro nych przest pstw i ich zwalczania s  warto ci  

przewy szaj  w niektórych wypadkach szkody spowodowane ograniczeniem 

mo liwo ci korzystania z pe nego prawa do obrony. Warto przy tym podkre li , e 

orzecznictwo Trybuna u Strasburskiego w kwestii dopuszczalno ci dowodu z zezna  

wiadka anonimowego nie zawsze jest w pe ni konsekwentne. Przyk adem tego 

mo e by  sprawa Unterpertinger przeciwko Austrii4. W sprawie tej przes uchane 

zosta y w post powaniu przygotowawczym dwie osoby najbli sze oskar onemu. Na 

rozprawie skorzysta y one z prawa do odmowy zezna , jednak - zgodnie z procedur  

austriack  - s d, na wniosek prokuratora, odczyta  ich zeznania z one w 

post powaniu przygotowawczym. 

Trybuna , oceniaj c post powanie w tej sprawie uzna , e dosz o do naruszenia art. 6 

ust. 3 lit. d) konwencji mimo, e analizuj c oddzielnie przyznane wiadkom prawo do 

odmowy zezna  ani te  odczytanie na rozprawie zezna  z onych w ledztwie nie 

mo na uzna , e naruszone zosta o prawo. Na uzasadnienie swego pogl du 

Trybuna  przytoczy  dwa argumenty a mianowicie: odczytanie zezna  z onych w 

ledztwie stanowi o dowód przeprowadzony bez udzia u oskar onego, gdy  

wiadkowie ci nie sk adali zezna  na rozprawie, a ponadto - zdaniem Trybuna u - 

ustalenia faktyczne s du b ce podstaw  wyroku skazuj cego zosta y poczynione 

w tej sprawie g ównie w oparciu o zeznania tych wiadków, co stanowi o 

ograniczenie prawa oskar onego do obrony. 

Podobne stanowisko wyrazi  Trybuna  w sprawie Kostowski przeciwko Holandii5 

wyja niaj c, e art. 6 Konwencji wymagaj c rzetelno ci procesu karnego nie 

zakazuje wprost wykorzystywania wiadków anonimowych, to jednak za naruszenie 

tego przepisu uzna  nale y sytuacj , gdy podstaw  ustale  s du i wyroku 

skazuj cego stanowi  g ównie lub wy cznie zeznania wiadków anonimowych. 

Trybuna  dostrzeg  jednak w tej sprawie niebezpiecze stwo pozbawienia organów 

cigania warto ciowych dowodów w postaci zezna wiadków anonimowych, co 

stanowi oby znacz  szkod  dla procesu karnego. Dlatego zaleci  poszukiwania 

takich rodków dowodowych, które nie narusza yby zasady rzetelnego procesu, 

                                                        
4 Sprawa Unterpenger przeciwko Austrii z dnia 24.11.1988 r., Ser. A. nr 110. 
5 Sprawa Kostowski przeciwko Holandii z dnia 21.11.1989 r., Ser. A. nr 166. 
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okre lonej w art. 6 Konwencji. Zalecenie to prowadzi jednak do porównywania 

dowodu z zezna wiadków anonimowych z innymi dowodami, podczas gdy 

Trybuna  unika  zawsze w swym orzecznictwie oceny dowodów, w której - jak 

wielokrotnie stwierdza  - nie chce uczestniczy . 

Na uwag  zas uguje fakt, e zarówno w sprawie Kostowski przeciwko Holandii, jak 

równie  w sprawie Windisch przeciwko Austrii6 wiadkowie anonimowi (po dwóch w 

ka dej sprawie) byli przes uchani jedynie w toku ledztwa i to przez policjantów. Nie 

byli natomiast ponownie przes uchani na rozprawie przez s d lub wyznaczonego 

dziego. Tak wi c bezpo redniego kontaktu z nimi nie mieli nie tylko oskar eni i ich 

obro cy, ale nawet s dziowie prowadz cy rozpraw  i wydaj cy wyrok. Na rozprawie 

byli jednak przes uchani policjanci, którzy przes uchiwali wiadków anonimowych w 

ledztwie. W toku tych przes ucha  oskar eni i ich obro cy mieli mo liwo  

zadawania pyta , ale tylko za po rednictwem przes uchuj cego. Oczywistym jest 

jednak, e rodzaj i zakres pyta  by  ograniczony, gdy  nie mog y one doprowadzi  do 

dekonspiracji wiadków anonimowych. 

Przedstawiona wy ej sprawa Kostowski przeciwko Holandii wywar a znacz cy wp yw 

na zmian  post powania karnego w tym kraju w zakresie instytucji wiadka 

anonimowego. Ju  w wyroku z dnia 2 lipca 1990 r. S d Najwy szy uzna , e 

wykorzystywanie dowodu z zezna wiadków anonimowych wymaga spe nienia 

nast puj cych warunków7: 

a) dzia przes uchuj cy lub s dzia ledczy albo s dzia b cy cz onkiem s du 

orzekaj cego musi zna  to samo wiadka, 

b) protokó  przes uchania musi zawiera  zarówno uzasadnion  opini  

przes uchuj cego na temat wiarygodno ci wiadka oraz powody 

usprawiedliwiaj ce zachowanie to samo ci wiadka w tajemnicy, 

c) oskar onemu lub jego obro cy nale y zapewni  mo liwo  udzia u w 

przes uchaniu wiadka anonimowego, albo mo liwo  zadawania pyta  za 

po rednictwem s dziego. 

                                                        
6 Sprawa Windisch przeciwko Austrii z dnia 27.09.1990 r., Ser. A. nr 186. 
7 Wyrok S du najwy szego Holandii z dnia 2.07.1990 r., Bulletin nr 144, str. 369. 
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Dostrzegaj c daleko id cy rygoryzm tych warunków nasz S d Najwy szy przewidzia  

mo liwo  wyj tkowego odst pienia od nich, je li ani oskar ony ani jego obro ca nie 

sk adali dotychczas wniosku o dopuszczenie ich do udzia u w przes uchaniu, ponadto 

skazanie oskar onego oparte zosta o w znacznym stopniu na innych dowodach, ni  

zeznania wiadków anonimowych, za  s d wykaza  szczególn  ostro no  i 

rozwag  przy ocenie zezna wiadków anonimowych. 

W sprawie Doorson przeciwko Holandii8 dotycz cej handlu narkotykami Trybuna  

po wi ci  wiele uwagi problematyce dopuszczalno ci utajnienia to samo ci 

wiadków anonimowych. Trybuna  stwierdzi  istnienie okoliczno ci dostatecznie 

uzasadniaj cych powody zachowania to samo ci wiadków w tajemnicy powo uj c 

si  przy tym na notoryjnie znan  wiedz  i do wiadczenia organów cigania w 

sprawach przeciwko handlarzom narkotyków, w których cz sto wyst puj  przypadki 

zastraszania wiadków lub osób im bliskich, aby nie sk adali zezna  obci aj cych 

oskar onych. W uzasadnieniu swego orzeczenia w sprawie Doorson przeciwko 

Holandii Trybuna  poruszy  po raz pierwszy w sposób wyra ny konflikt interesów i 

prawnie chronionych dóbr le cych u podstaw instytucji wiadka anonimowego 

zachodz cy mi dzy pokrzywdzonym wezwanym do z enia zezna  i oskar onym, a 

w istocie mi dzy konieczno ci  zwalczania gro nych przest pstw i prawem do 

obrony oskar onego. Analizy tej dokona  Trybuna  na tle przepisów Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci. 

W sprawie Van Mechelen i innych9 przeciwko Holandii na uwag  zas uguje kilka 

aspektów. Najwa niejsz  by a okoliczno , e w sprawie tej wyst powa o a  11 

wiadków anonimowych. Wszyscy oni byli funkcjonariuszami policji, którzy wcze niej 

wykonywali czynno ci operacyjno-rozpoznawcze. Sk adaj c wnioski o utajnienie 

to samo ci podnosili, e czuj  si  zagro eni sami i ich najbli si i dlatego wnosz  o 

utajnienie ich danych osobowych, a ponadto ich ewentualna dekonspiracja 

uniemo liwi aby im dalsz  prac  w policji jako funkcjonariuszy wykonuj cych 

czynno ci operacyjno-rozpoznawcze. S dy obydwu instancji podzieli y te argumenty i 

dlatego nada y im status wiadków anonimowych, jednak Trybuna  doszed  do 

wniosku, e brak jest dostatecznych podstaw do przyj cia, e zachodz  powody 

                                                        
8 Sprawa Doorson przeciwko Holandii z dnia 26.03.1996 r., nr 54/1994/501/583. 
9 Sprawa Van Mechelen i innych przeciwko Holandii z dnia 23.04.1997 r., RJD 1997. 
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nadania im statusu wiadków anonimowych. Zdaniem Trybuna u, uczynienie 

funkcjonariuszy policji wiadkami anonimowymi mo e mie  miejsce tylko wyj tkowo, 

gdy  jako funkcjonariusze maj  ogólny obowi zek pos usze stwa wobec organów 

adzy wykonawczej pa stwa, co mo e os abia  ich wiarygodno  jako wiadków. 

Godnym uwagi jest sposób przes uchania wiadków anonimowych w sprawie Van 

Mechelena i innych przeciwko Holandii. W przes uchaniu tym brali wprawdzie udzia  

obro cy oskar onych, ale przebywali oni w innych pomieszczeniach, ni  s dzia 

ledczy, który czynno  t  przeprowadza  w swoim gabinecie. Obro com 

zapewniono kontakt s uchowy z przes uchiwanym wiadkiem za pomoc  aparatury 

audio przy zastosowaniu mo liwo ci zniekszta cania g osu przes uchiwanego 

wiadka. Mieli oni te  mo liwo  bezpo redniego zadawania pyta  przes uchiwanym 

wiadkom, ale nie na wszystkie pytania otrzymywali odpowied  ze wzgl du na 

obaw  dekonspiracji wiadka anonimowego. 

Opisuj c ten przypadek M. P achta10 zaleca aby tego rodzaju rozwi zania techniki 

kryminalistycznej wprowadzi  do procedury polskiej, co wydaje si  w pe ni 

uzasadnione. 

 

3. Stosowanie instytucji wiadka anonimowego w wybranych 
krajach 

W referatach przygotowanych na XV Mi dzynarodowy Kongres Prawa 

Porównawczego, jaki odby  si  w dniach 26.07.-1.08.1998 r. w Bristolu wyra ono 

pogl d, e zakres utajnienia wiadków anonimowych zale ny jest od modelu 

post powania karnego przyj tego w systemie prawnym danego pa stwa11. W 

modelu skargowo-kontradyktoryjnym, w którym post powanie dowodowe 

przeprowadzaj  na rozprawie same strony i ich pe nomocnicy procesowi, a rola s du 

                                                        
10 Micha  P achta: wiadek anonimowy w wietle orzecznictwa Strasburskiego, Przegl d S dowy nr 
11-12 z 1998 r., str. 57. 
11 Andrzej Murzynowski, Maria Rogacka-Rzewnicka, Marek W drychowski; Problematyka wiadka 
incognito w post powaniu karnym (w aspekcie prawnoporównawczym), Pa stwo i Prawo nr 8 z 1998 
r., str. 28. 
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ogranicza si  do dba ci o prawid owy jego przebieg - wiadkowie anonimowi 

wyst puj  wyj tkowo i to raczej w sprawach o przest pstwa seksualne. 

Natomiast w modelu nasyconym elementami inkwizycyjnymi, wiadkowie anonimowi 

wyst puj  znacznie cz ciej, zw aszcza w post powaniu wst pnym poprzedzaj cym 

rozpraw  s dow . 

W USA, maj c na uwadze niejednolito  systemów prawnych w poszczególnych 

stanach, zachodzi równie  zró nicowanie modeli wiadków anonimowych. W 

niektórych stanach mo liwe jest przes uchanie tych wiadków tylko w toku 

post powania wst pnego, na rozprawie za  wyst puj  w ich miejsce policjanci, 

którzy wcze niej przes uchiwali tych wiadków. W innych stanach mo liwy jest tryb 

plea bargaining polegaj cy na pewnego rodzaju porozumieniu mi dzy oskar ycielem 

i oskar onym, w wyniku którego strony zgadzaj  si , aby oskar ony przyzna  si  do 

pope nienia odpowiednio z agodzonej postaci przest pstwa, co powoduje wydanie 

wyroku skazuj cego bez przeprowadzania post powania dowodowego, za  wymiar 

kary jest wcze niej uzgodniony. 

W krajach europejskich instytucj wiadka anonimowego stosuje si  ju  od lat 80-

tych z tym jednak, e sposób wykorzystania tej instytucji nie jest jednolity i zale y 

przede wszystkim od modelu post powania karnego stosowanego w danym kraju. 

Dla jej rozwoju pewne znaczenie maj  zalecenia nr R (97) 13 Komitetu Ministrów 

Rady Europy w sprawie zastraszania wiadków oraz prawa do obrony. Zalecenia te 

przewiduj  mo liwo  stosowania instytucji wiadków anonimowych. W Holandii 

instytucja ta jest najbardziej efektywn  metod  ochrony zagro onego wiadka. 

Zosta a ona wprowadzona ustaw  z dnia 11.11.1993 r. o ochronie wiadków i 

nast pnie przeniesiono j  do k.p.k. Trzeba jednak zauwa , e w Holandii 

wiadków anonimowych mo na powo ywa  jedynie w sprawach o powa ne 

przest pstwa - zagro one kar  pozbawienia wolno ci w wysoko ci co najmniej 4 lat. 

We Francji instytucja wiadka anonimowego nie jest wprawdzie prawnie 

uregulowana, jednak policja niejednokrotnie wykorzystuje j  w praktyce w walce z 

przest pczo ci  zorganizowan . 

W Grecji dekret z dnia 28.04.1958 r. dopuszcza  mo liwo  przes uchania w procesie 

karnym informatorów i tajnych wspó pracowników policji w charakterze wiadków 
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anonimowych. Dekret ten zosta  jednak uchylony w kwietniu 1991 r. Obecnie 

problematyka ta nie jest prawnie uregulowana. 

W literaturze coraz cz ciej podnosi si , e utajnienie to samo ci wiadka, jako 

podstawowy element konstrukcji wiadka anonimowego staje si  coraz mniej 

skuteczne dla bezpiecze stwa wiadka i osób mu najbli szych. Dostrzegana jest 

wi c potrzeba wprowadzenia dodatkowych rodków ochrony. S  temu maj  

specjalne programy ochrony wiadków, o czym pisze E. Gruza12. Podaje on, e 

szczególne znaczenie ma w tym zakresie program ameryka ski WITSEC 

wprowadzony ustaw  z 1970 r., który s  ma przede wszystkim zwalczaniu 

przest pczo ci zorganizowanej, a zw aszcza narkotykowej, apownictwa, terroryzmu i 

prania brudnych pieni dzy. W ci gu 26 lat stosowania tego programu obj to nim 

ponad 15.000 osób. 

Wed ug informacji zaprezentowanych na Mi dzynarodowym Kongresie Prawa 

Porównawczego13, do ko ca 1996 r. w Polsce powo ano 293 wiadków 

anonimowych, z tym e w 291 przypadkach uczynili to prokuratorzy w post powaniu 

przygotowawczym, a tylko 2 osoby zosta y powo ane przez s d w post powaniu 

dowym. Dostrze ono przy tym wiele trudno ci w stosowaniu tej instytucji. 

Najwa niejsze z nich to nie daj ce si  unikn  ograniczenie prawa oskar onego do 

obrony. Wyst puj  te  trudno ci z zapoznawaniem s dziów (w tym tak e awników) z 

zeznaniami wiadków anonimowych. Szczególne trudno ci wyst puj , gdy 

wiadkiem anonimowym jest pokrzywdzony. W takim wypadku na podstawie opisu 

zarzucanego czynu mo na nieraz zidentyfikowa wiadka anonimowego. 

Zdarzaj  si  te  przypadki, e oskar ony lub jego obro ca wnosz  o przes uchanie w 

charakterze wiadka (jawnego) osoby, której ju  wcze niej nadano status wiadka 

anonimowego. Je li taki wniosek zostanie uwzgl dniony, to wiadek anonimowy 

zostaje w ten sposób wyeliminowany z post powania karnego w tej sprawie. 

 

 

                                                        
12 E. Gruza: Programy ochrony wiadka, Prokuratura i Prawo nr 2 z 1998 r., str. 81 i nast. 
13 Pa stwo i Prawo nr 8 z 1998 r., str. 26 i 40. 
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4. Stosowanie instytucji wiadka anonimowego w polskim 

procesie karnym 

Do polskiego k.p.k. instytucja wiadka anonimowego zosta a wprowadzona 

przepisem art. 164a k.k. przez ustaw  z 1995 r.14 Przepis ten dopu ci  mo liwo  „... 

zachowania w tajemnicy danych umo liwiaj cych ujawnienie to samo ci wiadka”. 

To okre lenie, jak wykaza a praktyka, pozostawia o zbyt du e pole dla wyk adni, 

stwarzaj c mo liwo  nadmiernie szerokiego utajniania zezna wiadka 

anonimowego, co prowadzi o do takiego ograniczenia prawa do obrony, e grozi o 

naruszeniem rzetelno ci procesu gwarantowanej przepisem art. 6 Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci15. Zwraca  na to 

niejednokrotnie uwag  S d Najwy szy wskazuj c, e analiza orzecznictwa 

Trybuna u w Strasburgu i Komisji dowodzi, e istota rzetelnego procesu, o jakiej 

mowa w art. 6 wy ej wymienionej Konwencji polega m.in. na tym, aby s d nie opiera  

rozstrzygni cia na dowodach, które stronom nie s  znane i do których nie mog  si  

one ustosunkowa 16. 

W przypadku wiadka anonimowego dowód z jego zezna  dost pny jest w ca ci 

jedynie s dowi i prokuratorowi, za  udzia  oskar onego i jego obro cy w 

przes uchaniu takiego wiadka jest ograniczony z powodu niemo no ci jego 

obserwowania w czasie sk adania zezna , modulowania g osu, mimiki twarzy i 

innych okoliczno ci mog cych mie  wp yw na ocen  jego wiarygodno ci. 

d Najwy szy powo  si  wprost na niektóre rozstrzygni cia Trybuna u w 

Strasburgu, w których zajmowa  on krytyczne stanowisko wobec dowodu ze wiadka 

anonimowego. Np. powo  si  na spraw  Unterpertinger przeciwko Austrii z 

1986 r.17, w której Trybuna  wyrazi  pogl d, e zasadnicz  podstaw  wyroku 

skazuj cego nie mog  by  zeznania wiadka anonimowego, co oznacza, e dowód 

taki mo e mie  jedynie znaczenie pomocnicze. 

                                                        
14 Dz.U. Nr 89, poz. 444. 
15 Konwencja przyj ta w Rzymie w dniu 4.11.1950 r. 
16 Wyrok SN z dnia 9.11.1999 r., Nr II KKN 295/98, OSNKW 2000/1-2/12. 
17 Ser A nr 110. 
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d Najwy szy powo  si  równie  na spraw  Kostowski przeciwko Holandii z 

1989 r., w której Trybuna  uzna , e stanowi obraz  art. 6 Konwencji przyj cie zezna  

wiadka anonimowego za g ówn  podstaw  ustale  s du wydaj cego wyrok 

skazuj cy. 

d Najwy szy uzna  tak e za s uszny pogl d Trybuna u wyra ony w sprawie 

Windisch przeciwko Austrii z 1990 r., e oparcie wyroku skazuj cego w powa nym 

zakresie na zeznaniach wiadków anonimowych stanowi obraz  art. 6 Konwencji. 

d Najwy szy podzieli  tak e pogl d Trybuna u wyra ony w sprawie Saidi 

przeciwko Francji z 1993 r. stwierdzaj c obraz  art. 6 Konwencji na skutek wydania 

wyroku skazuj cego wy cznie w oparciu o zeznania wiadków anonimowych. 

Zdaniem S du Najwy szego nie stanowi odst pstwa od tego stanowiska orzeczenie 

Trybuna u w sprawie Doorson przeciwko Holandii z 1996 r., w którym nie dopatrzono 

si  obrazy art. 6 Konwencji w wyroku skazuj cym, gdy  nie zosta  on oparty 

wy cznie ani w przewa aj cej mierze na zeznaniach wiadków anonimowych. 

Prezentuj c przedstawion  wy ej lini  orzecznictwa Trybuna u w Strasburgu 

szczególn  uwag  po wi ci  nale y sprawie Van Mechelen i innych przeciwko 

Holandii z 1997 r. Trybuna  uzna , e wydany w tej sprawie wyrok skazuj cy stanowi 

obraz  art. 6 Konwencji mimo, e poza zeznaniami wiadków anonimowych s d 

dysponowa  tak e innymi dowodami, ale to samo  oskar onego (a wi c 

okoliczno  maj ca w sprawie podstawowe znaczenie) zosta a ustalona wy cznie 

na podstawie zezna wiadków anonimowych. 

Przedstawiony wy ej przegl d orzecze  dowodzi, e trybuna  w Strasburgu uznaje 

zeznania wiadków anonimowych jako dowód mog cy wyst powa  w post powaniu 

karnym, ale tylko wówczas, gdy nie stanowi to obrazy art. 6 Europejskiej Konwencji o 

Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci, co oznacza, e nie narusza 

zasady rzetelno ci procesu. Za obraz  za  art. 6 Konwencji Trybuna  uwa a wydanie 

wyroku skazuj cego na podstawie zezna wiadka anonimowego, które s  

wy cznym, a co najmniej dominuj cym, dowodem przest pstwa oraz sprawstwa 

oskar onego. 

Ten kierunek orzecznictwa Trybuna u Strasburskiego znalaz  wi c pe  akceptacj  

w orzecznictwie S du Najwy szego oraz wi kszo ci s dów krajowych. wiadczy o 
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tym  m.in.  cyt.  ju  wyrok  S du  Najwy szego  z  dnia  9.11.1999  r.,  sygn.  N  II  KKN  

295/98 oraz wyrok S du Najwy szego z dnia 5.01.2000 r., sygn. KN 391/9918 oraz 

inne. 

W sprawie N II KKN 295/98 S d Najwy szy badaj c - na skutek kasacji - zasadno  

wyroku skazuj cego Stanis awa T. za pope nienie zbrodni z art. 148 § 1d k.k. 

wydanego przez S d Wojewódzki i S d Apelacyjny uzna , e wyrok ten zosta  

wydany z obraz  art. 6 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 3 lit. d) Europejskiej Konwencji, gdy  

zeznania wiadka anonimowego by y wy cznym i jedynym dowodem identyfikacji 

oskar onego. Z tego powodu S d Najwy szy uznaj c, e brak jest wystarczaj cych 

podstaw do przypisania przest pstwa uniewinni  oskar onego. 

Nale y jednak zwróci  uwag , e dwóch s dziów sk adu orzekaj cego S du 

Najwy szego z o w tej sprawie zdanie odr bne. Odmiennie ocenili oni warto  

dowodow wiadka anonimowego i wyrazili pogl d, e zasady rzetelnego procesu, 

okre lone w art. 6 Konwencji - zgodnie z art. 91 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r. - 

stanowi  obecnie integraln  cz  polskiej procedury karnej i podlegaj  stosowaniu 

na równi z innymi przepisami i zasadami procedury tworz c standardy post powania 

karnego, których polskie s dy zobowi zane s  przestrzega  przy rozpoznawaniu 

spraw karnych. 

W zdaniu odr bnym podniesiono, e s d krajowy dokonuj c wyk adni przepisów 

Konwencji Europejskiej musi bra  pod uwag  przede wszystkim to, e jego 

orzeczenie winno uwzgl dnia  zarówno przepisy Konwencji jak i przepisy prawa 

krajowego, gdy  istnieje mo liwo , e jego orzeczenie b dzie poddane kontroli w 

post powaniu odwo awczym i kasacyjnym. Ponadto wszystkie s dy krajowe musz  

uwzgl dnia  stanowisko Trybuna u Strasburskiego sformu owane w jego 

publikowanym orzecznictwie, gdy  w przeciwnym wypadku Pa stwo Polskie mo e 

zosta  nara one na odpowiedzialno  prawn  przewidzian  w Konwencji 

Europejskiej. 

Prezentuj c takie stanowisko autorzy zdania odr bnego przestrzegali s dziów s dów 

ni szych instancji, e pogl dy zawarte w orzeczeniach Trybuna u Strasburskiego nie 

mog  by  przyjmowane bezkrytycznie zarówno z tego powodu, e nie s  one 

                                                        
18 OSNKW 2000/1-2/13. 
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jednolite, a ponadto dlatego, e orzecznictwo Trybuna u - w odniesieniu do oceny 

warto ci dowodowej wiadków anonimowych - przechodzi obecnie wyra  

ewolucj , co oznacza, e w jego linii orzeczniczej kszta tuj  si  obecnie podstawowe 

standardy w zakresie poszczególnych instytucji. Dotyczy to tak e instytucji wiadka 

anonimowego i jego roli w procesie karnym. 

Instytucja wiadka anonimowego stosowana jest przez polskie s dy krajowe 

wszystkich stopni, co zreszt  zgodne jest z aktualnym ustawodawstwem. 

Obowi zuj ca obecnie procedura karna nie ogranicza stosowania instytucji wiadka 

anonimowego jedynie przez s dy okre lonego stopnia. Nie wszystkie te  orzeczenia 

dowe, w których instytucja ta znalaz a zastosowanie, trafiaj  - w trybie 

post powania odwo awczego - do S du Najwy szego, a tym bardziej do Trybuna u w 

Strasburgu. Dostrzec te  mo na pewn  rozbie no  w stosowaniu instytucji wiadka 

anonimowego mi dzy s dami ni szego stopnia, a zw aszcza s dami rejonowymi i 

okr gowymi, oraz s dami wy szych instancji, to znaczy s dami apelacyjnymi i 

dem Najwy szym. S dy ni szych stopni zdaj  si  wykazywa  wi ksz  swobod  w 

stosowaniu tej instytucji, za  s dy wy sze stosuj  bardziej rygorystyczne regu y 

wyznaczane przez Trybuna  Strasburski, a w lad za nim przez S d Najwy szy i 

dy apelacyjne. 

Podobn  jak s dy ni szych stopni praktyk  stosuj  prokuratorzy, którzy cz sto 

powo uj wiadków anonimowych ju  w post powaniu przygotowawczym. 

Aby praktyk  te bli ej pozna  dokonano bada  aktowych spraw, w których byli 

powo ywani wiadkowie anonimowi. 

 

5. Badania akt spraw, w których byli powo ywani wiadkowie 

anonimowi 

wiadkowie anonimowi byli z regu y powo ywani w sprawach o najpowa niejsze 

przest pstwa, zarówno kryminalne jak i gospodarcze. By y to z regu y sprawy o 

przest pstwa pope nione w zorganizowanych grupach przest pczych, w których 

zagro enie ycia, zdrowia lub mienia wiadków jest szczególnie du e i to nie tylko ze 
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strony sprawców przest pstwa lub ich rodzin, ale przede wszystkim ze strony 

pozosta ych cz onków grup przest pczych. 

Maj c na uwadze, e wiadkowie anonimowi byli powo ywani g ównie w sprawach o 

gro ne przest pstwa pope nione w grupach przest pczych, post powania karne - 

zarówno przygotowawcze jak i s dowe - trwa y bardzo d ugo. Z bada  wynika, e 

przest pstwa b ce przedmiotem analizy by y pope nione w latach 1998-2002, przy 

czym wi kszo  post powa  karnych dotycz cych tych przest pstw nie zosta a 

jeszcze zako czona prawomocnymi wyrokami s dowymi. Nie obni a to jednak 

generalnie warto ci poznawczej tych bada , pozwalaj  one bowiem na ustalenie, 

jakie rodzaje przest pstw obejmuj  post powania, w których powo ywani s  

wiadkowie anonimowi, jakie kryteria s  stosowane przy powo ywaniu takich 

wiadków, czy i jakie korzy ci procesowe dostarczaj  ci wiadkowie dla 

prowadzonych post powa  karnych, zw aszcza w zakresie post powania 

dowodowego. 

Fakt, i  wiele z post powa , w których powo ywani s wiadkowie anonimowi nie 

zosta o jeszcze prawomocnie zako czonych, powodowa  znaczne trudno ci w 

dost pie do akt tych spraw. Najcz ciej w sprawach tych toczy si  obecnie 

post powanie s dowe, niejednokrotnie post powanie odwo awcze. Mimo wydatnej 

pomocy Biura do spraw Przest pczo ci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w 

uzyskaniu do bada  akt spraw, w których powo ywani byli wiadkowie anonimowi, 

czas uzyskania potrzebnych akt trwa  zwykle kilka miesi cy, a - maj c na uwadze 

poufno  akt - badania odbywa y si  na terenie Prokuratury Krajowej w 

wyznaczonym pomieszczeniu. 

Wed ug informacji Biura do spraw Przest pczo ci Zorganizowanej Prokuratury 

Krajowej, w 2001 r. powo ano na terenie Polski wiadków anonimowych w 39 

sprawach. Poniewa  w wi kszo ci z tych spraw toczy si  jeszcze post powanie, 

uniemo liwia o to uzyskanie akt do bada , dlatego postanowi em obj  badaniami 

równie  sprawy z okresu wcze niejszego, do których dost p by atwiejszy. Wybór 

akt do bada  zale ny by  od rodzaju przest pstwa, którego dotyczy o post powanie 

oraz aktualny stan post powania, co stwarza o atwiejszy dost p do akt. 
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Uwzgl dniaj c wszystkie przedstawione okoliczno ci podda em badaniom 34 sprawy 

z okresu 1998-2002, w których wyst powa o 56 wiadków anonimowych. Dla 

zobrazowania skali przedsi wzi cia wypada jednak doda , e ka da z tych spraw 

obejmuje od kilku do kilkudziesi ciu tomów, wszystkie za  poddane badaniom 34 

sprawy obejmowa y cznie 412 tomów akt, przy czym ka dy z nich liczy  przeci tnie 

200 kart. 

W sprawach tych prowadzone by y post powania z terenu ca ego kraju. Najwi cej (6) 

z terenu apelacji krakowskiej, 5 - z terenu apelacji pozna skiej, po 4 - z terenu 

apelacji gda skiej i lubelskiej, po 3 - z terenu apelacji katowickiej, ódzkiej, 

warszawskiej i bia ostockiej. 

Wybór terytorialny akt do bada  nie stanowi  szczególnego kryterium. Decydowa  o 

tym charakter sprawy, w tym rodzaj pope nionego przest pstwa i aktualny stan 

post powania, czy  si  on bowiem z mo liwo ci  dost pu do akt. Wiadomym by o, 

e w przypadku prowadzenia post powania karnego - zarówno przygotowawczego, 

jak i s dowego - trzeba si  by o liczy  z trudno ciami w dost pie do akt. Dlatego 

najch tniej dobierano do bada  sprawy zako czone prawomocnymi orzeczeniami. W 

tych jednak przypadkach trzeba si  by o z kolei liczy  z ujemnymi konsekwencjami 

tych decyzji w postaci kilkuletniej odleg ci ko cz cego spraw  orzeczenia od 

momentu pope nienia przest pstwa. W sytuacji du ej zmienno ci przydatno ci 

dowodu ze wiadków anonimowych dla procesu karnego warto  poznawcza bada  

wymaga a w tych przypadkach ostro niejszej oceny. 

wiadków anonimowych obj tych badaniem mo na podzieli  na trzy grupy. Pierwsza 

z nich to osoby, które ju  wcze niej zna y sprawców przest pstwa i dlatego ich 

rozpoznanie czy ustalenie ich to samo ci w inny sposób nie nasuwa o w tpliwo ci. 

W takich przypadkach jednym z g ównych zada ledztwa by o ustalenie, czy 

wiadek anonimowy sam uczestniczy  i w jakim zakresie w pope nieniu przest pstwa. 

Nale y bowiem mie  na uwadze, e wiadek anonimowy, w przeciwie stwie do 

wiadka koronnego, nie jest wspó sprawc  przest pstwa, a jedynie jest rodkiem 

dowodowym. 

Druga grupa wiadków anonimowych to osoby, które w sposób przypadkowy 

uzyska y wa ne informacje o przest pstwie nie maj c wcze niej z jego sprawc  lub 
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sprawcami adnego zwi zku czy chocia by dora nych kontaktów. Zeznania takich 

wiadków dotycz ce zarówno okoliczno ci pope nienia przest pstwa jak rozpoznania 

jego sprawców by y najbardziej wiarygodne. 

Trzecia grupa wiadków anonimowych to osoby, które informacje o przest pstwie 

uzyska y w zwi zku z wykonywaniem obowi zków s bowych jako funkcjonariusze 

policji w charakterze tajnych wspó pracowników lub tajnych agentów. Uzasadnieniem 

nadania tym osobom statusu wiadków anonimowych by o zagro enie ycia lub 

zdrowia albo mienia dla nich i osób im najbli szych ze strony cz onków grup 

przest pczych, ale równie  - a mo e przede wszystkim - obawa zdekonspirowania 

wiadków anonimowych jako funkcjonariuszy lub wspó pracowników policji, co 

uniemo liwia oby wykonywanie podobnych zada  w przysz ci. 

1. Kieruj c si  tym podzia em do pierwszej grupy zaliczy  nale y: 

 wiadka anonimowego powo anego w sprawie Prokuratury Rejonowej 

Gda sk-Po udnie sygn. 3 Ds 163/99 (pó niejsza sygnatura Prokuratury 

Okr gowej w Gda sku V Ds. 136/99). W sprawie tej powo any zosta  tylko 

jeden wiadek anonimowy. Rozpozna  on sprawców napadu rabunkowego na 

pracownice kantoru wymiany walut w Gda sku oraz na hurtowni  towarów w 

Gda sku-Wrzeszczu. Poda  ich pseudonimy u atwiaj c w ten sposób ustalenie 

ich to samo ci i uj cie. 

Fakt, i wiadek anonimowy zna  pseudonimy sprawców tych przest pstw 

oznacza, e zna  ich ju  wcze niej, co czyni o ich rozpoznanie bardziej 

wiarygodnym. ledztwo w tej sprawie nie zosta o jeszcze zako czone. 

 wiadka anonimowego powo anego w sprawie Prokuratury Okr gowej w 

Gorzowie Wielkopolskim sygn. V Ds. 18/01/Sp dotycz cej zabójstwa. wiadek 

anonimowy zezna , e id c o wietlon  ulic  zauwa  grup  m czyzn. Jeden 

z tych m czyzn, którego zna  z widzenia, wszed  do klatki schodowej. Za 

chwil  z klatki tej us ysza  huk wystrza u, po czym znany mu z widzenia 

czyzna wyszed  i oddali  si . Post powanie w tej sprawie nie zosta o 

jeszcze zako czone i toczy si  nadal. 
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 wiadka anonimowego powo anego w sprawie Prokuratury Okr gowej w 

Bia ymstoku sygn. VI Ds. 3/01 dotycz cej przest pstwa gospodarczego 

polegaj cego na paserstwie w postaci przechowywania w magazynie hurtowni 

du ych ilo ci towarów spo ywczych pochodz cych z kradzie y. Ujawniaj c te 

okoliczno ci wiadek anonimowy poda  nadto, e w ciciel hurtowni 

utrzymuje bliskie kontakty z miejscowym komendantem policji, adwokatem i 

Wiceprezydentem Suwa k, z którymi cz sto grywa  hazardowo w karty (w 

pokera) celowo przegrywaj c do nich du e kwoty i omawia  prowadzony przez 

siebie handel narkotykami. Przes uchiwany przez Policj wiadek anonimowy 

wskaza  dealerów, którzy zajmowali si  rozprowadzaniem narkotyków na 

teranie restauracji Play Star. W walce konkurencyjnej dealerów planowano 

zabójstwo jednego z nich, ale pó niej odst piono od tego zamiaru. Natomiast 

zrealizowano akcj  uprowadzenia jednego z dealerów. 

wiadek anonimowy zezna  te , e owa grupa przest pcza sprowadza a z 

Warszawy do Olsztyna przemycany z zagranicy spirytus, który nast pnie 

rozprowadzany by  w Olsztynie przez tych samych dealerów. 

Po dwukrotnym przes uchaniu tego wiadka anonimowego prokurator uzna , 

e jego zeznania, przy braku innych dowodów, nie s  wystarczaj ce do 

postawienia komukolwiek zarzutu i postanowieniem z dnia 21.08.2001 r. 

umorzy ledztwo w tej sprawie. Po przeanalizowaniu zebranych dowodów 

prokurator uzna  jednak, e nie wszystkie dowody zosta y nale ycie 

przeprowadzone dla zweryfikowania zezna wiadka anonimowego i dlatego 

postanowieniem z dnia 14.03.2002 post powanie w tej sprawie zosta o 

wznowione i jest ono nadal prowadzone. 

 Spraw  Prokuratury Okr gowej w Bia ymstoku sygn. VI Ds. 51/00/9 dotycz  

szeregu przest pstw pope nionych przez organizowan  grup  przest pcz  w 

postaci handlu alkoholem bez akcyzy, wy udzania tzw. haraczy, uprowadzania 

przywódców konkurencyjnych gangów przest pczych, bicia ich i zn cania si , 

a w jednym wypadku zabójstwa z zemsty za to, e wcze niej cz onkowie 

konkurencyjnego gangu pod yli bomb  do samochodu, a jej wybuch urwa  

nog  szefowi gangu. 
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W sprawie tej powo any zosta  tylko jeden wiadek anonimowy, który 

sk adaj c zeznania wykaza  si  du  znajomo ci  dzia alno ci 

zorganizowanych grup przest pczych w Suwa kach oraz jej cz onków, których 

okre la  nazwiskami prawdziwymi lub pseudonimami. 

W akcie oskar enia skierowanym w tej sprawie prokurator powo  si  m.in. na 

zeznania wiadka anonimowego, jako istotnego dowodu w tej sprawie. 

Post powanie s dowe nie zosta o jeszcze przeprowadzone. 

 Spraw  Prokuratury Okr gowej w Lublinie sygn. VI Ds. 23/99/S (nast pnie 

sygn. VI Ds. 33/01/S) dotycz  napadu rabunkowego do sklepu jubilerskiego 

w Andwerpii (Belgia), podczas którego zamordowany zosta  w ciciel sklepu. 

Napad mia  miejsce 7 marca 1995 r. 

wiadek anonimowy poda  nazwiska i pseudonimy Polaków, którzy brali udzia  

w tym napadzie, podczas którego jeden z napastników zastrzeli  w ciciela 

sklepu i opisa  przedmioty zabrane podczas tego rabunku, a mianowicie z ote 

cuszki i sygnety, pier cionki i zegarki. W sprawie tej wyst powa  jeden 

wiadek anonimowy, którego zeznania maj  istotne znaczenie dla ustalenia 

okoliczno ci pope nienia przest pstwa i jego sprawców. 

Post powanie w tej sprawie zosta o zawieszone z powodu wniosku o 

udzielenie pomocy prawnej przez w adze Belgii. 

 Spraw  Prokuratury Okr gowej w Krakowie sygn. VI Ds. 34/02 dotycz  

korupcji przy zaliczaniu egzaminów wst pnych na wy sze uczelnie medyczne. 

W sprawie tej powo ano trzech wiadków anonimowych, którzy w swych 

zeznaniach opisali sposób dor czania lekarzom, którzy ubiegali si  o wy sze 

stopnie specjalistyczne, testów z prawid owymi odpowiedziami za 

wynagrodzeniem od ka dego kandydata kwoty 1000-1500 z otych. 

wiadkowie anonimowi podawali nazwiska osób, które zajmowa y si  tym 

procederem i go organizowali. wiadkowie anonimowi zeznali, e testy z 

pytaniami i prawid owymi odpowiedziami uzyskane za pieni dze wyst powa y 

pó niej na egzaminie testowym. 
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Sprawa ta prowadzona pocz tkowo cznie zosta a nast pnie podzielona i w 

cz ci skierowana do s du z aktami oskar enia, które obejmuj  tak e 

wiadków anonimowych. 

Post powanie s dowe nie zosta o jeszcze zako czone. 

 Spraw  Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Pó noc sygn. 1 Ds. 872/98/I 

dotycz  zabójstwa. wiadek anonimowy poda , i  w zabójstwie udzia  wzi li 

trzej sprawcy. Jednego z nich okre li  z nazwiska, za  pozosta ych opisa  z 

widzenia dodaj c, e wszyscy trzej handluj  kwiatami na Dworcu Wschodnim. 

wiadek anonimowy, b c bezpo rednim obserwatorem przest pstwa, 

opisa  przebieg zdarzenia podaj c, e wszyscy sprawcy bili r koma i kopali 

nogami pokrzywdzonego, przy czym jedne z nich pos ugiwa  si  jakim  

przedmiotem, który móg  by  no em. 

W sporz dzonym po przeprowadzeniu ledztwa akcie oskar enia, prokurator, 

obok innych dowodów, powo  si  na zeznanie wiadka anonimowego. 

Podczas rozprawy dowód ten zosta  wykorzystany, przy czym obro ca 

ównego oskar onego z  na pi mie dodatkowe pytania wiadkowi 

anonimowemu. wiadek ten nie zosta  przes uchany w post powaniu 

dowym. W protokole rozprawy odnotowano, e s d „postanowi  pomin  

dowód z zezna wiadka incognito, albowiem jest on niemo liwy do 

przeprowadzenia”, stanowisko to nie zosta o w ogóle uzasadnione, a 

zw aszcza s d nie poda adnych powodów rezygnacji z tego dowodu. (Z 

za czonej do akt informacji prasowej wynika, e wiadek anonimowy nie 

zg osi  si  na wezwanie, a w chwili obecnej ani s d, ani policja nie znaj  jego 

miejsca pobytu.) 

Niemniej s d wyda  wyrok skazuj cy wymierzaj c g ównemu oskar onemu 

kar czn  25 lat pozbawienia wolno ci. W uzasadnieniu tego wyroku s d nie 

zaj  stanowiska w kwestii rezygnacji z zezna wiadka anonimowego. 

Rozpoznaj c apelacj  obro ców oskar onych S d Apelacyjny w dniu 11 

grudnia 2001 r. uchyli  wyrok s du I instancji i przekaza  spraw  temu s dowi 

do ponownego rozpoznania. S d Apelacyjny wyrazi  pogl d, e „niemo no  
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dowodowego wykorzystania przez S d I instancji zezna wiadka 

anonimowego” spowodowa a, e proces ten sta  si  w tej cz ci procesem 

poszlakowym, co uzasadnia konieczno  ponownego przeprowadzenia 

post powania s dowego w I instancji. 

W badanych aktach brak informacji o dalszym toku post powania w tej 

sprawie. 

 Spraw  Prokuratury Okr gowej w Szczecinie sygn. VI Ds. 79/01/Sp dotycz  

napadu rabunkowego do lombardu, podczas którego zgin  w ciciel 

lombardu. 

W sprawie tej powo ano czterech wiadków anonimowych, którzy zgodnie 

zeznali, e podczas napadu na lombard widzieli, jak wybieg  z niego 

czyzna nazywany „z odziejem”. Dwóch wiadków anonimowych 

rozpozna o go na okazanej planszy fotograficznej. Wszyscy wiadkowie 

anonimowi domagaj c si  utajnienia ich danych osobowych powo ywali si  na 

zagro enie dla nich ze strony grupy, która dokona a napadu na lombard. 

Podejrzany z  za alenie na postanowienia prokuratora o utajnieniu danych 

osobowych wiadków anonimowych. S d Okr gowy w Szczecinie uwzgl dni  

te za alenia i uchyli  wszystkie postanowienia o utajnieniu danych osobowych 

wiadków anonimowych uznaj c, e brak jest wystarczaj cych podstaw do 

przyj cia, e wiadkom tym istotnie grozi niebezpiecze stwo. Ponadto s d 

uzna , e okoliczno ci, których dotycz  zeznania wiadków anonimowych nie 

maj  istotnego znaczenia w tej sprawie, a ponadto brak wystarczaj cych 

podstaw do uznania, e wiadkom tym grozi rzeczywiste zagro enie ze strony 

podejrzanego i grupy przest pczej, do której nale y. 

ledztwo to znajduje si  w toku. 

 Spraw  Prokuratury Rejonowej w Olsztynie sygn. 2997/99 (a nast pnie 

Prokuratury Okr gowej w Olsztynie sygn. VI Ds. 10/99) dotycz  zabójstwa z 

yciem broni palnej wspó ciciela najwi kszej w Olsztynie agencji 

towarzyskiej. 
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Powo any w tej sprawie wiadek anonimowy opisa  dok adnie w swych 

zeznaniach przebieg zabójstwa oraz jego sprawc . Jak ustali a policja 

sprawca tego zabójstwa znany by  ju  wcze niej w Kaliningradzie, w Sopocie i 

Olsztynie z dokonywania ró norodnych przest pstw w ramach zbrojnych grup 

przest pczych. 

W akcie oskar enia powo ano si  m. in. na zeznania wiadka anonimowego. 

W protokole rozprawy S d pomin  ten dowód nie podaj c jednak przyczyny 

rezygnacji. Natomiast z do czonych do akt wycinków prasowych 

relacjonuj cych przebieg post powania s dowego w tej sprawie wynika, e 

powodem pomini cia dowodu z zezna wiadka anonimowego by o 

niezg oszenie si  go na rozpraw , przy czym policja poinformowa a S d, e 

nie zna aktualnego miejsca pobytu tego wiadka. 

d wyda  w tej sprawie wyrok uniewinniaj cy od którego prokurator wniós  

apelacj . Do chwili badania akt apelacja nie zosta a jeszcze rozpoznana. 

 Spraw  Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach sygn. 3 Ds. 917/00 

dotycz miertelnego pobicia. Powo any w tej sprawie wiadek anonimowy 

opisa  w swych zeznaniach przebieg zdarzenia i udzia  w nim oskar onego. 

Na te zeznania powo  si  prokurator w uzasadnieniu aktu oskar enia. Mimo, 

wiadek ten podtrzyma  swe zeznania podczas rozprawy, S d Okr gowy w 

Gliwicach uniewinni  oskar onego uznaj c, e wiadek anonimowy jest 

jedynym dowodem obci aj cym oskar onego. Poza nim brak innych 

dowodów, a nawet poszlak. 

d uzna , e wprawdzie zeznania wiadka anonimowego podlegaj  

swobodnej ocenie jak ka dy inny dowód, to jednak zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem S du Najwy szego, zeznania takie jako dowód jedyny lub 

dominuj cy, nie s  wystarczaj ce do wydania wyroku skazuj cego. 

Prezentuj c takie stanowisko S d Okr gowy powo  si  przy tym na pogl d 

du Najwy szego zawarty w wyroku z dnia 7 marca 2001 r. sygn. IV KKN 

617/00, OSNKW 2001, nr 7-8. Przenosz c wnioski wynikaj ce z tego 

orzeczenia S du Najwy szego na grunt sprawy gliwickiej S d Okr gowy 

uzna , e ustalenie sprawstwa oskar onego wy cznie na podstawie zezna  
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wiadka anonimowego narusza o przedstawiony wy ej pogl d S du 

Najwy szego, a tak e lini  orzecznictwa Trybuna u Praw Cz owieka i Swobód 

Obywatelskich w Strasburgu przedstawiony w poprzedniej cz ci 

opracowania. 

W oparciu o te argumenty S d okr gowy uniewinni  oskar onego. 

Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach wniós  apelacj  od tego wyroku. 

d Apelacyjny w Katowicach uwzgl dni  j  i uchyli  zaskar ony wyrok i 

spraw  przekaza  S dowi Okr gowemu w Gliwicach do ponownego 

rozpoznania. W uzasadnieniu swego wyroku S d Apelacyjny wywiód , e s d I 

instancji nie powi za  nale ycie zezna wiadka anonimowego z innymi 

dowodami, co by o jego obowi zkiem, gdy  mog o mie  wp yw na ocen  

ca okszta tu dowodów w tej sprawie. 

Do czasu badania akt dalsze post powanie dowodowe nie zosta o 

przeprowadzone. 

 Spraw  Prokuratury Rejonowej w Raciborzu sygn. 1 Ds. 1802/99 dotycz  

napadu rabunkowego dokonanego na dworcu autobusowym w Raciborzu. 

wiadek anonimowy (jeden) zezna , i  w czasie napadu przebywa  na dworcu 

i widzia  jak znany mu sprawca siedz c na awie uciska  za szyj  nieznanego 

czyzn , a w tym czasie jego wspólnik przeszukiwa  napadni temu 

kieszenie, zabieraj c pieni dze i kart  bankomatow . wiadek anonimowy 

powiadomi  o tym bezzw ocznie policj . 

W uzasadnieniu aktu oskar enia prokurator powo  si  na zeznania wiadka 

anonimowego jako g ówny dowód. 

W czasie rozprawy obrona domaga a si  wy czenia dowodu z zezna  

wiadka anonimowego, ale S d przeprowadzi  ten dowód i dopu ci  z one 

na pi mie pytania obro cy do wiadka anonimowego. S d Rejonowy w 

Raciborzu wyda  wyrok skazuj cy oparty g ównie na zeznaniach wiadka 

anonimowego. 
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Obro ca jednego z oskar onych wniós  apelacj  od tego wyroku kwestionuj c 

wiarygodno  zezna wiadka anonimowego. S d Apelacyjny po rozpoznaniu 

apelacji utrzyma  zaskar ony wyrok w mocy. 

Wyrok skazuj cy sta  si  wi c prawomocny mimo, e jest oparty g ównie na 

zeznaniach wiadka anonimowego, które s dy obydwu instancji uzna y za 

wiarygodne i wystarczaj ce do wydania wyroku skazuj cego. 

 Spraw  Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie sygn. VI Ds. 26/97/S (VI Ds. 

47/96/S) dotycz  napadu rabunkowego na kantor przy ul. Kapelanki w 

Krakowie, z którego sprawcy zabrali blisko 500.000 z  oraz papiery 

warto ciowe o warto ci ok. 250.000 z . 

W sprawie tej powo ano dwóch wiadków anonimowych, którzy w swych 

zeznaniach opisali przebieg zdarzenia oraz wskazali sprawców przest pstwa. 

W sprawie wyst powali tak e wiadkowie jawni. W uzasadnieniu aktu 

oskar enia prokurator powo  si  mi dzy innymi na zeznania wiadka 

anonimowego. 

d Okr gowy w Krakowie skaza  obydwu oskar onych m. in. na podstawie 

zezna wiadków anonimowych, uznaj c ich za wiarygodnych. 

Obro cy jednego z oskar onych wnie li apelacj  od tego wyroku kwestionuj c 

dowód z zezna wiadka anonimowego g ównie dlatego, e s d nie 

przeprowadzi  wnioskowanej przez obro ców wizji lokalnej miejsca 

przest pstwa z udzia em wiadka anonimowego. Ponadto w apelacji obro ca 

powo  si  na orzecznictwo Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka i 

Podstawowych Wolno ci zarzucaj c, e zeznania wiadka anonimowego nie 

mog  stanowi  wy cznej a chocia by dominuj cej podstawy wyroku 

skazuj cego, a tak by o - zdaniem obro cy - w niniejszej sprawie. 

Rozpoznaj c odwo anie S d Apelacyjny uchyli  w zasadniczej cz ci 

zaskar ony wyrok i spraw  przekaza  S dowi I instancji do ponownego 

rozpoznania. W uzasadnieniu wyroku S d Apelacyjny podzieli  pogl d obrony 

co do w tpliwej wiarygodno ci wiadka anonimowego m. in. dlatego, e nie 

by  on wiadkiem naocznym, lecz tylko wiadkiem ze s yszenia (ex audito). 
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Ponadto S d Apelacyjny wskaza  na rozbie no ci zezna wiadków 

anonimowych i wiadków jawnych. Dlatego S d Apelacyjny uzna  za 

konieczne ponowne przes uchanie obydwu wiadków anonimowych, a tak e 

przeprowadzenie eksperymentu ledczego na miejscu przest pstwa. 

W ponownym post powaniu S d Okr gowy wykona  zalecenia S du 

Apelacyjnego. Potwierdzi y si  rozbie no ci mi dzy zeznaniami wiadków 

anonimowych i wiadków jawnych. wiadek anonimowy zezna , e uzyska  

informacje o napadzie od bezpo redniego uczestnika napadu, ale to - 

zdaniem S du Okr gowego - nie stanowi dowodu wystarczaj cego do 

wydania wyroku skazuj cego. S d Okr gowy powo  si  przy tym na 

orzecznictwo S du Najwy szego oraz Trybuna u Strasburskiego, które w 

swych dyrektywach nakazuj  szczególn  ostro no  w ocenie zezna  

wiadków anonimowych zw aszcza wtedy, gdy maj  one stanowi  podstaw  

wyroku skazuj cego. 

W wietle powy szych ustale  S d Okr gowy uniewinni  obydwu 

oskar onych. Wyrok ten nie zosta  zaskar ony i sta  si  prawomocny. 

 Spraw  Prokuratury Okr gowej w Lublinie sygn. VI Ds. 25/00/S dotycz  

zabójstwa oraz nielegalnego posiadania broni palnej. 

W sprawie tej powo ano trzech wiadków anonimowych, którzy zeznali, e 

przest pstwa te zosta y pope nione przez grup  przest pcz . O dzia alno ci 

tej grupy wiadkowie anonimowi s yszeli od innych osób. Bezpo rednich 

wiadomo ci nie posiadali. Wed ug uzyskanych przez nich informacji 

uczestnicy grupy przest pczej dokonali szeregu przest pstw jak napady 

rabunkowe, pobicia, wymuszenia pieni dzy a tak e handel narkotykami. 

wiadkowie anonimowi podali pseudonimy uczestników grupy przest pczej, 

których rozpoznali na planszy ze zdj ciami. Podali te  pseudonim szefa grupy 

i niektórych cz onków. wiadkowie anonimowi zeznali te , e cz onkowie 

grupy przest pczej planowali zabójstwo dwóch prokuratorów w Lublinie. By  

organizowany nawet napad na jednego z nich, ale nie doszed  on do skutku. 

Post powanie przygotowawcze w tej sprawie toczy si  nadal. 
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 Spraw  Prokuratury Okr gowej w odzi sygn. VI Ds. 18/01 dotycz  

przynale no ci do zorganizowanej grupy przest pczej zajmuj cej si  m.in. 

handlem rodkami odurzaj cymi. 

W sprawie tej, obejmuj cej pi ciu oskar onych, powo ano jednego wiadka 

anonimowego, którego zeznania zosta y powo ane w wykazie dowodów w 

akcie oskar enia jako najbardziej znacz cy dowód. 

Prokurator skierowa  spraw  do S du Okr gowego w Warszawie, który bez jej 

rozpoznania przekaza  j  - wed ug w ciwo ci - do S du Rejonowego w 

Warszawie. 

Do chwili badania akt post powanie w tej sprawie nie zosta o 

przeprowadzone. 

 Spraw  Prokuratury Okr gowej w Lublinie sygn. VI Ds. 30/01/S dotycz  

przest pstw pope nionych przez zorganizowan  grup  przest pcz  na terenie 

Radomia i innych miejscowo ciach. Grupa ta wymusza a pieni dze od 

przedsi biorców, pos uguj c si  przy tym broni  (wymuszanie haraczy). 

wiadek anonimowy poda  nazwiska cz onków tej grupy oraz jej przywódcy. 

Grupa ta zajmowa a si  tak e egzekucj  d ugów jakie mia y firmy prywatne 

mi dzy sob  i zalega y z ich uregulowaniem. 

Post powanie przygotowawcze w tej sprawie jest w toku i nie zosta o jeszcze 

zako czone. 

 Spraw  Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie sygn. PA Ds. 7/01/S obejmuj  

oko o 100 przest pstw pope nionych przez zorganizowan  grup  przest pcz . 

ród tych przest pstw s  rabunki, wymuszenia tzw. haraczy, kradzie e z 

amaniem, handel broni  i narkotykami oraz fa szowanie czeków. 

wiadkowie anonimowi podali nazwiska uczestników grupy przest pczej i ich 

przywódcy. Podali, e grupa przest pcza handlowa a narkotykami w kraju 

oraz wywozi a je (zw aszcza amfetamin ) do Holandii, sk d - za uzyskane 

pieni dze - przywozili do Polski kradzione samochody. 
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ledztwo  w  tej  sprawie  znajduje  si  nadal  w  toku  i  nie  zosta o  jeszcze  

zako czone. 

 W sprawie Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach sygn. Ap.II Ds. 410/16/02 

powo any zosta  jeden wiadek anonimowy. Post powanie dotyczy napadu 

rabunkowego dokonanego w Cz stochowie na sprzedawczyni  w sklepie przy 

yciu broni palnej i zabór kwoty 250 z . 

wiadek anonimowy przedstawi  w swych zeznaniach okoliczno ci napadu, 

opisa  zrabowane przedmioty i poda  nazwisko sprawcy. 

W uzasadnieniu aktu oskar enia prokurator powo  si  na dowód z zezna  

wiadka anonimowego, natomiast S d Okr gowy skazuj c oskar onego za 

zarzucone mu przest pstwo na kar  6 lat pozbawienia wolno ci, podobnie jak 

d Apelacyjny utrzymuj c ten wyrok w mocy, nie powo  si  w sposób 

wyra ny na zeznania wiadka anonimowego, wskazuj c jako podstaw  

wyroku skazuj cego inne dowody. 

Wydany w tej sprawie wyrok skazuj cy jest prawomocny. 

 Spraw  Prokuratury Okr gowej w Warszawie sygn. VI Ds. 58/00 dotycz  

przynale no ci do zbrojnych grup przest pczych dzia aj cych na terenie 

Nowego Dworu Mazowieckiego, Modlina, Legionowa i pobliskich 

miejscowo ci. Zajmowali si  oni g ównie handlem spirytusu i narkotykami, 

kradzie  samochodów, kradzie ami z mieszka  (z w amaniem), 

wymuszaniem haraczy i innymi przest pstwami. Wszyscy cz onkowie grup 

posiadali bro . 

wiadkowie anonimowi (dwóch) podali szereg informacji o sk adach 

poszczególnych grup przest pczych i ich przywódców. Rozpoznali ich na 

planszach ze zdj ciami. Nie podali jednak sk d uzyskali t  wiedz . 

Sprawa ta znajduje si  jeszcze na etapie post powania przygotowawczego. 
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Do drugiej grupy wiadków anonimowych zaliczy  nale y: 

 Spraw  Prokuratury Rejonowej w Szubinie sygn. Ds. 689/00 dotycz  

pobicia ze skutkiem miertelnym. 

wiadek anonimowy by  obserwatorem zdarzenia pobicia i kopania 

pokrzywdzonego, które zako czy o si  jego mierci . wiadek anonimowy 

rozpozna  sprawc  pobicia i g ównie jego zeznania stanowi y podstaw  aktu 

oskar enia. 

wiadek anonimowy by  przes uchany podczas rozprawy z zachowaniem 

obowi zuj cych wymogów proceduralnych. W wyroku skazuj cym S d 

powo  si  te  na zeznania wiadka anonimowego daj c im wiar . 

d Apelacyjny utrzyma  w mocy wyrok S du I instancji, skutkiem czego 

wyrok ten jest prawomocny. 

 Spraw  Prokuratury Rejonowej w Toruniu sygn. 5 Ds. 92/00 dotycz  

napadu rabunkowego na dwie kasjerki Urz du Marsza kowskiego w Toruniu, 

którym zabrano znaczn  kwot  pieni dzy, a tak e kilku innych napadów 

rabunkowych dokonanych przez t  sam  grup  przest pcz . 

wiadek anonimowy zezna , e o napadzie dowiedzia  si  od napastników, 

których zna . Sam napadu nie widzia . By  wi c typowym wiadkiem „ex 

auditu”. 

W akcie oskar enia prokurator powo  si  m. in. na dowód z zezna wiadka 

anonimowego, które potwierdza y zeznania wa nego wiadka jawnego. 

d skaza  oskar onych m.in. na podstawie zezna wiadka anonimowego, 

ale nie by  to jedyny a nawet dominuj cy dowód uzasadniaj cy wyrok 

skazuj cy. 

d odwo awczy uchyli  ten wyrok i przekaza  spraw  do ponownego 

rozpoznania uznaj c, e wobec odwo ania - na rozprawie zezna  przez 

wiadka jawnego - zeznania wiadka anonimowego sta y si  jedynym 

dowodem wyroku skazuj cego, a taki dowód jest niewystarczaj cy w wietle 
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orzecznictwa S du Najwy szego i Trybuna u Strasburskiego. Dlatego S d 

Apelacyjny uzna  za konieczne ponowne przeprowadzenie post powania 

dowodowego przez S d I instancji. 

Do czasu badania akt tej sprawy ponowne post powanie nie zosta o jeszcze 

przeprowadzone. 

 W sprawie dotycz cej napadu rabunkowego w Krakowie, w której ledztwo 

prowadzi a Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza sygn. 3 Ds. 2668/99 a 

nast pnie Prokuratura Okr gowa w Krakowie sygn. VI Ds. 6/00/S - powo any 

zosta wiadek anonimowy b cy w istocie wiadkiem ex auditu. Zezna , e 

pods ucha  rozmow  dwóch bezpo rednich uczestników tego napadu. 

wiadek anonimowy opisa  rozmówców, b cych sprawcami napadu, co 

stanowi o istotny dowód w sprawie, na który - w ród innych dowodów - 

powo  si  prokurator w uzasadnieniu aktu oskar enia. 

W czasie rozprawy przewodnicz cy sk adu s dziowskiego przes ucha  

wiadka anonimowego przy udziale prokuratora daj c wiar  tym zeznaniom. 

d skaza  wszystkich oskar onych. Jeden z oskar onych wniós  apelacj  od 

tego wyroku jednak S d Apelacyjny utrzyma  wyrok w mocy. W ród innych 

dowodów S d Apelacyjny uzna  zeznanie wiadka anonimowego za dowód 

wiarygodny. 

 wiadka powo anego w sprawie Prokuratury Okr gowej w Zielonej Górze 

sygn. VI Ds. 9/01 dotycz cej postrzelenia ochroniarza agencji towarzyskiej w 

Gubinie. 

wiadek anonimowy zezna  w ledztwie, e przebywaj c w celi aresztu 

ledczego w Zielonej Górze s ysza  jak jeden z aresztantów mówi , i  przed 

agencj  towarzysk  strzela  do stra nika o pseudonimie „Skóra”. Jest to wi c 

wiadek ex auditu.  

ród dowodów podanych w uzasadnieniu aktu oskar enia nie wymieniono 

wiadka anonimowego. 
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Post powanie s dowe w tej sprawie, w czasie badania akt, znajdowa o si  w 

toku i nie zosta o jeszcze zako czone. 

 Spraw  Prokuratury Rejonowej w Pabianicach sygn. 2 Ds. 465/99 obejmuj  

kradzie  kilku samochodów osobowych, a nast pnie wy udzenie znacznych 

kwot pieni nych za ich zwrot. 

W sprawie tej powo ano dwóch wiadków anonimowych, którzy w swych 

zeznaniach opisali przebieg kradzie y samochodów oraz cechy zewn trzne 

sprawców. wiadkowie anonimowi byli bezpo rednimi obserwatorami 

kradzie y samochodów, ale nie podali danych osobowych sprawców. 

Ich zeznania przyczyni y si  do wydania przez S d Rejonowy w Pabianicach 

wyroku skazuj cego za wszystkie zarzucane przest pstwa. 

Po rozpoznaniu apelacji S d Okr gowy w odzi uchyli  wyrok i przekaza  w 

ca ci spraw  S dowi Rejonowemu w Pabianicach do ponownego 

rozpoznania dopatruj c si  szeregu uchybie  procesowych. 

W chwili badania akt toczy o si  jeszcze post powanie przed s dem I instancji 

i nie zosta o zako czone. 

Do trzeciej grupy wiadków anonimowych zaliczy  nale y: 

 Spraw  Prokuratury Okr gowej w Krakowie sygn. VI Ds. 71/00/S obejmuj  

handel rodkiem odurzaj cym „ekstaza”. 

W sprawie tej powo any zosta  jeden wiadek anonimowy, którego rola - moim 

zdaniem - przekracza a granic  procesow wiadka, albowiem by  on nie tylko 

ród em informacji, ale aktywnie wspó dzia  z policj  w zakresie ujawnienia 

przest pstwa. 

wiadek anonimowy zezna , e wszed  w porozumienie z handlarzami 

narkotyków, umawia  si  z nimi na spotkanie w samochodzie, w którym by  

zainstalowany magnetofon, przy u yciu którego zosta y utrwalone prowadzone 

rozmowy. wiadek koronny umawia  si  z handlarzami co do okoliczno ci i 

warunków nabywania narkotyków, a o swoich dzia aniach informowa  policj  
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przekazuj c jej nabyte narkotyki. Na planszy ze zdj ciami rozpozna  

handlarza, od którego naby  narkotyki. 

W uzasadnieniu aktu oskar enia zeznania wiadka anonimowego stanowi y 

ówny dowód. Podczas rozprawy s dowej jego zeznania ze ledztwa zosta y 

odczytane, do czego S d ograniczy  przewód s dowy uznaj c, e 

przes uchanie wiadka anonimowego na rozprawie nie jest konieczne. 

d skaza  oskar onego, przy czym za g ówny dowód uzna  zeznania wiadka 

anonimowego. Oskar onemu zosta a wymierzona kara 2 lat pozbawienia 

wolno ci z warunkowym zawieszeniem i grzywna w wysoko ci 100 stawek 

dziennych. Wyrok ten jest prawomocny. 

 Podobn  rol  odgrywali wiadkowie anonimowi wyst puj cy w sprawie 

Prokuratury Okr gowej w Krakowie sygn. VI Ds. 39/00/S, która dotyczy a 

handlu rodkami odurzaj cymi w postaci amfetaminy. W sprawie tej 

powo anych zosta o dwóch wiadków anonimowych, których rola w tym 

post powaniu nie ograniczy a si  tak e do ród a dowodowego, lecz do 

wspó dzia ania z policj  w zakresie ujawnienia przest pstwa i utrwalenia 

dowodów. 

wiadkowie anonimowi spotykali si  z handlarzami narkotyków i nabywali od 

nich amfetamin , któr  przekazywali policji. Na podstawie ich zezna  oraz 

innych dowodów zosta  sporz dzony akt oskar enia, a nast pnie s d wyda  

wyrok skazuj cy. W uzasadnieniu wyroku S d powo  si  m. in. na zeznania 

wiadków anonimowych, których uzna  za wiarygodnych. 

Wyrok uprawomocni  si  bez post powania odwo awczego. 

 Równie  w sprawie Prokuratury Okr gowej w Gorzowie Wielkopolskim sygn. 

VI Ds. 1/02/Sp dotycz cej przyjmowania korzy ci maj tkowych przez 

funkcjonariuszy Urz du celnego w Rzepinie w zamian za fa szowanie 

dokumentów celnych powo ano czterech wiadków anonimowych, którzy byli - 

jak przyznali - funkcjonariuszami Centralnego Biura ledczego. 
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Z akt sprawy wynika, e wspó dzia ali oni ci le z policj . Na jej polecenie 

wiadkowie anonimowi nawi zali cis e kontakty z funkcjonariuszem celnym, 

któremu wr czyli korzy  maj tkow  w postaci 70.000 DEM oraz 2 obrazy o 

warto ci 15.000 z  ka dy, w zamian za umo liwienie przemytu narkotyków. 

wiadkowie anonimowi opisali w swych zeznaniach metody dzia ania 

przest pczego funkcjonariuszy celnych. 

Materia y tej sprawy zosta y wydzielone do odr bnego post powania i 

prowadzone s  w dalszym ci gu w formie post powania przygotowawczego. 

 W sprawie Prokuratury Okr gowej w Krakowie sygn. VI Ds. 21/01/S 

dotycz cej handlu narkotykami przez zorganizowan  grup  przest pcz  

powo ano dwóch wiadków anonimowych. Z tre ci ich zezna  wynika, e 

wspó dzia ali z policj , w porozumieniu z któr  utrzymywali kontakty z 

handlarzami narkotyków, od których nabyli 2000 tabletek ekstazy i 550 

tabletek innego narkotyku za kwot  7.500 z  i 6.500 z ; narkotyki te przekazali 

policji. 

W akcie oskar enia prokurator powo  si  na zeznania wiadków 

anonimowych. W czasie rozprawy wiadkowie anonimowi byli przes uchani 

przez przewodnicz cego sk adu s dz cego i ich zeznania zosta y uznane za 

wiarygodne, czemu s d da  wyraz w wyroku skazuj cym. 

Wniesione od tego wyroku apelacje zarówno przez prokuratora jak i 

oskar onych nie zosta y rozpoznane do czasu badania akt tej sprawy. 

 

6. Zako czenie 

W literaturze prawniczej19 podnosi si , e stosowanie instytucji wiadka 

anonimowego jest skutecznym rodkiem uzyskiwania dowodów osobowych wolnych 

od niebezpiecze stw gro cych wiadkom ze strony oskar onych, zw aszcza w 

przypadku pope nienia przest pstw przez zorganizowane grupy przest pcze. Metoda 
                                                        
19 Janusz Tylman: Instytucja wiadka incognito. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Iuridica, t. 65 z 
1997 r.; Piotr Hofma ski: wiadek anonimowy w procesie karnym, Kraków 1998. 
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ta nie mo e by  jednak jedynym sposobem ochrony wiadków przed przemoc  ze 

strony oskar onych. Maj c na uwadze, e metoda ta powoduje ograniczenie prawa 

do obrony, powinno si  j  stosowa  tylko wyj tkowo - w sprawach o najpowa niejsze 

przest pstwa pope niane przez zorganizowane grupy przest pcze. W innych 

przypadkach dla ochrony wiadków wystarczaj ce jest niejednokrotnie ograniczenie 

jawno ci rozprawy w czasie przes uchania wiadków, utajnienie miejsca ich 

zamieszkania i zatrudnienia, a tak e cz stsze stosowanie aresztu tymczasowego. W 

niektórych pa stwach, np. w USA, realizowany jest coraz cz ciej specjalny program 

ochrony wiadków. Trzeba jednak mie  na uwadze, e wszystkie tego rodzaju 

programy s  bardzo trudne w realizacji, a ponadto szalenie kosztowne. 

W literaturze podnosi si  równie , e w przypadkach gdy wobec wiadka 

zastosowano instytucj wiadka incognito, a mimo to jego to samo  zosta a 

ujawniona, to powinien on zosta  obj ty programem ochrony. 

Istotnym problemem jest te  to, czy wiadkami anonimowymi mog  by  informatorzy 

lub wspó pracownicy policji. Przewa a pogl d, e praktyka taka jest dopuszczalna i 

bardzo skuteczna. Niejednokrotnie wyra a si  jednak pogl d, e zeznania takich 

wiadków nie stanowi  pe nowarto ciowego dowodu i nie mog  by  wy czn  lub 

chocia by g ówn  podstaw  wyroku skazuj cego20. W takim za  przypadku rodzi si  

pytanie co do celowo ci stosowania tej metody. Budzi ona w tpliwo ci równie  

dlatego, e zarówno rozwi zania legislacyjne jak i doktryna przyjmuj , e o 

przyznaniu statusu wiadka anonimowego decyduj  s d lub prokurator (w 

post powaniu przeds dowym) a wi c organy procesowe w najwy szym stopniu 

wiarygodne. Ponadto regu  jest, e od decyzji o powo aniu wiadka anonimowego 

y odwo anie, skutkiem czego jest ona poddana kontroli instancyjnej. 

Zarówno w judykaturze jak i doktrynie podnosi si , e wprawdzie nadanie wiadkowi 

statusu wiadka anonimowego ogranicza prawo oskar onego do obrony, to jednak 

ograniczenie to nale y sprowadzi  do granic niezb dnych. Wyra a si  pogl d, e 

oskar ony lub jego obro ca powinni mie  mo liwo  uczestniczenia w przes uchaniu 

takiego wiadka, albo prawo wgl du do protoko ów jego przes uchania z 

wy czeniem tych fragmentów, które umo liwia yby ustalenie to samo ci wiadka. 

Trzeba przy tym oskar onemu jak i jego obro cy stworzy  warunki do zadawania 
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pyta  przes uchiwanemu wiadkowi, chocia by za po rednictwem przewodnicz cego 

sk adu s dz cego, albo przy zastosowaniu nowoczesnych rodków techniki 

kryminalistycznej. 

W doktrynie zwraca si  te  uwag  na cis e ograniczenie kr gu osób maj cych 

dost p do danych osobowych wiadków anonimowych. W ród tych osób wymienia 

si  zwykle tylko s dziego ledczego, s dziego przewodnicz cego sk adu 

orzekaj cego i prokuratora. Z kr gu tych osób wy cza si  natomiast zdecydowanie 

obro ców uznaj c, e nie mo na oczekiwa , e nie przeka  oni posiadanych 

informacji oskar onemu, a w takim przypadku ca a instytucja wiadka anonimowego 

traci sens. 

Nale y równie  stwierdzi , e w judykaturze Trybuna u Strasburskiego, a w lad za 

nim w judykaturze s dów krajowych, wyra a si  pogl d, e zeznania wiadków 

anonimowych nie mog  stanowi  wy cznej lub cho by dominuj cej podstawy 

dowodowej do wydania wyroku skazuj cego. Mog  natomiast by  uznane za dowód 

uzupe niaj cy, w wypadku istnienia innych wiarygodnych dowodów. 

Przeprowadzone badania wskazuj  na to, e polskie organy cigania oraz s dy 

stosuj  instytucje wiadka anonimowego zgodnie z zasadami wypracowanymi przez 

Trybuna  Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci w Strasburgu i przeniesionymi 

na grunt polski przez nasz S d Najwy szy. 

wiadkowie anonimowi powo ywani s  jedynie w sprawach o powa ne przest pstwa. 

Nie stanowi  jedynego ani nawet dominuj cego dowodu pozwalaj cego na wydanie 

wyroku skazuj cego, ale spe niaj  role dowodu uzupe niaj cego. wiadek 

anonimowy wchodzi jednak coraz szerzej do procedury karnej s dów krajowych i 

podlega zasadom takim samym jak inne dowody. Dotyczy to zarówno sposobu 

przeprowadzania tego dowodu, jak i oceny jego wiarygodno ci z uwzgl dnieniem 

specyfiki tego dowodu. Maj c jednak na uwadze, e w orzecznictwie Trybuna u 

Strasburskiego instytucja ta przechodzi widoczn  ewolucj  zmierzaj  w kierunku 

coraz wi kszej przydatno ci procesowej tej instytucji, w praktyce polskich organów 

procesowych i s dów widoczna jest równie  taka ewolucja. Nie cz sto natomiast 

                                                                                                                                                                             
20 Andrzej Murzynowski, Maria Rogacka-Rzewnicka: ..., op.cit., str. 42. 
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stosuje si  u nas precyzyjne programy ochrony wiadków, co t umaczy  nale y 

chyba przede wszystkim wysokimi ich kosztami. 

 

 


