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Wstęp 

 Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania karnego ma na celu zwiększenie 

kontradyktoryjności procesu, a w konsekwencji w świetle opinii wielu autorów, przyczynić się 

do skrócenia czasu trwania procesu i zwiększenia jego rzetelności. Reforma związana jest 

z ograniczeniem roli sądu w prowadzeniu sporu, co będzie miało szczególnie istotne konsekwencje dla 

osób występujących w postępowaniu bez profesjonalnego obrońcy. Dlatego oprócz analizy 

nadchodzących zmian pod kątem zgodności z zasadami prawdy materialnej, warto zwrócić uwagę na 

jej korelację z prawem do informacji. W niniejszej pracy przedstawiona zostanie istota tego prawa 

oraz wybrane fragmenty noweli wpływające na jej praktyczne zastosowanie.  

1. Istota zasady prawa do informacji 

Jest to jedna z fundamentalnych zasad procesu karnego pozwalająca zrozumieć istotę 

oskarżenia i lepiej realizować prawo do obrony. Pomoc organów powinna być skrupulatnie 

świadczona na każdym etapie postępowania.  

Reguluje ją także Europejska Konwencja Praw Człowieka w art. 6 ust. 3 podpkt. a, wskazując 

że każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do niezwłocznego 

poinformowania w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciw niemu 

oskarżenia. 

W polskim kodeksie postępowania karnego ujęta została w art. 16 pod dwiema postaciami: 

1) bezwzględną, zawartą w §1- jeżeli organ jest zobowiązany pouczyć uczestników postępowania 

o ciążących obowiązkach i przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne 

pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub 

innej osoby, której to dotyczy, 

2) względną, zawartą w §2- organ powinien ponadto w miarę potrzeby udzielać uczestnikom 

postępowania informacji o ciążących obowiązkach i o przysługujących uprawnieniach, także 

w wypadkach, gdy ustawa takiego obowiązku nie stanowi. W razie braku takiego pouczenia, gdy 

w świetle okoliczności sprawy było ono nieodzowne lub mylnego pouczenia stosuje się §1. 

 Z powyższego wynika jednoznacznie, że udzielenie informacji uczestnikom postępowania 

o przysługującym im uprawnieniach i ciążącym na nich obowiązkach jest powinnością organu 

prowadzącego postępowanie. Różnica pomiędzy tymi rodzajami polega na tym, że w pierwszym 

przypadku organ jest zobowiązany do informowania uczestników na mocy przepisów szczególnych. 

W drugim obowiązek taki będzie ciążył na organie w przypadku, gdy z okoliczności sprawy wynikać 

będzie, że pouczenie jest niezbędne. Dokładniej rzecz ujmując konieczność poinformowania 



3 
 

w przypadku §2 może wynikać z tego, że brak wiedzy uczestnika postępowania o ciążącym na nim 

obowiązku może doprowadzić do niekorzystnych dla niego konsekwencji w przypadku jego 

niewypełnienia lub brak wiedzy o uprawnieniu może skutkować tym, że utraci on możliwość jego 

wykorzystania. Dla oceny konieczności zastosowania §2 może mieć znaczenie, czy strona (lub inny 

uczestnik postępowania) występuje w postępowaniu z pełnomocnikiem. Obowiązek wynikający z tego 

paragrafu nie nakłada jednak na organ obowiązku czuwania nad szeroko pojętym interesem 

uczestnika, a jedynie do informowania go o jego uprawnieniach i obowiązkach związanych z treścią 

wydanego orzeczenia, decyzji, czynności. Obowiązek ten nie może się odnosić do wszystkich 

uprawnień czy obowiązków uczestnika postępowania, a już na pewno nie można oczekiwać od organu 

udzielenia informacji nt. możliwości wydania niekorzystnego orzeczenia, by mógł podjąć decyzję 

o rozszerzeniu prowadzonego postępowania dowodowego. Konsekwencje braku lub mylnego 

pouczenia w obu przypadkach są identyczne.  

 Przez uczestników postępowania rozumie się organy procesowe, strony, przedstawicieli stron, 

świadków, rzeczników interesu społecznego itd. Co warto podkreślić, obowiązek informowania 

dotyczy także zawodowych przedstawicieli stron. Brak lub mylne pouczenie pełnomocnika nie może 

wywołać dla osób, których dotyczy postępowanie ujemnych skutków procesowych. Jednakże nie 

może to nadawać stronie uprawnienia, którego ustawa w ogóle nie przewiduje, np. uprawnienie do 

zaskarżenia postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia kasacji. 

 Przez pojęcie ujemnych skutków procesowych należy rozumieć sytuację, w której na skutek 

udzielenia informacji lub udzielenia mylnych informacji uczestnik nie mógł zrealizować swoich 

uprawnień procesowych. 

Przykłady realizacji tej zasady w świetle przepisów k.p.k. to np.: 

 Art. 6 obowiązek pouczenia oskarżonego o przysługującym mu prawie do obrony, 

 Art. 300 obowiązek pouczenia podejrzanego o przysługujących  mu uprawnieniach przed 

pierwszym przesłuchaniem, 

 Art. 399 obowiązek poinformowania uczestników postępowania o możliwości zmiany 

kwalifikacji czynu według innego przepisu prawnego, jeżeli w toku rozprawy okaże się, że można 

to zrobić nie wychodząc poza granice oskarżenia. 

Przykładem naruszenia tej zasady może być niepouczenie lub mylne pouczenie o możliwości 

i terminie zaskarżenia orzeczenia, w skutek czego uczestnik postępowania może domagać się 

przywrócenia tego terminu.  

Ciekawym zagadnieniem w świetle poglądów doktryny wydaje się być zastosowanie tej zasady 

przy konsensualnych trybach zakończenia postępowania. K. Kurowska zwraca uwagę, iż pomiędzy 

informowaniem o możliwości złożenia wniosku na podstawie art. 387 k.p.k., gdy ustawa takiego 

obowiązku wprost nie przewiduje, a wywieraniem nacisku w celu przymuszenia oskarżonego do 
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złożenia takiego wniosku jest cienka granica, której naruszenie będzie stanowiło pogwałcenie przez 

sąd zasady domniemania niewinności i zagwarantowania prawa do obrony. Ostatecznie jednak 

w swojej pracy autorka przychyla się do stanowiska P. Kruszyńskiego, w świetle którego, jeżeli sąd 

uzna za spełnione przesłanki wynikające z art. 387, to na podstawie art. 16 § 2 k.p.k. powinien 

poinformować stronę występującą bez obrońcy o możliwości złożenia wniosku o dobrowolne 

poddanie się karze. Jednakże inicjatywa jego złożenia oraz zgoda na skazanie bez rozprawy muszą 

pochodzić od oskarżonego, być w pełni dobrowolne oraz nie mogą być obarczone wadami 

oświadczenia woli.   

2. Nowelizacja postępowania karnego  a prawo do informacji 

Reforma postępowania karnego skierowana jest na zwiększenie kontradyktoryjności procesu 

karnego, głównie na etapie jurysdykcyjnym. Profesor Giezek w swojej publikacji zwraca uwagę, 

że przy dotychczasowym ukształtowaniu zasad rządzących procesem w praktyce często dochodziło 

do modyfikacji ról procesowych, polegającej na tym, że sąd w dużej mierze przejmował inicjatywę 

i wstępował poniekąd w rolę oskarżyciela. Z drugiej strony niemniej istotnym aspektem nowelizacji 

jest zminimalizowanie inicjatywy dowodowej sądu, które pozornie może wskazywać na to, iż kierując 

się w stronę zwiększenia kontradyktoryjności procesu ustawodawca umniejsza nieco znaczenie zasady 

prawdy obiektywnej, gdyż to sąd, który jest obiektywny, jest zarówno najbardziej zainteresowany 

w jej odkryciu, w przeciwieństwie do stron, które dążą do wykazania faktów dla nich korzystnych. 

W odniesieniu do tego zarzutu profesor Giezek również odnosi się do praktyki i zwraca uwagę na to, 

iż sąd biorąc udział w postępowaniu dowodowym niejako przywiązuje się do pewnej wersji wydarzeń 

i pod tym kątem niechętnie odnosi się do wniosków dowodowych mających na celu jej obalenie. 

Biorąc pod uwagę powyższe sprowadzenie inicjatywy dowodowej sądu jedynie do wyjątkowych 

wypadków wpływać będzie na zwiększenie niezawisłości i bezstronności w ocenie dowodów 

i ostatecznie wydaniu orzeczenia.  Jednakże dotychczasowa możliwość większego zaangażowania się 

przez sąd w postępowanie dowodowe była bardziej korzystna dla osób pozbawionych profesjonalnej 

obrony. Zdaniem Autorki właśnie z tego powodu przy analizie nowych przepisów nie należy pomijać 

znaczenia prawa do informacji. Oczywiście art. 167 k.p.k. w nowym brzmieniu pozostawia możliwość 

zwiększonego zaangażowania sądu w wyjątkowych okolicznościach, do których można by pewnie 

zaliczyć występowanie oskarżonego przed sądem bez pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy 

prawnego. Jednakże biorąc pod uwagę cel wprowadzenia zmian należałoby skupić się na 

zagwarantowaniu oskarżonym uzyskania w trakcie procesu informacji mających istotny wpływ na 

jego dalszy przebieg.  

Pod wpływem reformy większego znaczenia nabiera instytucja prawa do obrońcy z urzędu 

i również zmodyfikowana  obowiązku występowania przed sądem z profesjonalnym pełnomocnikiem. 

Udzielanie informacji przez sąd stronie, której odmówiono przydzielenia adwokata z urzędu 

i względem której nie zachodzą okoliczności narzucające obronę obligatoryjną wydaje się być 
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skomplikowany. Odwołując się do powyższego omówienia istoty prawa do informacji należy mieć na 

uwadze, że ogranicza się ono wyłącznie do informowania o przewidzianych przez ustawodawcę 

obowiązkach lub uprawnieniach, a nie do czuwania nad interesem oskarżonego. Zdaniem Autorki 

wynika z tego, iż obowiązek sądu ograniczać się będzie to poinformowania oskarżonego o możliwości 

składania przez niego wniosków dowodowych i uprawnień związanych z odnoszeniem się do 

dowodów przedstawianych przez oskarżyciela. Pozbawiona doświadczenia w prowadzeniu sporu 

przed sądem strona może nie zdawać sobie sprawy jakie wnioski powinna złożyć. Dlatego istotnego 

znaczenia nabiera tu regulacja art. 167 § 1 zd. 3 pozostawiająca możliwość dopuszczenia i 

przeprowadzenia dowodu przez sąd w uzasadnionych przypadkach, stanowiąca płynne połączenie 

pomiędzy dotychczasowym i nie zmienionym brzmieniem prawa do informacji a nowej formy 

procesu. 

 Do takiego sformułowania tego przepisu zastrzeżenia wnosi D. Drajewicz, który zarzuca mu zbyt 

duże niedookreślenie, co w świetle przytoczonej przez niego opinii Trybunału Konstytucyjnego może 

skutkować nieuzasadnionym zróżnicowaniem podmiotów, względem których przepis ten będzie 

stosowany. Taka sytuacja jest szczególnie niepożądana w odniesieniu do przepisów prawa karnego, 

które powinny być powszechnie rozumiane, tak aby zarówno sąd, jak i strony miały możliwość 

odczytania zawartych w nich norm postępowania. Niedookreśloność przepisów nie pozwala stronom 

oraz organowi procesowemu na dokładne poznanie swoich praw i obowiązków, co negatywnie odbija 

się na zaufaniu do tworzonego prawa. Inne zdanie w kwestii wątpliwości interpretacyjnych tego 

zwrotu przedstawia profesor J. Skorupka. Wskazuje on na wielokrotne jego użycie w innych 

przepisach prawnych, przez co jego zdaniem jego interpretacja nie powinna budzić wątpliwości. 

Interesującą propozycją wysuniętą przez profesora jest również konieczności podania przez sąd 

uzasadnienia odstąpienia od zasady nieprzeprowadzenia dowodów przez sąd poprzez wskazanie 

wyjątkowych okoliczności, jak np. występowanie strony bez obrońcy. 

 Kolejne wątpliwości interpretacyjne budzi art. 447 § 6 k.p.k. mający zastosowanie 

w postępowaniu odwoławczym, a odnoszący się do zarzutu nieprzeprowadzenia przez sąd dowodów, 

do których przeprowadzenia zobowiązany był z urzędu. Ustawodawca po raz kolejny nie pokusił się 

o sprecyzowanie tych sytuacji czy dowodów, których przeprowadzenie jest obowiązkiem sądu, 

pozostawiając w tej kwestii duży luz interpretacyjny. Zdaniem D. Drajewicza regulacja ta stanowi 

nałożenie na sąd obowiązku czuwania nad interesem strony i wspomagania jej w postępowaniu 

odwoławczym, co może stanowić przejaw aprobacji biernej postawy strony. Warto w tym miejscu 

wspomnieć, iż brak jednoznaczności obowiązku sądu kreować będzie w praktyce problemy związane 

z informowaniem strony o jej uprawnieniu związanym z tym obowiązkiem, co może prowadzić do 

problemów z praktycznym i pełnym stosowaniem zasady prawa do informacji.  
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Podsumowanie 

 Prawo do informacji stanowi istotny element wpływający na możliwość skutecznej obrony 

oskarżonego. Ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu do szczególnych przypadków w praktyce 

może być stosowane do zabezpieczenia interesów strony występującej w procesie bez pełnomocnika. 

Pozostawienie otwartej furtki do działania dla sądu, a co więcej niezbyt precyzyjnie określonej, może 

w konsekwencji prowadzić do wielu nadużyć w jej wykorzystaniu, zwłaszcza przez osoby niechętne 

zmianom, co w konsekwencji doprowadzi do niewielkiego stopnia osiągnięcia zamierzonych przez 

ustawodawcę celów nowelizacji. Pomimo iż w ustawie nowelizującej nie zawarto nowych regulacji 

dotyczących prawa do informacji, to zmiana sposobu prowadzenia sporu, polegająca na przerzuceniu 

ciężaru odpowiedzialności za prowadzone postępowanie na strony, wpłynie na zwiększenie zakresu 

ich odpowiedzialności za wynik sprawy i właśnie dlatego zdaniem Autorki istotnego znaczenia 

nabiera w tym przypadku regulacja art. 16, ze szczególnym uwzględnieniem § 2, gdyż aby się 

skutecznie bronić, oskarżony musi znać swoje prawa i obowiązki.   
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