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Granice bezkarnoci oskar¿onego
w wypadku sk³adania fa³szywych wyjanieñ
The Limits of the Defendants Impunity in Case of Giving False Testimony

Mimo ¿e w jêzyku potocznym wyjanienia oskar¿onego nierzadko okrelane
s¹ mianem zeznañ, w jêzyku prawniczym i prawnym dystynkcja znaczeniowa
miêdzy zeznaniami a wyjanieniami powinna byæ konsekwentnie respektowana i to zarówno w terminologii kodeksu karnego, jak i kodeksu postêpowania
karnego.1
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e  w wietle przepisów kodeksu karnego 
oskar¿ony nie mo¿e byæ podmiotem przestêpstwa sk³adania fa³szywych zeznañ
(art. 233 k.k.), poniewa¿ nie wystêpuje w charakterze wiadka i nie zeznaje we
w³asnej sprawie jako wiadek, lecz sk³ada wyjanienia. Bêd¹ce przejawem realizacji prawa oskar¿onego do obrony sk³adanie wyjanieñ pozwala oskar¿onemu
bez ryzyka odpowiedzialnoci karnej za fa³szywe wyjanienia przedstawiæ
odmienn¹ ni¿ oskar¿enie wersjê przebiegu zdarzeñ, powo³ywaæ siê na okolicznoci wy³¹czaj¹ce bezprawnoæ czynu lub winê sprawcy oraz zajmowaæ stanowisko
wobec przeprowadzonych dowodów. Niekiedy jednak sk³adanie wyjanieñ przyjmuje postaæ zachowania realizuj¹cego znamiona innych ni¿ fa³szywe zeznania
czynów zabronionych. Kr¹g czynów zabronionych, których znamiona oskar¿ony
1
W obu kodeksach nie brak jednak homonimów, a np. czasownik oskar¿a jako znamiê
przestêpstwa z art. 234 k.k. nie pokrywa siê znaczeniowo z funkcj¹ oskar¿ania w rozumieniu
k.p.k. (oskar¿aæ w znaczeniu ustawy procesowej mo¿na tylko w stadium jurysdykcyjnym, a nie
przed organem powo³anym do cigania, jak to przewiduje k.k.).
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mo¿e wyczerpaæ, sk³adaj¹c wyjanienia, obejmuje: fa³szywe oskar¿enie innej
osoby nie tylko przed s¹dem, ale równie¿ przed organem cigania (art. 234 k.k.),
fa³szywe zawiadomienie o przestêpstwie, którego nie pope³niono (art. 238 k.k.),
znies³awienie (212 k.k.), zniewagê (art. 216 k.k.), zniewa¿enie Prezydenta RP
(art. 135 §2 k.k.), grupy ludnoci lub osoby ze wzglêdu na przynale¿noæ narodow¹, etniczn¹, rasow¹ lub wyznaniow¹ (art. 257 k.k.), publiczne nawo³ywanie
do przestêpstwa (art. 255 §1 i §2 k.k.) lub publiczne pochwalanie pope³niania
przestêpstw (art. 255 §3 k.k.), publiczne propagowanie ustroju faszystowskiego
lub innego totalitarnego ustroju, np. komunistycznego (art. 256 k.k.), a tak¿e
ujawnienie tajemnicy pañstwowej (art. 265 §1 k.k.) lub informacji stanowi¹cej
inny rodzaj tajemnicy (art. 266 k.k.).
Na tym tle wy³ania siê zagadnienie odpowiedzialnoci karnej oskar¿onego
w zwi¹zku z treci¹ sk³adanych przez niego wyjanieñ. Regulacje ustawowe nie
przes¹dzaj¹ wprost o tym, czy oskar¿ony korzysta z bezkarnoci nawet wówczas, gdy treæ wyjanieñ stanowi znamiê czynu zabronionego. W¹tpliwoci zreszt¹
dotycz¹ czynów pope³nionych w toku zarówno k³amliwych, jak i prawdziwych
wyjanieñ. Sporód wymienionych przyk³adowo zachowañ jedynie fa³szywe oskar¿enie o przestêpstwo i zawiadomienie o przestêpstwie, którego nie pope³niono,
oraz w jakim sensie zniewaga (obraza)  mog¹ charakteryzowaæ tylko obronê
k³amliw¹. Pozosta³e za nie wykluczaj¹ intencjonalnej prawdomównoci oskar¿onego, niezale¿nie od tego, czy treæ wyjanieñ obiektywnie odpowiada rzeczywistoci.
Prezentowane w teorii pogl¹dy, dotycz¹ce tej donios³ej praktycznie i trudnej
teoretycznie kwestii, s¹ zró¿nicowane. I tak na przyk³ad W. Daszkiewicz wskazywa³, i¿ obrona oskar¿onego nie jest skierowana przeciwko bezprawnemu zamachowi i przez to nie mo¿e byæ wykonywana wszelkimi sposobami per fas et
nefas. Nie jest te¿ dzia³aniem w stanie wy¿szej koniecznoci, gdy¿ d¹¿enie do
unikniêcia odpowiedzialnoci karnej za pope³nione przestêpstwo nie stanowi prawnie chronionego dobra.2 Tym samym nie jest wy³¹czone ciganie oskar¿onego za
przestêpstwo, które pope³nia, sk³adaj¹c wyjanienia.

2
W. D a s z k i e w i c z, Samooskar¿enie a prawo do milczenia, Pañstwo i Prawo 1974,
z. 2, s. 1011. Por. tak¿e Postanowienie SN z 10.09.1962 r. (Rw. 892/62), Wojskowy Przegl¹d
Prawniczy 1963, nr 1, s. 125, w którym SN stwierdzi³, i¿ oskar¿enie oparte na odpowiedniej
podstawie faktycznej nie mo¿e byæ uto¿samiane z niebezpieczeñstwem w rozumieniu przepisu
przewiduj¹cego ten kontratyp (obecnie art. 26 §1 k.k.). Z. Sobolewski zgadza³ siê, ¿e nie dzia³a
w stanie wy¿szej koniecznoci oskar¿ony, który d¹¿y do unikniêcia odpowiedzialnoci karnej. Nies³usznie oskar¿ony natomiast wystêpuje w obronie dobra korzystaj¹cego z ochrony prawa, a tym
samym stan wy¿szej koniecznoci (w niektórych sytuacjach) wy³¹czy bezprawnoæ zachowania siê
oskar¿onego, który broni siê, oskar¿aj¹c inn¹, tak¿e niewinn¹ osobê. Z. S o b o l e w s k i, Karalnoæ fa³szywych wyjanieñ oskar¿onego, Annales UMCS, Lublin 1966, sec. G, vol. XIII, s. 172
173.
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Przeciwny pogl¹d, zgodnie z którym oskar¿ony w ¿adnym wypadku nie
ponosi odpowiedzialnoci karnej za treæ sk³adanych wyjanieñ, prezentowa³
M. Cielak na gruncie kodyfikacji z 1969 r., wspieraj¹c swój pogl¹d argumentem, ¿e przepis art. 247 k.k. (obecnie art. 233 k.k.) odnosi siê wy³¹cznie do
zeznañ, nie do wyjanieñ, które zeznaniami nie s¹, a tym samym odpowiedzialnoæ karna oskar¿onego jest wy³¹czona zarówno za przestêpstwo fa³szywych
zeznañ, jak i za inne przestêpstwa, które oskar¿ony móg³by pope³niæ, sk³adaj¹c
k³amliwe owiadczenia dowodowe.3 Z. Sobolewski porównuj¹c natomiast dyspozycje przepisów art. 247 k.k. z 1969 r. (art. 233 k.k. z 1997 r.) i przestêpstwa
fa³szywego oskar¿enia (obecnie art. 234 k.k.) oraz innych przepisów typizuj¹cych przestêpstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwoci, tj. zatajenia dowodów niewinnoci oskar¿onego (obecnie art. 236 §1 k.k.) i poplecznictwa (obecnie art. 239 §1 k.k.), uznawa³, i¿ pierwszy z nich stanowi lex specialis w stosunku do pozosta³ych.4 W konsekwencji, je¿eli zaniechanie uprzedzenia wiadka
o odpowiedzialnoci karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy uchyla odpowiedzialnoæ karn¹ za fa³szywe zeznanie, to uchyla tak¿e odpowiedzialnoæ karn¹ za inne przestêpstwa, które z treci fa³szywych zeznañ mog³yby wynikaæ (np. przestêpstwo fa³szywego oskar¿enia innej osoby).5 Obaj autorzy zgodni
s¹ co do tego, ¿e skoro wiadek mo¿e korzystaæ z bezkarnoci (nieodpowiedzialnoci) za fa³szywe zeznanie, to tym bardziej oskar¿ony, którego sytuacja w postêpowaniu karnym jest du¿o trudniejsza ni¿ sytuacja wiadka.6
Pogl¹d, ¿e brak uprzedzenia wiadka o odpowiedzialnoci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ, wy³¹czaj¹cy odpowiedzialnoæ karn¹ za to przestêpstwo,
uchyla tak¿e odpowiedzialnoæ za inne przestêpstwa wynikaj¹ce z treci fa³szywych owiadczeñ, jest jednak dyskusyjny i niezbyt przekonuj¹co uzasadniony.
wiadek jest tym uczestnikiem postêpowania karnego, który ma obowi¹zek czynnego dzia³ania na rzecz prawdy i w zwi¹zku z tym jego k³amstwo nie mo¿e byæ
w wietle prawa karnego obojêtne (art. 233 §1 k.k.). Fa³szywie pomawiaj¹c inn¹
osobê, wiadek wkracza swoim zachowaniem w obszar regulacji innego przepisu
karnego, pope³nia zatem czyn podlegaj¹cy kumulatywnej kwalifikacji prawnej
3
M. C i e  l a k, Glosa do uchwa³y sk³adu 7 sêdziów z 29 VI 1972 r., VI KZP 67/71, Pañstwo i Prawo 1973, nr 11, s.185.
4
Z. S o b o l e w s k i, Karalnoæ fa³szywych wyjanieñ oskar¿onego, Annales UMCS, Lublin 1966, sec. G, vol. XIII, s. 166167.
5
Z. Sobolewski trafnie zauwa¿a, ¿e wywo³ana zaniechaniem uprzedzenia wiadka o obowi¹zku mówienia prawdy nieodpowiedzialnoæ za fa³szywe zeznanie dotyczy tylko tych owiadczeñ wiadka, które maj¹ zwi¹zek z tocz¹cym siê postêpowaniem. Nie ma natomiast przeszkód
prawnych, aby poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoci karnej wiadka, który fa³szywie oskar¿y inn¹ osobê o czyn niebêd¹cy przedmiotem rozpoznania. Podobnie nie jest wy³¹czona odpowiedzialnoæ
oskar¿onego za fa³szywe oskar¿enie innej osoby o czyn, który nie ma zwi¹zku ze spraw¹ tego
oskar¿onego i nie wp³ywa na zakres jego odpowiedzialnoci. Ibid., s. 168.
6
Ibid., s. 167; M. C i e  l a k, op. cit., s. 185.
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(art. 233 §1 w zw. 234 k.k.). Zaniechanie uprzedzenia o zakazie sk³adania fa³szywych zeznañ wy³¹cza ocenê prawn¹ owiadczeñ w wietle art. 233 §1 k.k.
wiadek, którego nie uprzedzono o obowi¹zku mówienia prawdy, mo¿e byæ
pozbawiony orientacji co do roli procesowej, w jakiej wystêpuje, dlatego  mimo
i¿ formalnie realizuje znamiona czynu zabronionego  nie podlega odpowiedzialnoci za fa³szywe zeznanie. Jednak¿e przestêpstwo przewidziane w art. 234 k.k.
pope³nia nie tylko wiadek uprzedzony o obowi¹zku mówienia prawdy, ale ka¿da osoba sk³adaj¹ca przed organem powo³anym do cigania lub orzekania fa³szywe oskar¿enie. Konsekwencja w postaci wy³¹czenia odpowiedzialnoci tak¿e i za
to przestêpstwo wchodzi³aby w grê, gdyby ustawodawca przewidzia³ powinnoæ
uprzedzania wiadka o odpowiedzialnoci karnej nie tylko za sk³adanie fa³szywych zeznañ, ale tak¿e o odpowiedzialnoci za wszelkie mo¿liwe przestêpstwa,
które wiadek mo¿e pope³niæ, sk³adaj¹c fa³szywe zeznania albo gdyby uprzedzenie o karalnoci by³o warunkiem odpowiedzialnoci za przestêpstwo fa³szywego
oskar¿enia innej osoby. Ponadto uwzglêdnienia wymaga zró¿nicowanie dóbr prawnych, które ustawodawca chroni poprzez te regulacje. Wprawdzie rodzajowym
przedmiotem ochrony obu typów czynów zabronionych jest niezmiennie dobro
wymiaru sprawiedliwoci, ale ochrona prawna poprzez zakaz sk³adania fa³szywych zeznañ dotyczy tak¿e prawdziwoci ustaleñ w tocz¹cym siê postêpowaniu
karnym. Szczególnym przedmiotem ochrony normy zakazuj¹cej fa³szywych oskar¿eñ jest natomiast dobro (dobre imiê) innej osoby. Tak¿e z tego punktu widzenia
nale¿a³oby zaaprobowaæ twierdzenie, ¿e wy³¹czenie odpowiedzialnoci karnej za
k³amliwe zeznanie (233 §2 k.k.) nie poci¹ga za sob¹ automatycznie wy³¹czenia
odpowiedzialnoci za fa³szywe oskar¿enie innej osoby (art. 234 k.k.).7 Traci tym
samym oparcie pogl¹d, w myl którego wzglêdy przemawiaj¹ce na rzecz nieodpowiedzialnoci wiadka tym bardziej wiadcz¹ na rzecz nieodpowiedzialnoci oskar¿onego.
Daleko id¹cy pogl¹d w kwestii odpowiedzialnoci karnej oskar¿onego za
treæ wyjanieñ zaprezentowa³a  opieraj¹c siê na obowi¹zuj¹cym ustawodawstwie  M. Szewczyk, stwierdzaj¹c, i¿ je¿eli ustawodawca nie przewidzia³ odpowiedzialnoci za sk³adanie fa³szywych wyjanieñ, to tym samym wy³¹czona jest
karalnoæ za ka¿de przestêpstwo powsta³e tylko przez z³o¿enie fa³szywych owiadczeñ.8 Nie zgodzi³ siê z tym stanowiskiem A. Sakowicz, trafnie zauwa¿aj¹c, ¿e
7
Pogl¹d, ¿e art. 234 k.k. mo¿e stanowiæ samodzieln¹ podstawê kwalifikacji prawnej czynu,
je¿eli nie ma podstaw do zastosowania kwalifikacji kumulatywnej (art. 233 §1 k.k. w zw. z art.
234 k.k.) prezentuje M. Hudzik. Zob. M. Hudzik [w:] A. B ³ a c h n i o - P a r z y c h, M. H u d z i k, J. P o m y k a ³ a, Przegl¹d glos krytycznych do orzeczeñ Izby Karnej i Izby Wojskowej SN
z zakresu prawa karnego materialnego opublikowanych w okresie od kwietnia 2000 r. do marca
2005 r., Palestra 2005, nr 78, s. 278.
8
M. S z e w c z y k, Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2004 r., V KK 194/03, Orzecznictwo S¹dów Polskich 2004, z. 12, poz. 160, s. 682.
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prawo do obrony nie mo¿e przekszta³ciæ siê w prawo do atakowania prawnie
chronionych dóbr innych osób lub prawid³owego wymiaru sprawiedliwoci.9
Niemniej jednak autor ten sprzeciwia siê te¿ ciganiu oskar¿onego za przestêpstwa, które pope³nia, sk³adaj¹c wyjanienia, twierdz¹c, ¿e konsekwencj¹ karalnoci tych czynów by³oby ograniczenie prawa do obrony.10 Generalnie utrwali³
siê pogl¹d, zgodnie z którym sk³adanie fa³szywych wyjanieñ, tak¿e takich, których treæ znamionuje przestêpstwo (por. art. 234 k.k.), nie podlega karze, o ile
ma zwi¹zek z obron¹.11 Natomiast wypowiadanie fa³szywych oskar¿eñ przyjmuje postaæ nadu¿ycia prawa do obrony, gdy s³u¿y innemu celowi ni¿ ochrona
interesów oskar¿onego. Wówczas ciganie sprawcy fa³szywego oskar¿enia lub
znies³awienia jest dopuszczalne.
Tak¹ tendencjê odzwierciedla uchwa³a SN z 11 I 2006 r. (I KZP 49/05).12
Rozstrzygaj¹c przedstawione zagadnienie prawne, SN uzna³ bowiem, ¿e oskar¿ony ponosi odpowiedzialnoæ za przestêpstwo przewidziane w art. 234 k.k.,
je¿eli pomawia inn¹ osobê o wspó³udzia³ w czynie mu zarzucanym, dzia³aj¹c
w celu ukrycia to¿samoci rzeczywistych wspó³sprawców, a nie w celu w³asnej
obrony. Tym samym SN wyrazi³ przekonanie, ¿e o tym, czy intencjonalnie fa³szywe pomówienie osoby niewinnej o wspó³udzia³ w czynie zarzucanym oskar¿onemu znajdzie siê w obszarze regulacji art. 234 k.k., decyduje nie tylko treæ
k³amliwych wyjanieñ oskar¿onego, lecz to, czy oskar¿ony sk³ada je w celu
obrony, czy w innym  niepozostaj¹cym pod ochron¹ prawa  celu. W sprawie,
na tle której podjêta zosta³a uchwa³a SN, oskar¿ony pomówi³ k³amliwie inn¹
osobê o wspó³udzia³ w przestêpstwie, ukrywaj¹c równoczenie rzeczywistych
wspó³sprawców zarzucanego mu przestêpstwa. SN uzna³ wiêc, ¿e w ten sposób
granice prawa do obrony zosta³y przekroczone, ale nie wy³¹cznie ze wzglêdu na
przestêpn¹ treæ wyjanieñ oskar¿onego, lecz z uwagi na to, ¿e dzia³anie oskar¿onego podyktowane by³o nie tyle d¹¿eniem do uzyskania korzystniejszej sytuacji procesowej, co raczej d¹¿eniem do ochrony rzeczywistych wspó³sprawców.
Stosuj¹c logikê wywodów SN, nale¿a³oby uznaæ, ¿e gdyby ten sam oskar¿ony
pope³ni³ zarzucany mu czyn samodzielnie, to pomówienie niewinnej osoby o wspó³udzia³ pozosta³oby bezkarne.
Przedstawiony w uzasadnieniu uchwa³y stan faktyczny nie pozwala jednak
zgodziæ siê z tym, ¿e fa³szywe pomówienie s³u¿y³o jedynie ochronie wspó³sprawców. Trzeba bowiem zwróciæ uwagê, ¿e oskar¿onemu postawiono zarzut pope³9
A. S a k o w i c z, Glosa do wyroku z dnia 9 lutego 2004 r., VI KK 194/03, Przegl¹d
S¹dowy 2005, nr 9, s. 143.
10
Ibid., s. 146.
11
Zob. B. K u n i c k a - M i c h a l s k a [w:] Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz, red.
A. W¹sek, t. II, Warszawa 2005, s. 188; M. K l e j n o w s k a, Oskar¿ony jako osobowe ród³o
informacji o przestêpstwie, Kraków 2004, s. 254.
12
Teza wraz uzasadnieniem [w:] OSNKW 2006, nr 6, poz. 12, s. 111.
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nienia dwóch zabójstw, do pope³nienia których oskar¿ony nie przyznawa³ siê
(zaprzecza³ swemu udzia³owi w czynnociach sprawczych)13, chocia¿ nie zaprzecza³ bli¿ej nieokrelonemu udzia³owi w zdarzeniu. Przyznawa³ siê wiêc do
czynu, za który  o ile czyn ten zosta³by mu przypisany  grozi³aby o wiele
³agodniejsza odpowiedzialnoæ karna. Jako argument wspieraj¹cy przekonanie,
¿e oskar¿ony nie dzia³a³ w celu obrony, SN wskazuje, ¿e rola oskar¿onego w przestêpstwie  wed³ug jego wyjanieñ  kszta³towa³a siê tak samo przy udziale w nim
fa³szywie pomówionego, jak i przy udziale nieujawnionych, rzeczywistych wspó³sprawców.14 To prawda, ale rola oskar¿onego mog³aby kszta³towaæ siê odmiennie w wietle wyjanieñ owych rzeczywistych wspó³sprawców, gdyby zostali oni
ujawnieni przez oskar¿onego i postawieni w stan oskar¿enia. Wówczas sytuacja
procesowa oskar¿onego, nieprzyznaj¹cego siê do pope³nienia zabójstwa, zmieni³aby siê z pewnoci¹ na jego niekorzyæ. Tak wiêc oskar¿ony ukrywaj¹c rzeczywistych wspó³sprawców, mia³ z pewnoci¹ na uwadze te ujemne skutki dla siebie
samego i zdecydowa³ siê im przeciwdzia³aæ, stosuj¹c wykrêtn¹ obronê. Nawet
je¿eli sk³adaj¹c fa³szywe wyjanienia, d¹¿y³ do ochrony innych przestêpców, to
korzyæ procesowa dla niego rysuje siê wyranie, co z pewnoci¹ tak¿e obejmowa³ swoj¹ wiadomoci¹. Trzeba wiêc stwierdziæ, ¿e  wbrew stanowisku SN 
oskar¿ony dzia³a³ w celu obrony.
I chocia¿ rozstrzygniêcie zawarte w uchwale jest trafne, to jednak wynikaj¹ce z uzasadnienia stanowisko nie zas³uguje na akceptacjê z tego powodu, ¿e SN
traktuj¹c dzia³anie w celu obrony jako okolicznoæ uchylaj¹c¹ karalnoæ zachowañ oskar¿onego, zbyt szeroko zakrela granice niekaralnoci w wypadku sk³adania fa³szywych wyjanieñ. Co wiêcej, przyznaje prawu do obrony walor czynnika eliminuj¹cego przestêpnoæ fa³szywego oskar¿enia, a wiêc dzia³anie tego
czynnika w sposób podobny do dzia³ania kontratypu.15 Niekaralnoæ za przestêpne treci tkwi¹ce w wyjanieniach oskar¿onego wynika jakoby z faktu, ¿e ustawodawca zak³ada [...] niekaralnoæ fa³szywych wyjanieñ i w ¿adnym przepisie
nie wy³¹cza owej niekaralnoci w okrelonych sytuacjach.16 Rzecz jednak w tym,
¿e ustawodawca przewiduje w k.k. normy zakazuj¹ce np. fa³szywego oskar¿enia
innej osoby o pope³nienie przestêpstwa lub znies³awienia, za twierdzenie SN, ¿e
zakazy te nie zawsze dotycz¹ oskar¿onego przez wzgl¹d na prawo do obrony
i dzia³anie w celu obrony wymaga³oby wsparcia stosown¹ argumentacj¹, której w wywodach SN zabrak³o. Zabrak³o tak¿e zaakcentowania ró¿nic pomiêdzy
dzia³aniem w celu obrony a dzia³aniem w granicach prawa do obrony. Pojêcie obrony mo¿na bowiem odnieæ do ka¿dej aktywnoci oskar¿onego, zmierzaj¹cej do unikniêcia odpowiedzialnoci karnej. Aktywnoæ podejmowana w celu
Ibid., s. 2.
Ibid., s. 11.
15
Ibid., s. 910.
16
Ibid., s. 9.
13
14
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obrony, rozumianej jako d¹¿enie do unikniêcia odpowiedzialnoci karnej lub
poniesienia ³agodniejszej, prawie zawsze charakteryzuje postawê oskar¿onego.
Zdarzaj¹ce siê w praktyce nieliczne przypadki, kiedy oskar¿ony  rzeczywicie
niewinny  rezygnuje z merytorycznej obrony i chroni¹c faktycznego sprawcê,
przyznaje siê do niepope³nionego czynu, motywowany przyk³adowo korzyci¹
finansow¹, s¹ przejawem wykorzystania instytucji obroñczych, np. prawa do
milczenia w innym celu ni¿ cel obrony.17 Zrozumia³a z punktu widzenia interesów oskar¿onego intencja uzyskania korzystniejszej sytuacji procesowej pozostaje w granicach prawa do obrony tylko wtedy, gdy nie narusza obowi¹zuj¹cych
norm prawnokarnych. Dlatego  jak podkrela siê w literaturze  oskar¿ony nie
mo¿e dopuszczaæ siê takich zachowañ jak zastraszanie wiadków, fa³szowanie
dokumentów, nawet je¿eli s³u¿y³yby jego obronie. Oskar¿ony dzia³a bowiem
w granicach prawa do obrony tak d³ugo, jak d³ugo dzia³a w granicach prawa
w ogóle. Skoro wiêc  w wietle norm karnomaterialnych  fa³szywe oskar¿enie
osoby niewinnej, jak równie¿ wypowiadanie treci znies³awiaj¹cych lub zniewa¿aj¹cych, stanowi przestêpstwo, to nie mo¿na twierdziæ, ¿e przejawy zachowania siê oskar¿onego o cechach znamionuj¹cych te przestêpstwa mieszcz¹ siê w granicach prawa do obrony. Co najwy¿ej, mo¿na je traktowaæ jako przejawy nadu¿ycia tego prawa. Kwestia, w jakim zakresie pozostaj¹ one niekaralne, wymaga
rozwa¿enia przez odwo³anie siê do brzmienia przepisów karnoprocesowych 
kszta³tuj¹cych instytucjê obrony oraz karnomaterialnych  okrelaj¹cych zakres
dozwolonych zachowañ.
Zaniechanie uprzedzenia o odpowiedzialnoci karnej za sk³adanie fa³szywych wyjanieñ jest wyrazem uwolnienia oskar¿onego od obowi¹zku wspó³dzia³ania na rzecz prawdy materialnej. Obowi¹zek ujawniania niekorzystnej
dla oskar¿onego prawdy ³ama³by bowiem zakaz zmuszania do samoobwinienia
(nemo se ipsum accusare tenetur)18, za odpowiedzialnoæ karna za k³amstwo
nara¿a³aby oskar¿onego na ryzyko podwójnego pokonania prawem (za czyn
zarzucany w akcie oskar¿enia i za czyn wynikaj¹cy z treci wyjanieñ).19 Nie
17
W takiej sytuacji  zdaniem Z. Sobolewskiego  wchodzi w grê odpowiedzialnoæ karna
z tytu³u poplecznictwa, poniewa¿ oskar¿ony wykorzystuje prawo do milczenia niezgodnie z celem,
w jakim zosta³o ono przyznane. Zob. Z. S o b o l e w s k i, Granice prawa oskar¿onego do milczenia, Annales UMCS, Lublin 1968, sec. G, vol. XV, s. 122.
18
Wed³ug J. Benthama regu³a nemo se ipsum accusare tenetur funkcjonuje w obszarze prawa
do milczenia i usprawiedliwia zachowania polegaj¹ce na powstrzymaniu siê od dzia³ania wymierzonego w samego siebie. Nie stanowi natomiast podstawy do dyskwalifikacji dowodu w postêpowaniu karnym, gdy¿ nie jest to niezbêdna gwarancja interesów oskar¿onego w jawnym i publicznym procesie karnym. S³u¿y nie osobie niewinnej, lecz rzeczywistemu przestêpcy. Zob. R. K m i e c i k, O samoobwinieniu w wietle teorii dowodów Jeremiasza Benthama (17481832), Pañstwo
i Prawo 1985, z. 1112, s. 9394.
19
W. N e s t o r o w i c z, Oskar¿ony i jego przysiêga w rozwoju historycznym procesu karnego, Warszawa 1933, s. 5, cyt. za: P. W i l i ñ s k i, Zasada prawa do obrony w polskim procesie
karnym, Kraków 2006, s. 359.
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budzi w¹tpliwoci, ¿e nieodpowiedzialnoæ oskar¿onego w wypadku sk³adania
fa³szywych wyjanieñ niweczy ryzyko podwójnej odpowiedzialnoci i przez to
koresponduje z prawem do obrony. Jednak to nie prawo do obrony pozwala
oskar¿onemu wyjaniaæ k³amliwie, ale brak regulacji karnoprawnej penalizuj¹cej sk³adanie fa³szywych wyjanieñ. Nawet gdyby ustawodawca nie przewidzia³ prawa do obrony lub nada³ mu inny kszta³t, ni¿ wynika to z obowi¹zuj¹cego k.p.k., np. rezygnuj¹c z prawa do milczenia, to oskar¿ony tak¿e nie odpowiada³by za fa³szywe wyjanienia, skoro takim zachowaniem nie realizuje
znamion czynu zabronionego.
Sk³adanie fa³szywych wyjanieñ przestaje jednak byæ zachowaniem karnoprawnie obojêtnym, gdy oskar¿ony bezpodstawnie przerzuca odpowiedzialnoæ
za czyn mu zarzucany na inn¹ osobê lub niezgodnie z prawd¹ pomawia inn¹
osobê o pope³nienie czynu w ogóle mu niezarzuconego. Wówczas karalnoæ za
fa³szywe oskar¿enie innej osoby, je¿eli ta osoba pope³ni³a czyn zabroniony
pozostaj¹cy w zwi¹zku z czynem zarzuconym oskar¿onemu, mo¿e zostaæ uchylona nie tyle ze wzglêdu na abstrakcyjnie ujête prawo do obrony, ile raczej ze
wzglêdu na konkretne uprawnienia oskar¿onego, tj. prawo do niedostarczania
dowodów przeciwko samemu sobie oraz prawo do sk³adania wyjanieñ, je¿eli
powstrzymanie siê od fa³szywego zarzutu w praktyce os³abia³oby dzia³anie tych
uprawnieñ.20 Tak by³oby, gdyby oskar¿ony w obawie przed odpowiedzialnoci¹ karn¹ za pomówienie wspó³oskar¿onego stan¹³ w obliczu wyboru pomiêdzy samoobwinieniem a rezygnacj¹ ze sk³adania wyjanieñ. Naruszeniem prawa do obrony by³oby wiêc karanie oskar¿onego za to, ¿e na przyk³ad w d¹¿eniu
do z³agodzenia odpowiedzialnoci karnej niezgodnie z prawd¹ minimalizuje
swoj¹ rolê w przestêpstwie i równoczenie wyolbrzymia rolê wspó³oskar¿onego  rzeczywistego wspó³sprawcy przestêpstwa. Oskar¿ony mo¿e wiêc  bez
obawy nara¿enia siê na odpowiedzialnoæ karn¹  k³amliwie twierdziæ, ¿e to
nie on spowodowa³ wypadek komunikacyjny, lecz wspó³oskar¿ony podró¿uj¹cy jako pasa¿er, któremu postawiono jedynie zarzut nak³aniania do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzewoci.
Prawo do obrony nie uchyli jednak odpowiedzialnoci karnej oskar¿onego, je¿eli fa³szywie oskar¿a osobê niemaj¹c¹ nic wspólnego z przestêpstwem,
choæby nawet fa³szywie oskar¿aj¹c tê osobê, oskar¿ony dzia³a³ w celu obrony. Je¿eli sprawca przestêpstwa drogowego pope³nionego w stanie nietrzewoci rezygnuje z prawa do milczenia i nie tylko k³amliwie zaprzecza twierdzeniu oskar¿yciela  do czego ma prawo  ¿e to on prowadzi³ pojazd w chwili
20
Z. Sobolewski stawia tezê, ¿e zwi¹zek faktyczny lub prawny pomiêdzy dwoma czynami
uchyla tak¿e odpowiedzialnoæ karn¹ za czyn polegaj¹cy na karalnym zaniechaniu doniesienia
o przestêpstwie. Sprawca przestêpstwa musia³by bowiem dokonaæ samoobwinienia, chc¹c zrealizowaæ obowi¹zek denuncjacji. Z. S o b o l e w s k i, Granice prawa oskar¿onego do milczenia,
Annales UMCS, Lublin 1968, sec. G, vol. XV, s. 115.
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wypadku, ale nadto k³amliwie wyjania, ¿e pojazd prowadzi³ pasa¿er, który
z pope³nionym przestêpstwem nie mia³ nic wspólnego, to trudno uznaæ, aby
oskar¿ony dzia³a³ w granicach prawa do obrony i nie pope³nia³ przestêpstwa
fa³szywego oskar¿enia.
Dzia³aniem w granicach prawa do obrony jest te¿ niew¹tpliwie sk³adanie
wyjanieñ dotycz¹cych alibi, nawet wówczas, gdy s¹ to wyjanienia k³amliwe.21
Je¿eli jednak oskar¿ony nie przyznaje siê do zarzucanej mu zbrodni (np. zabójstwa) i przedstawia alibi w postaci pope³nienia w tym samym czasie, lecz w innym miejscu innego, zagro¿onego ³agodniejsz¹ kar¹ przestêpstwa, np. kradzie¿y
z w³amaniem, dokonanego rzekomo we wspó³dzia³aniu z inn¹, niewinn¹ w rzeczywistoci osob¹, to nie mo¿e liczyæ na bezkarnoæ, poniewa¿ bez uszczerbku
dla w³asnych interesów procesowych móg³by przedstawiæ inne alibi, niezawieraj¹ce fa³szywego oskar¿enia. Przyk³ad ten ilustruje mo¿liwoæ realizowania celu
obrony, ale nie w granicach prawa do obrony, tak¿e poprzez fa³szywe oskar¿anie
osoby niewinnej o czyn niezarzucany w akcie oskar¿enia. Nie jest bowiem s³uszne twierdzenie, ¿e tylko fa³szywe oskar¿enie o czyn inny ni¿ zarzucany oskar¿onemu zawsze wykracza poza zakres obrony i z tego powodu podlega karze.22 Podlega karze, ale z tej racji, ¿e wyczerpuje znamiona przestêpstwa. Oskar¿ony
(podejrzany) mo¿e przecie¿ i tak¹ aktywnoæ wi¹zaæ z celem obrony, je¿eli np.
w postêpowaniu przygotowawczym niezgodnie z prawd¹ przedstawia okrelon¹
osobê jako sprawcê innego przestêpstwa, licz¹c, ¿e w ten sposób uzyska z³agodzenie kary w myl art. 60 §4 k.k. Gdyby dzia³anie ukierunkowane na unikniêcie
odpowiedzialnoci karnej, a wiêc dzia³anie w celu obrony mog³o przes¹dzaæ o wy³¹czeniu karalnoci za czyn zabroniony, wynikaj¹cy z treci wyjanieñ, to nale¿a³oby oskar¿onego pozostawiæ bezkarnym w ka¿dym przypadku, gdy w toku
obrony, niekoniecznie k³amliwej, narusza przewidziany w k.k. zakaz. Tak wiêc
oskar¿ony o pobicie przedstawiciela okrelonej grupy rasowej lub etnicznej móg³by
 próbuj¹c usprawiedliwiaæ swoje przestêpne zachowanie  przypisywaæ w obraliwy sposób tej grupie negatywne cechy lub wyra¿aæ negatywny stosunek do
niej i poprzez to zniewa¿aæ j¹, a mimo to korzysta³by z niekaralnoci. Nie wydaje siê, aby zniesienie ryzyka podwójnego pokonania prawem mog³o nast¹piæ
tylko w rezultacie przyzwolenia oskar¿onemu na tak¹ w³anie obronê. Jest bowiem istotna ró¿nica pomiêdzy uwolnieniem oskar¿onego od takiego ryzyka
a umo¿liwieniem obrony per fas et nefas w wyniku zniesienia karalnoci za czyn
zabroniony, pope³niony przez oskar¿onego dzia³aj¹cego na rzecz swoich interesów na zasadzie, ¿e cel obrony uwiêca rodki.
21
Na temat wykorzystania alibi w toku obrony procesowej zob. M. K u c h a r c z y k, Alibi 
szczególny rodzaj wyjanieñ oskar¿onego w polskim procesie karnym, Przegl¹d S¹dowy 2006,
nr 9, s. 125.
22
Tak P. W i l i ñ s k i, op. cit., s. 371.
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Wbrew twierdzeniu jakoby ustawodawca zaniecha³ ograniczenia zakresu niekaralnoci za treæ fa³szywych wyjanieñ, ten zakres mo¿na wyznaczyæ w drodze
wyk³adni unormowañ karnomaterialnych. Interesom oskar¿onego w takim samym stopniu mo¿e s³u¿yæ fa³szywe oskar¿anie osoby niewinnej, jak i zatajanie
dowodów niewinnoci wspó³oskar¿onego. Karalnoæ oskar¿onego za zatajenie
dowodów niewinnoci jest jednak wprost wy³¹czona (art. 236 §2 k.k.) w stosunku do tego, kto zataja dowody niewinnoci w obawie przed odpowiedzialnoci¹
karn¹ gro¿¹ca jemu samemu lub jego najbli¿szym. Uchylaj¹c karalnoæ za to
przestêpstwo pope³nione w toku obrony, ustawodawca daje wyraz przekonaniu,
¿e zagro¿enie odpowiedzialnoci¹ karn¹ za zatajenie dowodów niewinnoci innej
osoby postawi³oby oskar¿onego w obliczu przymusu samoobwinienia, gdyby
dowód niewinnoci innej osoby przemawia³ na rzecz winy oskar¿onego, co w sposób oczywisty uniemo¿liwia³oby korzystanie z prawa do milczenia. Ryzyko odpowiedzialnoci karnej za fa³szywe oskar¿enie nie przeciwdzia³a natomiast wykorzystywaniu uprawnieñ procesowych, a wród nich prawa do sk³adania wyjanieñ zgodnie z ich przeznaczeniem, czemu ustawodawca daje wyraz, powstrzymuj¹c siê od uchylenia karalnoci za to przestêpstwo. Wychodz¹c z za³o¿enia
racjonalnoci ustawodawcy, trudno by³oby wiêc uznaæ, ¿e wy³¹cza on równie¿
karalnoæ za fa³szywe oskar¿enie, ale nie wprost w postaci przepisu, tylko porednio poprzez odwo³anie siê do prawa do obrony. Tym bardziej prawo do
obrony nie legalizuje zachowañ o cechach przestêpstwa23, bowiem wówczas
wy³¹czona by³aby nie tylko karna odpowiedzialnoæ za takie czyny, ale tak¿e
cywilna. Legalizacja oznacza³aby, ¿e na przyk³ad czyn polegaj¹cy na fa³szywym oskar¿eniu lub znies³awieniu przestaje byæ bezprawny.24
Trudno nie zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e nie stanowi przestêpstwa takie
zachowanie siê oskar¿onego, do którego jest on w wietle prawa procesowego
uprawniony. Rzecz jednak w tym, ¿e prawo procesowe nie kreuje uprawnieñ do
pope³niania czynów zabronionych przez prawo karne materialne. Zapewnia natomiast uprawnienia procesowe niezbêdne do podjêcia skutecznej obrony czynnej lub biernej. Korzystanie z tych uprawnieñ stanowi³oby jednak privilegium
odiosum, gdyby równoczenie ustawodawca przewidzia³ penalizacjê fa³szywych
wyjanieñ. Wówczas obrona materialna uleg³aby zredukowaniu do milczenia.
Gdyby bowiem oskar¿ony zechcia³ skorzystaæ z prawa do sk³adania wyjanieñ,
musia³by mówiæ prawdê (nawet niekorzystn¹ dla siebie), co w praktyce niweczy³oby dzia³anie nemo tenetur, tym samym ogranicza³o prawo do obrony. Regu³a
ta wprost przewidziana w k.p.k. (art. 74 §1) pozwala oskar¿onemu ukrywaæ
niekorzystn¹ dla niego prawdê zarówno poprzez milczenie, jak i poprzez przedstawienie w³asnej, nawet nieprawdziwej wersji zdarzenia, powo³ywanie siê na
Odmiennie: M. S z e w c z y k, op. cit., s. 683.
Zob. W. D a s z k i e w i c z, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Bydgoszcz
2000, s. 254.
23
24
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nieistniej¹ce alibi lub k³amliwe zas³anianie siê niepamiêci¹. Ustawodawca toleruje wiêc k³amstwo oskar¿onego w granicach wyznaczonych art. 74 §1 k.p.k.
(nemo tenetur). Norma wyra¿ona w tym przepisie uwalnia oskar¿onego od obowi¹zku dostarczania dowodów na swoj¹ niekorzyæ, tym samym przyznaje mu
uprawnienie do niedostarczania dowodów obci¹¿aj¹cych. Gdyby wiêc powstrzymanie siê od zawieraj¹cych przestêpne treci wyjanieñ niweczy³o w praktyce dzia³anie tej normy, to mo¿na by³oby rozwa¿aæ karalnoæ za takie wyjanienia w kategoriach ograniczenia prawa do obrony. Tak wiêc oskar¿ony, którego nie pouczono
o prawie do odmowy wyjanieñ, korzysta z niekaralnoci za treæ fa³szywych wyjanieñ o cechach przestêpstwa, je¿eli w ten sposób odpiera postawiony mu zarzut.
Wówczas wy³¹czenie odpowiedzialnoci za przestêpstwo uzasadnia zasada lojalnoci
(art. 16 §1 k.p.k.), która wy³¹cza negatywne konsekwencje wobec osoby, w stosunku do której zaniechano stosownego pouczenia. Brak pouczenia o prawie do
odmowy sk³adania wyjanieñ stawia bowiem oskar¿onego w sytuacji niedopuszczalnego w wietle prawa przymusu wypowiedzi. Taki stan faktyczny nale¿y kwalifikowaæ nie tyle jako niekaralne nadu¿ycie prawa do obrony, skoro oskar¿onemu
uniemo¿liwiono skorzystanie z tego prawa, lecz raczej jako naruszenie prawa do
obrony wywo³ane niedopuszczalnym zaniechaniem organu procesowego.
Regu³a nemo se ipsum uwalnia nie tylko oskar¿onego (podejrzanego) od przymusu dostarczania dowodów przeciwko sobie, ale tak¿e ka¿d¹ osobê próbuj¹c¹
unikn¹æ odpowiedzialnoci karnej. Wy³¹czona jest zatem odpowiedzialnoæ karna
za przestêpstwo sk³adania fa³szywych zeznañ w stosunku do oskar¿onego, którego
w postêpowaniu przygotowawczym przes³uchano w charakterze wiadka, co do
czynu póniej mu zarzuconego. Takie stanowisko zaj¹³ SN w uchwale z 20 VI
1991 r., I KZP 12/9125, powo³uj¹c siê na to, ¿e takie przes³uchanie w ogóle nie
powinno nast¹piæ. Je¿eli jednak nast¹pi³o  w wyniku braku dostatecznych danych
umo¿liwiaj¹cych przedstawienie zarzutów, a tym bardziej celowego opóniania
przez organ procesowy wydania takiej decyzji  to osoba podejrzana nie mo¿e
ponosiæ ¿adnych ujemnych konsekwencji takiego dzia³ania, nawet je¿eli jej zachowanie realizuje znamiona przestêpstwa. To trafne stanowisko dotyczy jednak kwestii pozbawienia prawa do obrony i nie zawiera akceptacji dla uwolnienia od odpowiedzialnoci za naruszenie zakazu karnego oskar¿onego, korzystaj¹cego z pe³ni
uprawnieñ przewidzianych w ramach prawa do obrony.
Prawid³owo pouczony o swoich uprawnieniach oskar¿ony nigdy nie staje
w sytuacji wyboru pomiêdzy samooskar¿eniem (dostarczeniem dowodów na
swoj¹ niekorzyæ) a fa³szywym oskar¿eniem osoby niewinnej, znies³awieniem
lub zniewa¿eniem innej osoby. Skutecznoæ dzia³ania zakazu samoobwinienia
nie wymaga wiêc przywileju niekaralnoci za ka¿de przestêpstwo wynikaj¹ce
z treci sk³adanych przez oskar¿onego wyjanieñ, nawet je¿eli wi¹za³oby siê to
z ograniczeniem sfery wolnoci s³owa oskar¿onego. A. Murzynowski trafnie
25

OSNKW 1991, nr 1012, poz. 46.
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zauwa¿a, ¿e ta wolnoæ jest niezbêdnym warunkiem realizacji przez oskar¿onego prawa do obrony.26 Nie wydaje siê jednak, aby realizacja prawa do obrony
wymaga³a akceptacji sposobu obrony, który polega na zachowaniu siê sprzecznym z obowi¹zuj¹cym prawem. To nie abstrakcyjnie ujête prawo do obrony oskar¿onego wyznacza zakres jego niekaralnoci za treæ wyjanieñ, lecz w³anie okrelone przez normy prawa karnego granice dozwolonych, tj. niezabronionych zachowañ limituj¹ swobodê oskar¿onego co do rodków i sposobów dopuszczalnej
obrony procesowej. Nie przekonuje te¿ przytoczony przez A. Murzynowskiego
argument odwo³uj¹cy siê do rozwi¹zañ gwarantuj¹cych wolnoæ wypowiedzi obroñcy
oskar¿onego. Zdaniem autora, skoro ustawodawca dostrzeg³ potrzebê zagwarantowania wolnoci s³owa i pisma temu uczestnikowi postêpowania karnego, to oskar¿ony równie¿ powinien korzystaæ z takiej wolnoci, poniewa¿ zakres dozwolonych
zachowañ przewidzianych wobec oskar¿onego nie mo¿e byæ wê¿szy ni¿ wobec
jego przedstawiciela procesowego.27 Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e  w myl art. 8
ust. 1 Prawa o adwokaturze  adwokat cieszy siê wolnoci¹ s³owa i pisma w granicach okrelonych przez przepisy prawa. Co prawda immunitet materialny chroni
adwokata przed poci¹gniêciem do odpowiedzialnoci karnej za zniewagê lub znies³awienie strony, jej pe³nomocnika lub obroñcy, kuratora, wiadka, bieg³ego lub
t³umacza (art. 8 ust. 2 Prawa o adwokaturze), jednak za zachowania o znamionach
zniewagi lub znies³awienia adwokat odpowiada dyscyplinarnie. Nie jest wiêc tak,
¿e wypowiedzi znies³awiaj¹ce lub zniewa¿aj¹ce nale¿¹ do sfery wolnoci s³owa
adwokata. Warto zwróciæ uwagê równie¿ i na to, ¿e o ile oskar¿ony mo¿e pozostaæ
bierny i zrezygnowaæ z czynnej obrony, o tyle biernoæ obroñcy równa jest niespe³nianiu obowi¹zków obroñczych w procesie karnym. Adwokat znalaz³by siê
wiêc w trudnej sytuacji, wiedz¹c, ¿e ka¿da wyra¿ona pod adresem innych uczestników procesu niepochlebna opinia, której niekiedy w toku sporu procesowego wyeliminowaæ nie mo¿na, nara¿a³aby go na odpowiedzialnoæ karn¹. Przywilej nieodpowiedzialnoci karnej obroñcy za przestêpstwo zniewagi nie wyklucza wiêc
karalnoci oskar¿onego za to przestêpstwo.
W dyskusjê na temat dopuszczalnoci cigania za znies³awienie w³¹czy³ siê
tak¿e SN, który w uchwale z 29 VI 1972 r. wyrazi³ pogl¹d, ¿e wyjanienia
oskar¿onego, zawieraj¹ce nieprawdziwy zarzut stosowania niedozwolonych metod przes³uchania wobec niego przez przes³uchuj¹cego funkcjonariusza, mog¹
stanowiæ przestêpstwo znies³awienia, gdy sprawca dzia³a w celu poni¿enia tego
26
A. M u r z y n o w s k i, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s. 277. Przyznaje
on jednak, ¿e nic na przyk³ad nie przemawia za nieodpowiedzialnoci¹ za fa³szywe oskar¿enie
wiadka o pope³nienie przestêpstwa. Ibid., s. 280.
27
Ibid., s. 278. A. Murzynowski rozwa¿a tak¿e, czy niektóre przejawy przekroczenia granic
do obrony nie powinny byæ objête bezkarnoci¹ na wzór immunitetu adwokackiego, choæ przyznaje, ¿e takie rozwi¹zanie mo¿e byæ traktowane co najwy¿ej jako postulat de lege ferenda. Ibid.,
s. 280.
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funkcjonariusza w opinii publicznej lub nara¿enia go na utratê zaufania potrzebnego do pe³nienia tych funkcji.28 Stanowisko SN nie zosta³o jednak zaaprobowane w teorii procesu karnego.29
Za wy³¹czeniem cigania oskar¿onego za przestêpstwo znies³awienia przemawia bowiem racjonalny argument oparty na domniemaniu nieprawdziwoci
zarzutu hañbi¹cego. Z tego powodu karalnoæ za znies³awienie stanowi³aby ograniczenie prawa do obrony w³anie dlatego, ¿e nawet wówczas, gdy zarzut stawiany innej osobie (np. policjantowi) by³by prawdziwy, oskar¿ony powstrzyma³by siê od podniesienia go, obawiaj¹c siê, ¿e w ewentualnym procesie o znies³awienie nie bêdzie w stanie udowodniæ jego prawdziwoci.30 Aby takiego niebezpieczeñstwa unikn¹æ, nale¿y  zdaniem krytyków tego orzeczenia  pozwoliæ
ka¿demu oskar¿onemu tak¿e na obronê, która polega na pomawianiu innych osób,
niezale¿nie od tego, czy zarzuty im stawiane s¹ prawdziwe, czy nie.
Twierdzenie, ¿e prawdziwoæ zarzutów z trudem poddaje siê udowodnieniu,
nie jest pozbawione s³usznoci. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ, ¿e funkcjonariusz,
który rzeczywicie zastosowa³ niedozwolone metody ledcze, zainicjuje bezpodstawnie  w nastêpstwie ujawnienia tego faktu przez oskar¿onego  postêpowanie o znies³awienie, trafnie przewiduj¹c, ¿e oskar¿ony nie bêdzie w stanie udowodniæ prawdziwoci zarzutu i poniesie konsekwencje nieudania siê dowodu
prawdy. R. Kmiecik wskazuje jednak, ¿e w sytuacji gdy udowodnienie prawdziwoci zarzutu natrafia na znaczne trudnoci dowodowe, nale¿a³oby rozwa¿yæ
dopuszczalnoæ obni¿enia standardu ustaleñ dotycz¹cych okolicznoci objêtych
znies³awiaj¹cym zarzutem, tak aby dowód prawdy okaza³ siê skuteczny nawet
w nastêpstwie uprawdopodobnienia prawdziwoci zarzutu, je¿eli nie wyst¹pi¹
okolicznoci wskazuj¹ce na jego nieprawdziwoæ.31 Sprzyja takiemu rozwi¹zaniu
regu³a in dubio pro reo, która nie ulega wy³¹czeniu tak¿e w postêpowaniu o znies³awienie. Gdyby wiêc przestêpnoæ znies³awienia wy³¹cza³o nie tylko udowodnienie, ale tak¿e uprawdopodobnienie prawdziwoci zarzutu, to oskar¿ony móg³by powo³ywaæ siê na stosowanie niedozwolonych metod ledczych bez obawy,
¿e w ewentualnym procesie o znies³awienie nie uda mu siê dowód prawdy.32
Teza uchwa³y sk³adu 7 sêdziów z 29 VI 1972 r., VI KZP 67/71, opublikowana w Pañstwie
i Prawie 1973, z. 11, s. 182.
29
M. C i e  l a k, op. cit.
30
Tak: Z. S o b o l e w s k i, Karalnoæ..., s. 170; M. C i e  l a k, op. cit., s. 183.
31
R. K m i e c i k [w:] Prawo dowodowe. Zarys wyk³adu, red. R. Kmiecik, Kraków 2005, s. 281.
32
Zdaniem R. Kmiecika tak¿e niemo¿noæ skorzystania z dowodu cis³ego uzasadnia dopuszczalnoæ przeprowadzenia dowodu prawdy na poziomie uprawdopodobnienia. Dotyczy to np.
ustalenia stanu zdrowia psychicznego lekarza, którego pacjent pomówi³ o chorobê psychiczn¹ i tym
samym niezdolnoæ do wykonywania zawodu. Udowodnienie prawdziwoci takiego zarzutu wymaga³oby poddania pokrzywdzonego (oskar¿yciela prywatnego) badaniu psychiatrycznemu. Tymczasem nie ma prawnej mo¿liwoci wykonania badañ oskar¿yciela prywatnego bez jego zgody, na
któr¹ trudno liczyæ. Ibid., s. 281282.
28
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Uwolnienia oskar¿onego od odpowiedzialnoci za czyny zabronione, pope³nione w toku obrony procesowej, nie mo¿na zaakceptowaæ tak¿e z punktu widzenia dóbr innych uczestników postêpowania. Nie tylko przecie¿ interes oskar¿onego, wyra¿aj¹cy siê w d¹¿eniu do unikniêcia odpowiedzialnoci karnej lub z³agodzenia tej odpowiedzialnoci, znajduje siê pod ochron¹ prawa. Prawo chroni
tak¿e s³uszne interesy innych uczestników postêpowania karnego.33 Wy³¹czenie
odpowiedzialnoci karnej ze wzglêdu na prawo do obrony pozbawia³oby w praktyce pokrzywdzonego na przyk³ad mo¿liwoci inicjowania postêpowania prywatnoskargowego o przestêpstwo znies³awienia, gdyby oskar¿ony fa³szywie i w celu
poni¿enia w oczach opinii publicznej pomawia³ go w wyjanieniach o kompromituj¹ce zachowania.
Nie wydaje siê tak¿e, aby wyeliminowanie z krêgu rodków obrony wyjanieñ o treci przestêpnej w istotnym stopniu os³abia³o pozycjê oskar¿onego i uniemo¿liwia³o prowadzenie skutecznej obrony. Istot¹ merytorycznej obrony jest
odpieranie zarzutów oskar¿enia i podwa¿anie wiarygodnoci materia³u dowodowego. Je¿eli wiêc teza oskar¿enia zostanie poparta dowodami, to fa³szywe oskar¿enie innej osoby nie ukszta³tuje sêdziowskiego przekonania o niewinnoci oskar¿onego. Natomiast wobec braku wystarczaj¹cych dowodów winy nawet biernoæ
oskar¿onego nie pogarsza jego sytuacji procesowej. Z zasady domniemania niewinnoci oskar¿onego, determinuj¹cej rozk³ad ciê¿aru dowodu, wynika, ¿e obrona,
choæby wy³¹cznie polega³a na nieprzyznawaniu siê do winy i milczeniu, je¿eli
nie zostanie zakwestionowana przy pomocy dowodów przedstawionych przez
stronê przeciwn¹, prowadzi do uniewinnienia. Mimo i¿ nieprzyznanie siê do
winy nie jest okolicznoci¹ obci¹¿aj¹c¹, to jednak wykrêtna obrona mo¿e spowodowaæ wymierzenie surowszej kary w ramach jej ustawowych granic i w ten
sposób pogorszyæ sytuacjê oskar¿onego.34 Z³o¿enie szczerych wyjanieñ nie jest
natomiast pozbawione znaczenia prawnego zarówno z punktu widzenia wymiaru
kary (oskar¿ony wyjaniaj¹cy szczerze i wyczerpuj¹co, a do tego wyra¿aj¹cy
skruchê mo¿e liczyæ na ³agodniejszy wymiar kary), jak i z punktu widzenia dopuszczalnoci stosowania niektórych rozwi¹zañ przewidzianych przez k.p.k. (por.
art. 388). Dlatego  jak siê wydaje  skuteczniej realizuje swój interes procesowy ten oskar¿ony, który koncentruje swoj¹ aktywnoæ na odpieraniu zarzutów
oskar¿enia i czyni to w granicach obowi¹zuj¹cego prawa.
Koncepcja, w myl której ze wzglêdu na prawo do obrony oskar¿onemu
wolno bezkarnie nie tylko k³amaæ, ale tak¿e pope³niaæ czyny traktowane w k.k
jako przestêpstwa, zdecydowanie zas³uguje na odrzucenie w wietle obowi¹zuj¹33
A. Murzynowski (op. cit., s. 277) wymienia zakaz naruszania przez oskar¿onego jego
obowi¹zków procesowych oraz zakaz naruszania norm prawa karnego materialnego  jako czynniki
wyznaczaj¹ce granice prawa do obrony. Zdaniem P. Wiliñskiego (op. cit. s. 459) realizacja prawa do
obrony powinna ponadto uwzglêdniaæ s³uszne interesy innych uczestników postêpowania.
34
P. W i l i ñ s k i, op. cit., s. 370.
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cych karnoprocesowych i karnomaterialnych unormowañ. Nic nie wskazuje na
to, aby przewidziane w k.k. zasady odpowiedzialnoci karnej doznawa³y modyfikacji ze wzglêdu na prawo oskar¿onego do obrony. To nadawa³oby prawu do
obrony walor klauzuli generalnej, która jest zdolna do modyfikowania zasad
odpowiedzialnoci karnej.
Zniesienie karalnoci za czyny zabronione, realizowane w postaci fa³szywych wyjanieñ oskar¿onego lub zatajenia prawdy, jest dopuszczalne poprzez
odwo³anie siê do szczegó³owych uprawnieñ sk³adaj¹cych siê na instytucjê obrony procesowej, takich jak: prawo do niedostarczania dowodów przeciwko samemu sobie, prawo do sk³adania wyjanieñ i prawo do odmowy sk³adania wyjanieñ lub odpowiedzi na pytania. Niekaralnoæ za przestêpn¹ treæ fa³szywych
wyjanieñ stanowi rezultat dokonywanej in concreto oceny, czy respektowanie
zakazu karnego (np. zakazu fa³szywego oskar¿enia innej osoby o przestêpstwo)
w stosunku do oskar¿onego wy³¹cza dzia³anie którego z tych uprawnieñ i przez
to narusza jego prawo do obrony. Ocena ta nie mo¿e byæ jednak przes¹dzana
z góry na podstawie twierdzenia, ¿e zasada prawa do obrony jako norma ogólna
uchyla w ka¿dym wypadku odpowiedzialnoæ karn¹ za fa³szywe wyjanienia oskar¿onego, których treæ odpowiada dyspozycji innych  poza art. 233 §1 k.k. 
norm karnomaterialnych. By³oby to równoznaczne z uprzywilejowaniem oskar¿onego ponad miarê wyznaczan¹ jego sytuacj¹ procesow¹ w obowi¹zuj¹cym systemie prawa karnego.
SUMMARY

The article deals with selected problems pertaining to the right of the defendant to defence and
is an attempt to solve the problem whether, and to what extent the fact of being accused of commiting
a criminal offence justifies false testimony of the defendant.
The Penal Code does not provide for a duty to warn the accused about responsibility before
penal authorities for false testimony. Such responsibility does not exist, because the defendant does
not commit an offence giving false testimony. The duty to reveal the truth which is unfavourable
for the accused would be opposed to the principle nemo se ipsum accusare tenetur, showing the
defendants right to not providing evidence against himself. The legislator then tolerates the lie of
the defendant within this principle. Sometimes, however, the defendant giving false testimony,
breaks the ban provided for in the penal code. This refers to situations when the contents of the
testimony has, e.g., all the hallmarks of the crime of false accusation of another person (Art. 234
P.C.) or defamation (Art. 212 P.C.). The right to defence does not guarantee the accused lack of
liability for such testimony, even if the accused gives it to defend himself.

