
l Od 1 lip ca 2015 r. do ka no nu re gu la cji praw nych po stę -
po wa nia kar ne go wpro wa dzo ny zo stał za kaz wy ko rzy sty -
wa nia tzw. „owo ców za tru te go drze wa”, czy li do wo dów
uzy ska nych w spo sób nie le gal ny. Są dy, a wraz z ni mi ob -
roń cy oskar żo nych, mo gą te raz skru pu lat nie we ry fi ko wać
le gal ność dzia łań ope ra cyj no – roz poz naw czych, pro wa -
dzo nych przez służ by spe cjal ne oraz po li cję.

Ter mi nem „owoc za tru te go drze wa” po raz pierw szy po -
słu żył się w 1939 r. ame ry kań ski sę dzia Fe lix Fran kfur ter
w spra wie Na rdo ne vs. USA, aby pod kre ślić, że w po stę po -
wa niu kar nym nie po win ny sta no wić do wo du in for ma cje
po zy ska ne w re zul ta cie czyn no ści sprzecz nych z pra wem
– czę sto z na ru sze niem pod sta wo wych praw oby wa tel skich
za gwa ran to wa nych na po zio mie usta wy za sad ni czej.

W prak ty ce, naj wię ksze ry zy ko na ru sze nia praw oby wa -
tel skich za cho dzi pod czas tzw. „kon tro li ope ra cyj nych”
i ope ra cji spe cjal nych pro wa dzo nych przez fun kcjo na riu -
szy pod przy kryw ką. Ale naj le piej przed sta wić spra wę na
przy kła dach. Naj bar dziej ku rio zal ny przy pa dek, któ ry zo -
stał opi sa ny w za gra nicz nych me diach, do ty czy ko bie ty
o pseudo nimie Jac qui, o któ rej wia do mo tyl ko ty le, że jest
oby wa tel ką Wiel kiej Bry ta nii (jej da ne oso bo we zo sta ły
utaj nio ne). Jac qui w la tach 80. by ła ak ty wist ką ru chu na
rzecz ochro ny praw zwie rząt. Bry tyj ka bra ła udział w pro -
te stach oraz ak cjach skie ro wa nych np. prze ciw ko skle pom
sprze da ją cym na tu ral ne fu tra. W trak cie jed nej z ta kich
ak cji Jac qui po zna ła Bo ba Ro bin so na. Nie przy pad ko wo,
po nie waż Bob wie lo krot nie za trzy my wał Jac qui i ofe ro -

wał jej pod wie zie nie do do mu. Ja kiś czas póź niej zo sta li
pa rą, a na świat przy szło ich dziec ko. W związ ku z za trzy -
ma nia mi dzia ła czy przez bry tyj ską po li cję, Bob za po wie -
dział Jac qui, że mu si znik nąć na ja kiś czas. Uko cha ny
roz pły nął się jak kam fo ra. To był rok 1987.... W czer wcu
2012 r. Jac qui otwo rzy ła ga ze tę by zo ba czyć tam zdję cie
swo je go eks par tne ra. Bob Ro bin son – w rze czy wi sto ści
Bob Lam bert w wy wia dzie pra so wym przy znał się do pia -
sto wa nia sta no wi ska ofi ce ra śled cze go dzia ła ją ce go „pod
przy kryw ką”. Lam bert przez czas trwa nia „związ ku”
z Jacqui był żo na ty i miał dwój kę dzie ci. Po na głoś nie niu
spra wy Jac qui, do praw ni ków zgło si ło się kil ka na ście ko -
lej nych ko biet, któ re rów nież zo sta ły w tam tych cza sach
uwie dzio ne przez taj nych agen tów ma ją cych na ce lu roz -
pra co wa nie ru chu ob ro ny praw zwie rząt.

Przy pad ki tak agre syw nej i in wa zyj nej in wi gi la cji służb
spe cjal nych mno żą się rów nież na na szym ro dzi mym pod -
wór ku. Naj głoś niej szy przy pa dek pro wa dze nia tzw. kon -
tro li ope ra cyj nej, zwią za ny był z po słan ką Be a tą Sa wic ką.
Sa wic ką oskar żo no o prze ka za nie ła pów ki bur mi strzo wi
He lu, w za mian za „uprzy wi le jo wa ny” udział w prze tar gu
nie ru cho mo ści. Ca ła ak cja zo sta ła za pla no wa na i wdro żo -
na przez Cen tral ne Biu ro An ty ko rup cyj ne, któ re do ro li
rze ko me go przed się bior cy i uwo dzi cie la, wy ty po wa ło
fun kcjo na riu sza To ma sza Kacz mar ka, zna ne go bli żej ja ko
„agent To mek”. Sąd Naj wyż szy, któ ry pod trzy mał wy rok
unie win nia ją cy Sa wic ką, pod kre ślił, że ro lą fun kcjo na riu -
szy by ło nie ty le zna le zie nie do wo dów na oko licz ność po -
peł nie nia prze stęp stwa, co wręcz zmu sze nie obiek tów do
po peł nie nia prze stęp stwa. Działania te zostały ostro
skrytykowane przez Sąd Najwyższy. Sąd stwier dził, że fun -
kcjo na riu sze mie li obo wią zek pa syw nej in wi gi la cji, tym -
cza sem ak tyw nie an ga żo wa li się w pro wo ko wa nie do
po peł nie nia prze stęp stwa przez wy pa trzo ne przez sie bie
ofia ry. W uza sad nie niu Sąd bar dzo słusz nie okre ślił, że
„służ by nie ma ją pra wa te sto wać uczci wo ści oby wa te li po -
przez wy ko ny wa nie swo i ste go te stu na ich mo ral ność czy
nie prze kup ność, spraw dzać ich po dat no ści do ewen tu al -
ne go do ko na nia czy nu za bro nio ne go”.

Wy ek spo no wa nia wy ma ga jesz cze jed na rzecz. Sąd,
w wy da nym wów czas uza sad nie niu, wy raź nie wska zał, że
nie do pusz czal na jest pro wo ka cja po li cyj na o cha rak te rze

ma ni pu la cyj nym, opar ta na zbu do wa niu i wy ko rzy sta niu
sil nych wię zi emo cjo nal nych ofia ry z agen tem. Tak by ło
za rów no w przy pad ku po słan ki Sa wic kiej jak i Bry tyj ki
Jac qui.

Ab stra hu jąc od le gal no ści, czy służ by spe cjal ne bio rą
pod uwa gę kon sek wen cje swo ich dzia łań czy też trak tu ją
ta ki obiekt przed mio to wo? Jac qui przy pła ci ła za wód oso -
bi sty i upub licz nie nie wia do mo ści cho ro bą psy chicz ną.
Sa wic ka wy co fa ła się z ży cia pu blicz ne go i już na za wsze
jej oso ba bę dzie kon cen tro wa ła ty luż zwo len ni ków kon -
cep cji jej nie win no ści, iluż jest jej prze ciw ni ków. Zszar -
ga na re pu ta cja, ży cie oso bi ste roz sy pa ne w drob ny mak.
Te go nie na pra wi żad ne od szko do wa nie.

Op ty mi stycz nym ele men tem w opi sa nych hi sto riach
ofiar pro wo ka cji po li cyj nych jest to, że od nie daw na pol -
skie są dy sta ły się bar dzo re stryk cyj ne w oce nie pro wa -
dzo nych na gra ni cy pra wa gier ope ra cyj nych służb
spe cjal nych. Wy da wa ne przez nie orze cze nia two rzą ba ry -
ka dę prze ciw ko czyn no ściom ope ra cyj no – roz poz naw -
czym służb spe cjal nych do ko ny wa nym z ewi den tnym,
a wręcz roz myśl nym na ru sze niem norm praw nych. Przy -
wo łaj my tu cho ciaż by spra wę kar dio chi rur ga To ma sza
Hir nle. Le karz zo stał oskar żo ny o przy ję cie ko rzy ści ma jąt -
ko wej w wy so ko ści 5000 zło tych w za mian za prze pro wa -
dze nie ope ra cji pa cjen ta. Po stę po wa nie przy go to waw cze,
a póź niej są do we ujaw ni ły sze reg po waż nych nie pra wi -
dło wo ści zwią za nych z czyn no ścia mi ope ra cyj ny mi.
W efek cie zo stał wy da ny wy rok ska zu ją cy... wo bec po li -
cjan tów, któ rzy prze pro wa dza li czyn no ści ope ra cyj ne oraz
wo bec pod wład nych, któ rzy bra li udział w ca łej ak cji.
Hir nle zo stał unie win nio ny. Choć opi sa ne spra wy są do we
to czy ły się jesz cze przed no we li za cją prze pi sów po stę po -
wa nia kar ne go, są dy w swo ich orze cze niach chęt nie od -
no si ły się do do ktry ny „owo ców za tru te go drze wa”.
Obec nie, dzię ki no we li za cji prze pi sów moż na mieć na -
dzie ję, że już na eta pie prze pro wa dza nia czyn no ści ope ra -
cyj nych służ by spe cjal ne bę dą ostroż niej sze pod wzglę dem
sto so wa nia ka toń skich form in wi gi la cji.
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