
l Gu sta ve Le Bon – fran cu ski so cjo log i psy cho log pi sał, że
ze bra nie po li tycz ne, to je dy ne miej sce na Zie mi, gdzie oso bi -
ste zdol no ści ma ją jak naj mniej sze zna cze nie – li czy się tyl ko
od po wied nia elok wen cja. Myśl ta przy cho dzi do gło wy, kie -
dy czy ta się wy kład nię prze pi sów pra wa po stę po wa nia kar ne -
go, do ko ny wa ną przez Mi ni stra Zio bro. Mi ni ster
od po wie dzial ny za dzia łal ność są dow nic twa i ko dy fi ka cję pra -
wa kar ne go roz ma wia o prze pi sach w ta ki spo sób, któ ry za -
pew nia mu po klask, ale, z pew no ścią, nie za pew nił by mu
po zy tyw nej oce ny na eg za mi nie na stu diach.

1 lip ca 2015 r. my, oby wa te le, od nie śliś my wiel ki suk ces
w wal ce o ochro nę na szych kon sty tu cyj nych swo bód. Do
pra wa pol skie go wpro wa dzo no bo wiem od po wied nik tzw.
do ktry ny owo ców za tru te go drze wa i zgod nie z no wym art.
168a ko dek su po stę po wa nia kar ne go, nie do pusz czal ne jest
prze pro wa dze nie i wy ko rzy sta nie do wo du uzy ska ne go do
ce lów po stę po wa nia kar ne go za po mo cą czy nu za bro nio ne -
go, o któ rym mo wa w art. 1 § 1 Ko dek su kar ne go.

Prze pis ten sta no wi, że na wet w imię wyż szych ce lów, or -
ga nom ści ga nia nie wol no ła mać pra wa. Moż na tyl ko ża ło -
wać, że do ko dek su kar ne go nie wpro wa dzo no szcze gól nych
san kcji dla fun kcjo na riu szy, któ rzy w nie le gal ny spo sób po -
zy sku ją ma te riał do wo do wy. Mi mo to art. 168a kpk i tak
peł ni bar dzo waż ną fun kcję od stra sza ją cą przed nad u ży wa -
niem prze wa gi tech no lo gicz nej i si ło wej, ja ką po sia da ją
służ by nad oby wa te la mi, w ce lu na ru sza nia na szych wol no -
ści. Je śli bo wiem uzy ska ny nie le gal nie ma te riał do wo do wy

nie mo że zo stać wy ko rzy sta ny w pro ce sie, to za bie ra my or -
ga nom ści ga nia wszel ką mo ty wa cję do omi ja nia prze pi sów
w pro wa dze niu śledztw i do cho dzeń.

Mi ni ster Zio bro uwa ża za sa dę za szko dli wą i w swo im sty -
lu rzu ca przy kła da mi, ma ją cy mi tę szko dli wość (no men
omen) udo wod nić. Oto cy tat wy po wie dzi Mi ni stra w ca ło ści:
„znie sie my tzw. owo ce za tru te go drze wa w for mie, ja ka osta -
t nio obo wią zy wa ła na sku tek ab sur dal ne go orzecz nic twa.
W Niem czech ska za no pre ze sa Bay er nu Mo na chium właś nie
w opar ciu o owo ce za tru te go drze wa. Nie miec kie służ by spe -
cjal ne sko rum po wa ły pra cow ni ka jed ne go z ban ków, uzy sku -
jąc do wo dy, któ re poz wo li ły po sta wić te go czło wie ka przed
są dem. U nas w tej chwi li ta kie go do wo du nie moż na użyć.
Go rzej, u nas gdy by zło dziej zo stał zła pa ny z ukra dzio nym na -
gra niem przed sta wia ją cym za bój stwo, to pew nie ta kie na gra -
nie też zo sta ło by uzna ne za owoc za tru te go drze wa.”

Nie spo sób się nie za sta na wiać, co Mi ni ster zro zu miał z art.
168a kpk, w świet le po da ne go przez nie go przy kła du „gdy by
zło dziej zo stał zła pa ny z ukra dzio nym na gra niem przed sta -
wia ją cym za bój stwo, to pew nie ta kie na gra nie też zo sta ło by
uzna ne za owoc za tru te go drze wa”. Brzmi bły skot li wie, ale
trud no nie od nieść wra że nia, iż Pan Zio bro nie po świe cił lek -
tu rze prze pi su kpk od po wied niej uwa gi. Prze pis bo wiem wy -
raź nie stwier dza, iż nie do pusz czal ne jest prze pro wa dze nie
i wy ko rzy sta nie do wo du zdo by te go za po mo cą czy nu za bro -
nio ne go ale tyl ko wte dy, gdy ten nie le gal ny do wód uzy ska no
DO CE LÓW PO STĘ PO WA NIA KAR NE GO. Zło dziej nie ukradł
na gra nia przed sta wia ją ce go za bój stwo W CE LU WY KO RZY -
STA NIA GO W PO STĘ PO WA NIU KAR NYM, więc nic nie stoi
na prze szko dzie, aby zna le zio ne u nie go na gra nie wy ko rzy stać
w po stę po wa niu, bez na ru sze nia art. 168a kpk.

W isto cie rze czy mi ni ste rial na wy kła da nia prze pi sów
o wy łą cze niu do wo dów bę dą cych owo cem „za tru te go drze -
wa”, to nic in ne go jak czy sta de ma go gia, opie ra ją ca się
o pierw szy for tel ery stycz ny opi sa ny przez Scho pen ha u e ra
w je go „Ery sty ce”. Spra wić, by twier dze nie prze ciw ni ka
prze kro czy ło swą na tu ral ną gra ni cę, zin ter pre to wać je jak
naj o gól niej, nad ać mu jak naj szer szy za kres i uczy nić prze -
sad nym.

War to jed nak pa mię tać o tym, że au tor uży wa ją cy te go ty -
pu dia lek tycz nych for te li da je do zro zu mie nia, że w głę bi du -
cha ma świa do mość nie słusz no ści włas nych ar gu men tów
(co przy zna wał sam Scho pen ha u er). W rze czy wi sto ści na pod -
sta wie art. 168a kpk na gra nie przed sta wia ją ce za bój stwo zo -
sta ło by zdysk wa li fi ko wa ne, ja ko do wód wy łącz nie wte dy, gdy
zło dzie jem oka zał by się zdes pe ro wa ny do gra nic moż li wo ści
ofi cer służb, któ ry po sta no wił ukraść na gra nie za bój stwa je go
spraw cy. Ro dzi się jed nak py ta nie, po co ofi cer miał by kraść
na gra nie, sko ro cał ko wi cie le gal nie mo że do ko nać prze szu ka -
nia w ce lu zna le zie nia rze czy mo gą cych sta no wić do wód?

Od po wiedź jest pro sta – ofi cer móg łby do ko nać kra dzie -
ży, gdy by nie miał le gal nych pod staw do do ko na nia prze -
szu ka nia. Np. przy sło wio wy „To mek”, któ ry krad nie
na gra nia na pra wo i le wo, li cząc że na któ rymś z nich zła pie
ko goś na prze stęp stwie. Bądź też, co gor sza, gdy by był to „To -
mek” pro wo ku ją cy swo je ofia ry do po peł nia nia prze stępstw,
aby móc je po tem „wy kryć”.

Art. 168a kpk stoi na stra ży te go, że w na szym sy ste mie praw -
nym nie ma już miej sca dla ta kich „To mu siów”. Jesz cze za nim
wpro wa dzo no ten prze pis, Sąd unie win nia ją cy Be a tę Sa wic ką od
za rzu tów ko rup cyj nych stwier dził, że: „De mo kra tycz ne pań stwo
ze swej isto ty wy klu cza te sto wa nie uczci wo ści oby wa te li czy do -
ko ny wa nie wy ryw ko wej na chy bił tra fił kon tro li tej uczci wo ści
przy uży ciu w tym ce lu taj nych i pod stęp nych me tod. Po stę po wa -
nie ta kie jest ce chą i prak ty ką pań stwa to ta li tar ne go”.

Być mo że mi ni ste rial ne za po wie dzi zmia ny art. 168a kpk
brzmią atrak cyj nie, ale wszyst kim en tu zja stom zmia ny na le -
ży zwró cić uwa gę, iż al ter na ty wą dla za sa dy za ka zu uży wa -
nia owo ców za tru te go drze wa jest in na za sa da mó wią ca,
iż cel uświę ca środ ki. Ży cie po ka zu je jed nak, że w pra wie
kar nym sto su jąc tę osta t nią za sa dę moż na jed no cześ nie nie
osią gać ce lów i nad u ży wać środ ków. Mi ni ste rial na de ma go -
gia jest w isto cie tym sa mym, czym każ da in na de ma go gia
– umie jęt no ścią ubie ra nia naj bar dziej li chych idei w naj -
wznio ślej sze sło wa (Abra ham Lin coln).
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Cel uświęca środki?

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.


