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l Od 1 lipca 2015 r. do kanonu regulacji prawnych postępowania kar nego wprowadzony został zakaz wykorzystywa nia tzw. „owo ców zatru te go drzewa”, czy li dowo dów
uzyskanych w sposób nielegalny. Sądy, a wraz z nimi obrońcy oskarżonych, mogą teraz skrupulatnie weryfikować
legalność działań operacyjno – rozpoznawczych, prowadzonych przez służby specjalne oraz policję.
Ter minem „owoc zatrutego drzewa” po raz pierwszy posłużył się w 1939 r. amerykański sędzia Felix Frankfur ter
w sprawie Nardone vs. USA, aby podkreślić, że w postępowaniu kar nym nie powinny stanowić dowodu infor macje
pozyskane w rezultacie czynności sprzecznych z prawem
– często z naruszeniem podstawowych praw obywatelskich
zagwarantowanych na poziomie ustawy zasadniczej.
W praktyce, największe ryzyko naruszenia praw obywatel skich za cho dzi pod czas tzw. „kon tro li ope ra cyj nych”
i operacji specjalnych prowadzonych przez funkcjonariuszy pod przykrywką. Ale najlepiej przedstawić sprawę na
przykładach. Najbardziej kuriozalny przypadek, który został opi sa ny w zagra nicz nych me diach, do ty czy ko bie ty
o pseudonimie Jacqui, o której wiadomo tylko tyle, że jest
oby watel ką Wiel kiej Bry ta nii (jej da ne oso bowe zo sta ły
utajnione). Jacqui w latach 80. była aktywistką ruchu na
rzecz ochrony praw zwierząt. Brytyjka brała udział w protestach oraz akcjach skierowanych np. przeciwko sklepom
sprze da ją cym natu ral ne fu tra. W trak cie jed nej z ta kich
akcji Jacqui poznała Boba Robinsona. Nie przypadkowo,
ponieważ Bob wielokrotnie zatrzymywał Jacqui i ofero-

wał jej podwiezienie do domu. Jakiś czas później zostali
parą, a na świat przyszło ich dziec ko. W związku z zatrzymaniami działaczy przez brytyjską policję, Bob zapowiedział Jac qui, że mu si znik nąć na ja kiś czas. Uko cha ny
rozpłynął się jak kamfora. To był rok 1987.... W czerwcu
2012 r. Jacqui otworzyła gazetę by zobaczyć tam zdjęcie
swo je go eks par tne ra. Bob Ro bin son – w rze czy wi sto ści
Bob Lambert w wywiadzie prasowym przyznał się do piastowania stanowiska oficera śledczego działającego „pod
przy kryw ką”. Lam bert przez czas trwa nia „związ ku”
z Jacqui był żonaty i miał dwójkę dzieci. Po nagłośnieniu
sprawy Jacqui, do prawników zgłosiło się kilkanaście kolejnych kobiet, które również zostały w tamtych czasach
uwiedzione przez tajnych agentów mających na celu rozpracowanie ruchu obrony praw zwierząt.
Przypadki tak agresywnej i inwazyjnej inwigilacji służb
specjalnych mnożą się również na naszym rodzimym podwórku. Najgłośniejszy przypadek prowadzenia tzw. kontroli operacyjnej, związany był z posłanką Beatą Sawic ką.
Sawic ką oskarżono o przekazanie łapówki bur mistrzowi
Helu, w zamian za „uprzywilejowany” udział w przetargu
nieruchomości. Cała akcja została zaplanowana i wdrożona 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 powa ło
funkcjonariusza Tomasza Kaczmarka, znanego bliżej jako
„agent To mek”. Sąd Naj wyż szy, któ ry pod trzy mał wy rok
uniewinniający Sawic ką, podkreślił, że rolą funkcjonariuszy było nie tyle znalezienie dowodów na okoliczność popełnienia przestępstwa, co wręcz zmuszenie obiektów do
po peł nie nia prze stęp stwa. Działania te zostały ostro
skrytykowane przez Sąd Najwyższy. Sąd stwierdził, że funkcjonariusze mieli obowiązek pasywnej inwigilacji, tymcza sem ak tyw nie an ga żowa li się w prowo kowa nie do
popełnienia przestępstwa przez wypatrzone przez siebie
ofia ry. W uza sad nie niu Sąd bar dzo słusz nie okre ślił, że
„służby nie mają prawa testować uczciwości obywateli poprzez wykonywanie swoistego testu na ich moralność czy
nieprzekupność, sprawdzać ich podatności do ewentualnego dokonania czynu zabronionego”.
Wyek spo nowa nia wy maga jesz cze jed na rzecz. Sąd,
w wydanym wówczas uzasadnieniu, wyraźnie wskazał, że
niedopuszczalna jest prowokacja policyjna o charakterze

manipulacyjnym, opar ta na zbudowaniu i wykorzystaniu
silnych więzi emocjonalnych ofiary z agentem. Tak było
za rów no w przy pad ku po słan ki Sawic kiej jak i Bry tyj ki
Jacqui.
Ab stra hu jąc od le gal no ści, czy służ by spe cjal ne bio rą
pod uwagę konsekwencje swoich działań czy też traktują
taki obiekt przedmiotowo? Jacqui przypłaciła zawód osobi sty i upublicz nie nie wia do mo ści cho ro bą psy chicz ną.
Sawic ka wycofała się z życia publicznego i już na zawsze
jej osoba będzie koncentrowała tyluż zwolenników koncepcji jej niewinności, iluż jest jej przeciwników. Zszargana reputacja, życie osobiste rozsypane w drobny mak.
Tego nie naprawi żadne odszkodowanie.
Op ty mi stycz nym ele men tem w opi sa nych hi sto riach
ofiar prowokacji policyjnych jest to, że od niedawna polskie są dy sta ły się bar dzo re stryk cyj ne w oce nie prowa dzo nych na gra ni cy prawa gier ope ra cyj nych służb
specjalnych. Wydawane przez nie orzeczenia tworzą baryka 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 rozmyślnym naruszeniem norm prawnych. Przywo łaj my tu cho ciaż by sprawę kar dio chi rurga To ma sza
Hir nle. Lekarz został oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 5000 złotych w zamian za przeprowadzenie operacji pacjenta. Postępowanie przygotowawcze,
a póź niej są dowe ujaw ni ły sze reg poważ nych nie prawi dłowo ści zwią za nych z czyn no ścia mi ope ra cyj ny mi.
W efekcie został wydany wyrok skazujący... wobec policjantów, którzy przeprowadzali czynności operacyjne oraz
wo bec podwład nych, któ rzy bra li udział w ca łej ak cji.
Hir nle został uniewinniony. Choć opisane sprawy sądowe
toczyły się jeszcze przed nowelizacją przepisów postępowania kar nego, sądy w swoich orzeczeniach chętnie odno si ły się do do ktry ny „owo ców zatru te go drzewa”.
Obec nie, dzię ki nowe li za cji prze pi sów moż na mieć na dzieję, że już na etapie przeprowadzania czynności operacyjnych służby specjalne będą ostrożniejsze pod względem
stosowania katońskich form inwigilacji.
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