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Wprowadzenie

Opracowanie, które oddajemy do rąk czytelników jest raportem z badań prawnoporównawczych 
poświęconych wykorzystaniu w procesie karnych dowodów pozyskanych poza procesem kar-
nym, przeprowadzonych przez zespół Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie. Przyjęta formuła ma niewątpliwie charakter nieco eklektyczny, albowiem 
mieszczą się w niej trzy, jakże zróżnicowane pod względem charakteru prawnego, problemy. 
Pierwszy z nich dotyczy wykorzystania przez sąd karny dowodów pozyskanych w ramach czyn-
ności pozaprocesowych mających charakter operacyjny. Zagadnienie to, widziane z perspektywy 
polskiej, jawi się jako kluczowe z uwagi na to, że w naszym systemie prawnym w sposób wyraźny 
da się oddzielić od siebie sformalizowane czynności procesowe, od czynności mających charak-
ter operacyjny i podejmowanych w innym celu niż gromadzenie materiału dowodowego ma-
jącego stanowić podstawę orzeczenia wydanego w procesie karnym. Zasadnicze trudności wy-
wołuje natomiast określenie granic, w jakich możliwe jest dowodowe wykorzystanie rezultatów 
działalności operacyjnej w procesie karnym1. Zagadnienie to, z uwagi na daleko idące rozbież-
ności orzecznicze oraz brak jedności poglądów doktrynalnych, wymaga pilnego zbadania, nie 
tylko przy uwzględnieniu potrzeb praktyki wymiaru sprawiedliwości, ale także w perspektywie 
planowanych prac legislacyjnych mających na celu określenie spójnego reżimu wykorzystania 
informacji operacyjnych przy kształtowaniu faktycznej podstawy rozstrzygnięcia podejmowa-
nego w procesie karnym2. Wykonanie tego ambitnego zadania powinno być poprzedzone ba-
daniami prawnoporównawczymi przeprowadzonymi na możliwie szeroką skalę. Wykorzystanie 
doświadczeń innych państw pozwoli bowiem niewątpliwie na unikniecie wielu błędów. Jedno 
jest pewne, problematyka ta ma znaczenie zarówno z punktu widzenia rozważań teoretycznych, 
jak też ma istotną doniosłość praktyczną.
Perspektywa prawnoporównawcza okazała się w omawianym tu obszarze nieco skomplikowana 
z uwagi na wielkie zróżnicowanie rozwiązań przyjętych w różnych porządkach normatywnych, 
wywodzących się z diametralnie odmiennych kultur prawnych. Dość powiedzieć, że już samo 
zdefiniowanie pozaprocesowych czynności operacyjnych nasuwało poważne trudności, albo-
wiem w wielu krajach w ogóle trudno rozróżnić znane w Polsce dwa zasadniczo odmienne reżi-
my pozyskiwania informacji. Bardzo zróżnicowane okazały się także sposoby implementowania 
informacji procesowych przez sądy karne, czasem zaś wręcz tego rodzaju implementacja jawi się 

1  Zob. np. Ł. Twarowski, Legalizacja i procesowe wykorzystanie podsłuchów zgromadzonych w ramach czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych Policji, Pal. 2010, Nr 9–10, s. 73 i n.; A. Posytek, Wartość dowodowa czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, Prok. i Pr. 2011, Nr 3, s. 23 i n.; P. Pająk, Czy dojdzie do zmiany linii orzeczniczej do-
tyczącej wykorzystania dowodowego materiałów operacyjnych?, Cz.PKiNP 2011, Nr 1, s. 149; P. Hofmański, Wyko-
rzystanie w postępowaniu karnym informacji pozyskanych poza procesem – paląca potrzeba zmian, w: A. Adamski, 
J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga 
jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Tom I, Toruń 2012, s. 13 i n.; P. Czarnecki, Czynności operacyjno-rozpo-
znawcze a postępowanie karne, Pal. 2014, Nr 7–8, s. 121 i n. Zob. także szereg kontrowersyjnych orzeczeń z tego 
zakresu, do których należy zaliczyć: post. SN z 26.4.2007 r., I KZP 6/07, OSNKW 2007, Nr 5, poz. 37; post. SN 
z 30.11.2010 r., III KK 152/10, OSNKW 2011, Nr 1, poz. 8; uchw. SN z 23.3.2011 r., I KZP 32/10, OSNKW 2011, 
Nr 3, poz. 22; post. SN z 10.10.2012 r., II KK 336/11, OSNKW 2013, Nr 1, poz. 6 czy wyr. TK z 30.7.2014 r., K 23/11, 
OTK-A 2014, Nr 7, poz. 80.

2  Na posiedzeniu plenarnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w dniu 17.12.2013 r. przyjęto Dokument 
programowy określający priorytety prac tego organu w kadencji w latach 2013–2017. W 3 pkt tego dokumentu 
wskazano, że konieczne jest podjęcie zagadnień nad „procesowym wykorzystaniem informacji pozyskanych ope-
racyjnie; postępowaniem z dokumentami opatrzonymi klauzulami przewidzianych w ustawie o ochronie informacji 
niejawnych, dostęp do akt w tym zakresie, procesowe ich wykorzystanie, itd.; koniecznym przeglądem zakazów do-
wodowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które powiązane są z informacjami operacyjnymi i niejawnymi”.



Wprowadzenie

2 Hofmański

jako niedopuszczalna. Wymagało to od członków zespołu badawczego podjęcia niezwykle pra-
cochłonnych czynności, w celu ustalenia nie tylko stanu normatywnego w państwach objętych 
kwerendą badawczą, ale także poznania praktyki stosowania wskazanych przepisów.
Drugi ważny obszar objęty badaniem dotyczy możliwości wprowadzania do procesu karnego 
tzw. dowodów prywatnych, czyli takich, które pozyskane zostały w celach procesowych ale poza 
sformalizowanym reżimem określonym przez prawo procesowe. Także w tym obszarze zderze-
nie rozmaitych „filozofii procesowych”, w szczególności zakorzenionych w systemach anglosa-
skich i kontynentalnych, utrudnia jednoznaczną interpretację zgromadzonych wyników. Dla 
prawników anglosaskich nie jest bowiem kwestią istotną i wymagającą zainteresowania, czy do-
wód ma charakter prywatny, czy urzędowy, podczas gdy w systemach opartych o tradycję civil 
law zagadnienie to ma charakter węzłowy. 
Uznaliśmy pomimo wszystko, że warto się nad problematyką dowodów prywatnych pochylić, 
także w perspektywie prawnoporównawczej. Trzeba bowiem pamiętać, że uchwalając nowe-
lę do Kodeksu postępowania karnego w dniu 27.9.2013 r. ustawodawca polski uczynił milowy 
krok w kierunku równouprawnienia dowodów niezależnie od tego, czy pozyskano je w wyniku 
czynności procesowych, czy też poza procesem, lecz w celu wykorzystania ich w postępowaniu 
dowodowym przed sądem. Pomimo że w chwili, w której przygotowujemy do druku niniejsze 
opracowanie, wspomniana nowela nie weszła jeszcze w życie, kwestia tzw. dowodów prywatnych 
wywołuje wielkie emocje w piśmiennictwie i owocuje diametralnymi rozbieżnościami3. Z oczy-
wistych względów nie wypowiedziała się jeszcze w omawianej kwestii judykatura. Z tego powo-
du uznaliśmy, że warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniom przyjętym w innych krajach, w szcze-
gólności w tych, w których podobne problemy zostały zidentyfikowane i wypracowana została 
jakaś praktyka.
Trzeci i ostatni obszar objęty badaniem dotyczy zagadnienia wprowadzania do podstawy orze-
kania dowodów pozyskanych poza granicami kraju. Chodzi tu nie tylko o dowody przepro-
wadzone w ramach pomocy prawnej, ale także dowody pozyskane na potrzeby rozmaitych 
postępowań prowadzonych w innych krajach. Zagadnienie to jest zdecydowanie łatwiej iden-
tyfikowalne niż pozostałe. Współpraca sądowa w sprawach karnych realizowana jest bowiem 
w oparciu o mechanizmy kooperacyjne wypracowane na bazie traktatów międzynarodowych 
oraz instrumentów prawa europejskiego, w związku z czym zagraniczne porządki prawne, 
uwzględniające wszak na ogół obowiązek implementacji, relatywizują się do wspomnianych in-
strumentów ponadkrajowych. Jak się jednak okazuje, także i w tym obszarze ujawnione zostały 
daleko idące rozbieżności, w tym także takie, które dotyczą kwestii węzłowych. Nie ma na przy-
kład jednoznacznego stanowiska co do tego, który reżim i w jakim zakresie powinien przesądzać 
o dopuszczalności dowodu, czy dopuszczalności metody jego pozyskania: reżim przewidziany 
w kraju pozyskania, czy tez w kraju wykorzystania dowodu. 
Jesteśmy zdania, że także i w tym zakresie warto było analizę prawnoporównawczą zainicjować. 
Uczyniliśmy to mając na względzie nie tylko uwarunkowania poznawcze, ale także z uwagi na 
prace legislacyjne, które powinny w najbliższym czasie objąć kwestie kompleksowego uregulo-
wania zagadnienia współpracy międzynarodowej oraz współpracy z innymi państwami człon-
kowskimi Unii Europejskiej w sprawach karnych4.

3  Zob. przykładowe publikacje z tego zakresu: Z. Kwiatkowski, Dowód prywatny w projekcie zmian KPK, 
Kwartalnik KSSiP 2012, s. 14 i n.; D. Stachurski, O dopuszczalności dowodów prywatnych w postępowaniu karnym 
w świetle Konstytucji RP, Pal. 2013, Nr 3–4, s. 78; A. Podemska, Opinia biegłego w nowym modelu postępowania 
karnego, Zeszyty Naukowe Doktorantów Towarzystwa UJ 2014, Nr 1, s. 39; N. Kwiecień, Dowód prywatny u progu 
zmian nowelizacyjnych, w: P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Katalog dowodów w postępowaniu karnym, War-
szawa 2014, s. 53 i n.; P. Kardas, Pozaprocesowe czynności obrońcy a tzw. dowody prywatne w świetle nowelizacji 
procedury karnej, Pal. 2014, Nr 9, s. 119 i tenże, Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz wykorzystywania 
w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych, Pal. 2015, Nr 1–2, s. 7. R. Kmiecik, Rola i zadania prokuratora w zno-
welizowanej procedurze karnej, Prok. i Pr. 2015, Nr 1, s. 11–17.

4  Warto nadmienić, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, 
w punkcie 6 wskazanego wyżej dokumentu programowego podjęła zobowiązanie do „wypracowania projektu ustawy 
o współpracy międzynarodowej w sprawach karnych”, z kolei na posiedzeniu KKPK w dniu 13.5.2014 r. po przepro-
wadzeniu kilkumiesięcznych prac przygotowawczych Komisja jednogłośnie zaakceptowała propozycję podzespołu 
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Jest oczywiste, że wszystkie wymienione powyżej obszary badawcze (choć ostatni z nich być 
może w nieco mniejszym zakresie), wymagają uwzględnienia aspektów konstytucyjnych. Uzna-
liśmy zatem za konieczne poprzedzenie analizy trzech objętych badaniem obszarów rozważania-
mi dotyczącymi tego właśnie aspektu. Mając na uwadze cel całego projektu badawczego, analiza 
prawnokonstytucyjna koncentruje się głównie na prawie polskim. Jedynie przykładowo wska-
zano także na kwestie konstytucyjnych uwarunkowań w innych krajach, gdzie – co oczywiste – 
punktem odniesienia jest inna konstytucja.
Przystępując do realizacji zamierzonego celu musieliśmy w pierwszej kolejności zdecydować 
o zakresie badania prawnoporównawczego. Założyliśmy, że projektowane badania powinny 
uwzględniać nie tylko kraje wschodniej i zachodniej Europy, zróżnicowane ze względu na hi-
storyczne uwarunkowania ostatniego półwiecza, ale także kraje wierne tradycji comon law oraz 
kraje reprezentujące raczej egzotyczne i nieczęsto przykuwające uwagę polskich badaczy kul-
tury prawne. W związku z powyższym wykorzystaliśmy mechanizm Europejskiego Kręgu Ba-
dawczego, który – wbrew swojej nazwie – skupia grupę przedstawicieli nauki prawa karnego 
z całego świata. Grupa ta, skupiona wokół Instytutu Prawa Karnego Międzynarodowego im. 
Maxa Plancka we Freiburgu Bryzgowijskim zainicjowała swoje prace przed wielu laty. Od po-
czątku jej funkcjonowania uczestniczyli w niej reprezentujący naukę polską prof. Emil Pływa-
czewski oraz piszący te słowa. Z czasem do grupy dołączali młodsi adepci nauki, a także badacze 
z krajów pozaeuropejskich. Tym tłumaczymy dodanie do tradycyjnego symbolu określającego 
nasz zespół skrótu EAK (Europäischer Arbeitskreis) znaku „+”. Wspomniana tu grupa badawcza 
jest zasadniczo niemieckojęzyczna, w związku z czym w tym właśnie języku przygotowywane 
są tzw. „raporty krajowe” i odbywają się naukowe dysputy. Z tego też powodu niniejsza publi-
kacja jest dwujęzyczna: polska i niemiecka zarazem. Grupa badawcza EAK+ koncentrowała się 
w pierwszym okresie zagadnieniami związanymi ze ściganiem przestępczości zorganizowanej 
(uwzględniając zarówno zagadnienia karno materialne, jak i karnoprocesowe), z czasem jed-
nak znalazły się w obszarze także inne kwestie, w szczególności pozostające w związku z dyna-
micznie rozwijającym się europejskim prawem karnym, a także z międzynarodowym prawem 
i procesem karnym. Tradycyjnie grupa badawcza realizuje projekty badawcze przygotowując ra-
porty krajowe, a następnie organizując konferencje (w różnych krajach europejskich) poświęco-
ne ich przedyskutowaniu, a następnie publikuje opracowania prezentujące finalny ich rezultat5. 
W 2013–2015 r. po raz pierwszy koordynacja projektu badawczego przypadła stronie polskiej, 
co okazało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki6. W realiza-
cji projektu, obok koordynujących badania naukowcom z Polski, udział wzięli naukowcy i wy-
bitni praktycy z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Austrii, Węgier, Estonii, Ukrainy, Stanów Zjedno-
czonych, Turcji, Brazylii i Japonii.
Przyjęto tradycyjną metodę badawczą. W pierwszej kolejności przygotowany został przez zespół 
krakowski obszerny kwestionariusz zawierający pytania odnoszące się do trzech centralnych za-
gadnień badawczych i dotyczące rozwiązań normatywnych i praktyki w poszczególnych krajach. 
Kwestionariusz miał na celu – na ile to było możliwe – zunifikowanie raportów krajowych, któ-
re zostały przygotowane przez uczestników projektu. Kwestionariusze te zostały następnie udo-
stępnione badaczom zaangażowanym w realizację projektu. Konferencja międzynarodowa, któ-
ra odbyła się w Krakowie w dniach 22–23.5.2014 r., miała na celu przedyskutowanie wyników 
badań przeprowadzonych dzięki przyznaniu grantu badawczego7. Następnie zespół krakowski, 

ds. współpracy międzynarodowej w sprawach karnych kierowanego przez mnie, aby podjąć prace w celu stworzenia 
nowej ustawy regulującej kompleksowo problematykę współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Aktual-
nie trwają zaawansowane prace w tym przedmiocie.

5  Zob. np. W. Gropp, B. Huber (red.), Rechtliche Initiativen gegen organisierte Kriminalität, Freiburg in Br. 2001; 
B. Öztürk, W. Gropp (red.), Maßnahmen gegen Organisierte Kriminalität im Rechtsstaat − Möglichkeiten und Gren-
zen, Ankara 2003; W. Gropp, A. Sinn (red.), Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen. Präventive 
und repressive Massnahmen vor dem Hintergrund des 11.9.2001, Baden-Baden 2007.

6  Projekt naukowy „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym” reali-
zowany w ramach konkursu Harmonia 4-2013/08/M/HS5/00038 w okresie od 25.9.2013 r. do 24.9.2015 r. Grant ten 
został przyznany na mocy decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z 22.7.2013 r. 

7  Na temat założeń samej konferencji zob. uwagi D. Szumiło-Kulczyckiej w dalszej części niniejszej publikacji.
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uwzględniając zarówno raporty krajowe, jak i wyniki Konferencji przygotował analizę prawno-
porównawczą.
Wszystkie etapy realizacji projektu znajdują odzwierciedlenie w niniejszej publikacji, choć 
w nieco odmiennej kolejności niż chronologiczna. W pierwszej kolejności prezentujemy osta-
teczny wynik badania prawnoporównawczego, ujmując go w cztery rozdziały poświęcone ko-
lejno: zagadnieniom prawnokonstytucyjnym, wykorzystaniu w procesie karnym informacji po-
zyskanych operacyjnie, wykorzystaniu dowodów prywatnych oraz wykorzystaniu dowodów 
pozyskanych poza granicami kraju postepowania. W części drugiej zamieściliśmy materiały 
przygotowane przez uczestników projektu oraz innych uczestników konferencji krakowskiej, 
zaś część trzecia zawiera załącznik obejmujący trzynaście raportów przygotowanych przez ko-
operantów zagranicznych i zespół krakowski. Niestety, względy wydawnicze i finansowe nie po-
zwoliły nam na opublikowanie wszystkich materiałów w dwóch językach. Z tego powodu rapor-
ty krajowe publikujemy jedynie w języku niemieckim, w którym zostały sporządzone.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że publikacja stanowiąca podsumowanie dwuletniego projek-
tu badawczego w sposób rzetelny i możliwie pełny odzwierciedla nie tylko poszczególne etapy 
jego realizacji, ale także jego ostateczne rezultaty. Wierzymy tez głęboko, że niniejsza publikacja 
okaże się przydatna zarówno tym, którzy profesjonalnie zajmują się prawem i procesem karnym, 
a także osobom odpowiedzialnym za proces legislacyjny, który w najbliżej przyszłości objąć po-
winien część z obszarów objętych badaniem. Rzetelna legislacja nie może bowiem abstrahować 
od doświadczeń ujawnionych w praktyce innych państw, borykających się z analogicznymi lub 
podobnymi problemami.
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Einleitung

Der vorliegende Band, den wir den Lesern hiermit übergeben, ist ein Bericht über die von einem 
Team des Lehrstuhls für Strafverfahren der Jagiellonen Universität in Krakau durchgeführten 
rechtsvergleichenden Untersuchungen, die der Verwendung der außerhalb des strafrechtlichen 
Prozesses erhobenen Beweismittel im Strafverfahren gewidmet sind. Die angenommene Formel 
hat zweifellos einen ein bisschen eklektischen Charakter, weil sie im Hinblick auf ihre Rechtsna
tur drei sehr differenzierte Probleme beinhaltet.
Das erste davon betrifft die Verwendung der Beweismittel, die im Rahmen der außerprozes
sualen Handlungen von operativem Charakter erhoben wurden. Aus polnischer Sicht stellt sich 
diese Frage als Schlüsselfrage aufgrund der Tatsache dar, dass in unserem Rechtssystem for
malisierte prozessuale Handlungen von Handlungen mit operativem Charakter, die für andere 
Zwecke als Sammeln von Beweismitteln, die zur Grundlage der Entscheidung im Strafprozess 
vorgenommen werden, deutlich getrennt werden können. Die grundlegenden Schwierigkeiten 
entstehen dagegen bei der Bestimmung der Grenzen, in welchen die Verwendung der Ergebnis
se der operativen Aktivität als Beweise im Strafprozess1 möglich ist. Diese Frage erfordert an
gesichts der weitgehenden Rechtssprechungsdivergenzen und mangelnden Einheitlichkeit der 
doktrinären Meinungen dringende Untersuchungen, nicht nur unter Berücksichtigung der Er
fordernisse der Praxis der Gerichtsbarkeit, sondern auch im Hinblick auf die geplanten legisla
tiven Arbeiten, derer Ziel es ist, ein einheitliches Regelwerk für die Verwendung von operativen 
Informationen bei der Gestaltung der faktischen Grundlage für die im Strafprozess getroffenen 
Entscheidungen2 zu schaffen. Der Umsetzung dieser ehrgeizigen Aufgabe sollen möglichst breit 
angelegte rechtsvergleichende Untersuchungen vorausgehen. Die Auswertung der Erfahrungen 
von anderen Staaten ermöglicht uns offensichtlich, viele Fehler zu vermeiden. Eins steht fest, 
diese Problematik ist nicht nur aus Sicht der theoretischen Überlegungen von Bedeutung, son
dern auch von großer praktischer Tragweite.
Die rechtsvergleichende Perspektive erwies sich im besprochenen Bereich eben insoweit als 
etwas kompliziert, dass die Lösungen, die in verschiedenen, aus diametral unterschiedlichen 
Rechtskulturen stammenden Rechtsordnungen, angenommen wurden, sehr differenziert sind. 

1  Siehe z.B. Ł. Twarowski, Legalizacja i procesowe wykorzystanie podsłuchów zgromadzonych w ramach czy
nności operacyjnorozpoznawczych Policji, Pal. 2010, Nr. 9–10, S. 73 ff.; A. Posytek, Wartość dowodowa czynności 
operacyjnorozpoznawczych, Prok. i Pr. 2011, Nr. 3, S. 23 ff.; P. Pająk, Czy dojdzie do zmiany linii orzeczniczej doty
czącej wykorzystania dowodowego materiałów operacyjnych?, Cz.PKiNP 2011, Nr. 1, S. 149; P. Hofmański, Wykor
zystanie w postępowaniu karnym informacji pozyskanych poza procesem – paląca potrzeba zmian, w: A. Adamski, 
J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (Hrsg.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga 
jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Tom I, Toruń 2012, S. 13 ff.; P. Czarnecki, Czynności operacyjnorozpoz
nawcze a postępowanie karne, Pal. 2014, Nr. 7–8, S. 121 ff. Siehe auch eine ganze Reihe von umstrittenen Entschei
dungen in diesem Bereich, zu denen gehören: Beschl. OG vom 26.4.2007, I KZP 6/07, OSNKW 2007, Nr. 5, Pos. 37; 
Beschl. OG vom 30.11.2010, III KK 152/10, OSNKW 2011, Nr. 1, Pos. 8; Beschl. OG vom 23.3.2011, I KZP 32/10, 
OSNKW 2011, Nr. 3, Pos. 22; Beschl. OG vom 10.10.2012, II KK 336/11, OSNKW 2013, Nr. 1, Pos. 6; Urt. VfGH 
vom 30.7.2014, K 23/11, OTKA 2014, Nr. 7, Pos. 80.

2  In der Plenarsitzung des Kodifizierungsausschusses für Strafrecht vom 17.12.2013 hat man ein Programmdo
kument angenommen, in dem die Prioritäten der Arbeit von diesem Gremium für die Amtszeit 2013–2017 festgelegt 
worden sind. In Punkt 3 des Dokuments wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, solche Fragen wie „prozessuale 
Verwendung von operativ erhobenen Informationen, Umgang mit Doku menten, die mit den im Gesetz zum Schutz 
von Geheiminformationen vorgesehenen Klauseln versehen sind, Aktenzugriff in diesem Be reich, ihre prozessuale 
Verwendung usw., notwendiges Verzeichnis der Beweismittelverbote, unter besonderer Berücksichtigung derer, die 
mit den operativen und Geheiminformationen“ verbunden sind, in Angriff zu nehmen.
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Es genügt zu sagen, dass bereits das Definieren der außerprozessualen operativen Handlungen 
selbst ernste Schwierigkeiten bereitete. Dies ergibt sich daraus, dass in vielen Ländern überhaupt 
schwierig ist, die zwei in Polen bekannten, grund sätzlich verschiedenen, für die Informations
gewinnung geltenden Regelwerke zu unterscheiden. Als sehr differenziert erwiesen sich auch 
die Methoden der Implementierung von Informationen durch die Strafgerichte. Teilweise sogar 
scheint die Implementierungsmethode unzulässig zu sein. Das er forderte von den Mitgliedern 
des Utersuchungsteams außerordentlich arbeitsintensive Aktivitäten, um nicht nur den norma
tiven Status in den untersuchten Ländern zu bestimmen, sondern auch um die Anwendungs
praxis der angerufenen Vorschriften ken nenzulernen.
Der zweite wichtige in der Untersuchung erfasste Bereich betrifft die Möglichkeit, in den Straf
prozess die sogenannten privaten Beweise aufzunehmen, das heißt solche Beweise, die für Pro
zesszwecke erhoben wurden, allerdings außerhalb des formalen durch das Prozessrecht erstell
ten Regelwerkes. Auch in diesem Bereich erschwert der Zusammenstoß von verschiedenen 
„Prozessphilosophien“ und insbesondere von denen, die ihre Wurzeln in angelsächsischen und 
kontinentalen Systemen haben, eine einheitliche Interpretation der gesammelten Ergebnisse. 
Für die angelsächsischen Juristen ist nämlich die Frage, ob der Beweis privaten oder amtlichen 
Charakter hat, keine relevante Frage. Demgegenüber ist sie in den auf der Tradition civil law ba
sierenden Systemen eine Schlüsselfrage.
Wir haben trotz allem eingesehen, dass es wert ist, die Problematik der privaten Beweise, auch  
in der rechtsvergleichenden Perspektive, zu würdigen. Man muss bedenken, dass durch die Ver
abschiedung der Novelle zur Strafprozessordnung am 27.9.2013 der polnische Gesetzgeber ei
nen Meilenschritt in Richtung der Gleichstellung von Beweisen gemacht hat, unabhängig da
von, ob sie als Ergebnis der Prozesshandlungen oder außerhalb des Prozesses erhoben worden 
sind, um sie vor Gericht im Beweisverfahren zu verwenden. Obwohl in dem Moment, in dem 
wir diesen Band zum Druck vorbereiten, die erwähnte Novelle noch nicht in Kraft getreten ist, 
ruft die Frage der sogenannten privaten Beweise starke Emotionen in der Literatur hervor und 
bringt diametrale Widersprüchlichkeiten mit sich3. Noch hat sich die Judikatur aus offensicht
lichen Gründen zu dieser Frage nicht geäußert. Aus diesem Grunde haben wir erkannt, dass es 
sich lohnt, die in anderen Ländern eingesetzten Lösungen näher zu betrachten und insbesonde
re in Ländern, wo ähnliche Probleme identifiziert und eine Praxis entwickelt worden ist.
Der dritte und letzte Bereich dieser Untersuchung betrifft die Frage der Aufnahme der im Aus
land erbrachten Beweise in die Entscheidungsgrundlage. Es geht nicht nur um die im Rahmen 
der Rechtshilfe durchgeführten Beweise, sondern auch um die Beweise, die für den Bedarf ver
schiedener, in anderen Ländern geführter Verfahren erhoben werden. Dieses Problem ist auf 
jeden Fall leichter zu identifizieren als alle anderen. Die gerichtliche Zusammenarbeit in Straf
sachen wird nämlich auf der Grundlage der auf der Basis von internationalen Verträgen und In
strumenten des europäischen Rechts entwickelten Kooperationsmechanismen umgesetzt, und 
im Zusammenhang damit relativieren sich ausländische Rechtsordnungen, die in der Regel die 
Verpflichtung zur Implementierung berücksichtigen, zu den genannten supranationalen Inst
rumenten. Wie sich aber herausstellt, sind auch in diesem Bereich weitgehende Unterschiede 
aufgedeckt worden, unter anderem auch solche, die Schlüsselfragen betreffen. Es gibt zum Bei
spiel keine klare Meinung darüber, welches der Regelwerke und in welchem Umfang über die 
Zulässigkeit von Beweisen oder über die Zulässigkeit der Methode, sie zu erheben, entscheiden 

3  Siehe Beispiele der Veröffentlichtungen in diesem Bereich: Z. Kwiatkowski, Dowód prywatny w projekcie 
zmian KPK, Kwartalnik KSSiP 2012, S. 14 ff.; D. Stachurski, O dopuszczalności dowodów prywatnych w postępo
waniu karnym w świetle Konstytucji RP, Pal. 2013, Nr. 3–4, S. 78; A. Podemska, Opinia biegłego w nowym modelu 
postępowania karnego, Zeszyty Naukowe Doktorantów Towarzystwa UJ 2014, Nr. 1, S. 39; N. Kwiecień, Dowód pry
watny u progu zmian nowelizacyjnych, in: P. Czarnecki, M. Czerwińska (Hrsg.), Katalog dowodów w postępowaniu 
karnym, Warszawa 2014, S. 53 ff.; P. Kardas, Pozaprocesowe czynności obrońcy a tzw. dowody prywatne w świet
le nowelizacji procedury karnej, Pal. 2014, Nr. 9, S. 119 und tenże, Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz 
wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych, Pal. 2015, Nr. 1–2, S. 7; R. Kmiecik, Rola i zadania 
prokuratora w znowelizowanej procedurze karnej, Prok. i Pr. 2015, Nr. 1, S. 11–17.
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sollte: das im Beweiserhebungsland geltende Regelwerk oder das Regelwerk, das im Beweisver
wendungsland gilt.
Wir sind der Meinung, dass auch in diesem Bereich es wert war, eine rechtsverglei chende Analy
se in die Wege zu leiten. Wir haben dies nicht nur im Hinblick auf die kognitiven Bedin gungen 
getan, sondern auch wegen der Gesetzgebungsarbeiten, die bald Probleme komplexer Regulie
rung von Fragen der internationalen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit mit anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Strafsachen umfassen sollen4.
Es ist offensichtlich, dass in allen vorgenannten Untersuchungsbereichen (obwohl im Letztge
nannten in einem geringeren Maße) verfassungsmäßige Aspekte zu berücksichtigen sind. Wir 
haben daher erkannt, dass es notwendig ist, der Analyse der drei Untersuchungsbereiche die 
Überlegungen zu diesem besonderen Aspekt voranzustellen. Unter Berücksichtigung des Ziels 
des ganzen Forschungsprojektes konzentriert sich die verfassungsrechtliche Analyse vor allem 
auf das polnische Recht. Lediglich in Form von Beispielen werden die Fragen der verfassungs
mäßigen Bedingungen in anderen Ländern, in denen – selbstverständlich – eine andere Verfas
sung der Bezugs punkt ist, angeschnitten.
Bei der Aufnahme der Arbeit an diesem Vorhaben mussten wir in erster Linie den Umfang der 
rechtsvergleichenden Untersuchungen festlegen. Wir gingen davon aus, dass wir in den geplan
ten Untersuchungen nicht nur Länder von Ost und Westeuropa, die aufgrund der historischen 
Umstände des letzten halben Jahrhunderts so stark differenziert sind, zu berücksichtigen haben, 
sondern auch Länder, die der Tradition comon law treu sind, sowie auch Länder, die eher exo
tisch sind und Rechtskulturen vertreten, die selten die Aufmerksamkeit der polnischen Recht
wissenschaftler auf sich ziehen. Im Zusammenhang mit dem Obigen machten wir uns den Me
chanismus des Europäischen Forschungskreises, der – entgegen seinem Namen – eine Gruppe 
von Vertretern der Strafrechtswissenschaften aus der ganzen Welt zusammenbringt, zunutze. 
Diese Gruppe, gescharrt um das Max-Planck-Institut für Internationales Strafrecht in Freiburg 
im Breisgau, leitete ihre Aktivitäten bereits vor vielen Jahren ein. Von Anfang an nahmen daran 
Vertreter der polnischen Wissenschaft, Herr Professor Emil Ptywaczewski und der diese Worte 
Schreibende teil. Mit der Zeit schlossen sich junge Adepten der Wissenschaft dieser Gruppe an 
sowie Forscher aus Ländern außerhalb Europas. Auf diese Art und Weise erklären wir, wie es 
dazu gekommen ist, dass unser althergebrachtes Symbol – die Abkürzung EAK (Europäischer 
Arbeitskreis), das unser Team bezeichnet, um das Zeichen „+“ erweitert worden ist. Die hier er
wähnte Forschungsgruppe ist eigentlich deutschsprachig und daher werden die sogenannten 
„Länderberichte“ in dieser Sprache vorbereitet. Deswegen auch finden wissenschaftliche Dis
pute in dieser Sprache statt. Ebenfalls aus diesem Grunde ist diese Veröffentlichung zweispra
chig: jeweils auf Polnisch und Deutsch. In der ersten Phase konzentrierte sich die Forschungs
gruppe EAK+ auf die mit der Verfolgung der organisierten Kriminalität verbundenen Fragen 
(einschließlich der Fragen des materiellen und formellen Strafrechts). Aber im Laufe der Zeit 
stellten sich auf diesem Gebiet auch andere Fragen ein, die insbesondere im Zusammenhang 
mit dem sich dynamisch entwickelnden europäischen Strafrecht sowie mit dem internationalen 
Recht und dem Strafprozess stehen. Die Forschungsgruppe realisiert traditionell Forschungs
projekte, bereitet nationale Berichte vor und organisiert dann Konferenzen (in verschiedenen 
europäischen Ländern) mit dem Ziel, sie zu diskutieren, Berichte zu veröffentlichen, in denen 
ihre endgültigen Resultate präsentiert werden5. In den Jahren 2013–2015 fiel zum ersten Mal 

4  Es ist erwähnenswert, dass der Kodifizierungsausschuss für Strafrecht [KKPK], der bei Justizminister tätig ist, 
in Punkt 6 des genannten Programmdokuments sich verpflichtet hat, einen „Entwurf des Gesetzes über die inter
nationale Zusammenarbeit in Strafsachen zu entwickeln“. Und wiederum hat KKPK in ihrer Sitzung am 13.5.2014 
nach mehreren Monaten der Vorbereitungsarbeiten, einstimmig den Vorschlag der von mir geführten Fachgruppe 
für die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen angenommen, um mit den Arbeiten zu beginnen, mit dem 
Ziel ein neues Gesetz zur Regelung der komplexen Fragen der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen zu 
schaffen. Aktuell dauern fortgeschrittene Arbeiten im diesen Bereich.

5  Siehe auch W. Gropp, B. Huber (Hrsg.), Rechtliche Initiativen gegen organisierte Kriminalität, Freiburg in Br. 
2001; B. Öztürk, W. Gropp (Hrsg.), Maßnahmen gegen Organisierte Kriminalität im Rechtsstaat – Möglichkeiten 
und Grenzen, Ankara 2003; W. Gropp, A. Sinn (Hrsg.), Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen. 
Präventive und repressive Maßnahmen von dem Hintergrund des 11.9.2001, BadenBaden 2007.
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die Koordination des Forschungsprojektes der polnischen Seite zu, die dank der finanziellen 
Unterstützung des Nationalen Zentrums für Wissenschaft (Narodowe Centrum Nauki) möglich 
war6. An der Realisierung des Projektes nahmen neben den Wissenschaftlern aus Polen, die die
se Forschungen koordinierten, auch Wissenschaftler und hervorragende Praktiker aus Spanien, 
Deutschland, Italien, Österreich, Ungarn, Estland, der Ukraine, den USA, der Türkei, Brasilien 
und Japan, teil.
Es wurde eine traditionelle Forschungsmethode angenommen. In erster Reihe wurde von dem 
Krakauer Team ein umfangreicher Fragebogen vorbereitet, der Fragen zu drei zentralen For
schungsbereichen beinhaltet, sowie normative Lösungen und praktische Verfahren in verschie
denen Ländern betrifft. Der Fragebogen verfolgte als Ziel – soweit dies möglich war – die na
tionalen Berichte, die von den Projektteilnehmern vorbereitet sind, zu vereinheitlichen. Diese 
Fragebögen wurden dann den an der Projektrealisierung beteiligten Forschern zur Verfügung 
gestellt. Die internationale Konferenz, die in Krakau in der Zeit vom 22–23.5.2014 stattgefunden 
hatte, hatte zum Ziel, die Ergebnisse der dank der Vergabe von Forschungsstipendien durchge
führten Untersuchungen zu diskutieren7. Im Anschluss daran bereitete das Krakauer Team un
ter Berücksichtigung sowohl der nationalen Berichte als auch der Ergebnisse der Konferenz eine 
rechtsvergleichende Analyse vor.
Alle Phasen der Projektabwicklung spiegeln sich in dieser Veröffentlichung wider, nur in ei
ner etwas anderen Reihenfolge als chronologische. In erster Reihe stellen wir das endgültige 
Ergebnis der Rechtsvergleichung dar, in vier Abschnitte untergliedert, die sich der Reihe nach 
mit folgenden Aspekten befassen: Fragen des Verfassungsrechts, Verwendung von operativ ge
wonnenen Informationen im Strafverfahren, Verwendung privater Beweise sowie Beweise, die 
außerhalb des Verfahrenslandes erhoben wurden. Im zweiten Teil haben wir die von den Pro
jektteilnehmern und anderen Teilnehmern der Krakauer Konferenz vorbereiteten Materialien 
veröffentlichten. Der dritte Teil wiederum enthält eine aus dreizehn Berichten bestehende Anla
ge, die von ausländischen Kooperationspartnern und dem Team aus Krakau vorbereitet wurden. 
Leider war es uns aus finanziellen und verlegerischen Gründen nicht möglich, alle Materialien 
in zwei Sprachen veröffentlichen zu lassen. Aus diesem Grunde veröffentlichen wir die nationa
len Berichte lediglich in deutscher Sprache, in der sie erstellt wurden.
Wir bringen unsere feste Überzeugung zum Ausdruck, dass die vorliegende Veröffentlichung die 
eine Zusammenfassung des zweijährigen Forschungsprojektes ist, auf eine solide und möglichst 
vollständige Weise nicht nur die einzelnen Phasen seiner Umsetzung, sondern auch die endgül
tigen Ergebnisse widerspiegelt. Wir glauben auch fest daran, dass diese Veröffentlichung für alle 
diejenigen nützlich sein wird, die sich professionell mit Strafrecht und Strafprozess beschäftigen 
sowie für diejenigen, die für den Gesetzgebungsprozess, der in naher Zukunft einen Teil unserer 
Forschungsbereiche umfassen soll, verantwortlich sind. Zuverlässige Gesetzgebung darf nämlich 
nicht von Erfahrungen abstrahieren, die in der Rechtspraxis anderer Staaten, die gegen analoge 
oder ähnliche Probleme ankämpfen, zum Vorschein kommen.

6 Das wissenschaftliche Projekt „Außerprozessuale Beweiserhebung und Verwendung im Strafprozess“ im 
Rahmen des Wettbewerbs Harmonie 42013/08 M/HS5/00038, der in der Zeit vom 25.9.2013 bis 24.9.2015 stattge
funden hat. Dieser Zuschuss wurde aufgrund der Entscheidung 22.7.2013 des Direktors des Nationalen Zentrums 
für Wiessenchaft vergeben.

7 Zum Thema Grundlagen der Konferenz siehe Anmerkungen von Dr. D. Szumiło-Kulczycka im weiteren Teil 
dieser Abhandlung.




