
 
 
 

Konferencja:  „Stosowanie środków komunikacji elektronicznej w wymiarze 
sprawiedliwości”. 

 
W dniach 13-14 czerwca br. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego orz w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyła się 
międzynarodowa konferencja: „Stosowanie środków komunikacji elektronicznej w wymiarze 
sprawiedliwości czyli „e-court”, która została zorganizowana przez Centrum Badań 
Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE)1, Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy we Wrocławiu,  Fundację Centrum Szkolenia Sędziów 
„Iustitia”, Fundację Centrum Naukowe Notariatu przy pomocy technicznej Polskich 
Wydawnictw Profesjonalnych (Lex) i Serwisu Prawa Nowych Technologii - NoweMedia  2.  

W dniach 2-3 kwietnia Br. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego odbyło się międzynarodowe seminarium zatytułowane: „Elektroniczne środki 
dowodowe w postępowaniu sądowym: prawo, teoria, praktyka”. Seminarium stanowiło 
swoiste rozwinięcie dyskusji o tym, w jaki sposób nowe technologie informatyczne i 
informacyjne oddziaływają na stosowanie prawa przez wymiar sprawiedliwości.  

Seminarium zostało zorganizowane przez, działające w ramach Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Badań Problemów 
Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE – http://cbke.pl),  we 
współpracy z Sądem Okręgowym we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia”. 
(http://Iustitia.pl). Całe wydarzenie zostało zorganizowane w ramach programu „Lefis”1, 
finansowanego przez Komisję Europejską, którego koordynatorem jest Uniwersytet w 
Saragossie. Patronat nad seminarium objął Wojewoda Dolnośląski. Natomiast medialne 
wsparcie zostało udzielone przez CHIP i Centrum Nowych Mediów (http://NoweMedia.org 
dały też wsparcie technologiczne i logistyczne). 

Ze względu na tematykę, dwa dni seminaryjne, zostały podzielone na trzy części, które 
znacznie różniły się od siebie pod względem merytorycznym:  Część pierwsza – 
Elektroniczne środki dowodowe w postępowaniu sądowym, Część druga – Doświadczenia w 
nauczaniu przedmiotu komputery i prawo, Część trzecia – Wspólne inicjatywy (w obrębie 
Projektu LEFIS - Prawne Ramy Społeczeństwa Informacyjnego). W dalszej części omówiona 
zostanie jednak tematyka Części pierwszej, ze względu na fakt, iż zdecydowanie najbardziej 
odzwierciedlała ona temat przewodni seminarium, a co za tym idzie, stanowiła 
najobszerniejszy, niezwykle bogaty w zagadnienia prawne, fragment wydarzenia. 

Seminarium rozpoczął od krótkiego wprowadzenia Dr hab. Jacek Kołaczyński, 
kierownik CBKE. Po tym nastąpiło uroczyste otwarcie, którego dokonał Dr hab. Włodzimierz 
Gromski prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, który przywitał zgromadzonych gości w imieniu dziekana Prof. Marka 
Bojarskiego oraz w imieniu własnym. Dziekan podkreślił, że są przynajmniej trzy 
podstawowe powody, dla  których omawiane seminarium, niepierwsze zresztą w krótkiej 
historii CBKE, zostało zorganizowane na Uniwersytecie Wrocławskim i to właśnie przez tą 
specyficzną jednostkę naukową WPAiE, jaką jest CBKE. Przede wszystkim więc, pierwszym 
powodem jest to, że konferencje organizowane w ramach Centrum, poruszają tematy 
dotyczące najważniejszych tendencji rozwojowych naszej cywilizacji, w szczególności zaś 
                                                 
1 CBKE powstało na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w czerwcu 2002 
roku. Głównym powodem powstania Centrum była potrzeba badań nad coraz bardziej masowo pojawiającymi 
się problemami na styku prawa (zarówno prywatnego, jak i publicznego) oraz nowych technologii. 
2 Adresy internetowe – odpowiednio: www.Iustitia.pl. www.NoweMedia.home.pl  



chodzi o niezwykle frapujący i ważny dla współczesnych prawników (jak i - może nawet w 
pierwszym rzędzie - społeczeństwa) styk prawa i technologii.  Drugim powodem, dla którego 
seminarium niewątpliwie powinno być godne uwagi szerokiego grona odbiorców spośród 
zawodów prawniczych i nie tylko, był fakt, że na konferencji spotkali się zarówno teoretycy, 
jak i praktycy. Interdyscyplinarny zaś charakter poruszanych zagadnień, polegający w 
szczególności na integracji tak wielu bardzo współczesnych problemów, które powstają w 
ramach różnorodnych dziedzin nauk prawnych, w związku z rozwojem nowoczesnych 
technologii, przy równoczesnym wypracowaniu przez każdą z dyscyplin indywidualnego, 
często specyficznego dorobku badawczego, stanowił – zdaniem dziekana - trzeci powód 
stania się uczestnikiem relacjonowanego wydarzenia.  

W imieniu Wojewody Dolnośląskiego, głos zabrał Wicewojewoda Dolnośląski 
(Stanisław Opatowski?). Podniósł, że kultura prawna podlega coraz częstszym modyfikacjom 
poprzez wpływ nowych technologii. Mając to zaś na uwadze, zdaniem mówcy, dziś chyba 
nikt już nie kwestionuje koniczności informatyzacji naszych sądów czy prokuratur. Wynika to 
m. inn. z tego, że coraz większa część społeczeństwa korzysta czy też będzie chciało 
skorzystać w najbliższym czasie z cyfrowych technologii i nowych środków przekazu. Postęp 
technik informatycznych, umożliwia usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości w skali 
dotąd niespotykanej. Z drugiej zaś strony, jak zaznaczył wojewoda, wszyscy musimy zdać 
sobie też sprawę z tego, iż przed technologiami „nie uciekniemy”. Dlatego też zachęcił do 
przełamania niechęci do nowinek technicznych, w czym z pewnością mogą pomóc 
wydarzenia takie, jak omawiane seminarium.  

Część wstępną zamknęła Wiceprezes SO we Wrocławiu, Lidia Hojeńska. Stwierdziła, 
iż obecnie nie ma wątpliwości, że nowoczesne techniki informacyjne odgrywają ważną rolę w 
życiu społecznym, co znajduje również odzwierciedlenie w funkcjonowaniu sądów 
powszechnych.  Na koniec Pani Prezes podkreśliła, że to już drugie spotkanie 
współorganizowane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, które  poświęcone wpływowi 
techniki na wymiar sprawiedliwości.  

Pierwszym i jednym z najciekawszych wystąpień, był wykład Dra Arkadiusza Lacha 
pt. „Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym”. Przede wszystkim prelegent dokonał 
uporządkowania szeregu pojęć z zakresu procedury karnej, w zakresie w jakim odnosiły się 
one do specyfiki przestępczości komputerowej (chodzi więc i o stare pojęcia, które w związku 
z technikami informacyjnymi i informatycznymi należało zmodyfikować, i o zupełnie nowe 
pojęcia związane już całkowicie ze specyfiką komunikacji elektronicznej). 



Punktem wyjścia do rozważań, stało się pojęcie kluczowe dla całego seminarium, a 
mianowicie dowody. Chodziło przy tym oczywiście o odpowiednią konotację 
teleinformatyczną. W szczególności, jak zauważył prelegent, istnieje  w tym zakresie wiele 
terminów, które funkcjonują równolegle i często są używane zamiennie (co nie zawsze jest 
prawidłowe ze względu na występujące zazwyczaj różnice pojęciowe - węższy lub szerszy 
zakres, na dodatek zazwyczaj nieostry). I tak mówi się m. inn. o dowodach komputerowych, 
dowodach elektronicznych, dowodach cyfrowych, dowodach „IT” czy też o elektronicznych 
śladach przestępstw). Dla przykładu, jeżeli chodzi o dowody komputerowe, można się spierać 
czy dane urządzenie jest komputerem, czy nie. Dlatego najbardziej neutralnym wydaje się 
pojęcie dowodów elektronicznych. Zgodnie więc, z definicją proponowaną przez 
Międzynarodową Organizację ds. Dowodów Komputerowych, (IOCE – Internetional 
Organisation for Computer Evidence), dowodem elektronicznym, czy też cyfrowym (digital 
evidence), nazywać będziemy każdą informację przechowywaną lub transmitowaną w formie 
binarnej, która ma lub może mieć znaczenie w postępowaniu sądowym (czy też nawet szerzej 
– na każdym etapie postępowania karnego)2.  

Następnym analizowanym zagadnieniem stała się klasyfikacja dowodów 
elektronicznych. Tu stosowanych jest wiele kryteriów. Jednym z nich jest kryterium 
uzyskiwania dowodów. W środowisku elektronicznym informacja może bowiem być 
składowana bądź to „statycznie” („faza przechowywania” – np. na twardym dysku serwera 
lub stacji roboczej, CD, DVD) bądź to można ją „dynamicznie” komunikować – zarówno w 
czasie rzeczywistym (real time) jak i na żądanie (on-demand). W tym zakresie różnica w 
sposobie uzyskania dowodu ma doniosłe znaczenie prawne z punktu widzenia karnej 
procedury. Niejednokrotnie bowiem pojawi się dylemat czy stosować podsłuch, czy 
zatrzymanie rzeczy. Oczywiście dla dowodów uzyskiwanych dynamicznie istnieją 
zdecydowanie większe obostrzenia – analogicznie jak przy „tradycyjnym” podsłuchu. Do 
szczegółowych zagadnień należy np. rozstrzygnięcie czy, jeżeli chodzi o mechanizm 
komunikacji,  e-mail należy uznać za bliższy do poczty  tradycyjnej, czy raczej bliższy 
rozmowie telefonicznej. 

Innym rozróżnieniem jest podział na dowody z dokumentów i dowody rzeczowe. 
Mówi się też o dowodach samoistnych i niesamoistnych. Do tych ostatnich zalicza się np. 
animacje komputerowe, które stanowią część opinii biegłego, która sama w sobie jest już 
innym dowodem (tym razem samoistnym) 

Zdaniem Dra Arkadiusza Lacha, najważniejsze problemy związane są z uzyskiwaniem 
dowodów elektronicznych. W pierwszym rzędzie należy tu wspomnieć zasygnalizowanych 
tylko wcześniej kwestiach odnoszących się do stosowania podsłuchu w komunikacji 
elektronicznej. I tak, chodzi tu w szczególności o gromadzenie danych dotyczących ruchu w 
czasie rzeczywistym, tzw. rozszerzone przeszukanie, uprawnienia do skopiowania danych 
komputerowych, zabezpieczenie danych, jak również wycofania czy uczynienia danych  
niedostępnymi. Nie można też zapominać o mającej doniosłe znaczenie problematyce 
kryptografii czy o problematyce uprawnienia (i jego zakresu) osób prywatnych do 
samodzielnego gromadzenia dowodów elektronicznych.  

Zaczynając od podsłuchu, należy stwierdzić, że jego przedmiotowy zakres 
(odpowiadający na pytanie do jakich przestępstw może być on stosowany) oczywiście 
ogranicza się do najpoważniejszych przestępstw, jak: zabójstwo czy przestępstwa przeciwko 
państwu. Jawią się w związku z tym pewne problemy, bowiem podsłuch - także w Polsce  – 
nie może być stosowany do przestępstw ściśle komputerowych – co oznacza, że – 
paradoksalnie - tam gdzie jedyną czy najlepszą metodą  drogą uzyskania dowodową byłby 
podsłuch, czy też przechwytywanie danych, podsłuchu stosować nie można. 

Równocześnie należy pamiętać o konieczności uwzględnienia klauzuli subsydiarności 
przy stosowaniu podsłuchu. Taką klauzulę mamy np. w naszej ustawie o policji: podsłuch 



może być stosowany tylko wtedy, gdy uzyskanie dowodów innymi środkami jest niemożliwe, 
prawie niemożliwe a przynajmniej (w ostateczności) znacznie utrudnione. To wymaga 
później wykazania uzasadnienia, że taka okoliczność rzeczywiście miała miejsce.  

Jak się przyjmuje, regulacje dotyczące podsłuchu muszą być niezwykle jasne, 
precyzyjne. W tym zakresie istnieje zresztą bogate orzecznictwo Europejskie Trybunału Praw 
Człowieka. Wielokrotnie podkreślał on, że żadna analogia, interpretacja rozszerzająca, nie 
jest dopuszczalna.  

Rodzi się tez pytanie czy materiały z podsłuchu będą mogły stanowić dowód, czy będą 
tylko dodatkową informacją. W niektórych bowiem krajach informacje z podsłuchu nie mogą 
być stosowane bezpośrednio. Dla przykładu, w naszym kraju mieliśmy do czynienia z 
kontrowersyjną sytuacją w zakresie nowelizacji ustawy o policji. Chodziło o spory czy może 
być bezpośrednio stosowany materiał uzyskany z podsłuchu. De lege lata w prawie polskim 
nie ma już wątpliwości, że tak. Jednak w prawie angielskim w pewnych sytuacjach nagrania 
nie mogą funkcjonować w procesie jako dowód – wtedy dopuszcza się je jedynie ewentualnie 
jako dodatkową informację, pozwalającą zdobyć czy też zgromadzić inne dowody, natomiast 
nie mającą bezpośredniego znaczenia w sądzie.  

Następna grupa problemów związana jest z zagadnieniami gromadzenia w czasie 
rzeczywistym danych związanych z ruchem, co należy wyraźnie odróżnić od podsłuchu 
treści. Te dane są np. wyszczególnione w Konwencji o Cyberprzestępczości Rady Europy i 
takimi danymi są m. Inn. miejsce pochodzenia połączenia, jego przeznaczenie, trasa, czas, 
data, wielkość, rodzaj usługi, czyli słowem chodzi o wszystko, co zostało wygenerowane 
podczas przesyłu inflacji - bez samej informacji. Zauważmy jednak, że w przypadku 
komunikacji elektronicznej powstaje problem, bo okazuje się, że często różnica pomiędzy 
treścią a danymi dotyczącymi ruchu właściwie się zaciera. Przykładem może być tzw. „log” z 
wyszukiwarki – mimo, iż dotyczy on generalnie danych o ruchu, znajdują się w nim jednak 
pewne dane dotyczące samej treści. Dlatego się przyjmuje, że w tym zakresie też winny być 
uwzględniane standardy dotyczące podsłuchu treści (oznacza to zatem odpowiednie 
obostrzenia). Tego zagadnienia dotyczy w szczególności jedno z głośnych orzeczeń 
Europejskiego  Trybunału Praw Człowieka, które jasno stanowi, że gromadzenie tych danych 
nie może być uznane za coś zupełnie odrębnego niż podsłuch. Zatem i tu muszą być 
zachowane odpowiednie zabezpieczenia i niezależna kontrola, czyli - w przypadku naszego 
kraju - sądowa.  

Przechodząc z kolei do problematyki tzw. rozszerzonego przeszukania, należy  
stwierdzić, że ma ono dwie wersje. Pierwsza wiąże się z sytuacją, gdy policja dokonuje 
przeszukania jakiegoś systemu informatycznego, podczas którego dowiaduje się, że jakieś 
dane mogą też być zawarte w systemie innym, ale dostępnym przy pomocy aktualnie 
przeszukiwanego systemu. Wtedy, przy istnieniu odpowiednich okoliczności (np. obawa 
utraty dowodów), można rozszerzyć przeszukanie na ten „dodatkowy” system. Z tym, że 
wymaga się poinformowania osoby dysponującej drugim systemem i dostarczenia informacji 
na temat zabezpieczonych danych. Taki mechanizm istnieje w prawie belgijskim od paru lat.  
Nieco inna sytuacja powstaje w związku z wydaniem przez sąd („z góry”) nakazu 
przeszukania szeregu systemów informatycznych. Chodzi tu o szeroką już inwigilację, co 
zbliża tą metodę bardziej do podsłuchu. Zostaje w ten sposób zazwyczaj naruszone – i to 
dosyć istotnie – prawo do prywatności. W porównaniu zatem do zwykłego przeszukania jest 
to o wiele bardziej niebezpieczne, jeżeli chodzi o potencjalną możliwość naruszenia 
gwarancji procesowych. 

Tradycyjną wersją jest równoczesne przeszukanie wielu systemów. Takich sytuacji w 
praktyce światowej, a nawet polskiej było już wiele. W szczególności można podać za 
przykład akcje dotyczące rozpowszechniania pornografii czy pornografii dziecięcej, które 
wiązały się właśnie z przeszukaniem szeregu systemów informatycznych – w wielu krajach o 



tej samej godzinie. Jak się przy tym uznaje, takie przeszukanie powinno być zawężone tylko 
do kraju w którym ma miejsce przeszukanie systemu pierwotnego. W grę wchodzi bowiem 
zagrożenie suwereności. I tu są jednak wyjątki, bpo np. w prawie belgijskim istnieje klauzula, 
że jeżeli przeszukanie wyjdzie poza granice Belgii, informuje się Ministra Sprawiedliwości i 
wtedy on informuje tylko państwo, którego suwerenność zostaje de facto naruszna, o 
mającym się odbyć przeszukaniu. Zauważmy, że ze względu na specyfikę przestępstw 
komputerowych, które przeważnie są „rozproszone” geograficznie, wielokrotnie nie da się 
uniknąć zagrożeń suwerenności innych państw. 

Dalszą część prelekcji zajęła problematyka zabezpieczania danych – i związanych z 
tym pojęć na tle Konwencji Rady Europy o Cyberprzestępczości.  

I tak, „zatrzymanie danych” tradycyjne zatrzymanie – jest zarezerwowane dla rzeczy 
fizycznych, dlatego danych wraz z nośnikiem (materialnym). Jeżeli zaś chodzi o same dane, 
mówi się o usunięciu danych. Czyli nie zabiera się nośnika, tylko „zatrzymuje” się dane 
poprzez ich usunięcie – ang. removal (oczywiście bez zniszczenia danych, by można je było 
w razie konieczności, gdy nie są one już potrzebne w postępowaniu, zwrócić uprawnionej 
osobie). 

Czym innym jest natomiast uczynienie danych niedostępnymi – chodzi o sytuacje, gdy 
nie jest konieczne by same dane były usunięte z systemu, wystarczy by na nie nałożona była 
odpowiednia ochrona kryptograficzna. Wtedy, jeżeli w trakcie postępowania się ustali czy 
one są legalnie dostępne czy nie, można je ewentualnie zwolnić z zabezpieczenia (np. 
pornografia  na serwerze – po ustaleniu czy miała ona charakter niedozwolony, czy też była 
prawnie dopuszczalna). 

Uprawnienie do skopiowania danych odnosi się z kolei do sytuacji, kiedy ich 
usunięcie nie jest niezbędne. Wtedy można dokonać duplikacji. Np. w Zjednoczonym 
Królestwie, osobie u której dokonano „zatrzymania danych” czy też „zatrzymania systemu”, 
przysługuje prawo do złożenie wniosku o umożliwienie dokonania kopii danych – np. jeżeli 
jej są potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej.  

Zabezpieczenie danych – obligują osobę w stosunku do której postanowienie o 
zabezpieczeniu jest wydane do  utrzymywania danych w stanie nienaruszonym – czyli nie do 
wydania danych jeszcze, ale do zabezpieczenia ich integralności. Dopóki nie dokona się 
bardziej sformalizowanych czynności – od sądu czy prokuratora nie uzyska się 
odpowiedniego nakazu. Żeby to sprawnie, powinno być jak najszybciej, więc takie 
uprawnienia powinna mieć policja. Nie we wszystkich ma, w szczególności w polskich 
rozwiązaniach takich możliwości nie przewidziano.  

Jeżeli chodzi o Konwencje o cyberprzestępczości i projektowany art. 218a prawa 
polskiego, to przewiduje się, takie zabezpieczenie do 90 dni z możliwością ewentualnego 
przedłużenia kiedy będzie konieczne. 

Tu należy podkreślić, że czym innym jest zatrzymanie danych – które jest procedurą 
bardzo kontrowersyjną, polegającą na gromadzeniu wszystkich danych dotyczących ruchu 
przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną. Chodzi np. przez operatorów 
telekomunikacyjnych – i przez rok oni takie dane muszą przechowywać na wypadek, gdyby 
się coś wydarzyło, żeby można było sprawdzić kto z kim się kontaktował.  

Powyższą możliwość przewiduje art. 15 Dyrektywy z 12 lipca 2002 r. w sprawie 
komunikacji elektronicznej i prywatności w komunikacji elektronicznej. Podając różne 
przesłanki – np. zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego. Takie obowiązki rodzą wiele 
problemów natury technicznej, związane np. z kwestią przechowywania. W praktyce będą to 
ogromne ilości informacji – wszystkie dane o połączeniach, usługach, będą gromadzone przez 
rok.  

W związku z ostatnimi uwagami, został wyrażony pogląd, że problemem nie będzie 
przechowywanie informacji, a uzyskanie dostępu do odpowiednich jej fragmentów. Jak 



bowiem z ogromu danych, które zostały zatrzymane, „wyłowić” te, które są akurat potrzebne? 
Pojawia się więc potrzeba stworzenia odpowiednich mechanizmów przeszukiwania, 
odpowiednich instrumentów. Oznacza to generację kosztów i zagrożeń dla ochrony 
prywatności. Praktycznym pytaniem staje się również czas zatrzymania. Co prawda w Polsce 
nie mamy takiej instytucji, ale już np. w Belgii, Szwajcarii, czy w Zjednoczonym Królestwie 
jest. Uważa się, że termin ten powinien być ujednolicony we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Istnieje bowiem ryzyko, że podmioty będą wybierać kraje o najkrótszym 
okresie, uprawiając swoistą „turystykę”. W Belgii jest to 12 miesięcy. W Zjednoczonym 
Królestwie proponuje się natomiast (nie jest to ustawowo uregulowane) zróżnicowanie czasu 
dla poszczególnych kategorii danych związanych z ruchem. Wydaje się to rozsądne – w 
aspekcie zasady proporcjonalności jest to jak najbardziej uzasadnione. Proponuje się termin 
12 miesięcy dla danych związanych z połączeniami telefonicznymi, 6 miesięcy dla e-maili i 
np. 4 dni dla logów serwerów Proxy.  

Kryptografia również jest źródłem wielu burzliwie dyskutowanych zagadnień. Coraz 
więcej komunikacji zabezpieczonych ochroną kryptograficzną. Wymiar sprawiedliwości nie 
jest w stanie sobie poradzić z tego typu zabezpieczeniami na własną rękę. Dlatego powstają 
instrumenty prawne, które pozwalają na zwrócenie się do podmiotów zarządzających 
infrastrukturą klucza publicznego o wydanie materiału gotowego – wymaga się od nich tylko 
deszyfracji danych, które zostały zaszyfrowane przez te podmioty. Jeżeli bowiem chodzi o 
dane, które zaszyfrował sam użytkownik, nie wymaga się tego od podmiotów trzecich 
(podmiotów zaufania), ponieważ nie dysponują one tymi danymi. Podmioty te nie mają też 
możliwości takiej ochrony złamać lub byłoby to bardzo utrudnione. Amerykanie natomiast 
jakiś czas temu wysunęli propozycję stworzenia „super-klucza”. Jeżeli chodzi o klucze 
prywatne. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak, gdy podmioty trzecie pełniące role 
podmiotów zaufania publicznego ewentualnie wydają same dane, nie wydając kluczy (inne 
rozwiązania można bowiem uznać, iż naruszyłyby zasadę proporcjonalności  w rozumieniu 
art. 8 konwencji).  

W polsce przyjęto podobną koncepcję, jeżeli chodzi o klucze prywatne. Można 
domagać się konkretnych informacji, jeżeli chodzi o podmioty zaufania publicznego, nie 
można zaś domagać wydania samego klucza.  

Ostatnim, również nie pozbawionym kontrowersji, jest problem gromadzenia 
dowodów przez osoby prywatne. Uznaje się, że czasami takie uprawnienie jest konieczne – 
np. gdy pokrzywdzony nękany e-mailami, „głuchymi” telefonami, itp. Powstało też już kilka 
instrumentów, które mają takie gromadzenie dowodów ułatwić czy przyspieszyć. Np. project 
sitos, który firmom będzie dawał możliwość analizy danych – np. związanych z włamaniem. 

Pod pewnymi warunkami takie dane poinnny być więc dopuszczane w procesie 
karnym. Oczywiście, nie chodzi tu o sytuacje, gdy ktoś popełnia przestępstwo - np. 
podsłuchuje bezprawnie. Jeżeli chodzi zaś o pracodawców, coraz częściej dopuszcza się ze 
strony pracodawcy możliwość monitorowania komunikacji pracownika. W polskim 
ustawodawstwie taka możliwość nie została przewidziana, ale już np. w Zjednoczonym 
Królestwie, istnieje taka praktyka, że w uzasadnionych przypadkach, p. jeżeli pracodawca ma  
podstawy przypuszczać, że pracownik popełnia przestępstwo czy np. jeżeli pracownik jest 
chory i nie ma możliwości skontaktowania się z nim, żeby się dostać do jego konta 
internetowego. Wszystkie osoby uczestniczące w takim przepływie informacji powinny, być 
informowane (uprzedzani). Osoby dzwoniące do instytucji też powinny być informowane. 

Na koniec została omówiona waga dowodów elektronicznych. Są to zatem, co prawda, 
dowody poszlakowe, co wcale jednak nie uprawnia do formułowania kategorycznych 
twierdzeń, że są to dowody gorsze. Jak podkreślił prelegent,  nie można ich bowiem nie 
doceniać, z czym niestety można się jeszcze spotkać w literaturze. Tymczasem trudno się 
zgodzić, że dowody elektroniczne to co do zasady tylko informacja,, wskazówka, i że ich rolę 



należy ograniczyć tylko do etapu postępowania przygotowawczego. Przeczy temu bowiem 
zdecydowanie zasada swobodnej  oceny dowodów.  

Oczywiście, żeby dowód poszlakowy zaistniał, musi być zamknięty łańcuch tych 
poszlak i z dowodów poszlakowych musi wypływać tylko jedna wersja zdarzenia. Tzn. 
wersja alternatywna powoduje, że mamy zasadę domniemania niewinności – in dubio pro 
reo. Wtedy trzeba uniewinnić lub postępowanie umorzyć. Waga dowodów zależy też od 
mechanizmów autentyfikacji (np. prawidłowego funkcjonowania systemu). Przykładem 
postępowanie przeciwko jednemu hackerowi. On argumentował, że system źle działał, 
oskarżyciel twierdził, że system funkcjonował jak najbardziej prawidłowo. Jednak po 
pewnym czasie ujawniono taką informację od administratora systemu, że przeprasza on za złe 
funkcjonowanie systemu, że system tydzień wcześniej zepsuł się. To podważa dowody. Nie 
zgadza się, że dowody elektroniczne są nietrwałe, łatwe do zniszczenia, itp. Polska sprawa 
tzw. afery Rywina, kiedy wydawało się określonym osobom, że dowody uległy utraceniu 
(dane na dysku twardym), tymczasem zostały one odzyskane bez problemu. Dowody zostają 
w różnych miejscach. Np. mamy taśmy backup – bezpieczeństwa, a więc zniszczenie dysku 
twardego serwera często nic nie da. Ponadto dwodów można szukać na serwerze 
pokrzywdzonego, podejrzanego, wszędzie mogą powstac równoległe kopie, dlatego de facto 
zniszczenie jest trudne. Łatwo też wykazać modyfikacje. Jeżeli mamy kilka wersji – łątwo 
sprawdzić, która prawdziwa.  

Dużą rolę, jeśli chodzi o dowody elektroniczne, będzie odgrywał biegły . Czasami 
potrzebny dla samego odkrycia dowodu¸ natomiast prawie zawsze będzie niezbędny do 
dokonania oceny. Musi mieć odpowiednie klasyfikacje, certyfikaty. Taka osoba szkolona pod 
kątem ggdzie szukać jakich dowodów i jak zabezpieczać. Plus znajomość pewnych zagadnień 
prawnych co do dopuszczalnych działań, by nie narazić się na odpowiedzialność karną.  

Metody używane przez ekspertów powinny być w jakimś stopniu testowane. stopniu 
testowalne Nie może być czarna magia. Ekspert musi przedstawić jak doszedł, jakiej metody 
użył, jakie instrumenty stosował  w razie potrzeby powinien przedstawić czy ma 
licencjonowany program do analizy danych. Takie standardy z e-dowodami istnieją 
instrumenty IOCD wypracowała już pewne zasady i je wciąż rozwija, proponując je i dążąc 
do wdrażania ich w skali światowej.  

W bardziej złożonych sprawach, potrzebna może być opinia kompleksowa eksperta. 
Jeżeli będą zabezpieczane dane banków, to po pierwsze może być potrzebny ekspert, który 
zabezpieczy dowody elektroniczne, a po drugie np. bioegły z zakresu księgowości, który 
będzie wiedział gdzie tych dowodów szukać i jakie informacje są potrzebne. Ze względu że 
biegły będzie często osobą, która posiada informacje nie dostępne dla składu sądzącego i 
wiadomości o bardzo specyficznycm charakterze, czy możemy mówić w dalszym ciągu o 
zasadzie swobodnej oceny dowodów? Czy wersja podana przez biegłego nie będzie z góry 
przyjmowana przez sąd. Były przypadki, że sąd bezkrytycznie przyjmował to, co biegły 
nmówił. Problem opinii prywatnych – zgromadzonych przez strony, którzy biegych na koszt. 
Przeważnie w pl nie są to dowody, a jedynie informacje będące dla sądu wskazówką o 
możliwości przeprowadzenia danego dowodu.  

Następnym etapem w bardzo szczegółowej prelekcji o e-dowodach w procedurze 
karnej, było przedstawienie głównych różnic pomiędzy systemem commmon law i prawa 
kontynentalnego legalna teoria. Legalna teoria dowodowa i z zasada swobodnej oceny 
dowodów. W wielu krajach common law do dopuszczenia dowodu najpierw trzeba wykazać 
jego wiarygodność. Taka sytuacja była np. w prawie angielskim. Był art. 69 Criminal 
Evidence Act, który wymagał wykazania, że system, który wygenerował dany dowód, działał 
poprawnie, że był obsługiwany prawidłowo a dodatkowo sąd mógł jeszcze dalsze wymogi 
sformułować. Ten artykuł został parę laat temu usunięty – nazywano go bowiem 
„przyjacielem hackera”. Wielokrotnie nie można było ważnego dowodu przeprowadzić ze 



względu na tak ścisłe wymogi. W prawie polskim takiego  problemu nie ma, to jest tylko 
kwestia oceny dowodów.  

W systemie anglosaskim mamy też zasadę „hearsay”, która powoduje, że wielokrotnie 
nie można dopuścić dokumentu, bo jest on dowodem ze słyszenia. Dlatego często pojawia się 
próba wykazania, że dany dowód nie jest dowodem z dokumentu, tylko dowodem 
rzeczowym. Reguła potwierdzania – każdy dowód powinien być potwierdzony. Biegli 
powoływani przez strony – ona płaci i oczekuje, że powie to, co dla strony korzystne.  

Kulminacją całości rozważań wykładu gościa z Uniwersytetu w Toruniu, stały się 
polskie regulacje w zakresie dowodów elektronicznych. Jak podkreślił mówca,  wersji, która 
będzie obowiązywać od 1 maja, czyli uwzględniające zmiany dokonane ustawą z dnia 18 
marca 2004 r., art. 218 stanowi o możliwości uzyskiwania danych dotyczących ruchu. 
Jednakże sformułowanie jest dość niezręczne. Rozporządzenie w tym zakresie jest również 
niezbyt fortunne. W szczególności gromadzenie będzie się odbywać na polecenie sądu lub 
prokuratora. Czyli jeżeli będzie tego dokonywał prokurator, nie będzie niezależnej kontroli 
sądowej. Będzie to wywoływało problemy jeżeli chodzi o art. 8 Konwencji Europejskiej. Jest 
to bowiem forma podsłuchu i brak niezależnej kontroli niewątpliwie mankamentem. Na mocy 
art. 20c ustawy o policji można takie dane (ale już przechowywane) uzyskiwać. W art. 218b 
będziemy mieli zabezpieczenie danych ale tylko tych, które są posiadane przez operatora. 
Według prelegenta, nasz ustawodawca zapomniał, że powinno się to odnosić do wszystkich 
kategorii, czyli np. plików posiadanych przez bank. To będzie związane tylko z tymi danymi 
dotyczącymi ruchu i które będą posiadane przez operatora. Dodatkowym mankamentem jest 
to, że policja nie została wyposażona w takie uprawnienia (zatrzymywania tych danych). 
Czyli prokurator tylko będzie mógł  żądać zabezpieczenia (będzie najpierw żądał 
zabezpieczenia, a potem wydania).Prosi się, żeby policja mogła od razu żądać zabezpieczeni i 
np. po dwóch dniach mogłaby ona przywieźć postanowienie prokuratora. Art. 236 A – coś, 
czego w prawie porównawczym nie znajdziemy – regulacje dotyczące zatrzymania rzeczy i 
przeszukania mają byś stosowane odpowiednio do danych elektronicznych. Naruszenie 
gwarancyjnej funkcji procedury karnej w związku – takie sformułowanie stwarza dużą 
dowolność w zakresie interpretacji. Jeżeli chodzi o podsłuch – podsłuch przekazu informacji 
dozwolony tylko w odniesieniu do określonych przestępstw. Typowe przestępstwa 
komputerowe nie są na razie umieszczone na tej liście.  

Omawiając powyższe zagadnienia już z punktu widzenia prawa polskiego, ze względu 
na specyfikę cyberprzestępczości nie sposób było nie wspomnieć o problemach w zakresie 
współpracy międzynarodowej. Po pierwsze chodzi tu o tzw. międzynarodowe przeszukanie, 
które de facto stanowi zagrożenie dla suwerenności innego państwa oraz o wystąpienie z 
wnioskiem o zamrożenie danych.  

W krajach UE mamy do czynienia w procedurze z decyzją dotyczącą np. zamrożenia 
dowodów. Nowa inicjatywa europejski nakaz dowodowy, który też będzie takim 
mechanizmem dość skutecznym. Podsłuch w komunikacji. Mamy konwencję o współpracy 
między państwami z UE, zawiera ułatwienia jeżeli chodzi o stosowanie podsłuchu 
(„międzypaństwowego”). W tym zakresie obowiązuje zasada podwójnej karalności – w 
odniesieniu do pomocy prawnej. Państwo ma prawo odmówienia jej, jeżeli czyn nie stanowi 
przestępstwa w tym państwie. Np. jeżeli w USA treści neonazistowskie i Niemcy występują o 
zgromadzenie dowodów, zabezpieczenie na serwerze, wielokrotnie USA odmawia, powołując 
się na wolność słowa gwarantowaną czwartą poprawką. Dopuszczalność dowodów 
zgromadzonych zagranicą. Kilka orzeczeń SN. Generalnie się przyjmuje, że mogą być 
wykorzystane, pod warunkiem, że zostały przekazane na wniosek organu. Niedopuszczalne 
jest więc jakieś nieoficjalne transferowanie dowodów z jednego państwa do drugiego. Musi 
organ polski wystąpić. Same dowody nie muszą być uzyskane na wniosek. Jedynie 
przekazanie ich jest dopuszczalne pod warunkiem wystąpienia z odpowiednim wnioskiem 



polskiego organu. Zjawisko prania brudnych dowodów – np. stosuje się podsłuch nielegalnie 
w jednym państwie i dopuszcza się w innym. Część państw to dopuszcza, część nie. Form 
shopping – szukanie takiego miejsca, które ma najłagodniejsze, najbardziej liberalne przepisy 
dotyczące postępowania dowodowego, żeby najłatwiej uzyskać skazanie. I w USA np., jeżeli 
jakieś treści na stronie internetowej¸ to przestępstwo ścigane jest w tym stanie w którym 
najłatwiej to zrobić. Zasada wzajemnej uznawalności, która jest sformułowana w europejskim 
nakazie dowodowym. Nie będzie się przeprowadzać dodatkowego formalnego postępowania 
wniosku delibacyjnego dotyczą wniosku państwa obcego o wydanie danych, ale będzie się na 
zasadzie wzajemnego zaufania, na zasadzie stworzenia odpowiednich gwarancji wykonywać 
nakazy sądu czy prokuratora wydane w państwie wzywającym.  

Podsumowując całość rozważań, Dr Arkadiusz Lach przypomniał, że ślady 
elektroniczne mogą być jako dowody, a nie tylko jako informacja o możliwości 
przeprowadzenia dowodów. Pomimo, że są to dowody poszlakowe, mogą jednoznacznie 
wskazywać na winę oskarżonego i umożliwić wydanie wyroku skazującego. Pewne zasady 
postępowania z dowodami elektronicznymi powinny być stworzone i przestrzegane. Taki cel 
mają zresztą działania Międzynarodowej Organizacji ds. Dowodów Komputerowych – żeby 
dowodami zajmowały się odpowiednie osoby o odpowiedniej wiedzy, odpowiedni sposób, 
żeby analizy dokonywały nie na oryginalnym materiale, nie na kopiach wykonanych na 
miejscu przestępstwa, ale na kopiach wykonanych później. Potrzeba ochrony praw człowieka. 
Mechanizmy uzyskiwanie de mumnożliwaiają niekontrolowaną inwigilację. Zapewnienie 
instrumentów współpracy międzynarodowej jest problemem podstawowym ze względu na to, 
że przestępczość komputerowa ma w zasadzie charakter międzynarodowy.   
                                                 
1 Lefis – Legal Framework of Information Society. 
2 Definition of digital evidence according to IOCE: information stored or transmitted in binary form that may be 
relied upon in court. Electronic evidence is the most neutral name. 


