Dowody w polskim prawie

Czy na tym etapie gazeta miała prawo napisać, że piłkarz jest winny popełnienia przestępstwa?
Domniemanie niewinności to jedna z najważniejszych zasad polskiego prawa. Oznacza ona, że dopóki
jakiejś osobie nie została udowodniona wina (i nie stwierdził tego w prawomocnym wyroku sąd) —
to nikt nie powinien ogłaszać, że taka osoba jest winna. Aby sąd uznał winę, muszą zostać zebrane
potwierdzające tę winę dowody. Zanim sprawa traﬁ do sądu i ten wyda wyrok, prokurator kieruje
postępowaniem przygotowawczym (dochodzeniem lub śledztwem) i decyduje, jakie czynności dowodowe powinny zostać przeprowadzone. Podejrzany chcąc bronić się, również ma prawo domagać
się przeprowadzenia określonych czynności, które jego zdaniem ujawnią dowody, przemawiające na
jego korzyść. W zależności od zdarzenia mogą to być różne czynności dowodowe np.:
— przesłuchanie świadków zdarzenia/przesłuchanie pokrzywdzonego,
— przeszukanie miejsca zdarzenia,
— zlecenie wykonania opinii specjaliście (biegłemu) w jakiejś dziedzinie,
— przeprowadzenie badań np. DNA, i wiele innych.

Znana rzymska paremia mówi, że przyznanie się do winy
oskarżonego jest „królową” dowodów.
Zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Czy jeżeli ktoś przyzna
się do winy, to czy prokurator może już odetchnąć z ulgą?

Mini kazus
W domu Barbary pojawili się policjanci, pokazując jej nakaz przeszukania.
Przeszukanie doprowadziło do ujawnienia kilkunastu telefonów komórkowych, które
skradzione zostały z magazynu jednego z dużych sklepów.
Barbara od razu przyznała się do winy!
Czy prokurator prowadzący postępowanie może już zakończyć sprawę?
Czy powinien zgromadzić jeszcze jakieś inne dowody potwierdzające wersję Barbary?
Jakie powinny być przeprowadzone czynności dowodowe?
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W omawianej sprawie prokurator zabezpieczył nagrania z monitoringu, znajdującego
się w magazynie. Widać było na nich, dopuszczającą się kradzieży zamaskowaną,
bardzo wysoką postać, która mogła mieć ok. 190 cm wzrostu. Tymczasem Barbara
była drobną kobietą o wzroście 1,65! Dlaczego przyznała się do winy?
Przypuszczała, że kradzieży dokonał jej syn, chciała go chronić!

Propozycje odpowiedzi: przesłuchanie świadków, zebranie odcisków palców
ze skradzionych przedmiotów, zabezpieczenie ewentualnych nagrań z monitoringu.

Czy masz pomysł, z jakiego jeszcze
innego powodu, ktoś może wziąć na siebie
popełnienie czynu, którego się nie dopuścił?
Krzyżówka przyniesie Ci wskazówkę!
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Hasło: ......................................
1. Decyduje, jakie dowody mają być przeprowadzone w trakcie śledztwa.
2. Specjalista, który pomoże ustalić autora pisma.
3. ………………… zdarzenia, zezna jaki, był jego przebieg.
4. Specjalista w danej dziedzinie, który pomaga ustalić istotne w sprawie okoliczności.
5. Domniemanie …………………………. — naczelna zasada prawa polskiego.

Czy potraﬁsz wskazać, jaki związek ma hasło stanowiące rozwiązanie krzyżówki
z przyznaniem się do popełnienia czynu, którego się nie dopuściło?
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Prawidłowe odpowiedzi: 1. Prokurator 2. Grafolog 3. Świadek
4. Biegły 5. Niewinności Hasło: alibi
Sugerowana odpowiedź: może zdarzyć się sytuacja, że przestępca,
chcąc zapewnić sobie alibi na czas popełnienia poważnego przestępstwa
np. zabójstwa, przyznaje się do popełnienia w tym samym czasie innego czynu np. kradzieży.

A teraz pomyśl…

Zastanów się.
Policja ściga samochód, którego kierujący swoją niebezpieczną eskapadą po ulicach
Warszawy spowodował poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Ucieczka trwała bardzo długo,
kierowca musiał być naprawdę profesjonalistą! Podczas ucieczki wykonał wiele skomplikowanych
manewrów, komplikując pościg. Kiedy samochód wreszcie się zatrzymał z powodu braku paliwa,
dwie osoby bardzo szybko opuściły wnętrze pojazdu. Każdy z dwóch mężczyzn przyznał się do
faktu, iż to on kierował pojazdem! Przyciemniane szyby sprawiły, że kierowcy nie ujął żaden
monitoring a odciski palców zarówno jednego jak i drugiego mężczyzny były dosłownie wszędzie.
Czy masz pomysł jak dojść do tego, kto jest winny?

Pomocą może okazać się rebus.

Eksperyment procesowy to próba odtworzenia jakiegoś
zdarzenia w pełni kontrolowanych przez prokuratora
warunkach. W tym przypadku po takim eksperymencie
ustalono, że tylko jeden z mężczyzn mógł wykonać
pewne skomplikowane manewry, gdyż drugi nie miał
takich umiejętności w kierowaniu pojazdami.

Hasło: ......................................

Zauważ, że zebranie pełnego materiału dowodowego
może czasem całkowicie zmienić obraz sytuacji!
Prawidłowe rozwiązanie: eksperyment (kodeks, konsument)

