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i de lege ferenda
Psychiatric observation in criminal proceedings  
– at present and ‘de lege ferenda’

I

Karnoprocesowa instytucja umożliwiająca stosowanie względem oskarżo-
nego obserwacji w szpitalu psychiatrycznym („zakładzie leczniczym”), 
przewidziana w art. 203 k.p.k.1, od początku wprowadzenia jej do pol-

skiego ustawodawstwa budziła szereg kontrowersji. Wyrazem tego stały się 
orzeczenia Sądu Najwyższego, który wielokrotnie się nią zajmował zarówno na 
gruncie aktualnego stanu prawnego, jak i wcześniej – w okresie obowiązywa-
nia kodeksów z 1928 r. i 1969  r.2 Wypada zasygnalizować, iż ewolucja uregu-
lowań odnoszących się do problematyki przymusowego poddania oskarżonego 
obserwacji psychiatrycznej przebiegała dwutorowo: w sferze dotyczącej właści-
wości funkcjonalnej organów uprawnionych do jej stosowania oraz warunków 
wydania przez wspomniany organ pozytywnej decyzji w tym zakresie. De  lege 
lata decyzja w przedmiocie stosowania obserwacji psychiatrycznej „w zakładzie 
leczniczym” zastrzeżona jest do  wyłącznej kompetencji sądu, w przeciwień-
stwie do poprzednich uregulowań, w świetle których uprawnienie to przysługi-
wało również prokuratorowi.3 

1 Ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. nr 20, 
poz. 104 z 9 lutego 2009 r. dokonano nowelizacji art. 203 § 1–4 k.p.k., stosownie do sugestii sfor-
mułowanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 lipca 2007 r., SK 50/2006.

2 Zob. np. wyrok SN z 30 stycznia 1968 r., IV KR 258/67, OSN 1968, nr 9, poz. 104, wyrok SN 
z 14 grudnia 1973 r., III KR 309/73, OSNKW 1974, nr 4, poz. 72, czy postanowienie SN z 1 stycz-
nia 2004 r., III KK 28/04, niepublikowane, LEX nr 126705.

3 Zob. art. 117 k.p.k. z 19 marca 1928 r. (w red. z 1950 r.) oraz art. 184 k.p.k. z 19 kwietnia 
1969 r., Dz. U. nr 13, poz. 96 ze zm. Wyłączną właściwość sądu w tym zakresie przewidywał nato-
miast k.p.k. z 1928 r. w redakcji obowiązującej przed 1950 r.; w postępowaniu przygotowawczym 
obserwację stosował sędzia śledczy lub sąd grodzki (J. Nisenson, M. Siewierski, Kodeks postępowa-
nia karnego z komentarzem i orzecznictwem Sądu Najwyższego, Częstochowa 1947, s. 148).
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Zmianę tę należy ocenić pozytywnie, ponieważ tylko sąd jako bezstronny, 
niezależny i niezawisły organ daje należytą gwarancję sięgania po tę instytucję, 
umożliwiającą obserwowanie oskarżonego (podejrzanego) w warunkach sui gene-
ris pozbawienia wolności. Z jednej strony sąd nie może zastosować obserwacji 
psychiatrycznej bez „wniosku” biegłych4, którzy dostrzegają konieczność się-
gnięcia po izolacyjną formę przeprowadzenia badań celem wypowiedzenia się 
odnośnie stanu psychicznego oskarżonego tempore criminis lub tempore procedendi, 
z drugiej zaś nie jest ich „wnioskiem” związany i decyduje w każdym wypadku, 
czy zasługuje na uwzględnienie. Pozytywnie należy ocenić również zastąpienie 
zwrotów w k.p.k. z 1997 r. „biegli mogą żądać” (art. 117 § 1 k.p.k. z 1928 r.) lub 
„na żądanie biegłych” (art. 184 k.p.k. z 1969 r.) wyrażeniem „w razie zgłoszenia 
przez biegłych takiej konieczności” (art. 203 § 1 k.p.k.). Odpowiada to bardziej 
charakterowi omawianego oświadczenia, którego celem jest nie tyle wyrażenie 
„żądania” (aktu woli będącego wnioskiem w rozumieniu procesowym), ile ra-
czej poinformowanie sądu (w formie „aktu wiedzy” będącego rodzajem opinii), 
że bez dodatkowych badań w warunkach zakładu leczniczego powołani biegli 
psychiatrzy nie są w stanie wydać stanowczej opinii psychiatrycznej, dotyczącej 
okoliczności istotnych merytorycznie.

Więcej wątpliwości i zastrzeżeń mogły wywołać pozostałe zmiany kształtu 
instytucji poddania oskarżonego obserwacji psychiatrycznej. Coraz mniej pre-
cyzyjne i jasne stawały się przesłanki jej zastosowania, czas trwania oraz możli-
wość przedłużenia. W myśl przepisów k.p.k. z 19 marca 1928 r. potrzebę, czas 
trwania oraz miejsce obserwacji określał organ uprawniony do zastosowania ob-
serwacji. W aktualnym kodeksie (podobnie jak w k.p.k. z 1969 r.) do 19 paź-
dziernika 2008 r.5 przewidziany był jedynie wymóg wskazania przez sąd miejsca 
obserwacji – w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora, który 
wnioskując o zastosowanie obserwacji, mógł również wskazać jej miejsce. Czas 
trwania obserwacji zależał faktycznie od biegłych, którzy o zakończeniu obser-
wacji niezwłocznie zawiadamiali sąd. Oczywiście ograniczeni byli przy tym ter-
minem 6 tygodni, który według k.p.k. miał wystarczyć do wydania opinii. Nie 
był to jednak termin nieprzekraczalny, ponieważ na wniosek zakładu psychia-
trycznego sąd mógł go przedłużyć na dalszy czas określony jako niezbędny do 

4 Mimo że biegły nie jest stroną, lecz źródłem dowodu, uprzednio obowiązujące kodeksy po-
stępowania karnego uprawniały biegłych do „żądania” przeprowadzenia „obserwacji w zakładzie 
leczniczym”, nadając tego rodzaju wypowiedzi – w istocie będącej opinią dotyczącą potrzeby 
obserwacji – cechy sui generis wniosku dowodowego (aktu woli). W potocznym języku prawniczym 
wypowiedź biegłych dotycząca obserwacji określana jest mianem „wniosku”, w wypadku zaś wy-
stąpienia biegłych o przedłużenie obserwacji ich oświadczenie określono także w ustawie expressis 
verbis jako „wniosek” (zob. art. 117 § 3 k.p.k. z 1928 r. w red. z 1950 r.).

5 Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (zob. przyp. 1 in fine), wskazany termin 
został wyznaczony jako dzień utraty mocy przez przepisy art. 203 § 1 k.p.k. oraz art. 203 § 2 
w związku z art. 203 § 3 k.p.k. w dotychczasowym brzmieniu, w następstwie zakwestionowania 
ich konstytucyjności.
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ukończenia badań. K.p.k. z 1969 r., jak również k.p.k. z 1997 r. nie określał mak-
symalnego terminu pobytu oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej.6 W obu 
tych kodeksach niesłusznie zrezygnowano z kryterium „wyjątkowości” takiego 
przedłużenia, którym to posługiwał się kodeks z 1928 r. Niewątpliwie koniecz-
ność wykazania przez biegłych, iż zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniający 
przedłużenie czasu trwania obserwacji, działałaby dyscyplinująco w kierunku 
dołożenia wszelkich starań, by zakończyć badania w przewidzianym w ustawie 
terminie „podstawowym”.

II

Wspomniany brak precyzji i niejasność uregulowania obserwacji w szpitalu 
psychiatrycznym legły u podstaw zakwestionowania jego konstytucyjności przez 
Trybunał Konstytucyjny7, który orzekł, iż art. 203 k.p.k. w zakresie, w  jakim 
nie  stwarzał wystarczających gwarancji procesowych zapewniających sądową 
kontrolę zgłoszonego przez biegłych wniosku, co do konieczności przeprowa-
dzenia dalszych badań psychiatrycznych w zamkniętym zakładzie leczniczym, 
jak również w zakresie, w jakim nie wskazywał maksymalnego czasu trwania ob-
serwacji, był niezgodny z art. 41 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten gwarantuje każ-
demu „nietykalność osobistą i wolność osobistą”. Artykuł 203 k.p.k. pozostawał 
również w kolizji z art. 30 odnoszącym się do godności człowieka, art. 31 ust. 3 
statuującym zasadę wyłącznie ustawowego ograniczania wolnoś ci i praw oby-
watelskich, gdy jest to jednocześnie konieczne dla ochrony wskazanych w nim 
wartości konstytucyjnych oraz art. 2 Konstytucji, który stanowi, iż „Rzeczpos-
polita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym 
zasady sprawiedliwości społecznej”. Decyzję TK, zważywszy na jej wyczerpu-
jące i przekonujące uzasadnienie, należy uznać za słuszną. Nowe brzmienie 
art. 203 k.p.k., jakkolwiek pozostaje w zgodzie z przytoczonymi normami Kon-
stytucji RP, w dalszym ciągu może jednak budzić pewne zastrzeżenia. Jedno-
cześnie warto rozważyć, obok kwestii sygnalizowanych przez Trybunał, także 
inne zagadnienia (związane z obserwacją psychiatryczną stosowaną względem 
oskarżonego), którymi TK nie zajmował się ze względu na ograniczony skargą 
konstytucyjną przedmiot rozpoznania.

III

Z uwagi na różnorodność stanów psychicznych człowieka, badanie psychia-
tryczne oskarżonego połączone z umieszczeniem go w zakładzie leczniczym 
stanowi często jedyną możliwość ustalenia stanu jego poczytalności w chwili 

6 Zob. też: I. Nowikowski, Terminy w kodeksie postępowania karnego, Lublin 1988, s. 76.
7 Zob. przyp. 1 in fine.
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czynu, co ma niebagatelne znaczenie dla rozstrzygnięcia merytorycznego, zaś 
ustalenie stanu psychicznego w toku procesu warunkuje dalsze postępowanie 
(art. 202 § 5 w zw. z art. 22 § 1 k.p.k.).8

Oczywiście, zarządzenie obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym 
jest możliwe po zgłoszeniu takiej konieczności przez biegłych lekarzy psychia-
trów powołanych do wydania opinii psychiatrycznej na podstawie art. 202 § 1 
k.p.k.9 Aktualny pozostaje przy tym pogląd wyrażony na gruncie poprzedniego 
uregulowania, zgodnie z którym „żądanie biegłych [obecnie zgłoszenie przez 
biegłych takiej konieczności – przyp. D.O.] należy traktować tylko jako opinię 
przeznaczoną dla organu procesowego, stwierdzającą, że obserwacja jest nie-
zbędna do należytego zbadania stanu psychicznego oskarżonego”.10 Skoro zaś 
zgodnie z przepisem art. 11 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego11 „świa-
dectwo o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, orzeczenie, opi-
nię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo zakładu opieki zdro-
wotnej – lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego 
zbadania tej osoby” – również „wstępna” opinia psychiatryczna wskazująca na 
potrzebę przeprowadzenia obserwacji psychiatrycznej może być wydana tylko 
po uprzednim poddaniu oskarżonego badaniom o charakterze ambulatoryjnym.

W interesie wymiaru sprawiedliwości nie leży z całą pewnością zastosowa-
nie wobec osoby niepoczytalnej tempore criminis kary kryminalnej, ponieważ nie 
spełniłaby ona względem niej swej funkcji. Otwarta natomiast pozostaje możli-
wość wymierzenia środków zabezpieczających, jako alternatywnego w stosunku 
do kar kryminalnych typu reakcji przymusowej, na czyn zabroniony popełniony 
przez osobę, której nie można przypisać winy, z uwagi na jej niepoczytalność 
w chwili czynu.

Również sprawca, który sam zdaje sobie sprawę z tego, iż w momencie rea-
lizacji znamion czynu zabronionego nie był w stanie rozpoznać jego znaczenia 
lub pokierować swym postępowaniem, z uwagi na wszelkiego rodzaju ułomno-
ści natury psychicznej, na ogół jest zainteresowany dążeniem do ustalenia tego 
faktu. Może bowiem w ten sposób uniemożliwić orzeczenie względem niego 

8 Zob. postanowienie SN z 29 czerwca 2010 r., I KZP 6/10, OSNKW 2010, nr 8, poz. 65.
9 Potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego zachodzi, gdy orga-

ny procesowe nabiorą uzasadnionej wątpliwości co do jego poczytalności tempore criminis lub 
stanu zdrowia psychicznego tempore procedendi. Wskazówek co do sytuacji, w których taka wąt-
pliwość powinna powstać, dostarcza orzecznictwo. Przykładowo, zgodnie z wyrokiem SN z 10 
maja 1979 r. oskarżony powinien być poddany badaniu przez biegłych psychiatrów, jeśli przebył 
chorobę psychiczną lub uraz mózgu, lub inną chorobę mogącą prowadzić do pewnych zmian w 
psychice, albo gdy jego zachowanie odbiega w sensie ujemnym od rozwoju umysłowego oraz od 
postępowania ludzi normalnych pod względem psychicznym (wyrok SN z 10 maja 1979 r., I KR 
47/79, OSNPG 1979, poz. 173).

10 M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1991, s. 480.
11 Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. z 1994 r. nr 111, 

poz. 535 ze zm.
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kary lub środka karnego. Zadanie to oczywiście jest często  realizowane przez 
obrońcę, który w warunkach obrony obligatoryjnej reprezentuje oskarżonego, 
co do którego istnieją uzasadnione wątpliwości w kwestii poczytalności (art. 79 
k.p.k.).

W tej sytuacji, gdyby sam oskarżony wyrażał wolę umieszczenia go na ob-
serwacji w szpitalu psychiatrycznym, jeśli badanie ambulatoryjne nie dało mia-
rodajnych wyników i nie mogło stanowić podstawy do wydania kategorycznej 
opinii w przedmiocie jego poczytalności w chwili czynu, bądź stanu jego psychi-
ki („stanu zdrowia”) w czasie trwającego już procesu, trudno byłoby kwestio-
nować nawet uprzednie uregulowanie omawianej instytucji. Na plan pierwszy 
bowiem wysuwała się wówczas zasada volenti non fit iniuria, która neutralizowała 
zarzuty stawiane pod adresem art. 203 k.p.k. Obecnie wola oskarżonego, który 
„wnosi o poddanie go obserwacji”, znosi ograniczenia przewidziane w znoweli-
zowanym art. 203 § 1 zd. 2 k.p.k.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż zakres wymagań warunkujących 
decyzję o obserwacji powinien być uzależniony od stanowiska podmiotu, wzglę-
dem którego miałaby być zastosowana. Bardziej restrykcyjne i „gwarancyjne” 
wymagania odnosiłyby się do sytuacji, w której oskarżony nie wyraża zgody na 
poddanie się obserwacji, niż w wypadku, gdy sam się jej domaga, realizując 
swoje prawo do obrony, zwłaszcza zaś gdy domaga się tego jego obrońca. Takie 
działanie nie może być postrzegane jako działanie „na niekorzyść” oskarżone-
go, jeżeli zaniechanie obserwacji może doprowadzić do jego skazania w wyniku 
błędnej opinii biegłych.

Natomiast dyskusyjne może wydawać się aktualne rozwiązanie prawne, po-
legające na odpowiednim stosowaniu ograniczeń odnoszących się do instytucji 
tymczasowego aresztowania (art. 259 § 2 w zw. z art. 203 § 1 k.p.k.) w wypadku 
stosowania obserwacji wbrew woli oskarżonego. Należy pamiętać, iż obserwacja 
w zakładzie leczniczym nie jest środkiem zapobiegawczym, lecz czynnością, 
która służy celom dowodowym (wydanie opinii), usprawniając przeprowadza-
nie ekspertyzy psychiatrycznej i przyczyniając się do bardziej efektywnego roz-
poznania choroby. De lege lata negatywnym warunkiem zastosowania obserwacji 
psychiatrycznej jest przewidywanie na podstawie okoliczności sprawy, że sąd 
orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą, albo że okres stosowania ob-
serwacji przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez wa-
runkowego zawieszenia.12 

Jak wspomniano, ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy sprawca wnosi 
o poddanie się obserwacji psychiatrycznej. W każdym jednak innym wypad-
ku sytuacja dowodowa skomplikuje się mocno, gdy niewątpliwie popełniony 
przez oskarżonego czyn zabroniony uzasadnia taką przewidywaną sankcję, któ-

12 Zob. art. 259 § 2 k.p.k. w zw. z art. 203 § 2 k.p.k. in fine.



182 Dorota Orkiszewska

ra z powodu wskazanego ograniczenia dopuszczalności obserwacji nie pozwoli 
na jej zastosowanie w zakładzie leczniczym. Jeżeli obserwacja jest konieczna, 
ponieważ biegli lekarze psychiatrzy nie są w stanie wypowiedzieć się jedno-
znacznie na temat poczytalności sprawcy tempore criminis wyłącznie na podsta-
wie badań ambulatoryjnych, to jak ma postąpić prokurator w  postępowaniu 
przygotowawczym lub sąd, gdy czyn zabroniony został – w świetle zebranych 
dowodów – z pewnością popełniony, lecz zdaniem biegłych psychiatrów nie 
sposób stwierdzić poczytalności sprawcy bez przeprowadzenia obserwacji? Czy 
zgodnie z zasadą in dubio pro reo postępowanie przygotowawcze należy wówczas 
umorzyć, bądź wydać wyrok umarzający na etapie rozprawy, zakładając, że sko-
ro istnieje nieusuwalna wątpliwość co do poczytalności, należy uznać spraw-
cę czynu za „niepoczytalnego”? Jak wiadomo, w świetle prawa polskiego nie 
istnieje domniemanie prawne poczytalności oskarżonego obywatela.13 Zatem 
nieusunięta w wyniku „zakazu obserwacji” uzasadniona wątpliwość co do tego, 
czy oskarżony (podejrzany) jest, czy nie jest poczytalny, doprowadzi in dubio pro 
reo do stwierdzenia niepoczytalności, mimo że w wypadku poddania oskarżone-
go obserwacji psychiatrycznej opinia biegłych mogłaby uzasadnić całkiem inne 
rozstrzygnięcie merytoryczne sądu lub prokuratora w postępowaniu przygoto-
wawczym.

IV

Jak już sygnalizowano, obserwację w szpitalu psychiatrycznym sąd może za-
rządzić tylko wówczas, gdy biegli powołani na mocy postanowienia o dopuszcze-
niu dowodu z opinii dotyczącej stanu zdrowia psychicznego oskarżonego zgłoszą 
taką „konieczność”. Zatem sąd nie jest władny podjąć takiej decyzji z włas nej 
inicjatywy, wbrew stanowisku biegłych, czy w ogóle bez zasięgnięcia ich opinii 
w tej kwestii, choćby nawet żądał tego sam oskarżony lub jego obrońca.

Stanowisko takie ma umocowanie w aktualnym brzmieniu art. 203 k.p.k. i – 
de lege lata – jest powszechnie akceptowane w doktrynie.14 Podkreślany jest przy 
tym przede wszystkim fakt, iż do oceny, czy obserwacja w zakładzie leczniczym 
jest niezbędna, konieczne są wiadomości specjalne, a te w związku z wykształ-
ceniem i doświadczeniem mają wyłącznie psychiatrzy.15 Warto jednak zastano-
wić się nad ewentualnym przyznaniem sądom prawa do zarządzania obserwacji 
psychiatrycznej oskarżonego bez wniosku biegłych, w tym wbrew ich stanowi-
sku, tj. z urzędu. Należy odnotować, iż na gruncie uprzednio i obecnie obowią-

13 Zob. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny, część ogólna, Warszawa 2009, s. 324.
14 Zob. np. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Ko-

mentarz, Warszawa 2008, s. 475; K. Eichstaedt, Orzekanie o obserwacji psychiatrycznej, „Prokuratura 
i Prawo” 2009, nr 9, s. 10.

15 Zob. wyrok SN z 14 grudnia 1973 r., III KR 309/73, OSNKW 1974, nr 4, poz. 72.
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zujących przepisów, choć odosobnione, pojawiały się poglądy, zgodnie z którymi 
sąd może powziąć decyzję dotyczącą obserwacji bez wniosku biegłych, co wy-
nikałoby przede wszystkim z naczelnej zasady procesowej dążenia do wykrycia 
prawdy materialnej.16 

O ile samą ideę można by bronić, o tyle stanowisko takie słusznie spotykało 
się z krytyką, ponieważ nie miało wówczas umocowania w przepisach odno-
szących się do obserwacji psychiatrycznej. Warto jednak powrócić do dyskusji 
na ten temat w aspekcie propozycji de lege ferenda. Można bowiem przytoczyć 
argumenty, które w wyjątkowych wypadkach przemawiałyby za przyznaniem 
sądom prawa do kierowania na obserwację z własnej inicjatywy, zwłaszcza jeśli 
nie sprzeciwia się obserwacji lub domaga się jej oskarżony lub jego obrońca. Po-
stulat ten sformułował niegdyś sędzia M. Szerer17, a ideę tę podjął później także 
prof. W. Świda oraz J. Gurgul.18

M. Szerer zauważa, że sędziowie orzekają na podstawie swojego przekona-
nia opartego na przeprowadzonych dowodach i ich swobodnej ocenie, jednak-
że trudno o takie przekonanie, jeśli odczuwają, że dowody są niekompletne. 
W sytuacji gdy wbrew stanowisku biegłych, którzy na przykład nie mają wąt-
pliwości co do poczytalności oskarżonego na podstawie badań niepołączonych 
z obserwacją, sąd dostrzega potrzebę przeprowadzenia obserwacji psychiatrycz-
nej, która zapewnia niewątpliwie większą gwarancję wszechstronności badań 
psychiatrycznych niż w wypadku badań ambulatoryjnych, to w istocie pozostaje 
„bezsilny wobec tego swojego całkowicie prawidłowego pragnienia”.19 Może co 
prawda zwrócić się do innych biegłych, celem zajęcia stanowiska w tej kwestii, 
lecz nie można wykluczyć sytuacji, że ci podtrzymają opinię swoich poprzed-
ników, podczas gdy sąd nadal odczuwałby „niedosyt” co do zakresu ekspertyzy 
psychiatrycznej. Sąd mógłby znaleźć się w szczególnie niekomfortowej sytuacji, 
w wypadku braku wniosku psychiatrów o zarządzenie obserwacji w „zakładzie 
leczniczym”, gdyby takiej obserwacji domagał się również obrońca oskarżonego 
lub sam oskarżony.

Jak wiadomo, zgodnie z art. 74 k.p.k. oskarżony nie jest zobowiązany do ak-
tywnego współdziałania z biegłymi psychiatrami, wobec czego nie można w ta-
kim zakresie stosować względem niego środków przymusu. Jednakże ma on 

16 Zob. wyrok SN z 25 lipca 1958 r., IV K 580/58, OSPiKA 1960, poz. 213.
17 M. Szerer, Obserwacja oskarżonego a inicjatywa sądu, „Państwo i Prawo” 1970, z. 11, s. 783–788.
18 Do wypowiedzi prof. W. Świdy, który sugerował celowość odstąpienia „w wyjątkowych wy-

padkach” od reguły zarządzania obserwacji tylko na podstawie wniosku biegłych-psychiatrów, 
nawiązał w swojej glosie J. Gurgul (Glosa do wyroku SN, z 7 lutego 1986 r., IV KR 15/86, „Nowe 
Prawo” 1988, nr 5–6, s. 138–139). Jego zdaniem hermetyczność regulacji zawartej w  art.  184 
d.k.p.k. (obecnie art. 203 k.p.k.) może „nie zapobiegać chybionym oskarżeniom lub skazaniom. 
Dlatego należałoby postulować stosowną zmianę redakcji cytowanego przepisu, aby ani prokura-
torzy, ani sędziowie nigdy nie stawali wobec dylematu: bezwzględne posłuszeństwo ustawie czy 
prawdzie” – J. Gurgul, op. cit., s. 139.

19 M. Szerer, op. cit., s. 786.
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prawny obowiązek poddania się badaniom psychiatrycznym w sposób pasywny 
(art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k.), w związku z czym obserwacja psychiatryczna może być 
alternatywnym sposobem uzyskania informacji niezbędnych do wydania opinii 
przez biegłych. Dlatego może nasuwać wątpliwość teza, iż udaremnienie przez 
oskarżonego dowodu z badań psychiatrycznych, poprzez odmowę poddania się 
im w warunkach ambulatoryjnych, nie może stanowić przesłanki do umieszcze-
nia go na obserwacji.20 Wydaje się, że właśnie w takim wypadku, jeśli biegli nie 
zgłaszają wniosku co do potrzeby przeprowadzenia dalszych badań w zakładzie 
psychiatrycznym w trybie obserwacji, a oskarżony utrudnia lub uniemożliwia 
przeprowadzenie badań w innych warunkach, sąd powinien mieć możliwość 
zastosowania jej z urzędu.

Zdaniem M. Szerera w wątpliwość należy też podać stanowisko, zgodnie 
z którym w kwestiach psychiatrycznych mogą wypowiadać się wyłącznie biegli 
psychiatrzy. Zapewne wyłączność biegłych jako źródeł dowodu odnosi się do 
tzw. dowodzenia ścisłego. Jeśli chodzi natomiast o etap wstępny, poprzedzający 
wydanie opinii przez biegłych psychiatrów i samej decyzji o zarządzeniu obser-
wacji, trudno nie podzielić zastrzeżeń M. Szerera. Skoro kształcenie kandyda-
tów na sędziów zawiera w sobie kurs z zakresu psychiatrii, można zaryzykować 
twierdzenie, iż zdobyta w tym czasie wiedza byłaby wystarczająca do ustalenia 
[zapewne w trybie dowodu swobodnego – przyp. D. O.] konieczności kontynu-
owania badań psychiatrycznych, tym bardziej że nie przesądza się wówczas jesz-
cze faktów, które mogą wywrzeć wpływ na przedmiot procesu, a jedynie chodzi 
o stworzenie warunków procesowych zapewniających ich dokładne ustalenie 
[w dowodzeniu ścisłym – przyp. D. O.]. Nie można jednocześnie wykluczyć, 
iż sędzia podejmujący decyzję w tym zakresie byłby w stanie uzasadnić swoje 
stanowisko co do „przydatności obserwacji”. Trudno zatem kwestionować ten 
sposób argumentacji M. Szerera, wiadomo przecież, że samo wydanie postano-
wienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych psychiatrów wymaga elemen-
tarnej wiedzy psychiatrycznej, umożliwiającej sędziom – w ramach dowodzenia 
swobodnego21 – ocenę potrzeby powołania biegłych. De lege lata trudno było-
by jednak pogląd M. Szerera uzasadnić normatywnie, zwłaszcza zakładając, że 
stwierdzenie „konieczności” badań połączonych z obserwacją wymaga obecnie 
wstępnej opinii („zgłoszenia”) biegłych psychiatrów, a wymaganie to należy do 
„ścisłego” nurtu dowodzenia.

W związku z dolegliwością obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczni-
czym – jako formy przeprowadzenia badań – sądy sięgałyby po nią z urzędu, 
wbrew stanowisku biegłych, w sytuacjach wyjątkowych, rozważając przy tym 
wnikliwie, czy zastosowany środek nie stanowi nadmiernej i nieuzasadnionej 

20 Zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 3 czerwca 1992 r., II AKz 70/92, OSA 
1993, nr 2, poz. 10.

21 Zob. R. Kmiecik, Posiedzenie sądu w procesie karnym. Prawnodowodowa problematyka orzekania 
poza rozprawą, Lublin 1993, s. 41.
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ingerencji w sferę prawa do wolności konkretnego obywatela. Zasadnie można 
zatem przypuszczać, iż przypadki zarządzenia obserwacji z własnej inicjatywy 
sądu należałyby do rzadkości. Wychodząc naprzeciw ewentualnym zarzutom 
niecelowości tego rodzaju propozycji de lege ferenda, skoro jej realizacja nie mia-
łaby większego znaczenia w wymiarze praktycznym, warto kolejny raz przyto-
czyć słowa M. Szerera, iż „istota rzeczy tkwi nie w tym, jak często sąd będzie 
korzystał z prawa do inicjatywy, ale żeby je w ogóle miał”.22 Wyeliminowałoby to 
sytuacje, w których sąd, mimo odczuwania potrzeby rozszerzenia postępowania 
dowodowego, w istocie jest pozbawiony możliwości działania, co w konsekwen-
cji osłabia jego powagę. Wydaje się, iż uruchomienie każdego dozwolonego 
przez prawo środka służącego do dotarcia do prawdy materialnej, niezależnie od 
jego specyfiki, powinno być możliwe zarówno na wniosek, jak i z urzędu. Tylko 
w ten sposób autorytet sądu będzie utrzymywał się na należytym poziomie.23

V

Jak już sygnalizowano, biegłych psychiatrów powołuje się celem wyda-
nia opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego. Powinna ona zawierać 
stwierdzenia dotyczące jego poczytalności zarówno tempore criminis, relewantne 
dla rozstrzygnięć merytorycznych, jak i stanu jego psychiki tempore procedendi, 
relewantne dla rozstrzygnięć procesowych (incydentalnych). Jeśli jednak zba-
danie stanu psychicznego oskarżonego (tempore procedendi) wiąże się z potrze-
bą przeprowadzenia obserwacji w szpitalu psychiatrycznym, wówczas wyłania 
się pytanie, czy niemożność ustalenia na podstawie badania ambulatoryjnego 
stanu psychicznego oskarżonego w czasie trwania procesu, gdy równocześnie 
kwestia poczytalności tempore criminis tego rodzaju obserwacji nie wymaga, sta-
nowi podstawę do jej zarządzenia w trybie art. 203 k.p.k.? De lege lata zapewne 
taka możliwość istnieje. Skoro jednak choroba psychiczna oskarżonego w czasie 
trwania procesu nie stanowi ujemnej przesłanki procesowej, lecz prowadzi je-
dynie do okresowego zatamowania biegu procesu, wydaje się, że stosowanie ob-
serwacji w szpitalu psychiatrycznym, celem wypowiedzenia się przez biegłych 
psychiatrów wyłącznie w kwestii stanu psychicznego oskarżonego tempore pro-
cedendi, stanowi nadmierną dolegliwość wobec oskarżonego, którego stan psy-

22 M. Szerer, op. cit., s. 788.
23 Warto zasygnalizować pogląd wyrażony w orzecznictwie, iż w wypadku, gdy zdania biegłych 

psychiatrów co do potrzeby obserwacji podzielą się, sąd jest władny ją zarządzić (zob. wyrok SN 
z 26 listopada 1963 r., IV K 369/63, „Nowe Prawo” 1964, nr 4, s. 432). Z drugiej jednak strony 
należy zauważyć, że powołany wyrok wydany został w okresie, gdy decyzja o obserwacji nie wy-
magała zachowania reguł dowodu ścisłego w takim stopniu jak obecnie (zob. art. 202 § 1 i § 4, 
art. 203 § 1 k.p.k.). Badania psychiatryczne łączy się z obserwacją w zakładzie leczniczym na 
wniosek bieg łych, a nie biegłego.
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chiczny tempore criminis nie budzi wątpliwości psychiatrów. Decyzja w kwestii 
zawieszenia postępowania nie unicestwia jednocześnie jego bytu, w związku 
z tym postulować można zmniejszenie progu wymagań dla uzyskania podsta-
wy faktycznej takiej decyzji w porównaniu z  ustalaniem stanu psychicznego 
sprawcy w aspekcie relewantnej merytorycznie poczytalności w chwili czynu; 
tylko to ostatnie ustalenie przesądza bowiem o możliwości ponoszenia przez 
oskarżonego odpowiedzialności karnej.

Warto podkreślić, iż nie jest konieczne, by choroba psychiczna oskarżone-
go tempore procedendi, uzasadniająca zawieszenie postępowania, wyłączała cał-
kowicie jego „poczytalność” w toku postępowania (w rozumieniu art. 79 § 4 
k.p.k. po nowelizacji z 2003 r.). „Wystarczy, jeśli jest ona na tyle poważna, że 
uniemożliwia oskarżonemu rzeczywisty i sprawny z punktu widzenia prawa 
do obrony udział w postępowaniu”.24 De lege ferenda dopuszczalność stosowania 
obserwacji psychiatrycznej powinna być wyłączona, jeśli jej celem miałoby być 
rozstrzygnięcie kwestii o charakterze czysto procesowym (niemerytorycznym), 
takich jak zawieszenie postępowania czy ustanowienie obrony obligatoryjnej.25 
Kwestie procesowe należałoby w takich wypadkach rozstrzygać w warunkach 
zastosowania reguły in dubio pro reo, zamiast dążyć za wszelką cenę do uzyskania 
pewności w drodze wielotygodniowej obserwacji psychiatrycznej w zakładzie 
zamkniętym. Oczywiście podkreślić należy, iż sama uzasadniona wątpliwość co 
do poczytalności oskarżonego nie może stanowić podstawy do zawieszenia po-
stępowania. Wydaje się jednak, że jeśli biegli psychiatrzy nie są w stanie wydać 
kategorycznej opinii w tej kwestii na podstawie badania ambulatoryjnego, uzu-
pełniającą podstawę do zawieszenia postępowania mogłyby stanowić zaświad-
czenia lekarskie i inne środki dowodowe o charakterze dowodu swobodnego. 
Na marginesie warto dodać, że w wypadku zawieszenia postępowania można 
umieścić oskarżonego w szpitalu psychiatrycznym lub innym podobnym zakła-
dzie tytułem tymczasowego aresztowania, o ile oczywiście zaistnieją podstawy 
zastosowania tego środka zapobiegawczego (art. 260 k.p.k.).

24 M. Cieślak, K. Spett, A. Szymusik, W. Wolter, op. cit., Warszawa 1991, s. 84.
25 Z. Gostyński uważa, iż o ile kształtowanie podstawy faktycznej decyzji o zawieszeniu po-

stępowania może nastąpić na podstawie dwóch biegłych psychiatrów, o tyle okoliczność ta nie 
implikuje dopuszczalności stosowania obserwacji psychiatrycznej – Z. Gostyński, Zawieszenie po-
stępowania karnego, Warszawa 1994, s. 53. De lege ferenda rzeczywiście wspomniana okoliczność nie 
powinna implikować dopuszczalności obserwacji psychiatrycznej podczas rozstrzygania kwestii 
niemerytorycznej (np. w wypadku zawieszenia postepowania), de lege lata jednak sytuacja nie jest 
tak oczywista.
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VI

Na zakończenie warto odnieść się do kwestii zażalenia, które de lege lata przy-
sługuje na postanowienie zarządzające obserwację bądź przedłużające okres jej 
trwania. Ustawodawca niewątpliwie wzmocnił w ten sposób gwarancje inte-
resów oskarżonego, które wiążą się z jego prawem do wolności i nietykalności 
osobistej. Wydaje się jednak, iż będące procesową gwarancją prawdy material-
nej i związane z zasadą kontradyktoryjności prawo stron do żądania procesowej 
kontroli wydanej decyzji uzasadnia de lege ferenda wprowadzenie zaskarżalnoś ci 
także odmownych postanowień sądu, w szczególności nieuwzględniających sta-
nowiska biegłych wypowiadających się za koniecznością obserwacji. Wspomnia-
na gwarancja prawdy materialnej może się niekiedy pokrywać z  gwarancjami 
interesów oskarżonego, jeśli ten – zainteresowany ustaleniem swej niepoczy-
talności lub poczytalności ograniczonej w stopniu znacznym w chwili czynu – 
domaga się przeprowadzenia obserwacji, podczas gdy sąd wydaje postanowienie 
odmowne w tym zakresie.26 Zasadny wydaje się zatem postulat, zgodnie z któ-
rym zażalenie powinno przysługiwać na wszelkie postanowienia w przedmiocie 
obserwacji psychiatrycznej.27 In concreto dopuszczalność zażalenia uwarunkowa-
na byłaby jedynie istnieniem gravamen (art. 425 § 3 k.p.k.).

SUMMARY

First, the present paper discusses the evolution of regulations pertaining to the issue of 
compulsory psychiatric observation of the defendant. Some of the changes deserve approval, par-
ticularly the one of granting to courts the exclusive right to apply the above institution. However, 
the prerequisites of instituting the psychiatric observation in a medical institution, its duration 
and the possibility of prolongation turned out to be less precise. Ultimately, the constitutional-
ity of the provision of Article 203 of the Code of Criminal Procedure (1997) was questioned, 
whereupon the provision was amended by the Act of 5 December, 2008, in compliance with the 

26 Trudno przy tym zgodzić się w pełni z tezą, iż „brak podstaw prawnych do wniesienia 
zażalenia na postanowienie negatywne w efekcie nie ogranicza praw strony, albowiem okolicznoś-
ci związane z wydaniem postanowienia o odmowie umieszczenia na obserwacji podejrzanego 
(oskarżonego), a także postanowienia, którym nie został uwzględniony wniosek o przedłużenie 
obserwacji psychiatrycznej, mogą stanowić przedmiot zarzutu apelacyjnego, o którym jest mowa 
w art. 438 pkt 2 k.p.k.” – K. Eichstaedt, op. cit., s. 20. W istocie oskarżony może skorzystać 
z przewidzianej wyżej możliwości, lecz – jak się wydaje – może być zainteresowany tym, aby 
stan jego poczytalności lub niepoczytalności został prawidłowo ustalony podczas merytorycznego 
rozpoznawania sprawy, a nie dopiero w następstwie kontroli odwoławczej. Inną sprawą jest to, 
czy tego rodzaju ograniczenie interesów oskarżonego jako strony narusza zasadę prawa do obrony 
(art. 6 k.p.k.), wiadomo wszakże, że prawo do obrony nie jest nieograniczone zarówno w świetle 
konstytucji, jak i k.p.k.

27 M. Cieślak, K. Spett, A. Szymusik, W. Wolter, op. cit., s. 482.
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Constitutional Tribunal’s suggestions. Nonetheless, the new phrasing of Article 203 of the Code 
of Criminal Procedure may still raise certain reservations.

What is debatable is the present legal solution of respectively applying the restrictions in-
volved in the institution of pre-trial detention to cases of observation against the defendant’s 
will. Indeed, observation in a medical institution is not a preventive measure, yet a procedure 
required for evidence purposes.

Observation in a mental institution may be ordered by the Court only upon expert psychia-
trists’ decision. However, there are certain arguments which, in exceptional cases, could speak 
for the granting to courts the right to administer observation upon their own discretion, i.e. ex 
officio. The implementation of such a de lege ferenda proposal would eliminate situations where 
the court, though convinced of the necessity of administering the defendant’s observation, is at 
times incapable of passing such a decision.

De lege lata, it is not possible to exclude the possibility of administering psychiatric observa-
tion of the dependent when the condition of his mental health may not be determined based 
on out-patient examination, even if the question of his tempore criminis accountability raises no 
doubt. The paper postulates that the admissibility of psychiatric observation should be excluded 
if its sole aim was to decide a purely proceedings-related question such as a state of proceedings.

 Finally, another postulate is made that a complaint may be lodged against any court’s deci-
sion concerning observation, including a negative one, whereas de lege lata it is possible to appeal 
only from decisions that order psychiatric observation or prolong its duration.


