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Kamil Mamak1*

Tymczasowe aresztowanie – 
wczoraj, dziś i jutro

1. Wstęp

Proces karny z uwagi na przestępstwo, czyli przedmiot swojego zainteresowania ingeru-

je w najdonioślejsze prawa i wolności człowieka. Zaznaczyć trzeba, że taka ingerencja jest 

potrzebna, ponieważ  bez tego niemożliwe byłoby poradzenie sobie z problemem przestęp-

czości. Proces karny musi wyważyć kilka, nie zawsze tożsamych wartości. Po pierwsze musi 

w jakiś skuteczny sposób zareagować na przestępstwo, a z drugiej strony musi uszanować 

prawa osób, które mają ponieść konsekwencje swojego zachowania. Pierwszy cel, czyli naj-

ogólniej rzecz biorąc trafna reakcja karna, wymaga, aby instytucje procedury karnej pozwa-

lały na, ingerencje w konstytucyjne prawa podejrzanego (oskarżonego), drugi cel nakłada 

na te same instytucje mechanizmy „hamujące”, aby owa ingerencja miała jak najmniej in-

wazyjny charakter. Wyważenie tych dwóch, czasami przeciwstawnych wartości, nie zawsze 

jest proste. Ciężar tego zadania spoczywa na ustawodawcy, który tworząc przepisy, musi 

wziąć pod uwagę wszystkie postulaty i za pomocą tekstu prawnego przekuć je w „działające” 

instytucje. Jak trudne jest to zadanie, pokazuje skala nowelizacji, które każdorazowo stano-

wią reakcję na problemy wynikające z praktycznego stosowania przepisów. Instytucją prawa 

karnego procesowego, która w szczególny sposób skupia w sobie podniesione problemy, jest 

tymczasowe aresztowanie. 

1* student WPiA uj.



43

K. Mamak Tymczasowe aresztowanie – wczoraj, dziś i jutro

Tymczasowe aresztowanie pozwala bowiem na pozbawienie wolności osoby, która nie zo-

stała skazana prawomocnym wyrokiem sądu i co do której w dalszym ciągu istnieje domnie-

manie niewinności2. 

Kolejnym aspektem wpływającym na zainteresowanie tą tematyką jest alarm Europejskie-

go Trybunału Praw Człowieka, że mamy w Polsce do czynienia ze „strukturalnym problemem” 

z długotrwałością stosowania środków zapobiegawczych, w szczególności tych o charakterze 

izolacyjnym. Pomimo że statystyki wskazują stopniowy spadek średniego czasu stosowania 

tymczasowego aresztowania w sprawach karnych, to sytuacja w Polsce, w szczególności na tle 

danych pochodzących z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, nie może być uznana 

za zadowalającą3. 

W niniejszej pracy skrótowo wskazane zostaną regulacje tymczasowego aresztowania 

w kodeksach postępiania karnego uchwalonych w Polsce po odzyskaniu przez nią niepodle-

głości w 1918 roku. Z racji ciągłych zmian w prawie, rozważania oparte będą na tekstach pier-

wotnych kodeksu postępowania karnego z 1928 r. i 1969 r. Ponadto zostanie wyodrębniona 

regulacja tymczasowego aresztowania z roku 1949 roku. Wprawdzie obowiązywał wtedy for-

malnie kodeks postępowania karnego z 1928 r., jednak doszło do istotnych zmian, które prze-

modelowały tę instytucję. Dodatkowo zostaną wskazane główne zmiany po 1989 r., a przed 

wejściem w życie kodeksu z 1997 r. Regulacja tymczasowego aresztowania na gruncie obecnie 

obowiązującego kodeksu z 1997 r. zostanie przedstawiona w oparciu o aktualne przepisy. Na 

koniec wskazany zostanie charakter planowanych zmian w projekcie przygotowanym przez 

Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. 

2. Procedura karna po odzyskaniu przez Polskę niepodległości

Pierwszą procedurą, na podstawie której zostanie przedstawiona instytucja tymczasowego 

aresztowania, jest kodeks postępowania karnego z 1928 r. 

Przez połowę okresu międzywojennego obowiązywały pozaborcze procedury karne, które 

miały jednak charakter nowoczesny – wszystkie przewidywały przedbieg procesu mieszanego. 

Polski ustawodawca wprowadził w nich tylko nieznaczne zmiany4.

2 A. stępka, Tymczasowe aresztowanie w polskiej procedurze karnej, [w]: P. Cyran (red.), Postępowanie karne 
w kontekście zapisów art. 5 i 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Konferen-
cja sędziów Sąd Apelacyjny w Krakowie, 13-16 maja 2009 roku, Kraków 2009, s. 66.

3 P. Hofmański, Słowo wstępne [w:] P. Nycz, R. Duszkiewicz (red.), Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – 
poszukiwanie alternatywy, Kraków 2011, s. 9.

4 s. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Okres międzywojenny. Część 3, Kraków 2001, s. 563.
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Rosyjski kodeks postępowania karnego z  1864 r., przetłumaczony niemal bez zmian na 

język polski, obowiązywał nadal. Sytuację taką akceptował prof. Juliusz Makarewicz, gdyż 

uważał, że zaoszczędzi to „niepożądanej pracy nad zupełnie nową, oryginalną ustawą”5.

Kolejnym kodeksem, który obowiązywał bez większych zmian, był niemiecki kodeks po-

stępowania karnego z  1877 r. Ustawa miała obowiązywać przez rok, ale utrzymała się na 

stałe6. Rozporządzenie ministra byłej Dzielnicy Pruskiej wprowadziło pewne zmiany w nie-

mieckiej procedurze karnej, dostosowując ją do polskich warunków. Dla Górnego Śląska pro-

cedurę dostosowało rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 lipca 1922 r. Ustawa z dnia 

1 czerwca 1923 r. ujednolicała zmiany postępowania karnego z 1877 r. dla całego byłego za-

boru pruskiego, rozciągając dotychczasowy kształt tej procedury dla Górnego Śląska także na 

województwa poznańskie i pomorskie7.

Austriacka procedura karna z 1873 r. była dostosowana do modelu kodyfikacji typowo no-

woczesnej, wzorowanej na francuskiej. Dawną ustawę o wynagradzaniu szkody z powodu bez-

zasadnego prawomocnego skazania zastąpiono ustawą o wynagradzaniu szkód osobom nie-

słusznie skazanym. Zaś ustawa z 18 sierpnia 1918 r. przewidywała odszkodowanie z powodu 

bezzasadnego aresztu śledczego. Były to jeszcze ustawy austriackie8.

Polska ustawa z 21 października 1919 r. wprowadziła postępowanie uproszczone w spra-

wach o zbrodnie i występki na ziemiach byłego zaboru austriackiego, zagrożonych do 1 roku 

pozbawienia wolności, kary grzywny lub obu tych spraw łącznie9.

Na Spiszu i Orawie obowiązywała węgierska procedura karna z 4 grudnia 1896 r. (znoweli-

zowana w 1908 r.). Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 1922 r. została ona 

zastąpiona austriacką ustawą o postępowaniu karnym z 1873 r.10

Jak widać, sytuacja prawna obywateli jednolitej już Polski po odzyskaniu przez nią nie-

podległości była różna i obowiązywały niezależnie od siebie różne procedury karne. Stało się 

rzeczą oczywistą, że należy zmienić ten stan.

Już 16 maja 1920 r. w ramach Wydziału Karnego Komisji Kodyfikacyjnej powstała Sekcja 

Postępowania Karnego. Prezesem jej został E. Krzymuski. Owocem pracy komisji był projekt 

kodeksu postępowania karnego, który rozporządzeniem Prezydenta RP wprowadzono w ży-

cie z dniem 1 lipca 1929 r11.

  

5 Ibidem, s. 563.
6 Ibidem, s. 563-564.
7 Ibidem, s. 564.
8 Ibidem.
9 Ibidem.

10 Ibidem.
11 s. Płaza, op. cit., s. 567.
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3. Tymczasowe aresztowanie w kodeksie postępowania karnego z 1928 roku

Kodeks postępowania karnego z  1928 r.12 w  zakresie środków zapobiegawczych wpro-

wadził poręczenie, kaucję pieniężną, zakaz oddalania się, dozór policji lub innych organów 

oraz tymczasowe aresztowanie. W  praktyce górowało ono nad innymi środkami, chociaż 

formalnie miało być stosowane wyjątkowo. O zastosowaniu tych środków decydował sąd. 

Szczególną uwagę kodeks zwrócił na tymczasowe aresztowanie, określając jego podstawy 

i czas trwania. Mogło je poprzedzić tzw. zatrzymanie do 48 godzin, dokonane przez policję 

lub prokuratora. W  ciągu tego czasu sąd miał wydać postanowienie o  aresztowaniu albo 

zwolnieniu podejrzanego13.

Na decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu podejrzanemu  przysługiwało zażalenie do 

wyższej instancji. Aresztowanie w toku dochodzenia mogło trwać do dwóch miesięcy, w trak-

cie śledztwa dalsze cztery miesiące. W razie potrzeby istniała możliwość jego przedłużenia. 

Ten środek zapobiegawczy bywał nadużywany. Policja chętnie stosowała go wobec osób po-

dejrzanych o  przestępstwo, bez stałego miejsca zamieszkania i  utrzymania oraz żebraków 

i włóczęgów, a nadto osób politycznie podejrzanych. W czasie aresztu dla wymuszenia zeznań 

uciekano się do różnych niedozwolonych form przymusu14.

O częstym stosowaniu tego środka zapobiegawczego świadczy fakt, że liczba więźniów 

śledczych przekraczała w  Polsce ¼ zaludnienia więzień. Typowymi więzieniami Polski były 

więzienia karno-śledcze, w których sytuacja więźniów śledczych i karnych pod wieloma wzglę-

dami była podobna15.

IV Międzynarodowy Kongres Prawa Karnego (Paryż, 1937) w swojej uchwale o śledztwie 

przypominał, że areszt w tym stadium postępowania winien pozostawać pod kontrolą sądu. 

M. Szer zaś pisał o  sądownictwie angielskim: „Nie na żarty też sąd pilnuje tam, by prze-

dłużanie aresztu przed rozprawą nie stawało się środkiem szykany ze strony władz wobec 

przeciwników politycznych”16.

W  kodeksie postępowania karnego z  1928 r. podstawy stosowania tymczasowego 

aresztowania zostały określone w art. 165. Mogły dotyczyć bądź osoby oskarżonego, bądź 

toczącego się postępowania. Do pierwszej grupy należała obawa, że oskarżony będzie się 

ukrywał (art. 165 lit. A k.p.k.). Podstawa ta zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie 

nie budziła kontrowersji, natomiast obawa tzw. koluzji wzbudzała zastrzeżenia – cho-

dziło tu o możliwość zastosowania tymczasowego aresztowania ze względu na to, że os-

karżony będzie nakłaniał świadków do fałszywych zeznań lub w inny sposób będzie się 

12 Dz.u.28.33.313.
13 s. Płaza, op. cit., s. 563.
14 Ibidem, s. 591.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
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starał o usunięcie dowodów przestępstwa (art. 165 lit. B k.p.k.). W doktrynie zwalczano 

ten tytuł aresztowania twierdząc, że nie da się go pogodzić ze stanowiskiem procesowym 

obwinionego17. 

Litera C art. 165 k.p.k. upoważniała do stosowania tymczasowego aresztowania, gdy oska-

rżony nie miał w kraju stałego miejsca pobytu albo określonego źródła utrzymania lub gdy nie 

można ustalić jego tożsamości.

Jako podstawę stosowania tymczasowego aresztowania uznano również sytuację, w której 

oskarżony był przestępcą nałogowym, zawodowym lub recydywistą (art. 165 lit. D k.p.k.)18. 

Punitywność tej podstawy wyrażała się w tym, że oskarżony był aresztowany nie ze wzglę-

du na czyn, którego aktualnie się dopuścił, lecz ze względu na okoliczności dotyczące jego 

osoby.

W doktrynie międzywojennej istniał spór co do uzasadnienia stosowania tymczasowego 

aresztowania. Zdaniem W. Woltera nie leżało ono w fakcie popełnienia przestępstwa przez 

sprawcę, ale w podejrzewaniu go o to (procesowy punkt widzenia) oraz w zaistnieniu szczegól-

nych okoliczności19. Odmienne w tym zakresie stanowisko reprezentował Z. Papierowski, zda-

niem którego uzasadnianie aresztu tymczasowego leżało w fakcie popełnienia przestępstwa 

i w potrzebach natury procesowej, polegających na zapobieganiu uchylania się podejrzanego 

od wymiaru sprawiedliwości z powodu popełnienia przestępstwa20.

Przepisy zawarte w art. 173-186 określały możliwość odstąpienia od stosowania tymcza-

sowego aresztowania lub nawet zwolnienia aresztowanego z aresztu pod warunkiem złożenia 

kaucji lub poręczenia. Przez praktyków prawa, w szczególności prokuratorów i sędziów, regu-

lacje z 1928 r. były oceniane jako nazbyt łagodne21.

Projekt nowelizacji tej materii z 1937 r. przewidywał rozszerzenie zakresu stosowania tym-

czasowego aresztowania o przypadki, gdy „oskarżony podejrzany był o popełnienie przestęp-

stwa szczególnie niebezpiecznego dla ładu prawnego, a pozostawanie go na wolności godzi-

łoby poczucie prawne społeczeństwa” oraz gdy „zachodziła uzasadniona obawa, że oskarżony 

pozostawiony na wolności będzie dopuszczał się przestępstw”22. 

Ciekawym problemem niezwiązanym bezpośrednio ze stosowaniem tymczasowego aresz-

towania było zaliczanie bądź niezaliczanie czasu jego trwania na poczet kary. Obecnie, na 

podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolno-

ści, a więc także okres tymczasowego aresztowania. W dwudziestoleciu międzywojennym nie 

było odpowiednika tego przepisu i praktyka w tym zakresie przedstawiała się różnie. 

17 j. Kordeczuk, Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie mię-
dzywojennym (Les classiques modernes), Wrocław 2007, s. 135.

18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 138.
22 Ibidem, s. 137.
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Czasami nawet traktowano tymczasowe aresztowanie jako swoistą karę dyscyplinarną nie-

zależną od orzeczonej później kary. W praktyce występowało „swobodne uznanie” – niczym 

nieskrępowane i w żaden sposób niekontrolowane. Nie było bowiem mechanizmu zmuszają-

cego sędziego do uzasadnienia decyzji w tym zakresie23.

4. Tymczasowe aresztowanie w PRL

Po zmianie ustroju politycznego Polski i dojściu do władzy komunistów stało się jasne, że 

system prawny ulegnie daleko idącym zmianom. Szczególnie narażone na zmiany politycz-

ne jest prawo karne i procedura karna. Stają się one bowiem narzędziami w rękach władzy 

do sterownia społeczeństwem, a ich instytucje wykorzystywane są w sposób instrumentalny. 

Wprawdzie kodeks postępowania karnego z 1928 r. obowiązywał formalnie do 1970 r., kiedy 

to wprowadzono nową procedurę karną z 1969 r. Jednak treść jego przepisów i ich stosowanie 

w sposób znaczny różniło się od tych z czasów przedwojennych.

Jak pisano w literaturze przedmiotu z tamtego okresu: 

Cały bowiem nasz obecny system procesowy – choć oparty na kodeksie powstałym w innej for-

macji – zawiera, poczynając głównie od noweli z 1949 r., zupełnie odmienną treść, zwłaszcza że 

ustawodawca ludowy w zakresie przepisów procesowych karnych wprowadził daleko idące zmiany, 

będące wykładnikiem społeczno-politycznych przemian ustrojowych. Nowe instytucje procesowe, 

choć zaszczepione na starym pniu prawodawczym, wywarły swój wpływ także na dawne instytucje, 

powodując wewnętrzną przemianę ich treści24.

Jak wspomniano we wcześniejszym akapicie, daleko idące zmiany w procedurze karnej na-

stąpiły wraz z nowelizacją z 1949 r. Dlatego też, na potrzeby niniejszego opracowania, przed-

stawiona zostanie instytucja tymczasowego aresztowania na podstawie jednolitego tekstu 

kodeksu postępowania karnego z tego roku25.

Styl piśmiennictwa z tamtego okresu mógł wskazywać na gwarancyjne aspekty obowiązu-

jących przepisów, co jednak było tylko złudzeniem i nawet pobieżna ich analiza prowadziła do 

odmiennych wniosków. 

Aresztowanie jako środek zapobiegawczy mogło nastąpić tylko w sprawach o przestępstwa, 

ze które kodeks karny przewidywał karę pozbawienia wolności (art. 10 Zasad postępowania 

karnego ZSRR i republik związkowych)26.

23 Ibidem, s. 138.
24 s. Kalinowski, M. siewierski, Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz, Warszawa 1960, s. 5.
25 Dz.u. 49.33.243 j.t.
26 M. strogowicz, Proces karny, Warszawa 1952, s. 293.
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Art. 127 Konstytucji ZSRR z 1936 r. stanowił, że nikt nie może być pozbawiony swobody 

bez sankcji prokuratora lub postanowienia sądu27. Zgodnie z tym aresztowanie w charakterze 

środka zapobiegawczego w śledztwie może nastąpić tylko pod warunkiem, iż postanowienie 

organu śledczego zostało zatwierdzone przez prokuratora28. Norma ta znalazła również swój 

odpowiednik w kodeksie, a konkretnie w art. 159 § 1 – tymczasowe aresztowanie na mocy 

postanowienia sądu lub prokuratora. Zgodnie z § 2 prokurator może stosować tymczasowe 

aresztowanie tylko w toku śledztwa.

Po zatrzymaniu organy władzy miały 48 godzin na doręczenie podejrzanemu odpisu po-

stanowienia o  zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Na postanowienie takie służyło 

zażalenie do sądu. Tymczasowe aresztowanie mogło trwać w toku śledztwa trzy miesiące, jed-

nak prokurator okręgowy mógł przedłużyć ten okres do sześciu miesięcy. Istniała możliwość 

dalszego przedłużania tymczasowego aresztowania na kolejny czas oznaczony. Kompetencje 

w  tym zakresie miał sąd właściwy do rozpoznania sprawy, ale przesłanka uprawniająca do 

tego była określona bardzo szeroko. Można było bowiem przedłużyć tymczasowe aresztowa-

nie, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy, śledztwa nie można było ukończyć 

w terminach wskazanych wcześniej. 

Same podstawy stosowania tymczasowego aresztowania były określone nad wyraz szero-

ko. Do systemu prawnego wprowadzono instytucję obligatoryjnego („stosuje się”) stosowania 

tymczasowego aresztowania.

W sprawach o przestępstwa kontrrewolucyjne, szczególnie niebezpieczne dla ustroju państwowego, 

najbardziej niebezpieczne przestępstwa urzędnicze, gospodarcze przeciw osobie, przestępstwa ma-

jątkowe i wojskowe – aresztowanie może nastąpić także z powodu samego tylko niebezpieczeństwa 

społecznego danego przestępstwa, przy braku nawet innych wymienionych powodów29.

Tymczasowe aresztowanie było również obligatoryjne w przypadku wydania w pierwszej in-

stancji wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności powyżej 2 lat albo w razie skazania 

przestępcy zawodowego lub recydywisty. Obligatoryjność stosowania tymczasowego aresz-

towania w przypadku wymienionych wyżej podstaw była ograniczona, przez co stawały się 

one względnie obligatoryjne. Sąd lub prokurator mogli odstąpić od stosowania tymczasowego 

aresztowania, gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy zastosowanie tymczasowego 

aresztowania można było uznać za niewskazane. 

27 http://www.tarasei.narod.ru/konst1936.htm, dostęp z dnia 12.01.2012 r.
28 M. strogowicz, op. cit.Proces…, s. 293.
29 Ibidem.

http://www.tarasei.narod.ru/konst1936.htm
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Ponadto wyróżniono fakultatywne tymczasowe aresztowanie. Można je było zastoso-

wać, gdy:

a. zachodziła uzasadniona obawa, że oskarżony będzie się ukrywał, nakłaniał do fałszywych 

zeznań albo w inny bezprawny sposób będzie się starał utrudnić postępowanie karne;

b. oskarżony nie miał w kraju stałego miejsca zamieszkania, określonego źródła utrzymania 

lub nie można było ustalić jego tożsamości, albo

c. oskarżony był przestępcą zawodowym lub recydywistą.

W zasadzie każde podejrzenie popełnienia przestępstwa mogło pociągać za sobą decyzję 

o  zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Działo się tak z  powodu nadmiernego rozbu-

dowania podstaw stosowania tego środka, występowania obligatoryjności w przypadku sze-

rokiego katalogu przestępstw oraz możliwości stosowania go zarówno przez sąd, jak i przez 

prokuratora (wcześniej taką decyzję mógł wydać wyłącznie sąd). 

5. Tymczasowe aresztowanie w kodeksie postępowania karnego z 1969 r.

Po licznych nowelizacjach kodeks postępowania karnego z 1928 r. przestał formalnie obo-

wiązywać z dniem 1 stycznia 1970 r., kiedy weszła w życie Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – 

Kodeks postępowania karnego30. 

Dalsze rozważania na temat tymczasowego aresztowania będą oparte na tekście pierwot-

nym ustawy.

Tymczasowe aresztowanie zostało opisane w rozdziale 24. – „Środki zapobiegawcze”.  Sto-

sować je mógł sąd oraz prokurator, przy czym kompetencje sądu w tym zakresie nie były ni-

czym ograniczone, a  kompetencje prokuratora były ograniczone jedynie do postępowania 

przygotowawczego. Nadzór nad przestrzeganiem środków przymusu miał prokurator, kom-

petencje te na gruncie postępowania przygotowawczego nie mogły być zakłócone przez sąd31. 

Przesłanka ogólna stosowania środków zapobiegawczych, a więc odnosząca się do wszyst-

kich środków w katalogu, była określona w art. 209: „środki zapobiegawcze można stosować 

[…], jeżeli dowody zebrane przeciwko oskarżonemu dostatecznie uzasadniają, że popełnił on 

przestępstwo”. Ten przepis odnosił się do wszystkich środków, a więc także do tymczasowego 

aresztowania.

Ponadto w stosunku do tymczasowego aresztowania, kodeks wymagał zaistnienia dodat-

kowo chociaż jednej przesłanki szczególnej. Znajdowały się one w art. 217 § 1-§ 3.

30 Dz.u. 69.13.96.
31 s. Waltoś, Proces karny – zarys sytemu, Warszawa 1985, s. 275.
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Na gruncie kodeksu z 1969 r. można było wyróżnić obligatoryjne i fakultatywne tymczaso-

we aresztowanie z perspektywy przesłanek stosowania.

Fakultatywne może nastąpić, jeżeli (art. 217 § 1):

1. zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie się ukrywał, zwłaszcza wówczas, gdy 

nie ma on w kraju określonego miejsca zamieszkania lub nie można ustalić jego tożsa-

mości, albo:

2. zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub 

w inny sposób starał się utrudniać postępowanie karne, albo:

3. oskarżonemu zarzucono zbrodnię lub działanie w warunkach powrotu do przestępstwa 

określonych w kodeksie karnym, albo:

4. oskarżonemu zarzucano czyn, którego stopień społecznego niebezpieczeństwa jest 

znaczny.

Według S. Waltosia, przesłanki zawarte w punktach 3 i 4 zawierały elementy represji za-

miast głównej zasady prewencji. Autor ten wyrażał obawę, że przesłanki te mogą być stosowane 

instrumentalnie i przywoływał badania wskazujące, że główną przyczyną w postanowieniach 

o zastosowaniu tymczasowego aresztowania jest stopień społecznego niebezpieczeństwa czy-

nu (punkt 4), który jednak z reguły powołuje się w związku z obawą ukrywania się lub mata-

ctwa (punkty 1 i 2)32. 

Tymczasowe aresztowanie obligatoryjne następowało, jeśli:

1. sąd pierwszej instancji skazywał oskarżonego na karę pozbawienia wolności powyżej 

2  lat za przestępstwo popełnione z  winy umyślnej lub powyżej 3 lat za przestępstwo 

popełnione z winy nieumyślnej (art. 217 § 3 );

2. w postępowaniu przyspieszonym sąd przewidywał możliwość wymierzenia kary po-

zbawienia wolności powyżej roku lub orzeczonej obok kary pozbawienia wolności kary 

grzywny powyżej 25 000 tys. zł; sąd przekazywał wówczas sprawę prokuratorowi, stosu-

jąc tymczasowe aresztowanie (art. 451 k.p.k.);

3. prowadzono przeciwko oskarżonemu postępowanie doraźne33.

Zdaniem S. Waltosia, reguła ogólna z  art. 209, statuująca stosowanie środków zapobie-

gawczych w celach zabezpieczenia prawidłowego toku procesu, dotyczyła wszystkich środków 

zawartych, w tym tymczasowego aresztowania. Jednak przepisy, w których znajdziemy prze-

słanki szczególne, pozwalają stosować tymczasowe aresztowanie wyłącznie w  celach repre-

syjnych – taki wniosek można wysnuć z art. 217 § 1 k.p.k. punkt 3 i 4. Wystarczającym bo-

wiem powodem aresztowania mógł być zarzut popełnienia zbrodni, recydywy lub popełnienia 

32 Ibidem, s. 279.
33 Ibidem, s. 279.
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czynu, którego stopień społecznego niebezpieczeństwa jest znaczny, mimo że nie zachodziła-

by obawa naruszenia prawidłowego toku procesu34. 

Przepis art. 213 wymagał ponadto kontrolowania, czy stosowany środek jest w dalszym 

ciągu konieczny, czy nie istnieją przesłanki uchylenia bądź zmiany na ten bardziej łagodny. 

Zgodnie z art. 225 nie należy stosować tymczasowego aresztowania, jeżeli wystarczy śro-

dek łagodniejszy (poza wypadkiem, kiedy tymczasowe aresztowanie jest obowiązkowe).

Pomimo istnienia podstawy ogólnej i choć jednej szczególnej, w pewnych wypadkach na-

leżało zrezygnować z  tymczasowego aresztowania. Przyczyną takiej rezygnacji były zakazy 

stosowania tymczasowego aresztowania. Kodeks postępowania karnego przewidywał zakaz 

bezwzględny i zakazy względne.

Zakaz bezwzględny polegał na niedopuszczalności tymczasowego aresztowania w  postę-

powaniu przygotowawczym, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 

roku. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, gdy nie można ustalić tożsamości oskar-

żonego (art. 217 § 2). 

Zakaz względny przewidywał art. 218, stwierdzając, że jeżeli szczególne względy nie stoją 

temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza, gdy pozba-

wienie oskarżonego wolności:

1. powodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo,

2. pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego i jego najbliższej rodziny.

Przepisy te miały szczególny charakter i stosowało się je nawet do przypadków obligatoryj-

nego tymczasowego aresztowania. Obligatoryjne tymczasowe aresztowanie było w rzeczywi-

stości względnie obligatoryjne35.

Biorąc powyższe pod uwagę, dziwić może fakt, że tymczasowe aresztowanie było stosowa-

ne w  zdecydowanej większości przypadków (procent stosowania wszystkich środków zapo-

biegawczych z wyłączeniem zatrzymania), np. 1978 r. – 72%, 1979 r. – 75%, 1980 r. – 70,6%, 

1981r. – 82%36. 

Na postanowienie sądu rozpoznającego zażalenie na prokuratorskie zastosowanie tym-

czasowego aresztowania przysługiwało zażalenie prokuratorowi i pokrzywdzonemu (już nie 

podejrzanemu). Na postanowienie sądu w  sprawie zastosowania tymczasowego aresztowa-

nia przysługiwało pokrzywdzonemu, podejrzanemu, jak również prokuratorowi zażalenie do 

sądu wyższej instancji.

34 Ibidem, s. 269-270.
35 Ibidem, s. 283.
36 Ibidem, s. 275.
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Kodeks określał też czas trwania tymczasowego aresztowania. Został on w kodeksie roz-

wiązany w ten sposób, że określono trzy okresy tymczasowego aresztowania:

1. na czas nie dłuższy niż 3 miesiące; orzeczenie go należy do właściwości prokuratora, któ-

ry stosuje tymczasowe aresztowanie (art. 222 § 1);

2. na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, wliczając do niego okres pierwszy; tymczasowe aresz-

towanie na ten okres może przedłużyć prokurator wojewódzki, jeśli ze względu na szcze-

gólne okoliczności sprawy nie można było ukończyć postępowania przygotowawczego 

w terminie 3 miesięcy (art. 222 § 2 pkt. 1);

3. na dalszy okres oznaczony; na ten czas tymczasowe aresztowanie może przedłużyć już 

tylko sąd wojewódzki, jeśli jest to niezbędne do ukończenia śledztwa, którego nie można 

było ukończyć ze względu na szczególne okoliczności sprawy (art. 222 § 2 pkt. 2); ten 

okres nie ma ograniczenia i można go przedłużać w miarę potrzeby, byle określić czas 

końcowy.

6. Zmiany dotyczące tymczasowego aresztowania po 1989 r.

Wraz ze zmianą systemu politycznego po 1989 r. przystąpiono do reformy prawa karne-

go, które przez okres PRL było wykorzystywane przez władzę komunistyczną do tłumienia 

demokratycznych dążeń Polaków. Tuż po wyborach 4 czerwca 1989 r. Komisja ds. Reformy 

Prawa Karnego przystąpiła do pracy nad stworzeniem nowych kodeksów (prawa karnego, po-

stępowania karnego i karnego wykonawczego)37. Kodeks postępowania karnego z 1969 r. był 

nowelizowany przez 31 ustaw, z tego 7 nowelizacji miało miejsce w pierwszych 18 latach obo-

wiązywania kodeksu, a pozostałe 24 nowelizacje od roku 1989 do 1997. 

Według A. Murzynowskiego nowelizujące przepisy dostosowały system posługiwania się 

tymczasowym aresztowaniem do europejskich i już dawno w naszej doktrynie postulowanych 

standardów zabezpieczenia oskarżonego (podejrzanego) przed nieuzasadnionym prewencyj-

nym pozbawieniem go wolności i zrywały w sposób radykalny z dawnymi regulacjami prawny-

mi, wywodzącymi się z epoki państwa totalitarnego, czyniącego z tego środka zapobiegawcze-

go swoisty instrument represji karnej38. 

Kolejną sprawą było przetestowanie przepisów tej materii przed wejściem w życie nowego 

kodeksu postępowania karnego39.

37 s. Waltoś, W dziesięciolecie kodeksu postępowania karnego z 1997 r. [w:] Piotr Hofmański (red.), Węzłowe 
problemy procesu karnego, Warszawa 2010, s. 22.

38 A. Murzynowski, Refleksje na temat zmian w przepisach dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania, 
Prokuratura i Prawa 1997, nr 1, s. 7.

39 Ibidem, s. 7.
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A. Murzynowski uważa, że najważniejsze zmiany dotyczyły:

1. przekazania uprawnień do zastosowania tego środka zapobiegawczego do wyłącznej 

kompetencji sądu;

2. istotnego ograniczenia zakresu podstaw jego stosowania;

3. ograniczenia maksymalnego czasu jego stosowania terminami odnoszącymi się nie tyl-

ko, jak wcześniej, do postępowania przygotowawczego, ale nadto do momentu wydania 

pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji.

Kompetencja do stosowania tymczasowego aresztowania wyłącznie przez sędziego była 

znana w polskim systemie prawnym. Wymóg ten był zachowany w kodeksie z 1928 r. i został 

przełamany dopiero nowelizacją z 1949 r. wraz z likwidacją instytucji sędziego śledczego, któ-

rego wszelkie kompetencje zostały przekazane prokuratorowi, także te dotyczące stosowania 

tymczasowego aresztowania40. 

Było to sprzeczne z art. 9 ust. 3 Międzynarodowego Paktu Praw Cywilnych i Politycznych 

oraz art. 5 ust. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-

ści. Nakazują one niezwłocznie doprowadzić osobę pozbawioną wolności do sędziego lub in-

nego urzędnika uprawnionego do wykonywania władzy sądowej, który powinien zdecydować 

o dalszym pozbawieniu jej wolności. Za takiego urzędnika nie można było uznać prokuratora. 

Pełnił on bowiem funkcje ścigania w procesie karnym oraz strony oskarżycielskiej, a ponadto 

nie korzystał ze statusu organu w pełni niezawisłego, co jest niezbędnym warunkiem sprawo-

wania władzy sądowej41.

W statystykach stosowania tymczasowego aresztowania Polska wypadała bardzo nieko-

rzystnie. W krajach Europy zachodniej liczba tymczasowo aresztowanych wynosiła w 1988 r. 

przeciętnie 21 osób na 100 tys. mieszkańców. W  skrajnych przypadkach nie przekraczała, 

poza Maltą, 40. W Polsce przed zmianą ustroju w 1974 r. wynosiła nawet 93 osoby na 100 tys. 

mieszkańców42.

Nowela kodeksu postępowania karnego z czerwca 1995 r. w istotnym stopniu ograniczyła 

zakres podstaw tymczasowo aresztowania, co miało wpłynąć na oględniejsze posługiwanie się 

tym drastycznym środkiem zapobiegawczym43.

Zlikwidowano najbardziej ogólną podstawę, na którą najczęściej powoływano się przy sto-

sowaniu tymczasowego aresztowania – „oskarżonemu zarzuca się popełnienie czynu o znacz-

nym stopniu społecznego niebezpieczeństwa”. Zrezygnowano też z obligatoryjnego stosowania 

40 Ibidem, s. 8.
41 Ibidem, s. 9.
42 Ibidem, s. 14.
43 Ibidem.
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tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego skazanego już przez sąd za przestępstwo 

nieumyślne na pozbawienia wolności44.

Poza ściśle procesowymi podstawami stosowania tymczasowego aresztowania wprowa-

dzono omawianą nowelą § 3 art. 217 k.p.k. pozwalający na zastosowanie tymczasowego 

aresztowania z powodu uzasadnionej obawy, że oskarżony (podejrzany) ponownie popełni 

zbrodnię lub występek umyślny, zagrożony karą co najmniej 8 lat pozbawienia wolności, 

przeciwko życiu i  zdrowiu lub powszechnemu niebezpieczeństwu. To nowe przestępstwo 

miało być łączne z czynem już popełnionym, a nie jako podstawa do aresztowania stosowa-

na wobec recydywistów45.

Ustawa z  czerwca 1995 r. dotyczyła także terminów stosowania tymczasowego areszto-

wania. Charakteryzowała się dwoma ważnymi zmianami. Po pierwsze, terminom nadano 

w dużej mierze nieprzekraczalny charakter – poza pewną ustawowo określoną granicę mogą 

być przedłużane przez Sąd Najwyższy tylko w kilku wyczerpująco przez ustawę określonych 

sytuacjach. Po drugie, terminy, które poprzednio obowiązywały tylko w toku postępowania 

przygotowawczego, zostały obecnie rozciągnięte także na postępowanie przed sądem pierw-

szej instancji, aż do momentu wydania przez ten sąd pierwszego wyroku skazującego. Ter-

miny wynosiły rok dla postępowania przygotowawczego oraz półtora roku przy występkach 

i dwa lata przy zbrodniach, do momentu wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji46. Nie 

miały one charakteru bezwzględnego. W pewnych sytuacjach Sąd Najwyższy mógł je jeszcze 

przedłużyć47.

7. Tymczasowe aresztowanie w kodeksie postępowania karnego z 1997 r.

Zwieńczeniem prac Komisji ds. Reformy Prawa Karnego było uchwalenie przez Sejm trzech 

nowych kodeksów – karnego, postępowania karnego i karnego wykonawczego. Nowy kodeks 

postępowania karnego z  6 czerwca 1997 r. utrwalił już daleko idące zmiany przepisów do-

tyczących stosowania tymczasowego aresztowania, jakie zostały dokonane nowelą dawnego 

kodeksu postępowania karnego z dnia 29 czerwca 1995 r48.

Tymczasowe aresztowanie zostało opisane w rozdziale 28 – „Środki zapobiegawcze”. Sto-

suje je tylko i wyłącznie sąd na wniosek prokuratora. Jedynym sądem władnym do stosowania 

44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 15.
46 Ibidem, s. 20.
47 Ibidem, s. 20
48 A. Murzynowski, Węzłowe problemy tymczasowego aresztowania w  świetle przepisów nowego Kodeksu 

postępowania karnego [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, 
Warszawa 1997, s. 89.
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tego środka jest sąd orzekający w sprawie. Kontrola stosowania i utrzymania środków zapo-

biegawczych jest dokonywana zarówno z urzędu, jak i na wniosek49. 

Przesłanka ogólna stosowania środków zapobiegawczych, a więc odnosząca się do wszyst-

kich środków w katalogu, jest określona w art. 249 § 1: 

Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, 

a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego prze-

stępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobień-

stwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

Ten przepis odnosi się do wszystkich środków, a więc także do tymczasowego aresztowania. 

Zebrane dowody powinny wskazywać duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, 

a nie całkowicie je potwierdzać50.

Kodeks wymaga, aby obok podstawy ogólnej, pozwalającej rozważać stosowanie środków 

zapobiegawczych, zaistniała przesłanka szczególna. Przesłanki szczególne tymczasowego 

aresztowania zostały określone w art. 258 § 1 oraz 666 § 151. Zastosowanie środka zapobie-

gawczego uzależnione jest więc od kumulatywnego spełnienia przesłanki ogólnej i co najmniej 

jednej przesłanki szczególnej52.

Tymczasowe aresztowanie może nastąpić:

1. gdy zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wte-

dy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu 

(tzw. obawa ucieczki). Nie można tej obawy uzasadniać tylko grożącym wymiarem kary; 

takie uzasadnienie może istnieć dopiero w sprawach, w których stosownie do art. 258 

§ 2, oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub umyślnego występku zagrożonego 

karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd 

pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrze-

ba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku 

postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. Zarzut popeł-

nienia takiego przestępstwa lub skazanie przez sąd pierwszej instancji nie są samodziel-

nymi podstawami tymczasowego aresztowania;

2. gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszy-

wych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie kar-

ne, tzw. obawa matactwa (258 § 1 pkt. 2); 

49 M. Czajka, A. Światłowski, Prawo w diagramach. Kodeks postępowania karnego, Warszawa – beilsko-biała 2009, 
s. 99-100.

50 Postanowienie sN z 3 września 1999 r., ii Kz 81/99, niepubl.
51 s. Waltoś, Proces karny – zarys systemu, Warszawa 2009, s. 432.
52 R. Kmiecik, E. skrętowicz, Proces karny. Część ogólna., wyd. 7, Warszawa 2009, s. 263.
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3. wyjątkowo także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu za-

rzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko 

życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takie-

go przestępstwa groził53. 

Pomimo istnienia podstawy ogólnej i choć jednej szczególnej, w pewnych wypadkach nale-

ży zrezygnować z tymczasowego aresztowania. Przyczyną takiej rezygnacji są zakazy stosowa-

nia tymczasowego aresztowania. 

Zakazy względne stosowania tymczasowego aresztowania zostały określone w  artykule 

259 k.p.k.. Ponadto kodeks zawiera szereg rozwiązań szczegółowych odnoszących się do oso-

by aresztowanego, które modyfikują sposób wykonywania tymczasowego aresztowania lub 

nakładają na organy procesowe szczególne obowiązki. Rozwiązania te mają charakter huma-

nitarny (np. art.: 260, 261, 262). 

Na każde postanowienie w  przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania przy-

sługuje zażalenie do sądu. Zażalenie przysługuje oskarżonemu (podejrzanemu) tylko raz na 

jedno postanowienie. Powinno być wniesione w zawitym terminie siedmiodniowym, od dnia 

doręczenia mu odpisu postanowienia. Ponadto prokurator i obrońca mają prawo wziąć udział 

w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz 

rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego. Nie-

stawiennictwo obrońcy lub prokuratora należycie zawiadomionych o terminie nie tamuje roz-

poznania sprawy (art. 249 § 5). 

Kodeks wprowadził maksymalne terminy trwania tymczasowego aresztowania. Występują 

trzy okresy tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym oraz trzy okresy 

w postępowaniu sądowym54.

W postępowaniu przygotowawczym:

1. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące; orzeczenie go należy do właściwości sądu rejonowe-

go, który stosuje tymczasowe aresztowanie (art. 263 § 1);

2. na okres do 12 miesięcy, wliczając do niego okres pierwszy; tymczasowe aresztowanie 

na ten okres można przedłużyć, jeśli ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie 

można było ukończyć postępowania przygotowawczego w terminie 3 miesięcy (art. 263 

§ 2); na wniosek prokuratora może przedłużyć je sąd pierwszej instancji;

3. na dalszy okres oznaczony, przekraczający 12 miesięcy; dokonać może tego sąd ape-

lacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, na wniosek sądu, przed którym 

sprawa się toczy, a w postępowaniu przygotowawczym na wniosek właściwego prokura-

tora bezpośrednio przełożonego wobec prokuratora prowadzącego lub nadzorującego 

53 s. Waltoś, Proces..., op. cit., s. 437.
54 Ibidem, s. 440.
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śledztwo, jeżeli konieczność taka powstaje w związku z zawieszeniem postępowania 

karnego, czynnościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia tożsamości 

oskarżonego, wykonywaniem czynności dowodowych w  sprawie o  szczególnej zawi-

łości lub poza granicami kraju, a także celowym przewlekaniem postępowania przez 

oskarżonego (art. 263 § 4)55.

Maksymalne okresy postępowania sądowego zostały przez ustawę oznaczone łącznie 

z okresami maksymalnymi postępowania przygotowawczego: 

1. w myśl art. 263 § 3 łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wyda-

nia pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat; 

2. maksymalny okres tymczasowego aresztowania w postępowaniu głównym może zostać 

wyjątkowo przedłożony na czas oznaczony przez sąd apelacyjny, w którego okręgu toczy 

się postępowanie, na wniosek sądu, przed którym sprawa się toczy, z tych samych powo-

dów, co w razie wyjątkowego przedłużenia tymczasowego aresztowania w postępowaniu 

przygotowawczym na okres powyżej roku;

3. w postępowaniu sądowym, po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji, 

pojawia się natomiast inny rygor. Każdorazowe przedłużenie w dalszych etapach proce-

su może bowiem następować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy56. 

Ponadto kodeks postępowania karnego zawiera szczegółowe przepisy, których odpo-

wiedników nie było we wcześniejszych ustawach procesowych, a mają one pośredni wpływ 

na stosowanie tymczasowego aresztowania. Należą do nich m.in. szczególne wymagania 

dotyczące uzasadnień postanowień w przedmiocie stosowania bądź przedłużenia tymcza-

sowego aresztowania. 

8. Tymczasowe aresztowanie w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Działająca przy ministrze sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego również 

zajęła się problemem dotyczącym tymczasowego aresztowania i przygotowała projekt zmian 

postępowania karnego, który zawiera przepisy dotyczące tego środka57. 

Z racji dużej szczegółowości nowych przepisów nie zostanie tutaj przedstawiona całość 

proponowanych zmian, ale rozważania ograniczone będą jedynie do wskazania kierunków 

55 Ibidem, s. 440, 441.
56 Ibidem, s. 442.
57 Projekt i  jego uzasadnienie: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-

karnego/projekty-aktow-prawnych/, dostęp z dnia 6.11.2011 r.
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zmian określonych w  uzasadnieniu do projektu oraz do omówienia kilku przykładowych 

przepisów.

Nowe przepisy czytane osobno nie dają pełnego obrazu nowej regulacji. Nie bez znaczenia 

dla odbioru tych rozwiązań są też zmiany w innych rozdziałach kodeksu postępowania karne-

go. W uzasadnieniu projektu przeczytamy: 

zmiany w zakresie środków przymusu, które to środki wkraczają w sferę konstytucyjnie chronio-

nych praw i wolności osobistych, mają na celu uściślenie wymogów stosowania tzw. zatrzymania 

prokuratorskiego, wzmocnienie pozycji oskarżonego, ograniczenie stosowania najsurowszego z tych 

środków, czyli tymczasowego aresztowania, doprecyzowanie wymogów wniosku o  zastosowanie 

tego środka, jak i uzasadnienia jego stosowania (...)58.

W dalszej części: 

zmiany w zakresie środków zapobiegawczych obejmują kilkanaście przepisów kodeksu i obostrzają 

wymogi stosowania najsurowszego z  nich, czyli tymczasowego aresztowania, precyzyjnie okre-

ślając też podstawy stosowania wszystkich środków zapobiegawczych, zasady żalenia się na nie 

i wzmacniają w tej sferze prawo do obrony59. 

Aby zobrazować charakter projektowanych zmian można wskazać przykładowo na treść 

nowelizowanego art. 252 § 3 k.p.k. Obecnie stanowi on, że zażalenie na postanowienie 

w przedmiocie środka zapobiegawczego sąd rozpoznaje niezwłocznie. Natomiast zmiana 

w  §  3 art.  252  k.p.k., polega na uzupełnieniu tego przepisu o  wskazanie, że – gdy doty-

czy ono tymczasowego aresztowania, – winno to nastąpić „nie później niż przed upływem 

7 dni” od przekazania tego zażalenia wraz z aktami sądowi odwoławczemu. Zmiana ta ma 

na celu ograniczenie przypadków przedłużającego się trwania procedury rozpoznawania 

zażalenia. 

Inna zmiana, którą można tutaj wskazać, dotyczy art. 259 § 3. Obecnie stanowi on, że 

tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą 

pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku, chyba że sprawca został ujęty na gorącym 

uczynku lub bezpośrednio potem. Projekt zmiany w tym zakresie podnosi granicę zagroże-

nia karą pozbawienia wolności do 2 lat, poniżej której nie można zastosować tymczasowego 

aresztowania. Ponadto wyłączona została możliwość zastosowania tego środka w przypadku 

ujęcia sprawcy na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio potem. Zmiana ta 

58 Ibidem, s. 22.
59 Ibidem, s. 23.
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ma ograniczyć stosowanie tymczasowego aresztowania w sprawach błahych, w których póź-

niej i tak nie jest orzekana bezwzględna kara pozbawienia wolności. 

Wskazane przepisy są jedynie małym wycinkiem kompleksowej nowelizacji procedury kar-

nej i dla ujrzenia pełnego ich obrazu konieczne jest zapoznanie się z całością przygotowanych 

nowości, na co w niniejszym opracowaniu nie ma miejsca.

Patrząc jednak całościowo na zmiany w zakresie środków przymusu, a w szczególności 

w przypadku tymczasowego aresztowania, wydaje się, że idą w dobrym kierunku i ich wpro-

wadzenie nie jest dziełem przypadku, a wynikiem dogłębnej analizy wad obecnego systemy 

prawnego. Każda z zaproponowanych zmian, może wpłynąć na redukcję stosowania tym-

czasowego aresztowania. Przedstawione przepisy trudno uznać za rewolucyjne, zdaje się, 

że projektodawcy wyszli z założenia, że in abstracto obecna regulacja dotycząca tej tematyki 

jest dobra, a zły jest jedynie sposób interpretacji przepisów przez organy procesowe. Więk-

szość więc zmian stanowić będzie ograniczenie dotychczasowej błędnej praktyki poprzez 

wprowadzenie nowych rozwiązań pozbawiających możliwości wadliwej interpretacji. 

9. Zakończenie

Obecnie obowiązująca regulacja prawna dotycząca tymczasowego aresztowania jest bar-

dziej rozbudowana w porównaniu do wcześniejszych ustaw procesowych. Mimo to w dalszym 

ciągu nie jest to regulacja optymalna i ciągle istnieją problemy związane ze stosowaniem tego 

najdonioślejszego środka zapobiegawczego. Liczne przepisy o gwarancyjnym charakterze, na 

gruncie obowiązującej już 13 lat nowej procedury karnej, nie zapobiegły nadużywaniu stoso-

wania tymczasowego aresztowania. 

Problemy występujące przy stosowaniu tymczasowego aresztowania zostały zauważone 

również przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, która ma realny wpływ na kierunek 

zmian w  prawie. Wszystkie przepisy proponowane w  przygotowanym projekcie mają na 

celu ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania i uzdrowienie polskiej regulacji 

w tym zakresie. Zbyt naiwnym byłoby twierdzenie, że projekt rozwiąże wszystkie problemy 

dotyczące tej kwestii. Większość przepisów wydaje się wprowadzać jedynie kosmetyczne 

zmiany. Nie wprowadzono nowych środków zapobiegawczych, nie zmodyfikowano znacz-

nie przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania, nie wprowadzono bezwzględnych 

zakazów jego stosowania, nie określono również postulowanych czasami bezwzględnie 

maksymalnych okresów jego stosowania. Jednak gwarancyjny charakter zmian pozwala 

przypuszczać, że wraz z wejściem ich w życie zostanie ograniczona liczba oraz czas trwania 

tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie było, jest i będzie w najbliższym czasie najskuteczniejszym środ-

kiem zapobiegawczym. Dotychczasowe próby ograniczenia jego stosowania nie przynosiły 
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zamierzonych efektów. Żaden bowiem z pozostałych środków zapobiegawczych, nie stanowi 

dla niego realnej alternatywy. 

Z pomocą może przyjść rozwój techniki, który pozwoli w mniej inwazyjny sposób skutecz-

nie zabezpieczyć tok postępowania karnego. Powyższe uwagi pozwalają przypuszczać, że jesz-

cze przez długi czas tematyka tymczasowego aresztowania będzie stanowiła wyzwanie dla 

ustawodawcy. 




