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Wstęp
Prawo karne, będące zbiorem norm określających odpowiedzialność za
czyny zakazane przez przepisy prawa oraz regulujące zasady postępowania
w sprawie tej odpowiedzialności, jest jedną z najważniejszych gałęzi regulacji
prawnych1, dotyczy bowiem elementarnej z punktu widzenia społeczeństwa
problematyki konsekwencji popełnienia przestępstwa, a więc szczególnie dotkliwego naruszenia interesu prawnie chronionego. Ze względu na swoją doniosłość społeczną z jednej – oraz stopień ingerencji w sferę praw i wolności
obywatelskich z drugiej strony, należyte uregulowanie i stosowanie norm
prawnokarnych wymaga szczególnej rozwagi i ważenia sprzecznych niejednokrotnie racji. Mając to na uwadze, jak również zważywszy na powszechny
i uniwersalistyczny w założeniu charakter prawa karnego, nie dziwi raczej nikogo, że stanowi ono od najdawniejszych czasów sferę aktywności zarezerwowaną dla władzy publicznej, która, na mocy mniej lub bardziej sformalizowanej umowy społecznej, posiada monopol na stosowanie przymusu. Proces
karny jest w związku z tym szczególną płaszczyzną działania państwa, która
powinna pozwalać na maksymalnie skuteczną realizację wspomnianego celu
prawa karnego, jakim jest zapewnienie stanu odpowiadającego przyjętemu
w miejscu i czasie poczuciu sprawiedliwości, a jednocześnie gwarantować, by
w toku realizacji tego celu nie dochodziło do pomyłek i innych sytuacji godzących w wartości nadrzędne i skutkujących tragedią ludzką. Prawo karne danego
państwa lub społeczności jest przy tym swego rodzaju syntezą i odbiciem jego
elementarnych wartości oraz ideałów leżących u podstaw jego organizacji.
Dlatego właśnie lektura przepisów karnych, w tym norm karnoprocesowych,
1
Zaprezentowana tu definicja prawa karnego jest bardzo ogólna i obejmuje swym zakresem zarówno prawo karne w znaczeniu materialnym (a więc mówiące o tym, jakie czyny są zabronione oraz jaka kara grozi za ich popełnienie), jak również w znaczeniu procesowym (wówczas
przedmiotem regulacji jest przebieg procesu karnego, a więc ogółu czynności i procedur mających na celu wykrycie przestępstwa, ustalenie tożsamości jego sprawcy, osądzenie go oraz wykonanie ewentualnej kary). Niniejsza praca skupia się na drugim aspekcie i właśnie w tym znaczeniu używane będzie na kolejnych stronach pojęcie prawa karnego. W kwestii powyżej przytoczonych definicji patrz: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016, s. 19-21.
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jest szczególnie przydatna dla zrozumienia pryncypiów społecznych, niezależnie od epoki historycznej czy szerokości geograficznej.
Mówiąc zaś o odrębnościach w zakresie prawa karnego, nie sposób nie
odnieść się do przykładu państwa, które jest swoistym ewenementem. Arabia
Saudyjska jest od wielu lat przedmiotem doniesień medialnych i raportów organizacji międzynarodowych, a to za sprawą szczególnego modelu prawno-ustrojowego. Uznający Koran za podstawę wszelkich norm prawnych i rozstrzygnięć
sądowych, system ów budzi szczególne kontrowersje w kwestiach związanych
z wymiarem sprawiedliwości, zwłaszcza w odniesieniu do unikatowego w skali
świata zakresu penalizacji, jak i typu kar oraz sposobu ich wymierzania.
Powtarzające się kilka razu w roku doniesienia prasowe o publicznych egzekucjach i tyranii policji religijnej mogą tworzyć w odbiorcy przekonanie, iż państwo Saudów jest w istocie domeną tyranii prawnej i systemu penitencjarnego
właściwego raczej wyobrażeniom o średniowiecznych procesach inkwizycyjnych. Abstrahując w tym miejscu od ocen kompatybilności saudyjskiego systemu prawnego z przyjętymi za fundament nowoczesnych społeczeństw
zachodnich koncepcjami praw człowieka, należy stwierdzić, iż opisana powyżej
wizja nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Niemniej jednak bariera
językowa połączona z generalną trudnością uzyskiwania rzetelnych i aktualnych
informacji o saudyjskim systemie wymiaru sprawiedliwości sprzyja ugruntowaniu tego typu wyobrażeń, nie tylko wśród przeciętnego odbiorcy komunikatów
medialnych, ale także u osób związanych naukowo lub zawodowo z praktyką
wymiaru sprawiedliwości.
Mając na uwadze powyższe kwestie, praca ta ma, w zamyśle autora, dwa
zasadnicze cele. Po pierwsze stanowi próbę zwartego opisu modelu procedury
karnej Królestwa Arabii Saudyjskiej. W przeciwieństwie więc do doniesień
dziennikarskich, które w uproszczonej i, niejednokrotnie nacechowanej ideologicznie formie, przedstawiają saudyjską praktykę wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych, zawarte tu rozważania odnoszą się bezpośrednio do treści aktów prawnych obowiązujących w Królestwie. Po drugie zaś, przedstawiona
analiza może pomóc w rozwianiu często powtarzanego stereotypu o ,,dyktaturze duchownych” i przyczynić się do przedstawiania problematyki praktyki
stosowania prawa w Arabii Saudyjskiej, jeśli nawet wciąż w krytyczny, to jednak
przynajmniej rzetelny i poparty stosownymi odniesieniami sposób.
Niniejsza praca stanowi wieloaspektowe przedstawienie problematyki procesu karnego w Arabii Saudyjskiej w kontekście systemu polityczno-prawnego
tego państwa. Poszczególne jej część zostały poświęcone następującym zagadnieniom:
Rozdział pierwszy poświęcony został przedstawieniu generalnych informacji o systemie prawo-ustrojowym Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz doktry-
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nalnych podstawy instytucji funkcjonujących na gruncie przepisów saudyjskiego postępowania karnego. W pierwszej części ukazana została krótka historia powstania i rozwoju państwowości saudyjskiej, począwszy od jej kolebki
w XVIII wieku, aż po rządy panującego aktualnie króla Salmāna. Celem tej
części jest zaprezentowanie czytelnikowi podstaw ideologicznych oraz uwarunkowań historycznych, społecznych i politycznych, które zdefiniowały
kierunki rozwoju modelu władzy w Arabii Saudyjskiej. Część druga to opis systemu prawnego Królestwa w ujęciu politologicznym i prawoznawczym.
Szczególny nacisk położony został na przedstawienie źródeł obowiązującego
w państwie prawa oraz syntetyczne ukazanie struktury sądownictwa. Celem tej
części jest zwrócenie uwagi na aksjologiczne i prakseologiczne podstawy
wykładni prawa oraz praktyki jego stosowania w Arabii Saudyjskiej, które
znacznie odbiegają od modelu przyjętego na gruncie systemów prawnych
wywodzących się z tradycji rzymskiej.
W rozdziale drugim zaprezentowana została charakterystyka modelu procesu karnego w Arabii Saudyjskiej, funkcjonującego na gruncie obowiązujących
przepisów prawnych. Rozdział został podzielony na dwie części, które dotyczą
odpowiednio ogólnych informacji o regulacjach proceduralnych w kontekście
ich charakteru normatywnego i zakresu obowiązywania w relacji do przepisów
należących klasycznie do obszaru regulacji prawa muzułmańskiego, jak również
szczegółowych instytucji procesowych i ich roli dla biegu postępowania
karnego. Część pierwsza poświęcona została klasyfikacji źródeł prawa karnego
procesowego w Arabii Saudyjskiej, jak również próbie charakterystyki procesu
w oparciu o kryterium naczelnych zasad postępowania. W dalszej części
omówione zostały szczegółowo konkretne rozwiązania normatywne dotyczące
różnych aspektów biegu postępowania karnego. Systematyka ta, choć sztuczna
z punktu widzenia opracowań saudyjskich, a tym bardziej klasycznej nauki
prawa muzułmańskiego, ma na celu przybliżenie czytelnikowi zasad budowy
saudyjskich aktów prawa stanowionego w ogóle, oraz, w szczególności, struktury obowiązującego Kodeksu postępowania karnego i praktyki jego stosowania
w procedurze wymiaru sprawiedliwości.
Oprócz powyższych rozdziałów, na treść niniejszej pracy składają się
autorskie tłumaczenie saudyjskiego Kodeksu postępowania karnego oraz schemat
przebiegu procesu karnego w ujęciu modelowym.
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Uwagi metodologiczne
Ponieważ praca ta dotyczy analizy i opisu specyficznych instytucji
prawnych, jak również z uwagi na fakt, iż przedmiotowy temat nie doczekał się
w pełni satysfakcjonującego opracowania w źródłach naukowych, wykaz bibliografii obejmuje relatywnie niewiele pozycji. Jest to jednak podyktowane
przyjętą formułą prowadzonego badania opartego o analizę krytyczną źródeł,
których treść została następnie, w oparciu o wiedzę prawniczą autora, przedstawiona w formie wykładu przedmiotowego. Podstawowym materiałem
źródłowym były więc teksty aktów prawnych, pozyskanych, w aktualnym
brzmieniu, ze strony internetowej Biura Ekspertów działającego przy
saudyjskiej Radzie Ministrów (Hay’at al-¸ubarā’ bi-ma„lis al-wuzarā’)2. Cenne
okazały się także opracowania poświęcone poszczególnym aspektom
saudyjskiego procesu karnego, w tym zwłaszcza dwie niepublikowane dysertacje doktorskie, obronione na uniwersytetach brytyjskich. Dla opisania historii
rozwoju państwowości saudyjskiej nieocenione okazały się zwłaszcza dwie
publikacje: Islamic law and legal system – Studies of Saudi Arabia autorstwa Franka
Vogela oraz wydana pod redakcją Jana M. Otto książka Sharia and National Law.
W zakresie metody opisu instytucji prawa karnego procesowego, jak również
doboru terminologii i organizacji wykładu, głównym źródłem był podręcznik
akademicki Proces karny. Zarys sytemu, napisany przez Stanisława Waltosia
i Piotra Hofmańskiego, będących niekwestionowanymi autorytetami w zakresie
postępowania karnego.
Ponieważ niniejsza praca, leżąca na pograniczu nauk orientalistycznych
i prawnych, łączy w sobie metodologie stosowane przez te dyscypliny,
konieczne jest dostosowanie sposobu prowadzenia wywodu do wymogów formalnych i terminologicznych, stosowanych na gruncie obu dziedzin.
Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do aspektu prawniczego, który, z racji
specyfiki opisywanej materii, narzuca, dla uchwycenia charakteru przedmiotowych instytucji i zachowania niezbędnej precyzji wypowiedzi, konieczność posługiwania się ściśle określonym aparatem terminologicznym. Rodzi to
wszak istotne problemy na gruncie metodologii nauk prawnoporównawczych.
2
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Folders/ Jest to portal, który zawiera wyłącznie
wersje aktów prawnych w języku arabskim - to one stanowiły podstawę niniejszego opracowania.
Osoby nieznające języka arabskiego, a zainteresowane treściami omawianych przepisów mogą
niestety napotkać na problem braku ich dostępności w językach europejskich. Niektóre z nich są
wprawdzie publikowane na stronach internetowych saudyjskich placówek dyplomatycznych
w tłumaczeniu na język angielski (np. strona Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej
w Waszyngtonie – https://www.saudiembassy.net/laws), jednak nie zawsze są to aktualne
brzmienia regulacji.
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Jakkolwiek bowiem celem niniejszej pracy jest analiza i opis procesu karnego
w Arabii Saudyjskiej, to jednak oczywistym jest fakt, iż badający instytucje
prawne funkcjonujące w ramach obcych porządków prawnych, będzie odnosił
je, choćby przez samą konieczność właściwego nazwania, do analogicznych
konstrukcji znanych z systemu prawnego, w którym funkcjonuje on sam i jego
czytelnik. Powszechnie jednak występuje sytuacja, iż przedmiotowe instytucje
prawne są całkowicie nieznane w prawie kraju osoby prowadzącej badania, albo
też, mimo pozornych podobieństw konstrukcyjnych, różnią się jednak na
płaszczyźnie prakseologicznej lub funkcjonalnej. Problem ten nabiera szczególnej doniosłości w przypadku próby opisu regulacji prawa muzułmańskiego lub,
jak ma to miejsce w niniejszym opracowaniu, przepisów odnoszących się
wprost do tego prawa i pozostających z nim w zgodności aksjologicznej.
Odmienny charakter samej istoty prawa przekłada się bowiem na elementarne
różnice w obrębie podstawowych konstrukcji modelu systemu prawnego i jego
szczegółowych instytucji, co z kolei skutkuje znaczną trudnością ich opisu przy
użyciu dostępnego aparatu pojęciowego.
W celu umożliwienia czytelnikowi zaznajomionemu, w założeniu, z kulturą
prawną kontynentalnej Europy, pełnego zrozumienia specyfiki i praktycznej
doniosłości opisywanych w dalszych rozdziałach instytucji saudyjskiego procesu karnego, przytaczane będą niejednokrotnie przykłady odpowiadających im
konstrukcji funkcjonujących na gruncie polskiej ustawy proceduralnej.
Realizacji tego celu służyć mają także odwołania do rozważań teoretycznych
i definicji ukutych przez autorów należących do największych autorytetów
w dziedzinie polskiej nauki procesu karnego. Wymaga jednak przy tym
wyraźnego podkreślenia, iż rozprawa ta nie ma na celu porównania obu
porządków prawnych, a odniesienia do prawa polskiego służyć mają jedynie
uczynieniu wykładu przystępniejszym dla czytelnika, który, w przypadku kontaktu z pozbawionym kontekstu wywodem o prawie saudyjskim, mógłby
poczuć, uzasadniony zresztą, zamęt informacyjny. Uzupełnienie treści pracy
o przykłady właściwe polskiej procesualistyce mają także dodatkowy walor,
a mianowicie pozwalają, w zestawieniu z regulacjami prawa Arabii Saudyjskiej,
na lepsze wyeksponowanie specyfiki tych drugich, która objawia się niejednokrotnie w detalach nieoczywistych dla osób nie związanych profesjonalnie
z praktyką procesową. Taka konstrukcja wywodu może być przyczynkiem do
refleksji nad uniwersalnością pewnych zjawisk prawnych, choć należy uczciwie
przyznać, iż problematyka ta wykracza poza ramy pracy magisterskiej, toteż
aspekt ten, jakkolwiek ciekawy, został poruszony wyłącznie pobieżnie.
Przyjęcie tych założeń rodzi jednak dalsze komplikacje natury językowej.
Materia będąca przedmiotem poniższych analiz jest zawarta przede wszystkim
w aktach prawnych redagowanych w języku arabskim, przy użyciu składni, ter-
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minologii i konwencji znaczeniowych właściwych saudyjskiej nauce prawa, co
w połączeniu z pewnym brakiem konsekwencji w stosowaniu danych określeń,
nawet w obrębie tego samego dokumentu, prowadzić może do swoistej konfuzji. Pojawia się bowiem pytanie o to, w jaki sposób tłumaczyć pojęcia prawne
i jak pisać o nazywanych przez nie konstrukcjach. Możliwe są dwa rozwiązania.
Pierwsze z nich zakłada używanie terminologii właściwej dla opisywanego systemu prawnego, co wiąże się jednak z koniecznością każdorazowego dokładnego wskazywania na różnice funkcjonalne pomiędzy instytucją opisywaną oraz
tą, z którą wiąże się użyty termin. Alternatywą jest operowanie wyłącznie terminami obcymi, co jednak znacząco utrudnia odbiór tekstu przez osobę nieznającą
danego języka. W niniejszej pracy przyjęto zastosowano pierwszą z powyższych
metod, gdyż pozwala ona w lepszy sposób zobrazować specyfikę omawianych
zjawisk oraz wykazać ich wzajemne związki, także na płaszczyźnie językowej. Jej
zaletą jest również dużo większa przystępność tekstu dla czytelnika, który przez
odniesienie omawianych zjawisk do modelu znanego mu z jego własnego
otoczenia o wiele łatwiej zrozumie ich istotę i funkcje.
Autor ma przy tym świadomość, że omawiana w niniejszej pracy tematyka
wykracza poza zakres wiedzy tych, którzy na co dzień nie mają do czynienia
z praktyką procesu karnego, czy też prawa w ogóle. Mając na uwadze ten fakt,
opis większości instytucji prawnych rozpoczyna się od ich generalnej charakterystyki, co pozwala przybliżyć zasadniczy cel danego rozwiązania. Ze względu na obszerny zakres materii procesowej i jej systemowy charakter, przy lekturze poszczególnych ustępów pomocny może się okazać załączony schemat
przebiegu modelowego postępowania karnego w Arabii Saudyjskiej. Należy
jednak podkreślić, że praca ta nie ma charakteru podręcznika do nauki prawa
procesowego, a stanowi jedynie próbę syntetycznego przedstawienia wyjątkowego modelu proceduralnego, który funkcjonuje Królestwie.
Na zakończenie trzeba także nadmienić, że niniejsza praca ma charakter
naukowy i skupia się na opisie modelu postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Nie jest więc jej celem ocena słuszności przyjętych
rozwiązań, ani tym bardziej konfrontowanie ich z praktyką funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości w Arabii Saudyjskiej. Autor ma bowiem świadomość doniesień o występowaniu w tym państwie praktyk, które nie tylko
naruszają przepisy opisywanych aktów prawnych, ale także nierzadko stoją
w sprzeczności z elementarnymi standardami demokracji i praw człowieka. Jak
zostało jednak już powiedziane, niniejsze rozważania opisują model teoretyczny, pozostawiając kwestie monitorowania i oceny stopnia jego praktycznej
realizacji odpowiednim instytucjom rządowym i ponadnarodowym.

Ustrój i system prawny Królestwa Arabii Saudyjskiej
1. Wprowadzenie
Wprawdzie tematem niniejszej pracy jest model postępowania karnego
w Królestwie Arabii Saudyjskiej, to jednak po to, by mówić o szczegółowych
rozwiązaniach prawnych, w tym w szczególności prawa publicznego3, a do tej
właśnie gałęzi należy prawo karne, niezbędne jest posiadanie podstawowych
informacji o systemie ustrojowym, w obrębie którego to prawo funkcjonuje.
W przeciwnym razie znacząco utrudnione, a wręcz niemożliwe może się okazać
prawidłowe zrozumienie aksjologicznych podstaw przyjętych rozwiązań oraz
ich implikacji dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W przedmiotowym wypadku problem ten nabiera szczególnego wymiaru, tym bardziej
że Arabia Saudyjska ma unikatowy, nawet pośród krajów muzułmańskich, system ustrojowy. Dlatego właśnie rozdział pierwszy poświęcony został syntetycznemu opisowi modelu polityczno-prawnego Królestwa Arabii Saudyjskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki źródeł prawa i organizacji wymiaru
sprawiedliwości. Są to informacje pomocne dla prezentacji saudyjskiego procesu karnego.

2. System ustrojowy Królestwa Arabii Saudyjskiej
Choć tereny obecnej Arabii Saudyjskiej były zamieszkane już w czasach
starożytnych, to jednak do pojawienia się islamu nie rozwinął się na tych ziemiach zorganizowany, powszechny model państwowości4. Stosunki społeczne
3
Podział na prawo publiczne i prywatne, funkcjonujący na gruncie tradycji romanistycznej,
nie występuje oryginalnie w prawie muzułmańskim. Ponieważ jednak czytelnikiem niniejszych
rozważań jest w założeniu osoba funkcjonująca w ramach systemu prawa kontynentalnego, tego
rodzaju analogie terminologiczne wydają się być usprawiedliwione i przydatne dla maksymalnie
przystępnego wyłożenia przedmiotowych zagadnień.
4
Protopaństwa o ustroju monarchicznym, chociażby Królestwo Saby istniały w południowej części Półwyspu Arabskiego – tereny dzisiejszego Jemenu – jednak miały one znaczenia
wyłącznie w wymiarze lokalnym.
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oparte były bowiem na przynależności plemiennej, a większość ludności
zamieszkującej Półwysep Arabski wiodła koczowniczy tryb życia, trudniąc się
przede wszystkim pasterstwem i obsługą ruchu karawan na licznych szlakach
handlowych przecinających obszerne połacie tej pustynnej krainy. Model życia
osiadłego był ograniczony jedynie do dużych oaz i osiedli typu miejskiego
ulokowanych przeważnie na północy Półwyspu oraz w jego zachodniej części
– w Al-Hidżazie. Tam też znajdowała się Mekka – ważne centrum handlowe,
w którym mieściła się także Al-Ka‘ba, będąca najważniejszym na Półwyspie
sanktuarium politeistycznego kultu religijnego. Mekka to także kolebka islamu
– tu bowiem, około roku 570 urodził się prorok MuÉammad, założyciel i pierwszy przywódca wspólnoty religijnej, która w kolejnych latach rozrosła się
i rozprzestrzeniła na całym Półwyspie Arabskim, a także poza jego granicami,
tworząc podwaliny pod wielki, uniwersalistyczny organizm państwowy.

2.1 Historyczne podstawy nowoczesnej państwowości saudyjskiej
Jakkolwiek pierwszym ośrodkiem władzy państwa muzułmańskiego była
Medyna, to jednak już w roku 656 stolicą imperium został Damaszek, a następnie, po roku 750, Bagdad. Tym samym polityczne centrum świata islamu
ulokowało się z dala od jego historycznej kolebki – Al-Hidżazu, który, pomimo
obecności dwóch świętych miast, był jedynie destynacją peregrynacyjną, i nie
odgrywał żadnej ważniejszej roli w państwie rządzonym przez kalifów z kolejnych dynastii. Sytuacji tej nie zmienił nawet podbój turecki w szesnastym
wieku. Wprawdzie w jego wyniku zachodnia część Półwyspu Arabskiego
dostała się we władanie sułtanów osmańskich, a w większych miastach regionu,
takich jak Mekka, Medyna czy Dżudda stacjonowały garnizony wojska tureckiego, to jednak, z racji peryferyjnego położenia i niewielkiego znaczenia strategicznego, realna władza Stambułu była ograniczona, a faktyczne rządy sprawowali lokalni przywódcy klanowi. W tym samym czasie Nadżd – wschodnia
część Półwyspu, będąca w istocie, niczym w czasach MuÉammada, pustynną
krainą z nielicznymi tylko osiedlami ludzkimi rządzonymi przez plemiennych
wodzów, pozostawała, jako nieprzystępna do życia i zapóźniona cywilizacyjnie,
poza sferą ambicji politycznych Imperium Osmańskiego5. Tym bardziej
Wysoka Porta próbowała wprawdzie podporządkować sobie obszary położone bezpośrednio nad Zatoką Perską, jednak starania te okazały się mało efektywne, a to ze względu na
położenie geograficzne i związanie z tym trudności logistyczne w sprawowaniu faktycznej władzy na tych terenach. Z podobnych przyczyn także w późniejszym okresie imperia kolonialne, na
czele z Wielką Brytanią, decydowały się raczej na zawieranie sojuszy z lokalnymi szejkanatami
i utrzymywanie lokalnych rodów u władzy w zamian za możliwość spokojnej żeglugi po okolicz5
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ciekawym wydaje się więc fakt, iż współczesne państwo saudyjskie sięga swymi
korzeniami właśnie do tego miejsca.
Przyjmuje się, iż twórcą organizmu politycznego, będącego zalążkiem
dzisiejszego Królestwa Arabii Saudyjskiej i panującej w nim dynastii Saudów
był MuÉammad Ibn Su‘ūd (zm. 1765), władca osady Ad-Dir‘iyya położonej na
północ od dzisiejszej stolicy państwa – Rijadu. Przełomowym momentem był
rok 1744, kiedy to Ibn Su‘ūd zawarł sojusz z purytańskim ugrupowaniem
religijnym pod przewodnictwem teologa i prawnika muzułmańskiego
MuÉammada Ibn ‘Abd al-Wahhāba (ur. 1703, zm. 1793). Celem, który
przyświecał im obu, było utworzenie państwa opartego w całości na zasadach
prawa muzułmańskiego, które w sposób pełny wciela w życie nakazy religijne.
Ibn ‘Abd al-Wahhāb, będący doradcą Ibn Su‘ūda oraz duchowym i ideologicznym strategiem w rządzonym przezeń państwie, czerpał w swoich postulatach z tradycji salafickiej, która zakłada powrót do korzeni islamu i praktykowanie go w ,,czystej” formie, w jakiej funkcjonował on w czasach pierwszych muzułmanów. Podkreślając bezwzględnie monoteistyczny charakter islamu i absolutny prymat prawa koranicznego, surowo sprzeciwiał się wszelkim
,,innowacjom’’, które miały jakoby skazić oryginalną doskonałość bożego
objawienia. Surowo potępiał także szyizm i wszystkie formy nieortodoksyjnych
praktyk kultowych, na czele z przypisywaniem szczególnego znaczenia miejscom pochówku znaczących osobistości i autorytetów religijnych6. W swojej
doktrynie polityczno-religijnej Ibn ‘Abd al-Wahhāb odwoływał się do poglądów
AÉmada Ibn °anbala – żyjącego na przełomie ósmego i dziewiątego wieku
teologa i prawnika, założyciela jednej z klasycznych sunnickich szkół prawa
muzułmańskiego, nazwanej od jego imienia hanbalicką, oraz prominentnego
przedstawiciela tejże szkoły – AÉmada Ibn Taymiyyi (ur. 1263, zm. 1328).
Hanbalici wyróżniali się spośród prawników muzułmańskich surowością
przestrzegania nakazów religijnych oraz przywiązaniem do Koranu i Sunny
jako podstawowych źródeł prawa7. Doktryna hanbalicka w interpretacji Ibn
Taymiyyi kładzie także duży nacisk na potrzebę ścisłej współpracy między
władcami, których legitymacja wynikać ma jedynie z pobożności i przestrzegania zasad prawa muzułmańskiego, a uczonymi muzułmańskimi (‘ālimami),
których obowiązkiem jest doradzanie panującym dla pełnej realizacji nakazów
bożych8. Sojusz zawarty między Ibn Su‘ūdem a Ibn ‘Abd al-Wahhābem okazał
nych akwenach. Z tego powodu geneza współczesnych państw takich jak Katar, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, czy nawet Kuwejt różni się znacząco od Arabii Saudyjskiej.
6
F.E. Vogel, Islamic law and legal system – Studies of Saudi Arabia, Leiden 2000, s. XVI.
7
W przeciwieństwie do innych szkół prawa muzułmańskiego, konsensualne uznanie oraz
analogia jako źródła norm prawnych, mają dla hanbalitów znaczenie marginalne.
8
F.E. Vogel, op. cit., s. 202-204.
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się więc wyjątkowo korzystny dla obu stron, dając pierwszemu z nich religijne
uprawomocnienie sprawowanych rządów, zaś drugiemu – ochronę i wpływ na
politykę państwa. To wyjątkowe przymierze tronu i ambony okazało się być nad
wyraz trwałe, albowiem po dziś dzień religia i władza państwowa są w Arabii
Saudyjskiej nierozerwalnie powiązane, zaś islam w interpretacji wahhabickiej
stanowi podstawę ustroju i systemu prawnego Królestwa.
Wspierany przez fanatycznych zwolenników myśli Ibn ‘Abd al-Wahhāba,
MuÉammad Ibn Su‘ūd rozpoczął podbój Nadżdu pod hasłem budowy prawowiernego państwa muzułmańskiego. Po śmierci władcy dzieło to kontynuowali jego potomkowie, którzy rozszerzyli władzę rodu Saudów na znaczne
obszary Półwyspu Arabskiego, by wreszcie w roku 1803 pokonać siły szarifa
Mekki i podbić Al-Hidżaz. Wraz z nowymi władcami wprowadzono funkcjonujący na wschodzie (nadżdyjski) system administracji i sądownictwa, w którym
sprawy rozpatrywane były przez pojedynczego sędziego mianowanego bezpośrednio przez władcę w Ad-Dir‘iyyi, który był także jedyną instancją
odwoławczą.
Ekspansywne poczynania Saudów nie uszły jednak uwadze Stambułu.
W 1811 roku, na polecenie sułtana MaÉmūda II, wyruszyła ekspedycja
wojskowa pod dowództwem Ibrāhīma Paszy, syna ówczesnego rządcy Egiptu
MuÉammada ‘Alego, której celem było odbicie świętych miast islamu z rąk
najeźdźców z Nadżdu. Egipska armia nie poprzestała jednak na przywróceniu
władzy osmańskiej w Hidżazie i po dwuletnim oblężeniu zdobyła Ad-Dir‘iyyę.
Okupacja ta nie trwała jednak długo, gdyż już w 1824 roku Turkī Ibn ‘Abd
Allāh – wnuk założyciela dynastii Saudów – odzyskał władzę na wschodnich
ziemiach Półwyspu i założył nową stolicę – Rijad. Niestety, kolejni władcy nie
potrafili poradzić sobie z rosnącymi ambicjami przywódców plemiennych,
przez co po śmierci następcy Turkiego Ibn ‘Abd Allāha – Fay^ala w roku 1865
region ogarnęła wojna domowa. Stan ten utrzymywał się aż do początków XX
wieku, kiedy to ‘Abd al-‘Azīz Āl Su‘ūd, pokonawszy swojego głównego rywala
– klan Āl Rašīd – objął władzę w Rijadzie i rozpoczął konsolidację władzy
w rękach dynastii saudyjskiej. Podbiwszy Nadżd kontynuował ekspansję na
zachód, by wreszcie w roku 1925 objąć władztwo nad całym Al-Hidżazem,
dając tym samym początek współczesnemu Królestwu Arabii Saudyjskiej.

2.2 Królestwo Arabii Saudyjskiej
Koniec pierwszej wojny światowej i upadek Imperium Osmańskiego
przyniosły gwałtowne przemiany w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym coraz
szersze wpływy państw europejskich – Wielkiej Brytanii i Francji. ‘Abd al-‘Azīz
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Āl Su‘ūd musiał jednak sprostać innym wyzwaniom. Podstawowym problemem
okazało się bowiem połączenie, w ramach jednego organizmu państwowego,
dwóch skrajnie odmiennych regionów – ultrakonserwatywnego Nadżdu
i bardziej kosmopolitycznego Al-Hidżazu. Konieczne okazało się także przekonanie świata islamu, że nowa władza nie zagrozi możliwości odbywania pielgrzymek do świętych miast islamu – Mekki i Medyny9. W celu potwierdzenia
legitymacji dla swojej władzy i zjednania przychylności mieszkańców nowo
podbitych terenów ‘Abd al-‘Azīz Āl Su‘ūd przyjął w 1926 roku tytuł króla AlHidżazu10 i ogłosił, że wszystkie szkoły prawa będą się cieszyć równym
uznaniem. W tym samym roku wydał także dekret regulujący podstawowe
kwestie organizacji systemu władzy, zwany niekiedy ,,Konstytucją Królestwa
Al-Hidżazu”. W myśl postanowień tego aktu Al-Hidżaz miał być państwem
muzułmańskim rządzonym w oparciu o zasadę konsultacji11. Dekret tworzył też
podstawy do utworzenia nowatorskiego, w tamtejszych realiach, systemu przedstawicielskiego w postaci dwóch ciał kolegialnych – Rady Konsultacyjnej
(Ma„lis aš-šūrā) i Rady Przedstawicieli (Ma„lis al-wukalā’), które miały udział
w prowadzeniu polityki kraju12. Oprócz tego Rada Konsultacyjna otrzymała
zadanie opracowania nowego modelu organizacji systemu wymiaru sprawiedliwości. Dotychczasowy system sądownictwa w Al-Hidżazie był bowiem zbudowany na podstawie modelu osmańskiego13. W systemie tym wyroki sądowe
wydawane były przez składy orzekające, złożone z głównego sędziego, należącego do szkoły hanafickiej, oraz trzech sędziów-asystentów, reprezentujących
pozostałe klasyczne szkoły sunnickie w prawie muzułmańskim. Dużą rolę
odgrywały też akty prawa stanowionego przez władców, co wzbudzało
szczególny opór ze strony bardziej konserwatywnych jurystów, postulujących
wyłączność prawa koranicznego i konieczność natychmiastowego oczyszczenia
prawa w Al-Hidżazie z wpływów osmańskich14.
Nowy system sądownictwa został wprowadzony dekretem królewskim
w roku 1927. Przewidywał on nowoczesne, jak na ówczesne standardy,
F.E. Vogel, op. cit., s. 281-282
Dodając go do noszonego uprzednio tytułu sułtana Nadżdu.
11
Zasady konsultacji i jej miejsce w systemie politycznym Arabii Saudyjskiej zostaną szerzej
omówione w dalszej części niniejszego rozdziału.
12
A.H. Al-Fahad, Ornamental Constitutionalism: The Saudi Basic Law of Governance [w:] ,,Yale
Journal of International Law”, vol. 30, 2005, s. 379-380.
13
W Imperium Osmańskim szkoła hanaficka miała status oficjalnej, państwowej drogi
wykładni przepisów prawa muzułmańskiego.
14
Podczas konferencji zorganizowanej w Mekce w 1927 roku grupa prawników przeciwnych stosowaniu prawa w modelu osmańskim wydała nawet fatwę mówiącą o rzekomej bezprawności takiego postępowania. ‘Abd al-‘Azīz Āl Su‘ūd utrzymał jednak w mocy zastany stan prawny, polecając procedowanie według dotychczasowych reguł, aż do utworzenia nowego systemu
organizacji sądownictwa.
9
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rozwiązania, takie jak rozpatrywanie sprawy przez wieloosobowe składy
orzekające, czy utworzenie sądów drugiej instancji.15 Al-Hidżaz był przy tym,
w zamyśle ‘Abd al-‘Azīza, swego rodzaju laboratorium, w którym testowane
byłyby rozmaite rozwiązania prawno-ustrojowe, przed ich wprowadzeniem
w Nadżdzie - konserwatywnym, przywiązanym do wizji państwa ukutej jeszcze
przez MuÉammada Ibn ‘Abd al-Wahhāba, a co za tym idzie, dużo bardziej
opornym przed jakimikolwiek próbami reform. System wymiaru sprawiedliwości w Nadżdzie zakładał w tym czasie tradycyjny model oparty o współpracy sędziego i miejscowego rządcy reprezentującego władcę, który pełnił przy
tym rolę arbitra. Sprawy sporne były w pierwszej kolejności przedstawiane
rządcy celem ich rozwiązania na drodze polubownej, sędzia zaś angażowany był
dopiero, gdy nie udało się rozwiązać problemu konsensualnie. Wyrok wydawany był zawsze jednoosobowo i miał zazwyczaj moc ostateczną, z ograniczoną możliwością zaskarżenia do rządcy, który także czuwał nad wykonywaniem zasądzonych wyroków. Ze względu na niechęć miejscowych prawników, odrębny system wymiaru sprawiedliwości utrzymał się w Nadżdzie aż
do końca lat 50-tych, kiedy został ostatecznie wyparty przez nowoczesny system hidżazyjski.16
Jednocześnie z reformą systemu wymiaru sprawiedliwości król podjął
starania na rzecz unifikacji samej wykładni prawa na całym obszarze swojego
władztwa. W tym celu nakazał sędziom z Al-Hidżazu stosowanie doktryny hanbalickiej, z możliwością posiłkowego sięgania do dorobku innych szkół jedynie
wtedy, gdy wykładnia hanbalicka nie daje odpowiedzi na zaistniały problem
prawny17.
Polityczna unifikacja Nadżdu i Al-Hidżazu nastąpiła w roku 1932, kiedy to
‘Abd al-‘Azīz Āl Su’ūd proklamował powstanie Królestwa Arabii Saudyjskiej.
Należy jednak pamiętać, iż pomimo reform administracji i licznych prób modernizacji systemu prawno-ustrojowego, u podstaw nowego państwa leżała, sięgająca osiemnastego wieku, zasada podziału kompetencji, która przyznawała
królowi i jego klanowi władzę polityczną i ekonomiczną, pozostawiając przy
tym w rękach uczonych muzułmańskich uprawnienia w zakresie edukacji oraz
wykładni i stosowania prawa.
Przełomowym momentem w dziejach Arabii Saudyjskiej było odkrycie
złóż ropy naftowej pod koniec lat 30-tych XX wieku. Sprzedaż surowca dała
temu, do tej pory ubogiemu państwu, stabilne źródło dochodów, które mogły
zostać przeznaczone na stopniową modernizację zapóźnionego w wielu aspekF.E. Vogel, op. cit., s. 88-89.
Ibid., s. 88.
17
J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford 1982, s. 87.
15
16
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tach kraju. Wraz z rozwojem gospodarczym przyszły kolejne reformy administracji i próby dostosowania systemu prawnego do wyzwań zmieniającego się
świata. Na miesiąc przed śmiercią król ‘Abd al-‘Azīz Āl Su‘ūd zarządził
powołanie Rady Ministrów – zupełnie nowej dla saudyjskiego systemu politycznego instytucji, będącej kolektywnym organem władzy wykonawczej.
Wprawdzie inauguracja prac Rady opóźniła się, w wyniku nieudolnego sprawowania władzy przez kolejnego króla – Su‘ūda, aż do 1958 roku, to jednak
ostatecznie rozpoczęła swą działalność jako ciało odpowiedzialne za prowadzenie krajowej polityki wewnętrznej, zagranicznej oraz czuwanie nad ogółem
spraw publicznych. Dokończona została także ostatecznie ogólnokrajowa
reforma sądownictwa, w wyniku czego model hidżaski został wprowadzony na
terytorium całego państwa. W 1955 roku powstała także kolejna ważna instytucja – Trybunał Skargowy (Dīwān al-ma²ālim), pełniący funkcję sądu administracyjnego, który przejął tym tradycyjną kompetencję władcy do rozpatrywania
zażaleń poddanych na działanie organów administracji18.
Wraz ze wstąpieniem na tron króla Fay^ala, który w 1964 roku, w wyniku
wewnątrzdynastycznych ustaleń, zajął miejsce swojego brata, reformy nabrały
jeszcze większego rozpędu, dotykając także system wymiaru sprawiedliwości.
W latach 1970-1975 przeprowadzono rozbudowę sieci sądów oraz utworzono,
w miejsce funkcjonującego dotychczas Zarządu Sądownictwa, nowe instytucje
centralne – Najwyższą Radę Sądownictwa (Al-Ma„lis al-A‘lā li-l-QaÂā’), sprawującą nadzór nad linią orzeczniczą sądów oraz będącą najwyższą instancją
odwoławczą, jak również Radę Najwyższych Uczonych Muzułmańskich
(Ma„lis Hay’at Kubār al-’Ulamā’), do której kompetencji należeć miało doradzanie królowi i ministrom w kwestiach stanowienia nowego prawa oraz
wydawanie opinii prawnych (fatw) w najważniejszych sprawach. Najistotniejszą
reformą było jednak utworzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które objęło
administracyjny nadzór nad funkcjonowaniem sądów w państwie19.
Zapoczątkowane przez króla Fay^ala reformy dotykały również kwestii
społecznych, takich jak edukacja i kwestie obyczajowe, które jednak budziły
zdecydowany opór w środowisku konserwatywnych uczonych muzułmańskich.
Część z proponowanych zmian, w tym między innymi wprowadzenie powszechnego obowiązku szkolnego dla dziewcząt udało się przeprowadzić
jedynie kosztem ustępstw na rzecz ‘ālimów, którzy umocnili dzięki temu swoją
pozycję jako władnych do czuwania nad moralnością publiczną i przestrze18
Trybunał Skargowy działał w tej formie do 1964 roku. Jego restytucja, z dużo szerszymi
i ciągle poszerzanymi kompetencjami, nastąpiła jednak w roku 1982. Od tego czasu Trybunał
pozostaje ważnym elementem saudyjskiego systemu politycznego.
19
F.E. Vogel, op. cit., s. 92-93, 108.
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ganiem przez obywateli nakazów religijnych20. Zarówno król Fay^al, jak i jego
następcy – ºālid i Fahd, podejmowali intensywne wysiłki na rzecz utrwalenia
obrazu Królestwa jako lidera światowego islamu. W tym celu przeznaczono
miliardy dolarów na budowę meczetów i centrów kultury oraz propagowanie
doktryny wahhabizmu na całym świecie. Sam król Fahd przybrał jako oficjalny
tytuł monarszy przydomek Strażnika Dwóch Świętych Meczetów (ḫādim alÉaramayn aš-šarīfayn).
Schyłek XX wieku to kolejny burzliwy okres w dziejach Arabii Saudyjskiej,
począwszy od kontrowersji związanych ze zgodą na stacjonowanie wojsk
międzynarodowej koalicji w ramach operacji „Pustynna Burza”, poprzez
spadek koniunktury na światowym rynku ropy, aż po rosnące niezadowolenie
części społeczeństwa domagającego się szerszego zakresu swobód politycznych
i obywatelskich21. W odpowiedzi na coraz większą potrzebę reform
wewnętrznych król Fahd wydał w roku 1992 pakiet dekretów wprowadzających
znaczące zmiany w administracji, w tym unikatowy jak na saudyjskie standardy,
akt prawny – Zasadniczą ustawę rządową, która wraz z Prawem o Radzie
Konsultacyjnej oraz Prawem o Prowincjach, tworzą pierwsze w historii tego kraju
skodyfikowane ramy prawne dla działalności organów władzy publicznej22.
Pomimo podjętych starań na rzecz modernizacji kraju Arabia Saudyjska
wkroczyła w nowe tysiąclecie z licznymi problemami społecznymi. Do rosnącej
skali napięć wewnętrznych, spowodowanych oporem środowisk konserwatywnych i radykalnych wobec reform ingerujących w tradycyjny model organizacji władzy, rządzący musieli stawić czoło wzrastającemu zadłużeniu, recesji
gospodarczej i gwałtownemu przyrostowi naturalnemu. Dotychczasowe
dochody ze sprzedaży ropy naftowej nie były już w stanie pokryć rozbuJ.M. Otto, Sharia and National Law, Kair 2010, s. 149-150.
Na przykład w roku 1990 grupa intelektualistów, dziennikarzy i ludzi biznesu wystosowała oficjalną petycję, w której poruszyli kwestię braku wolności słowa, równości płci i partycypacji politycznej. Należy jednak nadmienić, że w tym samym czasie nasilały się także głosy z drugiej strony, potępiające postępującą westernizację społeczeństwa i wzywające do zwiększenia roli
uczonych muzułmańskich w zarządzaniu państwem oraz oskarżające dynastię panującą o tolerowanie korupcji i niedostateczne przestrzeganie prawa religijnego.
22
Wbrew pierwotnym oczekiwaniom niektórych zagranicznych komentatorów, wymienione akty prawne nie wprowadziły rewolucyjnych reform ustrojowych, a już tym bardziej nie sprawiały, że Arabia Saudyjska zbliży się do modelu demokracji w stylu zachodnim. Nie taki jednak
był ich cel, o czym wprost powiedział sam król Fahd, który stwierdził, iż demokracja przedstawicielska nie jest w Królestwie systemem potrzebnym ani pożądanym, gdyż ma ono swój własny
system władzy oparty na zasadach religii muzułmańskiej. Wspomniany pakiet regulacji utrzymał
w mocy dotychczasowy model ustrojowy, jednak za sprawą użycia takich terminów jak podział
władzy, czy też przez wyraźne określenie kompetencji poszczególnych organów, ograniczył
samowolę i arbitralność rozstrzygnięć oraz zapewnił obywatelom możliwość dochodzenia swoich praw.
20
21
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dowanych wydatków socjalnych, a bezrobocie i powiększający się podział
społeczeństwa na bogatych i biednych stał się katalizatorem kolejnych wystąpień i demonstracji, których uczestnicy domagali się bardziej postępowych
reform politycznych i prawnych. Coraz częściej wykorzystywana była także,
wprowadzona przez przepis art. 43 Zasadniczej ustawy rządowej, instytucja
złożenia bezpośredniej petycji do króla. I tak na przykład w styczniu 2003 roku
duża grupa członków saudyjskich elit politycznych i kulturalnych przedłożyła
księciu ‘Abd Allāhowi23 dokument, w którym postulowano potrzebę budowy
nowoczesnego i niezawisłego systemu wymiaru sprawiedliwości, zagwarantowania równych praw obywatelskich kobietom oraz wprowadzenia wyborów
powszechnych do organów przedstawicielskich na szczeblu centralnym24. Żądania te zostały do pewnego stopnia spełnione poprzez wprowadzenie częściowych wyborów do władz lokalnych25.
Po wstąpieniu na tron w sierpniu 2005 roku, król ‘Abd Allāh zintensyfikował starania na rzecz unowocześnienia państwa i utwierdził swój obraz jako
zwolennika postępowego podejścia do organizacji systemu prawnego. Jeszcze
w roku 2000 rząd przyjął projekt wprowadzenia Kodeksu postępowania przed sądami prawa muzułmańskiego, będący pierwszym w historii Arabii Saudyjskiej uniwersalnym i powszechnym aktem prawa procesowego, regulującym procedury
rozpatrywania spraw przez wszystkie sądy w Królestwie. W kolejnych latach
regulacje te uzupełniono o Kodeks postępowania karnego, zawierający przepisy
szczególne do zastosowania w sprawach o przestępstwa. Wraz z przystąpieniem
do Światowej Organizacji Handlu Arabia Saudyjska zobowiązała się do dostosowania systemu sądownictwa do standardów wymaganych przez
społeczność międzynarodową. W tym celu w 2007 roku król wydał dwa kluczowe dekrety promulgujące nowe Prawo o judykatywie oraz Prawo o Trybunale
Skargowym uzupełnione następnie o szereg przepisów wykonawczych, które
stopniowo wprowadzane w życie, tworzą ramy dla funkcjonowania nowoczesnego systemu prawnego.
Król ‘Abd Allāh zmarł w roku 2015, pozostawiając rozpoczęte na szeroką
skalę reformy prawne i społeczne. Kierunek przemian jest obecnie kontyn23
W związku z pogarszającym się od połowy lat 90-tych stanem zdrowia panującego
monarchy – króla Fahda, faktyczne zarządzanie sprawami państwa spoczywało w rękach następcy tronu – księcia ‘Abd Allāha, który ostatecznie objął tron po śmierci brata w 2005 roku.
24
A.H. Al-Fahad, op. cit., s. 392-393.
25
Pierwsze wybory do rad miejskich odbyły się w 2005 i zakładały wybór połowy członków w wyborach powszechnych, podczas gdy druga połowa miała być, na wzór dotychczasowy,
mianowana przez rząd centralny. Większość wybranych przedstawicieli stanowili kandydaci konserwatywni popierani przez uczonych muzułmańskich, którzy także podjęli aktywną kampanię na
rzecz uniemożliwienia udziału kobiet w wyborach.
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uowany przez panującego króla Salmāna i sprawującego coraz szerszą faktyczną władzę księcia MuÉammada. Pomimo jednak podejmowanych kroków na
rzecz wprowadzenia rządów prawa, Królestwo Arabii Saudyjskiej wciąż jest
krytykowane przez międzynarodowe organizacje ochrony praw człowieka,
które oskarżają reżim Saudów o naruszanie podstawowych swobód obywatelskich i politycznych, dyskryminację grup mniejszościowych, brak dostatecznych
standardów procesowych i wykorzystywanie systemu wymiaru sprawiedliwości
do zwalczania ruchów opozycyjnych.

3 System prawny Królestwa Arabii Saudyjskiej
3.1 Źródła prawa
Zgodnie z treścią art. 1 Zasadniczej ustawy rządowej Królestwo Arabii
Saudyjskiej jest państwem muzułmańskim, w którym Koran i Sunna pełnią rolę
konstytucji. Oznacza to, iż system prawny państwa i funkcjonowanie jego
organów poddane są całkowicie muzułmańskim nakazom i normom religijnym. Przyjęcie takiego założenia sprawia także, że postrzeganie charakteru i roli
prawa jako takich, w realiach saudyjskich znacząco odbiega od modelu
opartego na prawie stanowionym przez władze państwowe. Z racji świętego
charakteru Koranu, będącego, zgodnie z dogmatyką islamu, słowem samego
Boga, nie może być mowy o jakichkolwiek próbach jego zmieniania czy modyfikowania, gdyż oznaczałoby to próbę podważania objawienia. Podobnie
sprawa ma się z Sunną, będącą zbiorem opowieści o życiu i praktyce wykładni
prawa przez Proroka MuÉammada, uważanego za nieomylnego w sprawach
religijnych. Tym samym uświęcona przez stulecia naśladownictwa tradycja
również nie może podlegać jakiejkolwiek kontestacji. Wyznaniowy charakter
ustroju państwa sprawia zarazem, iż niemożliwe staje się rozdzielenie sfer prawa
i religii, a tym samym funkcja prowadzenia wykładni przepisów i ich stosowania spoczywa w rękach uczonych muzułmańskich, którzy jako uprawnieni
interpretatorzy wydają opinie prawne oraz rozstrzygają spory. Należy przy tym
pamiętać, iż oprócz tekstu Koranu, prawo muzułmańskie nie jest w żaden inny
sposób skodyfikowane, zaś same przepisy zawarte świętej księdze, poza przypadkami kazuistyki charakterystycznej dla przednowoczesnych systemów
prawnych, cechuje duży stopień ogólności. Nawet zbiory hadisów, czyli
opowieści o życiu i działalności Proroka, jakkolwiek liczne, nie dają zawsze jasnej odpowiedzi na pojawiające się w praktyce życia społecznego problemy
prawne. Wykładnia prawa i wymiar sprawiedliwości polega więc na próbie subsumpcji zaistniałego stanu faktycznego do generalnych norm prawnych przy
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zastosowaniu narzędzi interpretacyjnych wypracowanych przez uznane autorytety hanbalickiej szkoły prawa.
Prawo muzułmańskie w swej podstawowej formie pochodzi z VII wieku,
toteż nawet mimo zastosowania wysublimowanych reguł interpretacji i wykładni, nie może dać odpowiedzi w kwestiach związanych ze współczesnymi
zjawiskami społecznymi. Pomimo więc stosowanego często uproszczenia
mówiącego, iż w Arabii Saudyjskiej obowiązuje wyłącznie prawo muzułmańskie, to jednak znaczną rolę w systemie prawnym tego państwa odgrywa
także prawo stanowione przez władcę i regulujące kwestie, co do których prawo
muzułmańskie nie zawiera stosownych unormowań. Kompetencję tą wywodzi
się tradycyjnie z doktryny polityczno-prawnej samego Ibn Taymiyyi, który,
pomimo surowego przywiązania do idei nadrzędności prawa religijnego,
dostrzegał także konieczność stanowienia prawa na potrzeby prowadzenia polityki i zarządzania państwem26, przy czym koniecznym warunkiem uznania tak
przyjętych regulacji jest to, by stanowiły one jedynie uzupełnienie i doprecyzowanie regulacji koranicznych, nie będąc przy tym w żaden sposób sprzeczne
z regułami szari’atu27. Doktryna hanbalicka podkreśla jednak wyraźnie, iż nawet
w tym przypadku nie można mówić o prawodawstwie czy stanowieniu prawa,
tak jak jest ono rozumiane w systemach opartych o ,,prawo ziemskie”, a jedynie
o kompetencjach regulacyjnych, gdyż prawodawcą wciąż pozostaję wyłącznie
Bóg, zaś władca wydający akty prawne dokonuje jedynie dostosowania objawionego prawa do realiów czasów i miejsca. Nad zachowaniem rzeczonej zgodności czuwać więc muszą uczeni muzułmańscy, którzy opiniują każdorazowo projekty regulacji. Do nazwania samych aktów wydawanych przez monarchę używa
się określeń rozkaz (marsūm) lub uregulowanie/kodeks (ni²ām), dla podkreślenia
odmienności tych form od prawa stanowionego w formie ustawy opracowywanej dowolnie przez uprawniony podmiot (qānūn), będącego, zdaniem
uczonych muzułmańskich, koncepcją obcą prawu muzułmańskiemu. Jak
zostało już wspomniane, wyłączne prawo do wydawania tych aktów normatywnych należy w Arabii Saudyjskiej do króla. Sama treść przepisów jest jednak
opracowywana we właściwych ministerstwach, zaś projekt regulacji wymaga
przyjęcia przez Radę Ministrów28. Istotne znaczenie w procesie ,,stanowienia
prawa” ma także Rada Konsultacyjna, która pełni funkcje doradcze wobec
króla i Rady Ministrów29. W jej skład wchodzi 150 członków, w tym obowiązkowo co najmniej 30 kobiet, mianowanych przez króla spośród osób wyróżnia26
Używa się tu określenia polityka praworządna (siyāsa šar‘iyya), a więc prowadzona przy
zachowaniu wierności zasadom prawa muzułmańskiego.
27
J.M. Otto, op. cit., s. 146.
28
Art. 67 Zasadniczej ustawy rządowej.
29
Art. 15 Prawa o Radzie Konsultacyjnej.
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jących się wiedzą i doświadczeniem w różnych dziedzinach.30 Praktyka pokazuje, iż deputowanymi zostają przede wszystkim przedstawiciele nauki oraz
uznani specjaliści i autorytety w takich dyscyplinach jak ekonomia, nauki techniczne, medycyna czy nauki prawne. Jakkolwiek więc opinie Rady nie mają dla
władcy charakteru wiążącego, to jednak bardzo rzadko zdarza się, by król nie
zastosował się do jej rekomendacji.
W saudyjskiej praktyce życia społecznego istotne miejsce należy także do
prawa zwyczajowego wywodzącego się z tradycji życia plemiennego, zwłaszcza
w sferach relacji prawa prywatnego.

3.2 Organizacja systemu wymiaru sprawiedliwości
Art. 44 Zasadniczej ustawy rządowej przewiduje istnienie trzech rodzajów
władzy publicznej, z których jedną jest władza sądownicza. Jakkolwiek jednak
system ten odbiega od przyjętego w kręgu kultury prawnej krajów Zachodu
monteskiuszowskiego systemu trójpodziału władzy , to jednak kolejne przepisy
tego, jak i innych aktów prawnych wskazują, iż władza sądownicza cieszy się
w Arabii Saudyjskiej dużą autonomią. W myśl bowiem art. 46 tejże regulacji,
judykatywa pozostaje autonomicznym rodzajem władzy państwowej, a sędziowie, wykonując powierzone im zadania, podlegają jedynie prawu muzułmańskiemu. Zasada ta została także powtórzona w treści art. 1 Prawa
o judykatywie.
Zasadnicza ustawa rządowa przewiduje istnienie dwóch głównych pionów
sądownictwa – powszechnego, wykonywanego przez sądy prawa muzułmańskiego, oraz administracyjnego, wykonywanego przez wyspecjalizowany
Trybunał Skargowy. Szczegółowe zasady funkcjonowania obu gałęzi regulowane są przez przepisy, zawarte w dedykowanych aktach prawnych promulgowanych przez króla.
Sądy powszechne posiadają ogólną kompetencję do rozpatrywania wszystkich spraw, które nie zostały zastrzeżone dla właściwości Trybunału
Skargowego32. Zreformowane Prawo o judykatywie z roku 2007 przewiduje istnienie trzech szczebli sądów powszechnych33. Są to odpowiednio:
Art. 3 Prawa o Radzie Konsultacyjnej.
Oprócz wspomnianej już wcześniej kwestii nieistnienia jako takiej władzy ustawodawczej,
a jedynie unikatowej w swej konstrukcji władzy regulacyjnej, zwraca uwagę także fakt, iż w myśl
cytowanego przepisu ostateczną instancją odwoławczą i najwyższym zwierzchnikiem wszystkich
rodzajów władz państwowych jest król.
32
Art. 49 i art. 53 Zasadniczej ustawy rządowej.
33
Art. 9 Prawa o judykatywie.
30
31
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1) Sądy pierwszej instancji w zależności od rodzaju rozpatrywanych spraw
dzielą się na typy: sądy ogólne (rozpatrują sprawy niezastrzeżone dla kompetencji innych sądów), sądy karne, sądy ds. statusu osobowego (rodzinne), sądy
gospodarcze i sądy pracy. Sądy te tworzone są, w zależności od potrzeb, dla jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego Królestwa34. Co do zasady
wyrok w sądzie pierwszej instancji wydawany jest przez pojedynczego sędziego,
zaś w przypadkach szczególnych – przez skład trzyosobowy. Wyjątkiem są jednak sądy karne, gdzie zasadą jest wyrokowanie przez skład orzekający złożony
z trzech sędziów, natomiast pojedynczy sędzia orzeka wyłącznie w prawem
przewidzianych sytuacjach35. Sądy karne dzielą się także obligatoryjnie na izby
wyspecjalizowane tj. izbę ds. czynów, za popełnienie których przewidziana jest
kara w ścisłym wymiarze lub kara talionu, izbę ds. czynów, w przypadku
których wymiar kary pozostawiony jest uznaniu sędziowskiemu36 oraz izbę ds.
nieletnich.
2) Sądy apelacyjne – rozpatrują odwołania od wyroków wydanych przez
sądy pierwszej instancji. W przeciwieństwie do sądów pierwszej instancji są to
pojedyncze sądy, w ramach których wydziela się wyspecjalizowane izby:
cywilną, karną, statusu osobowego, gospodarczą i pracy. Wyrok wydawany jest,
co do zasady, w składzie trzyosobowym, za wyjątkiem spraw karnych dotyczących wyroku skazującego na karę śmierci, ukamienowanie, karę mutylacyjną lub
karę talionu, w których to wyrok wydawany jest przez skład pięcioosobowy37.
Art. 18 Prawa o judykatywie.
Art. 20 Prawa o judykatywie.
36
Muzułmańskie prawo karne wyróżnia trzy zasadnicze typy czynów zabronionych.
Pierwsze to przestępstwa przeciw Bogu (Éudūd), za które przepisy koraniczne przewidują konkretne kary. Do tej grupy należą cudzołóstwo, niesłuszne oskarżenie o cudzołóstwo, picie alkoholu, rozbój na drodze publicznej i niektóre inne formy kradzieży oraz apostazja. Przestępstwa
te muszą być ukarane i nie jest dopuszczalne pojednanie z pokrzywdzonym lub przebaczenie.
Druga grupa to czyny, za które prawo przewiduje karę odzwierciedlającą/talionu (qi^ā^). Są to
czyny godzące w nietykalność cielesną człowieka, w tym zabójstwo. Podkreślenia wymaga, iż
czyny te, w przeciwieństwie do poprzedniej kategorii, traktowane są jako prywatnoskargowe i ścigane na wniosek pokrzywdzonego lub jego spadkobierców. Tradycyjnie prawo przewiduje za ich
popełnienie karę odzwierciedlającą, w myśl zasady „oko za oko”. Pokrzywdzony może jednak
zrezygnować z talionu na rzecz rekompensaty finansowej (diyya) lub pojednać się ze sprawcą.
Ostatnia grupa, to czyny, zabronione, w których wymiar kary pozostawiony jest uznaniu sędziego lub władcy. Mowa tu o wszelkich czynach, które godzą w dobra prawnie chronione, a które
nie należą do jednej z pozostałych dwóch kategorii. Dopuszczalne jest także odstąpienie od
wymierzenia kary w ogóle. Część czynów z tej grupy wymieniona jest wprost w Koranie i Sunnie.
W przypadku aktów ,,prawa stanowionego’’ przez władcę, jeśli jego przepisy penalizują jakieś
zachowania, mamy do czynienia właśnie z tym typem przestępstw, gdyż dwie pozostałe kategorie mają charakter zamknięty i nie jest dopuszczalne zasądzanie za nie kary innej niż przewidziana w przepisach koranicznych.
37
Art. 15 Prawa o judykatywie.
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3) Sąd Najwyższy – ostatnia instancja w systemie sądownictwa powszechnego. Został on po raz pierwszy wprowadzony Prawem o judykatywie z roku
2007. Oprócz rozpatrywania nadzwyczajnych środków odwoławczych
przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania przez sądami prawa muzułmańskiego i Kodeksu postępowania karnego Sąd Najwyższy czuwa nad prawidłowością orzeczeń wydanych w sądach niższych instancji oraz dba o jednolite stosowanie przepisów prawa. Podobnie jak sądy apelacyjne, Sąd Najwyższy
orzeka w składzie trzyosobowym, z wyjątkiem spraw karnych dotyczących
wyroku skazującego na karę śmierci, ukamienowanie, karę mutylacyjną lub karę
talionu, w których to wyrok wydawany jest przez skład pięcioosobowy38.
Nad prawidłowym funkcjonowaniem sądów czuwa Najwyższa Rada
Sądownictwa. Jest to organ kolegialny, w którego skład wchodzą Prezes Sądu
Najwyższego, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, Naczelnik Biura
Śledztw i Oskarżenia Publicznego (prokuratury) oraz łącznie siedmiu
członków mianowanych przez króla spośród sędziów różnych szczebli. Przed
reformą wymiaru sprawiedliwości Rada pełniła funkcję sądu najwyższej
instancji, obecnie jednak straciła to uprawnienie na rzecz Sądu Najwyższego.
W aktualnym stanie prawnym Najwyższa Rada Sądownictwa odpowiada za
tworzenie sądów i określanie ich właściwości terytorialnej, prawidłową organizację pracy sądownictwa, szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości, opiniowanie
kandydatów na sędziów i prowadzenie ewaluacji ich pracy. Rada prowadzi analizy funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości i może przedstawiać
królowi propozycje zmian w obowiązującym prawie39.
Drugim pionem wymiaru sprawiedliwości w Królestwie Arabii Saudyjskiej
jest sądownictwo administracyjne. Tradycja istnienia tego rodzaju instytucji jest
bardzo stara i sięga czasów pierwszych kalifów, którzy w wyznaczonych dniach
przyjmowali na swoim dworze interesantów chcących złożyć petycję bezpośrednio u władcy lub poskarżyć się na niesprawiedliwe potraktowanie przez
urzędnika. Wraz z rozwojem państwa rozpoznawanie skarg na funkcjonowanie
administracji przyjęło formę zinstytucjonalizowanego wydziału w ramach kancelarii dworskiej. Obecny saudyjski Trybunał Skargowy, mimo że zorganizowany w zgoła odmienny sposób, czerpie z tych dawnych zwyczajów, dlatego
też cieszy się uznaniem większości uczonych muzułmańskich, generalnie
nieprzychylnych reformom w systemie sądownictwa40. W skład Trybunału
Skargowego wchodzą sądy administracyjne, odwoławcze sądy administracyjne
oraz Najwyższy Sąd Administracyjny, zorganizowane i działające na wzór
Art. 11 Prawa o judykatywie.
Art. 6 Prawa o judykatywie.
40
F.E. Vogel, op. cit., s. 232.
38
39
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sądów powszechnych41. Nad prawidłowym funkcjonowaniem tych sądów
czuwa Rada Sądownictwa Administracyjnego, która posiada kompetencje analogiczne do Najwyższej Rady Sądownictwa42. Oprócz typowych funkcji
sądownictwa administracyjnego, tj. m.in. rozstrzygania w sprawach naruszenia
przez organy władzy publicznej prawa przy wydawaniu decyzji, bezczynności
tych organów lub nadużycia uprawnień przez ich pracowników, Trybunał
Skargowy jest odpowiedzialny za wykonywanie wyroków wydanych przez sądy
zagraniczne43.
Specyfiką systemu prawnego Arabii Saudyjskiej jest istnienie, obok
głównych pionów sądownictwa, także dodatkowych, wyspecjalizowanych instytucji posiadających kompetencje do wydawania władczych rozstrzygnięć
o charakterze wyroków w sprawach należących do konkretnych dziedzin prawa.
Geneza tych organów, zazwyczaj nazywanych komitetami rządowymi, leży
w przemianach realiów życia społecznego w Arabii Saudyjskiej począwszy od
końca lat 30-tych XX wieku i związaną z nimi potrzebą uregulowania, w drodze
aktów prawnych wydawanych przez panujących władców, kwestii nieobjętych
zakresem przepisów klasycznego prawa muzułmańskiego. Tego rodzaju
namnażenie regulacji prawnych spotykało się nierzadko z niechęcią ze strony
środowiska uczonych muzułmańskich, którzy, działając w charakterze sędziów,
odmawiali rozpatrywania spraw i stosowania nowych przepisów jako rzekomo
,,niemuzułmańskich”44. Wprawdzie wraz z upływem lat i postępem reform polityczno-prawnych problem ten stracił na znaczeniu, a obecne uregulowania
przyznają sądom powszechnym i administracyjnym generalną kompetencję do
rozpatrywania wszystkich spraw spornych, to jednak wciąż zdarza się, że któryś
z bardziej konserwatywnych prawników neguje uregulowania kodeksowe jako
niezgodne z duchem islamu.
Na zakończenie tych rozważań należy wspomnieć, iż opisane instytucje
sądownicze nie są jedynymi, które pomagają w rozstrzyganiu sporów. Częstym
sposobem na rozwiązanie konfliktów prawnych jest korzystanie z procedury
mediacyjno-doradczej. Odpowiedzialnym za jej przebieg jest mufti – uczony
muzułmański posiadający uprawnienia do wydawania opinii prawnych (fatw).
Zarówno w przypadku wątpliwości co do stosowania prawa muzułmańskiego,
jak również w przypadku konfliktu wynikłego na gruncie przepisów tego
prawa, osoba lub strony mogą zwrócić się do muftiego, którego poważają
i uznają za autorytet prawny. Wydana przez niego opinia jest postrzegana na
Art. 8 Prawa o Trybunale Skargowym.
Art. 5 Prawa o Trybunale Skargowym.
43
Art. 13 Prawa o Trybunale Skargowym.
44
J.M. Otto, op. cit., s. 146
45
Ibid., s. 157-158.
41
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równi z wyrokiem sądu.45 Jeśli nawet strony nie zgodzą się z treścią fatwy
wydanej przez muftiego i zdecydują się na skierowanie sprawy do sądu, sędzia
może uznać interpretację muftiego i rozstrzygnąć zgodnie z twierdzeniami
zawartymi w jego opinii. W istocie ponad 90 procent sporów cywilnych jest
w Arabii Saudyjskiej rozstrzyganych polubownie, bez wnoszenia powództwa
do sądu46. Kompetencję do wydawania wiążących opinii prawnych posiada
także Rada Najwyższych Uczonych Muzułmańskich, jak również powoływany
od czasów króla Fahda Wielki Mufti Arabii Saudyjskiej. Opinie te mają
szczególną wartość, gdyż w przypadku sporu prawnego, sądy mają w zwyczaju
uważać czynności podjęte na ich podstawie za legalne, choćby sprzeciwiało się
to przyjętej praktyce wykładni prawa47. Niektórzy autorzy uważają wręcz, iż
opisane powyżej opinie prawne mają charakter niemalże prawotwórczy, sądy
bowiem bardzo rzadko decydują się podważać fatwy wydane przez uznanych
uczonych muzułmańskich48.

F.E. Vogel, op. cit., s. 120.
Ibid., s. 8.
48
M.A.Z. Yamani, Polygamy and law in contemporary Saudi Arabia, b.m.w. 2008, s. 140.
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Proces karny w Królestwie Arabii Saudyjskiej
1. Wprowadzenie
Stanisław Waltoś, wybitny specjalista z zakresu nauki prawa karnego,
definiuje istotę procesu karnego jako zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest wykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osądzenie go za to
przestępstwo i ewentualne wykonanie kary49. Autor odnosił wprawdzie te słowa
do polskiego procesu karnego, jednak nie ulega wątpliwości, że ta definicja jest
na tyle zwięzła i elegancka, że znajduje zastosowanie w każdym systemie
prawnym, choćby nawet był on oparty na zupełnie innych podstawach aksjologicznych i normatywnych, jak to jest w przypadku Arabii Saudyjskiej. Celem
niniejszego rozdziału jest naświetlenie podstawowych reguł rządzących
saudyjskim prawem procedury karnej oraz przedstawienie modelowego przebiegu procesu i związanych z nim czynności podejmowanych przez sądy i inne
organy wymiaru sprawiedliwości. Omówione zostaną także kompetencje
oskarżyciela publicznego w procesie wykrywczo-śledczym oraz reguły prawa
dowodowego. Punktem wyjścia do poniższych rozważań będzie przy tym podstawowy akt prawny zawierający uregulowania dotyczące biegu procedury
karnej – Kodeks postępowania karnego z 2013 roku, a opisy instytucji prawnych –
oparte na przepisach rzeczonego aktu normatywnego. Choć bowiem nie
stanowi on regulacji kompletnej (o czym kilka słów poniżej), to jednak lektura
jego przepisów pozwala na dokonanie w miarę precyzyjnej rekonstrukcji przebiegu czynności postępowania w sprawach o przestępstwa, od momentu ich
wykrycia, aż do wydania przez sąd prawomocnego wyroku i wykonania kary.
Przed rozpoczęciem właściwego wywodu należy także poczynić pewną
uwagę terminologiczną. Autorzy części podręczników akademickich do nauki
postępowania karnego wskazują niekiedy na subtelne różnice znaczeniowe
między pojęciami proces, postępowanie i procedura. Jakkolwiek jednak z punktu widzenia poglądów doktryny rozróżnienie to może być do pewnego stopnia
49

S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016, s. 20.
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pomocne, o tyle na gruncie niniejszych rozważań jego wprowadzenie mogłoby
zaprowadzić niepotrzebne zamieszanie, zwłaszcza u czytelnika zainteresowanego zdobyciem informacji o systemie prawnym Arabii Saudyjskiej, a nie tylko
rozważaniami semantycznymi. Dlatego też, by dla osoby niebędącej profesjonalnie związaną z nauką lub praktyką prawa lektura tej pracy była przystępniejsza, wszystkie powyższe terminy będą używane zamiennie.

2. Saudyjskie prawo karne procesowe
2.1 Źródła prawa karnego procesowego
Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, system prawny Arabii
Saudyjskiej znacząco odbiega od schematów znanych z modelu prawa kontynentalnego. Szczególnie widoczne jest to w kontekście szeroko rozumianego
prawa karnego, które, jako obejmujące swymi uregulowaniami kwestie
szczególnie istotne z punktu widzenia interesu społecznego, jak również, jako
potencjalnie najbardziej ingerujące w sferę praw i wolności jednostki, powinno
być poddane szczególnemu reżimowi zakładającemu jego stanowienie
i stosowanie przy zachowaniu najwyższej precyzji i standardów zapobiegających pomyłkom i innym nieprawidłowościom. Jednym z mechanizmów zabezpieczających prawidłowe działanie systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jest wymóg należytej kodyfikacji prawa i bezwzględne przestrzeganie reguły mówiącej, iż tylko przepis ustawy karnej może być podstawą
wyroku wydanego przez sąd. W kontekście saudyjskim zasada ta ulega osłabieniu, gdyż prawo karne materialne w tym państwie nie jest jednolicie skodyfikowane, ale opiera się na przepisach religijnych, bądź to wyrażonych wprost
w treści Koranu i tradycji proroka MuÉammada, bądź też wyinterpretowanych
pośrednio z tych źródeł, w drodze wykładni, przez uczonych muzułmańskich.
Uzupełnieniem przepisów prawa muzułmańskiego są regulacja stanowione
przez władcę, które penalizują niektóre czyny i zachowania właściwe dla czasów współczesnych lub związane z rozwojem technologicznym i społecznym,
a więc, siłą rzeczy, nieobjęte zakresem regulacji koranicznych sięgających siódmego wieku. Od prawnika działającego w realiach saudyjskich, w tym
zwłaszcza od sędziego, wymaga się więc zarówno tradycyjnego wykształcenia
teologicznego i biegłości w prawie religijnym, jak również znajomości krajowych regulacji wydawanych przez króla. W przypadku prawa procesowego
sprawa zdaje się być łatwiejsza, gdyż klasyczne normy prawa muzułmańskiego
nie zawierają prawie w ogóle norm typowo proceduralnych, a jedynie ogólne
dyrektywy procesowe i generalne zasady dotyczące dopuszczalności dowodów.
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Wraz z rozwojem systemu sądownictwa konieczne stało się więc szczegółowe
uregulowanie przebiegu procesu karnego i dostosowanie go do standardów
międzynarodowych i wymagań nowoczesnego świata. Owocem tego był Kodeks
postępowania karnego (  ) promulgowany rozkazem królewskim
z 16 października 2001 roku, który po raz pierwszy w historii saudyjskiego
wymiaru sprawiedliwości, tworzył jednolite ramy dla prowadzenia spraw
karnych przez sądy i inne organy procesowe. Wraz z reformą systemu
i wprowadzeniem nowej struktury sądownictwa, w tym w szczególności
utworzeniem Sądu Najwyższego i wydzieleniem kompetencji do rozstrzygania
spraw karnych na rzecz wyspecjalizowanych sądów pierwszej instancji,
konieczne stało się dostosowanie przepisów proceduralnych do nowych
założeń. W tym celu 26 listopada 2013 roku król ‘Abd Allāh promulgował
nowy, obowiązujący aktualnie Kodeks postępowania karnego, który znajduje zastosowanie do wszystkich spraw karnych rozpatrywanych przez sądy saudyjskie.
Kodeks postępowania karnego stanowi jedną z dwóch, obok Kodeksu postępowania przed sądami prawa muzułmańskiego, podstawowych kodyfikacji prawa procesowego w Arabii Saudyjskiej. O ile jednak drugi z wymienionych kodeksów
zawiera ogólne normy stosowane we wszystkich pozostałych typach spraw
sądowych, tj. cywilnych, rodzinnych, handlowych i pracy, o tyle Kodeks postępowania karnego znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do spraw o przestępstwa. Jest to wszak zrozumiałe, gdyż proces karny ma zasadniczo odmienny
charakter – nie jest bowiem sporem równouprawnionych stron, które z własnej woli zdecydowały o potrzebie rozstrzygnięcia problemu przez niezależny
organ władzy, ale oceną postępowania jednostki oskarżonej o zachowanie
godzące w ład społeczny, która ma charakter przymusowy i jest poparta władczymi kompetencjami państwa i jego funkcjonariuszy. W tym ujęciu istnienie
dwóch regulacji jest analogiczne do rozwiązania znanego z systemu prawa polskiego, w którym istnieją równolegle Kodeks postępowania karnego i Kodeks
postępowania cywilnego. W przeciwieństwie do ustawodawstwa polskiego, saudyjski akt prawa karnego procesowego nie ma charakteru wyłącznego, tzn. nie
reguluje wszystkich aspektów procesu w sposób wyłączny. Art. 218 tego aktu
stanowi bowiem iż w kwestiach nieuregulowanych jego przepisami zastosowanie znajdują przepisu Kodeksu postępowania przed sądami prawa muzułmańskiego, o ile nie stoi to w sprzeczności z charakterem sprawy karnej.
Kodeks postępowania karnego Arabii Saudyjskiej ma, w porównaniu z jego polskim odpowiednikiem, relatywnie niewielką objętość, co wynika z dużego stopnia jego ogólności. To zaś jest konsekwencją faktu, iż w przeciwieństwie do
kodeksu polskiego, który zawiera szczegółowe opisy wielu procedur i czynności, kodeks saudyjski tworzy jedynie generalne ramy ich przeprowadzania,
pozostawiając szczegółowe rozwiązanie kwestii prawnych i technicznych regu-
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lacjom aktów wykonawczych, wydawanych przez Radę Ministrów, Naczelną
Radę Sądownictwa oraz naczelników właściwych organów władzy publicznej.
Najważniejszym aktem tego rodzaju są Przepisy wykonawcze do Kodeksu postępowania karnego (Al-Lā’iÉa at-tanfī™iyya li-ni²ām al-i„rā’āt al-„azā’iyya).
Regulacje proceduralne właściwe dla procesu karnego znajdują się także
w innych aktach prawnych normujących ustrój i zasady działania organów procesowych i innych uczestników procesu. Mowa tu między innymi o Prawie
o judykatywie (Ni²ām al-qaÂā’), w zakresie w jakim dotyczy ona kwestii struktury
sądownictwa i właściwości sądów w sprawach karnych, Prawie o Biurze Śledztw
i Oskarżenia Publicznego (Ni²ām hay’at at-taÉqīq wa-al-iddi‘ā’ al- ‘āmm), regulującego
strukturę i zasady funkcjonowania saudyjskiego odpowiednika prokuratury, czy
Prawa o adwokaturze (Ni²ām al-maÉāma), w zakresie niektórych uprawnień i czynności pełnomocników procesowych. Szczególne uregulowania proceduralne
można odnaleźć także w dedykowanych aktach prawnych poświęconych zwalczaniu konkretnych typów przestępstw50.
W przeciwieństwie do Polski, która jest sygnatariuszem wielu paktów
i umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka, i które zawierają w swoich postanowieniach zapisy wyznaczające standardy prowadzenia procesów sądowych, w Arabii Saudyjskiej dokumenty te mają marginalne znaczenie dla modelu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Przyczyną tego
stanu rzeczy jest wspomniany już mniejszy stopień zaangażowania Królestwa
w prace społeczności międzynarodowej na rzecz propagowania i rozwoju idei
uczciwego procesu. Już bowiem w 1948 roku Arabia Saudyjska była jednym
z kilku tylko państw, które nie poparły Powszechnej deklaracji praw człowieka.
Podobnie rzecz się miała z Międzynarodowym paktem praw obywatelskich
i politycznych, będącym jednym z podstawowych konwencji poświęconych
ochronie podstawowych praw i wolności, w tym także w zakresie procesu
sądowego51. Po drugie, w związku ze ścisłym przywiązaniem do prawa religijnego jako podstawy systemu prawno-ustrojowego państwa, rządzący oraz
uczeni muzułmańscy są generalnie niechętni prawu stanowionemu, będącemu
jakoby próbą ingerencji w wyłącznie boskie kompetencje prawodawcze.
Postulaty zawarte w międzynarodowych konwencjach dotyczących ochrony
praw człowieka stoją zaś często w sprzeczności z konserwatywną wykładnią
przepisów koranicznych, toteż nie są one przez Arabię Saudyjską ratyfikowane.
Dla przykładu można tu wymienić choćby art. 7 Prawa o zwalczaniu przestępstw terrorystycznych i finansowania terroryzmu, który zawiera szczególne uregulowania w kwestii dopuszczalności i zasad prowadzenia przeszukania mieszkania lub art. 4 Prawa o zwalczaniu przestępstw
seksualnych, dotyczący procedury ochrony danych o tożsamości w sprawach o molestowanie.
51
Por. zwłaszcza art. 14 i pozostałe postanowienia części trzeciej Międzynarodowego paktu
praw obywatelskich i politycznych.
50
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W związku ze znikomą możliwością sprawowania przez społeczność międzynarodową kontroli nad jakością wymiaru sprawiedliwości oraz swoiście interpretowanymi standardami prawnymi dochodzi w tym państwie nierzadko do
sytuacji określanych przez badaczy jako naruszające prawa człowieka i zasady
sprawiedliwego procesu karnego52. Arabia Saudyjska konsekwentnie odmawia
także uznania jurysdykcji międzynarodowych instytucji sądowych oraz przeprowadzenia na jej terytorium czynności sprawdzających przestrzeganie
zobowiązań traktatowych53.
Ze względu na ograniczenia objętości pracy magisterskiej oraz przekrojowy i poglądowy charakter zawartych w niej rozważań, w dalszych fragmentach niniejszego rozdziału opisywane będą instytucje prawa procesowego
w zakresie uregulowanym przepisami Kodeksu postępowania karnego. Odniesienia
do aktów wykonawczych lub Kodeksu postępowania przed sądami prawa muzułmańskiego i innych regulacji będą czynione jedynie wówczas, gdy będzie to
konieczne dla właściwego przedstawienia istoty instytucji.

2.2 Obowiązywanie Kodeksu postępowania karnego
Analizując kwestie obowiązywania aktu prawnego można brać pod uwagę
dwa aspekty: obowiązywanie miejscowe i temporalne.
W przypadku obowiązywania miejscowego nie ulega wątpliwości, że
przepisy Kodeksu postępowania karnego obowiązują na terytorium Królestwa
Arabii Saudyjskiej. O tym, co wchodzi w skład tego terytorium rozstrzygają
zasady prawa międzynarodowego oraz umowy zawarte z sąsiednimi państwami
i regulujące kwestie demarkacji granic. Przepisy Kodeksu znajdują także zastosowanie do czynów popełnionych na pokładzie saudyjskiego statku morskiego
lub powietrznego.54
52
Można w tym miejscu wspomnieć choćby głośny proces Nimra Bāqira an-Nimra, szyickiego duchownego, który zasłynął z ostrej krytyki rodziny panującej. Został skazany na śmierć
i stracony wraz z 46 innymi aktywistami. Wyrok ten został uznany przez społeczność międzynarodową za motywowany względami politycznymi.
53
Królestwo jest bowiem sygnatariuszem kilku umów międzynarodowych mających znaczenie dla przestrzegania standardów procesu karnego, jak choćby Konwencja w sprawie zakazu
stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z roku 1984, czy Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z roku
1979. Ratyfikując umowy międzynarodowe, rząd saudyjski czyni jednak zazwyczaj zastrzeżenie,
iż będzie wdrażał ich postanowienia w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa muzułmańskiego, co, mając na uwadze jego wykładnię w tym państwie, niejednokrotnie niweczy sens postanowień traktatowych i sprawia, że są one jedynie pustymi frazami.
54
Por. art. 26 Kodeksu postępowania karnego.
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Kwestia obowiązywania temporalnego przedmiotowych przepisów jest
nieco bardziej rozbudowana i obejmuje trzy aspekty – trwałość regulacji,
moment jej wejścia w życie oraz kwestie retroaktywności. Kodeks postępowania
karnego jest w założeniu regulacją nie tymczasową, toteż żadne postanowienia
nie przewidują daty utraty przezeń mocy obowiązującej. Oznacza to, że Kodeks
obowiązuje bezterminowo, do czasu jego ewentualnego uchylenia. Również
moment zyskania mocy obowiązujące nie pozostawia wątpliwości – art. 222
stwierdza bowiem, iż Kodeks wchodzi w życie z dniem opublikowania w dzienniku urzędowym. Osobnego omówienia wymaga natomiast problem zastosowania przepisów Kodeksu do spraw wszczętych a nie zakończonych przed
jego wejściem w życie. W przeciwieństwie do przepisów materialnoprawnych,
co do których zasadą jest zakaz retroaktywności, przepisy proceduralne nie są
obciążone takim rygorem, toteż dopuszczalna jest ich zmiana w toku procesu
i kontynuowanie go już w nowym stanie prawnym55. Rozwiązanie to zostało
wprost wyrażone w treści dekretu królewskiego promulgującego Kodeks
postępowania karnego, z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, w przypadku zmiany, na
mocy przepisów nowego „Kodeksu”, właściwości sądu, sprawa rozpoczęta
przed jego wejściem w życie powinna być dalej rozpatrywana przez sąd właściwy na podstawie poprzedniego stanu prawnego. Po drugie zaś zmiana długości terminu na dokonanie czynności procesowej nie znajduje zastosowania, jeśli
w toczącej się sprawie termin ten rozpoczął już bieg. Rozwiązania te mają na
celu zapewnienie ciągłości wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz
zapobieżenie konieczności ponownego przeprowadzania dokonanych uprzednio czynności, jak również ochronę praw stron56. Osobną kwestią jest
dopuszczalność zaskarżenia wyroku prawomocnego. Instytucja ta jest, z samej
swojej natury, wyjątkowa i zarezerwowana na szczególne okoliczności wymagające wzruszenia ostatecznego rozstrzygnięcia sądu. Należy więc w tym miejscu
pozytywnie ocenić przyjętą zasadę, w myśl której nowe regulacje prawne nie
wpływają na dotychczasowe uprawnienia w zakresie rewizji prawomocnie
zakończonych postępowań57. Tym samym zachowana zostaje stabilność
i trwałość rozstrzygnięć sądowych.
W tradycji romanistycznej mówi się tu o zasadzie tempus regis actum, a więc o stosowaniu przepisów obowiązujących w chwili trwania procesu. Jej przeciwieństwem jest leżąca u podstaw wielu systemów prawnych zasada nie retroaktywności – lex retro non agit, mówiąca o tym, że
do oceny czynu stosuje się wyłącznie przepisy obowiązujące w momencie jego popełnienia.
56
Które mogłyby zostać pokrzywdzone przez nagłe skrócenie terminu skutkujące niemożliwością dokonania czynności procesowej. Należy jednakowoż zauważyć, iż ewentualne wydłużenie terminu na dokonanie danej czynności przez nowe przepisy także nie znajduje wówczas
zastosowania, co sprzyja zachowaniu harmonogramu czynności zaplanowanych uprzednio przez
organy procesowe.
57
Ust. 1, pkt 3 Dekretu królewskiego (M/2) z dnia 22/1/1435.
55
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3. Naczelne zasady procesowe
3.1 Pojęcie zasady procesowej
Koncepcja zasad procesu nie należy na ogół do sfery normatywnej, lecz jest
raczej częścią dorobku nauki prawa, które przy jej pomocy opisuje rozwiązania
funkcjonujące w ra-mach konkretnego modelu procesu, ewentualnie wysuwa
także postulaty de lege ferenda. W prostych słowach można stwierdzić, że zasady
procesowe stanowią nazwanie idei, które proces ma realizować, i które, gdy za
sprawą odpowiedniej redakcji przepisów nada im się moc prawną, wyznaczają
kierunek stosowania i interpretacji ogółu regulacji składających się na dany akt
prawa proceduralnego58. Zasady naczelne procesu to zaś te zasady, które
stanowią odzwierciedlenie społecznie ważnych, ogólnych dyrektyw uregulowania najbardziej istotnych elementów tego procesu. Nie ma przy tym jednoznacznych kryteriów mówiących wprost, które z zasad procesowych uznać
należy za naczelne. Zasadnym więc wydaje się przyjęcie, za Waltosiem
i Hofmańskim, ogólnego stwierdzenia, iż zasady naczelne to te, które posiadają w procesie znaczenie węzłowe, a ich brak utrudniałby określenie modelu
procesu59.
Nauka prawa wypracowała rozbudowane zasady kategoryzacji zasad procesowych. Na potrzeby niniejszej pracy wystarczy jednak przybliżyć jedynie
kilka podstawowych pojęć, których używa się do opisu tych zasad. Zgodnie
z przyjętą w doktrynie polskiej systematyką, zasady procesowe można z grubsza podzielić na:
a) Zasady abstrakcyjne, a więc ogólne idee rozstrzygania o węzłowych
kwestiach procesu, jednak bez odniesienia do konkretnych przepisów prawa.
Przykładem może tu być generalna zasada prawa do obrony, która może być
następnie w różnym stopniu i formie wcielona w życie przez konkretne
rozwiązania prawodawcze;
b) Zasady konkretne, które stanowią ucieleśnienie zasad abstrakcyjnych
zawartych w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wspomnianego prawa do obrony można tu wymienić choćby prawo do skorzystania
z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego60 lub prawo do składania wyjaśnień w swojej sprawie61;
Por. S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 210.
Ibid., s. 210-211.
60
Art. 4 Kodeksu postępowania karnego.
61
Art. 162 et. al. Kodeksu postępowania karnego.
58
59
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c) Zasady-dyrektywy, czyli zasady mające charakter optymalizacyjny, i które
wyznaczają pożądany model postępowania, lecz nie maja przy tym charakteru
absolutnego, przez co dopuszczalne jest istnienie wyjątków od nich. I tak na
przykład zasada zaskarżalności wyroków doznaje uszczerbku poprzez
wprowadzenie ograniczenia dopuszczalności złożenia środka odwoławczego
w prawem przewidzianym terminie62;
d) Zasady-reguły, które w przeciwieństwie do dyrektyw muszą być realizowane w sposób zupełny, gdyż z ich specyfiki wynika wprost, że nie mogą być
spełnione częściowo, lub o ograniczonym stopniu. Jako przykład można tu
wskazać zasadę z art. 3 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym kara
może być wymierzona jedynie za czyn zabroniony przez przepisy obowiązującego prawa i po należytym zbadaniu sprawy przez właściwy sąd63. Od zasady
tej nie ma i nie może być wyjątków;
e) Zasady skodyfikowane, czyli zasady, których definicja, choćby przybliżona, zawarta jest w treści przepisów prawa, np. zasada publiczności z art. 154
Kodeksu postępowania karnego;
f) Zasady nieskodyfikowane – ich istnienie wynika z wielu przepisów, które
łącznie tworzą pewien standard procesowy. Można tu wskazać np. zasadę
rzetelnego procesu, którą wywodzi się z treści licznych, rozsianych po Kodeksie
artykułów zawierających przepisy mające gwarantować przeprowadzenie procesu w sposób uczciwy nie budzący zastrzeżeń co do jego prawidłowości.
Poniżej opisane zostaną główne zasady procesowe rządzące postępowaniem karnym w Arabii Saudyjskiej. Należy jednak pamiętać, iż ich przedstawienie ma charakter wyłącznie poglądowy, i pomimo zastosowania do ich
nazwania terminów właściwych nauce prawa polskiego, nie stanowią one
dokładnego odbicia analogicznych zasad znanych z rodzimej procedury karnej.

Por. art. 192 i art. 194 Kodeksu postępowania karnego.
Jest to więc konstrukcja łącząca w sobie dwie zasady znane polskiej doktrynie prawa procesowego – zasady nullum crimen sine lege (łac. nie ma przestępstwa bez ustawy) oraz zasady
domniemania niewinności. Na marginesie można tu wskazać, iż saudyjski proces karny, mimo że
oparty na zupełnie innych podstawach aksjologicznych, nie odbiega znacząco od modelu polskiego, jeśli chodzi o rządzące nim zasady naczelne (choć już ich praktyczna realizacja może odbiegać od standardów znanych z rodzimych sal sądowych). Sugeruje to, iż na płaszczyźnie podstawowych idei, system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych zdaje się być względnie uniwersalnym, niezależnie od regionu i podłoża społeczno-kulturowego.
62
63
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3.2 Zasada prawdy materialnej
W najprostszych słowach jest to dyrektywa, zgodnie z którą wszystkie
rozstrzygnięcia podjęte w toku procesu powinny zapadać na podstawie
prawdziwych ustaleń faktycznych. W przeciwieństwie do polskiej ustawy procesowej, saudyjski kodeks nie definiuje tej zasady, lecz można ją zrekonstruować w oparciu o liczne przepisy w nim zawarte. Wydaje się, że jest to absolutnie podstawowa zasada procesu, inne zaś jego reguły winny być jej w maksymalnym stopniu podporządkowane, służąc jej jak najpełniejszemu urzeczywistnieniu. Należy jednak w tym miejscu poczynić pewne uwagi, aby umożliwić
czytelnikowi niezaznajomionemu z nauką prawa właściwe zrozumienie idei stojącej za przedmiotową zasadą. Kluczową kwestią jest tu definicja prawdy materialnej. Bez wdawania się w nadmierne dywagacje filozoficzne, można stwierdzić, iż prawda to sąd zgodny z rzeczywistością. Z prawdą materialną mamy do
czynienia, jeśli sąd ten jest faktycznie zgodny ze stanem rzeczywistości, a nie
tylko uznawany za taki na podstawie z góry określonych reguł i apriorycznie
założonych wyobrażeń64. Tak rozumianą prawdę ustala się, jak już zostało
wspomniane, w oparciu o ustalenia faktyczne, a więc stwierdzenia zaistnienia
faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Ustalenia faktyczne
mogą mieć przy tym formę procesową lub pozaprocesową. Saudyjski kodeks
wprost przyznaje prymat ustaleniom procesowym, stwierdzając w art. 179, iż
podstawą wyroku mogą być jedynie fakty, z którymi sąd zaznajomił się w toku
czynności procesowych.
Zasada prawdy materialnej znajduje odbicie w licznych przepisach Kodeksu
postępowania karnego. Do najważniejszych należą:
– generalny obowiązek należytego zbadania okoliczności sprawy;
– obowiązek oparcia wyroku na dowodach ujawnionych w toku rozprawy
oraz jego należyte uzasadnienie, zawierające wyjaśnienie dokonanego procesu
oceny poszczególnych dowodów (art. 181 ust. 2);
– ciążący na sądzie obowiązek dążenia do ustalenia prawdy, nawet jeśli
oskarżony przyzna się do popełnienia zarzucanych mu czynów (art. 161 i art. 162);
– obowiązek przesłuchania w charakterze świadka wszystkich osób,
których zeznanie może mieć znaczenie dla ustalenia przebiegu zdarzenia,
zarówno w postępowaniu przygotowawczym (art. 28), jak i jurysdykcyjnym
(art. 164);
Mamy wówczas do czynienia z prawdą formalną. Klasycznym przykładem takiej sytuacji
jest przyjęcie okoliczności za udowodnionej wyłącznie na podstawie oświadczenia strony procesu, bez weryfikacji istnienia pokrycia tego oświadczenia w rzeczywistości.
64
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– obowiązek korzystania z pomocy biegłych w sytuacjach, gdy ustalenie
konkretnych faktów wymaga posiadania wiedzy lub umiejętności specjalnych
(art. 76 i art. 171);
– istnienie procedur weryfikacji autentyczności dowodu z dokumentu (art.
174-178);
– kontrola prawidłowości poczynionych przez sądy niższych instancji
ustaleń faktycznych wraz z możliwością ich uzupełnienia w toku rozpatrywania
środków zaskarżenia (np. art. 197 ust. 2 i art. 198).
Zasada prawdy materialnej, jakkolwiek kluczowa dla prawidłowego przebiegu procesu karnego, doznaje jednak czasami uszczerbku w związku
z uwzględnieniem, w toku postępowania, innych interesów zasługujących na
ochronę. W wyniku tego powstaje ryzyko nie dotarcia do prawdy materialnej
i związanych z nią potencjalnych wad rozstrzygnięcia, łącznie z bezkarnością
sprawcy przestępstwa. Sytuacja ta może mieć miejsce w odniesieniu do
następujących kwestii:
– prawomocność orzeczenia: realizując postulat pewności obrotu
prawnego i niepodważalności wyroków sądowych prawo ogranicza podstawową drogę dochodzenia do prawdy do dwóch instancji sądowych. Wynika to
z przekonania, iż proces nie może toczyć się w nieskończoność, choćby nawet
miało to skutkować niedoskonałością zapadłego rozstrzygnięcia. Należy wszak
pamiętać, iż Kodeks postępowania karnego dopuszcza, w szczególnych sytuacjach,
zaskarżanie wyroków prawomocnych przy użyciu środków nadzwyczajnych, tj.
wniosku o uchylenie oraz wniosku o wznowienie postępowania.
– zakazy dowodowe: w przeciwieństwie do regulacji znanych z polskiej
ustawy procesowej, zakazy te są w saudyjskim Kodeksie postępowania karnego
bardzo nieliczne i dotyczą w zasadzie wyłącznie do zakazu prowadzenia kontroli korespondencji wymienianej przez podejrzanego z jego pełnomocnikiem
procesowym (art. 84). Przedmiotowe regulacje są jednak na ogół zawarte
w aktach normujących kwestie ochrony informacji niejawnych oraz związanych
z wykonywaniem konkretnych zawodów;
– immunitety procesowe: przepisy rozkazu królewskiego promulgującego
Kodeks postępowania karnego ograniczają możliwość wszczęcia procesu przeciwko
osobom piastującym funkcje ministerialne, uzależniając ją od uprzedniej aprobaty króla;
– humanitaryzm procesu: dochodzenie do prawdy nie może odbywać się
kosztem podstawowych praw i wolności. Przekłada się to między innymi na
zakaz stosowania tortur i innych form poniżającego traktowania (art. 2) oraz
niedopuszczalność tzw. aresztu wydobywczego, tj. takiego, którego celem jest
wymuszenie złożenie zeznań przez podejrzanego.
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3.3 Zasady skargowości i ścigania z urzędu
Są to dwie przeciwstawne dyrektywy, które determinują zasady wszczęcia
i prowadzenia procesu, uzależniając je od spełnienia się warunku w postaci
złożenia przez podmiot zainteresowany rozstrzygnięciem skargi lub wniosku
o prowadzenie postępowania (zasada skargowości), lub dając organowi procesowemu swobodę decydowania o wszczęciu postępowania, nawet w przypadku braku woli ścigania po stronie uprawnionego podmiotu (zasada ścigania
z urzędu).
Obie te zasady, choć wzajemnie sprzeczne, znajdują odbicie w treści
przepisów Kodeksu postępowania karnego, przy czym szczególnej doniosłości
nabiera tam zasada skargowości. Wynika to bowiem ze specyfiki ujęcia typologii
przestępstw w prawie muzułmańskim, a konkretnie z istnieniem kategorii
czynów qi^ā^, a więc tych, które godzą w nietykalność cielesną drugiego
człowieka. W zależności od epoki i szkoły prawnej katalog czynów tej kategorii
mógł się nieco różnić, jednak można przyjąć, iż należą do niej zabójstwo,
nieumyślne spowodowanie śmierci, wszystkie formy uszkodzenia ciała oraz
niektóre przypadki zniszczenia mienia. Specyfika tych czynów objawia się także
w tym, iż ich popełnienie rodzi pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym spór
zbliżony konstrukcyjnie do klasycznego modelu cywilistycznego i wiąże się
z uprawnieniem do zadania przestępcy analogicznego uszczerbku w myśl
zasady ,,oko za oko”, ewentualnie odstąpienie od tej wymierzanej legalnie
zemsty na rzecz przyjęcia rekompensaty finansowej (dijja65). Dopuszczalne jest
także pojednanie i darowanie przewiny, co należałoby postrzegać jako konstrukcję zbliżoną raczej do znanego z prawa cywilnego pojęcia umorzenia
zobowiązania66. Takie ujęcie wyżej wymienionych czynów stanowi podstawową
różnicę między prawem saudyjskim i polskim, w którym są one, jako jedno
z najpoważniejszych przestępstw stypizowanych w Kodeksie karnym, ścigane
z oskarżenia publicznego. Uważa się bowiem, iż, obok naruszenia interesu jednostki, godzą one szczególnie w interes publiczny. W Arabii Saudyjskiej
wnoszenie i podtrzymywanie oskarżenia należy jednak wyłącznie do pokrzywdzonego lub jego spadkobierców, nie zaś do prokuratora, jak ma to miejsce
Wysokość stawek za konkretne uszczerbki pozostawiona jest na ogół uznaniu sędziowskiemu, jednak za wyjątkiem kwot należnych za zabójstwo – 400 000 riali i nieumyślne spowodowanie śmierci – 300 000 riali (1 rial to 1,02 złotego), określonych sztywno w decyzji Sądu
Najwyższego (decyzja nr 2 z 14/07/1431 A.H.). Jako ciekawostkę można wskazać, iż w oficjalnym uzasadnieniu rzeczonej decyzji za podstawę do przyjęcia ww. kwot uznano aktualne ceny
rynkowe wielbłądów.
66
R. Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, Cambridge 2006, s. 44-49, 114, 186-187.
65
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w przypadku pozostałych typów czynów zabronionych. Jednak pomimo
pozornie cywilnego charakteru sporu, rozstrzygany jest on przez sąd karny na
podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot i przy zastosowaniu
przepisów Kodeksu postępowania karnego67. Zasada ta ulega także pewnemu osłabieniu, gdyż o każdorazowym wniesieniu do sądu skargi w sprawie
o przestępstwo z grupy qi^ā^, informację o tym przekazuje się do prokuratury,
która może wstąpić do postępowania i popierać zarzuty skargi w formie
oskarżenia publicznego, jeśli dojdzie do wniosku, iż zarzucany oskarżonemu
czyn godzi także w ład społeczny68. Pokrzywdzony może się także zrzec swojego uprawnienia do samodzielnego zaskarżenia czynu i przekazać tą kompetencję oskarżycielowi publicznemu69.
Zasada skargowości nie ogranicza się wszak jedynie do uprawnienia wniesienia skargi przez pokrzywdzonego czynem zagrożonym karą odzwierciedlającą i znajduje zastosowanie także w odniesieniu do innych uczestników
i stadiów postępowania. Można w tym miejscu wymienić następujące
przykłady:
– wniesienie przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu – wszczęcie
postępowania jurysdykcyjnego jest bowiem uwarunkowane wniesieniem skargi
przez oskarżyciela publicznego, bez której sąd nie podejmie żadnych czynności procesowych. Akt oskarżenia, podobnie jak opisywana wcześniej skarga prywatna, jest więc skargą zasadniczą (w przeciwieństwie do opisanych poniżej
skarg instrumentalnych), a więc taką, która inicjuje stadium procesu;
– złożenie apelacji przez uprawniony podmiot – skarga etapowa, przesuwająca proces, w ramach kontroli instancyjnej, do następnego etapu w obrębie danego stadium;
– złożenie przez uprawniony podmiot wniosku o uchylenie oraz wniosku
o wznowienie postępowania. Są to skargi warunkujące wszczęcie kontroli
nadzwyczajnej wobec wyroków prawomocnych;
– skargi incydentalne –jest to na przykład zażalenie w kwestii zastosowania tymczasowego aresztowania70 czy skarga inicjująca procedurę weryfikacji
autentyczności dokumentu71.
Odwrotnością zasady skargowości jest zasada ścigania z urzędu. Dominuje
ona w postępowaniu przygotowawczym, które wszczyna i prowadzi prokurator
na podstawie informacji lub doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa, z zastrzeżeniem opisanych powyżej regulacji dotyczących uprawnień
Art. 16 i art. 17 Kodeksu postępowania karnego.
Art. 17 in fine Kodeksu postępowania karnego.
69
Art. 29 Kodeksu postępowania karnego.
70
Art. 115 Kodeksu postępowania karnego.
71
Art. 174 Kodeksu postępowania karnego.
67
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M. Gudajczyk, Procedura karna w Królestwie Arabii Saudyjskiej

41

oskarżyciela prywatnego. Kodeks postępowania karnego podkreśla także rolę prokuratora w sprawowaniu nadzoru nad legalnością osadzeń w aresztach
i w związku z tym nakłada na niego obowiązek podjęcia koniecznych środków
w przypadku wykrycia w tej kwestii nieprawidłowości (art. 40). Postępowanie
wykonawcze, choć opisane w Kodeksie postępowania karnego jedynie szczątkowo,
również toczy się zgodnie z zasadą ścigania z urzędu72. W postępowaniu jurysdykcyjnym natomiast dominuje zasada skargowości. Pewnym tylko wyjątkiem
od tej reguły statuuje przepis art. 151, zgodnie z którym wycofanie skargi przez
oskarżyciela prywatnego nie wpływa na dopuszczalność dalszego procedowania sprawy na podstawie oskarżenia publicznego, o ile prokurator wstąpił
uprzednio do postępowania. Postępowanie toczy się więc pomimo braku
podtrzymywania skargi pierwotnie je inicjującej. Odstąpieniem od zasady skargowości jest także obligatoryjne badanie przez sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy
wyroku skazującego na karę śmierci, ukamienowanie lub karę mutylacyjną73.

3.4 Zasady kontradyktoryjności i inkwizycyjności
Proces karny to z jednej strony spór między dwoma stronami – oskarżycielem i oskarżonym - o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, z drugiej zaś realizuje on także cele śledcze, a więc zmierza do wyrycia przestępstwa, ustalenia
jego przebiegu i okoliczności popełnienia oraz ukarania sprawcy. Z tych dwóch
oblicz postępowania karnego wynikają dwie zasady procesowe – kontradyktoryjności, zakładająca oparcie go o model sporu prowadzonego przez przeciwne
sobie strony, rozstrzyganego następnie przez organ procesowy, oraz inkwizycyjności, w myśl której badanie sprawy należy do organu procesowego, który
łączy w sobie zarówno funkcję rozstrzygania, jak również oskarżyciela i obrońcy74. Obydwie zasady są realizowane w saudyjskiej procedurze karnej, jednak
w zależności od stadium postępowania, Kodeks przyznaje jednej z nich znaczenie dominujące.
Postępowanie przygotowawcze jako klasyczna procedura wykrywczo-śledcza jest oczywiście rządzona przez zasadę inkwizycyjności. Obowiązek podejmowania czynności procesowych i gromadzenia dowodów ciąży na prokuratorze jako organie prowadzącym postępowanie. Jest to zrozumiałe, ponieważ to
stadium jest przede wszystkim ukierunkowane na gromadzenie informacji
o przestępstwie, a nierzadko także odnalezienie samego sprawcy. Stroną
Art. 212 Kodeksu postępowania karnego.
Art. 194 i art. 201 w zw. z art. 10 Kodeksu postępowania karnego.
74
Por. S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 278-282.
72
73
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w postępowaniu przygotowawczym jest podejrzany i pokrzywdzony oraz ewentualny oskarżyciel prywatny, o ile występuje w sprawie. Zasada inkwizycyjności
doznaje jednak kilku wyjątków:
– Podejrzanemu, pokrzywdzonemu i oskarżycielowi prywatnemu, jak
również wszystkim pełnomocnikom i obrońcom podejrzanego przysługuje
prawo do udziału w czynnościach postępowania (art. 69 ust. 2);
– Stronom przysługuje prawo kierowania do prokuratora wniosków o przeprowadzenie czynności postępowania (art. 73), w tym prawo do wnioskowania
o przesłuchanie wskazanej osoby w charakterze świadka (art. 95 zd. 1);
– W uzasadnionych przypadkach strony mogą złożyć sprzeciw wobec
wyboru biegłego (art. 78);
– W szczególnych przypadkach o potrzebie przedłużenia tymczasowego
aresztowania w postępowaniu przygotowawczym rozstrzyga sąd (art. 114 in
fine).
W odróżnieniu od postępowania przygotowawczego, postępowanie jurysdykcyjne jest oparte o zasadę kontradyktoryjności, gdyż w jego trakcie strony,
tj. oskarżyciel75 oraz oskarżony przedstawiają swoje tezy i dowody na ich poparcie, próbujące w ten sposób przekonać sąd do wydania korzystnego dla nich
rozstrzygnięcia. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się w każdym
temacie związanym ze sprawą oraz do odniesienia się do argumentu przeciwnika76. Do nich też należy inicjatywa dowodowa oraz prawo do wzywania świadków77. Kontradyktoryjność postępowania jurysdykcyjnego także nie jest pełna.
Sąd może, realizując zasadę prawdy materialnej, przeprowadzić z urzędu
wszystkie czynności dowodowe mające na celu ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzenia, i to niezależnie od twierdzenia stron, łącznie z przyznaniem się
oskarżonego78. Sąd może także wedle swojego uznania wzywać świadków79
i powoływać biegłych80, a także nie jest związany kwalifikacją prawną czynu
zawartą w akcie oskarżenia81. Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż opisane
powyżej założenia dotyczą wyłącznie postępowania jurysdykcyjnego przed
sądem pierwszej instancji. W przypadku rozprawy apelacyjnej zasadą jest
bowiem, iż odbywa się ona bez udziału stron, a jedynie w razie stwierdzenia
75
W przypadku oskarżenia publicznego prokurator staje się stroną postępowania jurysdykcyjnego, tracąc tym samym, na rzecz sadu, funkcję organu procesowego, którą dzierżył w trakcie
postępowania przygotowawczego.
76
Art. 173 Kodeksu postępowania karnego.
77
Art. 163 Kodeksu postępowania karnego.
78
Art. 161 i art. 162 Kodeksu postępowania karnego.
79
Art. 164 Kodeksu postępowania karnego.
80
Art. 171 Kodeksu postępowania karnego.
81
Art. 158 Kodeksu postępowania karnego.
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konieczności ich obecności sąd wzywa je do stawiennictwa82. Udziału stron nie
zakłada także procedura rozpatrywania sprawy przez Sąd Najwyższy w ramach
badania wniosku o uchylenie wyroku sądu apelacyjnego83.

3.5 Zasada prawa do obrony
Jest to jedna z podstawowych dyrektyw rzetelnego procesu karnego, zgodnie z którą oskarżony ma prawo bronić swoich interesów i dążyć do wydania
przez sąd korzystnego dla niego rozstrzygnięcia. Należy w tym miejscu
poczynić rozróżnienie prawa do obrony na dwa aspekty: obronę materialną
i obronę formalną.
Obrona w znaczeniu materialnym oznacza podejmowanie przez oskarżonego (podejrzanego) wszelkich dozwolonych prawem czynności w celu
ochrony jego interesu w procesie karnym. Oskarżony może więc korzystać ze
wszystkich uprawnień dostępnych mu na podstawie przepisów prawa, by
uzyskać jak najlepsze dla siebie rozstrzygnięcie w sprawie. Zasada obrony materialnej znajduje odbicie m.in. w następujących uregulowaniach Kodeksu
postępowania karnego:
– Obowiązek poinformowania oskarżonego (podejrzanego) o przysługujących mu uprawnieniach (art. 4 zd. 2);
– Prokurator w postępowaniu przygotowawczym ma obowiązek
przesłuchać podejrzanego na okoliczność zarzucanych mu czynów (art. 101
ust. 1). Przesłuchanie nie może odbywać się w sposób, który wymuszałby na
podejrzanym złożenie wyjaśnień o określonej treści. W szczególności niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek tortur lub innych środków przymusu,
ani odbieranie przyrzeczenia (art. 102). Dodatkową gwarancję rzetelności
uzyskiwania wyjaśnień stanowi konieczność potwierdzenia przyznania się do
popełnienia przestępstwa zagrożonego karą śmierci, ukamienowania, karą
mutylacyjną lub karą talionu przez sąd w asyście notariusza (art. 102 ust. 2);
– Oskarżonemu w postępowaniu jurysdykcyjnym należy przedstawić
zarzuty i wyjaśnić ich treść. Ma on także prawo złożyć wyjaśnienie w przedmiocie treści aktu oskarżenia (art. 160);
– Oskarżonemu zatrzymanemu na gorącym uczynku przestępstwa
przysługuje prawo do wnioskowania o odroczenie terminu rozprawy w celu
umożliwienia dostatecznego przygotowania do obrony (art. 136);
– W przypadku zmiany stawianych mu zarzutów, oskarżonemu umożliwia
się przygotowanie nowej linii obrony (art. 159);
82
83

Art. 197 Kodeksu postępowania karnego.
Art. 202 Kodeksu postępowania karnego.
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– Zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i jurysdykcyjnym
oskarżonemu (podejrzanemu) przysługuje prawo do wnioskowanie o przesłuchanie świadków oraz przeprowadzenie innych czynności dowodowych (art.
73, 95 zd. 1 i 163);
– Oskarżony ma prawo, w granicach dozwolonych przez właściwe
przepisy, zaskarżania zapadłego w jego sprawie wyroku sądu;
– Oskarżonemu przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie
prokuratora w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania (art. 115).
W odróżnieniu od obrony materialnej, obrona formalna polega na
uprawnieniu oskarżonego do korzystania w trakcie procesu karnego z pomocy
profesjonalnego obrońcy. Saudyjski Kodeks postępowania karnego zakłada, że
korzystanie z usług obrońcy lub pełnomocnika procesowego jest dopuszczalne
we wszystkich stadiach procesu (art. 4 zd. 1). Obrońca ma prawo brać udział
w czynnościach postępowania przygotowawczego (art. 60 ust.2). Prokurator
nie może utrudniać oskarżonemu kontaktu z jego obrońcą (art. 70), nawet jeśli
jest on tymczasowo aresztowany (art. 119). Nie jest także dozwolone prowadzenie kontroli korespondencji w odniesieniu do dokumentów wymienianych
pomiędzy oskarżonym, a jego obrońcą (art. 84). Przepis art. 139 daje zaś
oskarżonemu prawo do wnioskowania o wyznaczenie obrońcy z urzędu, jeśli
zarzuca mu się popełnienie przestępstwa poważnego, a on sam nie posiada
wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony84.

84
Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje także na gruncie polskiego Kodeksu postępowania karnego, przy czym prawa do wyznaczenia obrońcy z urzędu nie ogranicza się do konkretnych kategorii przestępstw (art. 78 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego). W przeciwieństwie do kodeksu saudyjskiego, polski akt prawny wprowadza także instytucję obrony obligatoryjnej w odniesieniu do pewnych kategorii oskarżonych, co do których istnieje podejrzenie,
że nie byliby w stanie bronić się samodzielnie (wymienia się tu osoby: poniżej 18 roku życia; głuche, nieme lub niewidome; takie, co do których zachodzi podejrzenie, że ich zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem była w trakcie popełniania czynu
wyłączona lub znacznie ograniczona oraz takie, co do których zachodzi podejrzenie, iż ze względu na stan zdrowia psychicznego nie będą w stanie uczestniczyć w postępowaniu lub prowadzić
samodzielnie rozsądnej obrony) lub też gdy sąd uzna, że jest to konieczne ze względu na inne
okoliczności utrudniające obronę (art. 79 § 1 i 2 K.p.k.). Obrona obligatoryjna zachodzi także
w przypadku gdy sprawa toczy się przed sądem okręgowym, a oskarżonemu zarzucono popełnienie zbrodni (art. 80 K.p.k.). Brak analogicznych unormowań co do obrony obligatoryjnej
w saudyjskim prawie procesowym może być uznany za istotne naruszenie zasady prawa do obrony. Por.: S.M. Al-Subaie, The Right to a Fair Trial under Saudi Law of Criminal Procedure. A Human
Rights Critique, Londyn 2013, s. 123-125.
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3.6 Zasada kontroli procesu
Jest to dyrektywa mówiąca, iż zapadłe w toku procesu karnego rozstrzygnięcia i decyzje winny podlegać kontroli. Dotyczy to zarówno postępowania
przygotowawczego, jak również stadium jurysdykcyjnego, i to właśnie w odniesieniu do tej fazy należy przyjrzeć się zasadzie kontroli w ujęciu systemowym i jej
relacjom i z innymi zasadami procesu – niezawisłości sędziowskiej oraz trwałości wyroków. Nie ulega wszak wątpliwości, iż w toku funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości zdarza się, iż część z zapadłych rozstrzygnięć nosić będzie
znamiona mniejszej lub większej wadliwości i jako takie powinny być korygowane lub eliminowane z obiegu prawnego. Temu właśnie służą przewidziane
przez przepisy prawa procesowego procedury kontrolne. Należy jednak mieć na
uwadze, iż dopuszczenie do wielokrotnego rozpatrywania tej samej sprawy i
poprawiania decyzji nie sprzyja, wbrew pozorom, poprawie jakości rozstrzygnięć, a wręcz przeciwnie, obniża poczucie odpowiedzialności za ich treść i nie
zachęca do rzetelnego załatwienia sprawy. Wielość mechanizmów kontroli
i uchylania rozstrzygnięć tworzy też niepożądany stan długotrwałej niepewności prawnej i może obniżać zaufanie do organów wymiaru sprawiedliwości85.
Abstrahując jednak od rozważań teoretycznych i doktrynalnych, można
stwierdzić, iż w realiach saudyjskiego modelu procesu karnego występują dwa
rodzaje kontroli – judykacyjna i administracyjna.
Kontrola judykacyjna ma o tyle donośne znaczenie dla procesu, iż za jej
pomocą możliwe jest przeprowadzenie naprawy wadliwej decyzji procesowej.
Jest ona sprawowana przede wszystkim przez sądy w ramach kontroli instancyjnej – należą do niej apelacja i wniosek o uchylenie wyroku oraz, w pewnym
stopniu, wniosek o wznowienie postępowania. Kontrola taka jest obowiązkowa
w przypadku wyroku zasądzającego karę śmierci, ukamienowanie, karę mutylacyjną lub karę talionu i przebiega na poziomie wszystkich instancji sądowych.
Kontrolę judykacyjną sprawuje także prokurator, który prowadzi postępowanie
przygotowawcze oraz sprawuje nadzór nad czynnościami dokonywanymi przez
jego uczestników (głównie funkcjonariuszy służby kryminalnej), zarówno należącymi do ich własnych kompetencji, jak i dokonanych na podstawie polecenia
samego prokuratora.
Szczególną rolę kontrolną prawo saudyjskie przypisuje jednak osobie
króla. Zgodnie z treścią art. 44 Zasadniczej ustawy rządowej, monarcha jest
najwyższym zwierzchnikiem wszystkich rodzajów władzy, w tym sądowniczej.
W sferze procesu karnego przekłada się to szereg istotnych uprawnień. Do
najważniejszych z nich należą:
85

Por.: S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 325-326.
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– Wykonanie wyroku skazującego na karę śmierci, ukamienowanie, karę
mutylacyjną lub karę talionu wymaga zatwierdzenia przez króla w formie
rozkazu;
– Król jest najwyższą instancją odwoławczą w odniesieniu do wyroków
wydanych przez saudyjskie sądy;
– Król może stosować prawo łaski86;
– Król może, w pewnym zakresie, samodzielnie wydawać wyroki, z pominięciem procedury sądowej87.
Odmienny jest natomiast charakter kontroli administracyjnej, gdyż wynika
ona nie z zasad ustrojowych procesu, ale ze stosunku służbowego pracowników organów wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie widoczne jest to
w odniesieniu do prokuratury, która jest instytucją mocno hierarchiczną. I tak
na przykład część decyzji prokuratora w postępowaniu przygotowawczym
wymaga zatwierdzenia przez jego zwierzchnika służbowego (np. postanowienie
o umorzeniu postępowania88). Pewne kompetencje z zakresu kontroli administracyjnej przysługują też prezesom sądów oraz Najwyższej Radzie Sądownictwa,
która dokonuje ewaluacji dorobku orzeczniczego poszczególnych sędziów.
Kontrola ta nie może naruszać jednak niezawisłości sędziowskiej i mieć wpływu na samo orzekanie.
Na koniec warto także zaznaczyć, że w przeciwieństwie do rozwiązań znanych z państw o rozwiniętym systemie demokratycznym, w Arabii Saudyjskiej
nie występuje społeczna kontrola wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Wynika to z braku jakiegokolwiek udziału czynnika społecznego w procesie orzekania89 i znikomego wpływu organizacji pozarządowych na życie publiczne. Także raporty bieżące i okresowe składane przez kierowników najwyższych organów wymiaru sprawiedliwości Radzie Konsultacyjnej nie wyczerpują znamion kontroli społecznej, gdyż Rada nie stanowi obieralnego ciała
reprezentującego społeczeństwo, a jest jedynie komitetem doradczym monarchy, który pełni zwierzchnią funkcję nad wszystkimi działami władz pub86
Z wyjątkiem spraw o czyny z grupy Éudūd, które zgodnie z prawem muzułmańskim
zawsze muszą zostać ukarane i nie mogą być darowane.
87
Mowa tu jednak o bardzo rzadkich przypadkach, w których nie ma wątpliwości co do
winy sprawcy, a za potrzebą wydania wyroku stoi istotny interes społeczny, lub gdy sprawca jest
recydywistą kryminalnym i tylko kara śmierci może powstrzymać go przed dalszym godzeniem
w dobro społeczeństwa. Choć wyroki te, skądinąd ekstremalnie rzadkie, wydawane są bez przeprowadzenia procesu, to jednak zazwyczaj legitymizowane są następczo przez opinie prawne
wysokich rangą uczonych muzułmańskich. Por.: F.E. Vogel, op. cit., s. 250.
88
Art. 124 Kodeksu postępowania karnego.
89
Brak instytucji ławników lub przysięgłych jest jednak bezpośrednim następstwem fundamentalnych zasad prawa muzułmańskiego, które zakłada pozostawienie kwestii interpretacji
przepisów i wymiaru sprawiedliwości zamkniętej grupie zawodowych uczonych muzułmańskich.
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licznych i administracji rządowej. Również pomimo generalnej dopuszczalności udziału publiczności w rozprawach sądowych nie można raczej mówić
o kontroli społecznej nad wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych, a to
z racji praktycznie zerowego stopnia partycypacji politycznej obywateli,
będącego skutkiem systemu polityczno-prawnego Królestwa i związanym
z tym minimalnym zakresem możliwości wywierania nacisku na władze publiczne w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości incydentalnych lub systemowych.

3.7 Zasada publiczności
Zasada ta, nazywana także niekiedy zasadą jawności procesu, opiera się na
dyrektywie w myśl której społeczeństwo winno mieć dostęp do informacji
o toczącym się procesie karnym. W warstwie abstrakcyjnej zasada ta spełnia
wiele istotnych funkcji, jest bowiem środkiem do prowadzenia kontroli
społecznej nad wymiarem sprawiedliwości oraz ułatwia wykrycie i ściganie
przestępstw (np. w przypadku, gdy sprawca ukrywa się, upublicznienie faktu
jego poszukiwania może przyczynić się do uzyskania informacji o miejscu jego
pobytu itp.), jak również ma, do pewnego stopnia, działanie prewencyjne oraz
przyczynia się do wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa. Z drugiej zaś
strony w literaturze podnosi się, iż jawność procesu może mieć także liczne
negatywne konsekwencji, do których należą ryzyko ujawnienia informacji
o stanie śledztwa (przez co łatwiej będzie sprawcy uchylać się przed schwytaniem przez organy wymiaru sprawiedliwości) lub faktów stanowiących tajemnicę państwową lub zawodową. Istnieje także duże ryzyko społecznego ostracyzmu wobec oskarżonego, połączone często z ingerencją w sferę jego życia
prywatnego i rodzinnego oraz trudności z readaptacją do życia społecznego po
odbyciu kary. Mając na uwadze przytoczone argumenty nie powinno więc dziwić, iż w żadnym systemie prawnym zasada jawności nie ma charakteru
zupełnego90.
Przenosząc powyższe rozważania teoretyczne na grunt praktyki saudyjskiego procesu karnego, należy stwierdzić, iż na płaszczyźnie uregulowań prawnych nie odbiega on od zasad spotykanych w innych państwach w tym
w Polsce. Generalna reguła wyrażona wprost w treści przepisu z artykułu 154
Kodeksu postępowania karnego mówi o jawności posiedzeń sądowych. Jawność ta
może jednak zostać wyłączona przez sąd z urzędu lub na wniosek strony, jeśli
jest to wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony porządku pub90

S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 314-316.
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licznego, a także jeżeli jest to niezbędne dla poczynienia prawdziwych ustaleń
faktycznych. Oprócz tego uzupełniająco stosuje się przepis art. 64 Kodeksu
postępowania przed sądami prawa muzułmańskiego, w myśl którego wyłączenie
jawności może nastąpić z uwagi na potrzebę ochrony moralności publicznej
i prywatności życia rodzinnego. Wyrok jest zawsze ogłaszany publicznie, nawet
jeśli samo posiedzenie toczyło się z wyłączeniem jawności91. Dodatkowo informację o wydanym wyroku zamieszcza się w rejestrze orzeczeń sądowych92.
Tajny jest natomiast przebieg narady, którą skład orzekający odbywa przed
wydaniem wyroku93.
Zgoła odmienne zasady rządzą natomiast postępowaniem przygotowawczym. Art. 68 Kodeksu postępowania karnego statuuje bowiem wprost, iż przebieg
postępowania przygotowawczego i uzyskane w jego trakcie wynik są niejawne.
Wynika to przede wszystkim z charakteru śledczego tego stadium procesu, jak
również z braku, w przeciwieństwie do postępowania jurysdykcyjnego, koncentracji czasowej i miejscowej czynności procesowych. Oczywiście zdarza się, iż
prokurator i funkcjonariusze służby kryminalnej prowadzą czynności w miejscu dostępnym publicznie. Ze względu jednak na ochronę tajemnicy postępowania oraz dla zapobieżenia zniszczenia lub kontaminacji materiału dowodowego
powinni oni wówczas podjąć wszelkie starania, by czynności te przebiegały bez
zakłóceń ze strony przypadkowych gapiów.

3.8 Pozostałe zasady procesowe
Wymienione powyżej naczelne zasady procesowe zostały wybrane ze
względu na ich szczególnie istotne znaczenie dla opisu modelu postępowania
karnego w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Nie oznacza to oczywiście, iż są to
jedyne zasady rządzące procesem karnym. Do pozostałych dyrektyw decydujących o kształcie i przebiegu postępowania należą przede wszystkim:
– Zasada domniemania niewinności – mówi ona o tym, iż do wydania prawomocnego wyroku przez właściwy sąd, oskarżonego należy traktować jak
osobę niewinną. Zasada ta jest na gruncie przepisów Kodeksu postępowania
karnego wyrażona jedynie pośrednio i zawiera się, jak już było wspomniane,
w treści przepisu art. 3, wespół z właściwą na ogół prawu karnemu materialnemu zasadną nullum crimen sine lege.
– Zasada bezpośredniości – polega ona na stawianym organowi procesowemu wymogu opierania rozstrzygnięć na dowodach, z którymi zetknął się
Art. 181 ust. 1 Kodeksu postępowania karnego.
Art. 182 Kodeksu postępowania karnego.
93
Art. 8 Kodeksu postępowania karnego.
91
92
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on osobiście. Zasada ta jest częściowo wyrażona w przepisie art. 179, zgodnie
z którym wyrok może być wydany jedynie w oparciu o dowody ujawnione
w toku rozpatrywania sprawy.
– Zasada współpracy ze społeczeństwem w ściganiu przestępstw – jest to
szeroka i wieloaspektowa dyrektywa mówiąca o tym, iż obywatele powinni móc
brać udział w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Przejawem zastosowania tej zasady jest chociażby obowiązek przyjmowania
przez organy procesowe doniesień i zawiadomień o możliwości popełnienia
przestępstwa oraz ich należytej weryfikacji (art. 26). Kodeks przewiduje także, iż
prawo ujęcia sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa przysługuje nie tylko
funkcjonariuszom służb ochrony porządku publicznego, ale także osobie
pokrzywdzonej tym przestępstwem, a nawet każdej osobie postronnej, która
była świadkiem jego popełnienia (art. 30).

4. Uczestnicy procesu
4.1 Pojęcie uczestników procesu
Pojęcie uczestników procesu to zbiorcza kategoria obejmująca wszystkie
osoby, które biorą udział w procesie i pełnią w nim funkcję wyznaczoną im
przez przepisy prawa. Mogą to być więc zarówno osoby odpowiedzialne za
przeprowadzenie czynności procesowych, jak również takie, które jedynie w
nich uczestniczą, czasem nawet w niewielkim zakresie. Kluczowe jednak w
przyznaniu osobie miana uczestnika procesu jest to, by jej rolę i związane z nią
prawa i obowiązki wyznaczały przepisy prawa94.
Na podstawie lektury przepisów Kodeksu postępowania karnego można
wyróżnić następujące kategorie uczestników procesu:
a) organy procesowe,
b) quasi-organy procesowe;
c) strony procesowe;
d) reprezentanci stron procesowych;
e) osobowe źródła dowodowe;
f) pomocnicy organów procesowych.

Nie będzie więc uczestnikiem procesu na przykład osoba przyglądająca się jedynie wykonywaniu czynności na miejscu zdarzenia przez funkcjonariuszy organu wymiaru sprawiedliwości,
czy też osoba zasiadająca na publiczności podczas rozprawy sądowej.
94
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4.2 Organy procesowe
Organy procesowe to zbiorcze określenie wszystkich organów władzy
publicznej, które mają kompetencję, przyznaną przez stosowne przepisy prawa,
do wydawania decyzji procesowych w określonych stadiach postępowania95.
W zależności od tego, w którym stadium znajduje się proces karny, inny podmiot będzie określany mianem organu procesowego. Poniżej opisane zostaną
więc organy procesowe występujące na gruncie przepisów Kodeksu postępowania
karnego, wraz ze wskazaniem ich funkcji i kompetencji w poszczególnych fazach
postępowania.
4.2.1 Sąd
Posiłkując się definicją funkcjonującą na gruncie polskiej nauki prawa
karnego, sąd to zespół lub osoba, wyposażeni w atrybut niezawisłości,
powołani do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w trybie przewidzianym
przez przepisy prawa.96 Definicja ta wymaga wszak pewnego komentarza
w odniesieniu do realiów saudyjskich. O ile bowiem nie ulega wątpliwości
kwestia niezawisłości sędziowskiej97 oraz zasadniczy cel istnienia sądownictwa,
o tyle pochylenia wymaga samo określenie sąd, zwłaszcza w zestawieniu z pojęciem sędziego. Termin ten może rzeczywiście wydawać się nieco nieintuicyjny
dla osoby niezaznajomionej z językiem prawnym, jednak jego użycie wynika
z przekonania, iż wydany wyrok jest emanacją generalnie i abstrakcyjnie rozumianej sprawiedliwości, nie zaś wyłącznym uznaniem konkretnego człowieka.
Jakkolwiek więc faktyczna procedura analityczna skutkująca wydaniem
orzeczenia prowadzona jest przez osobę lub osoby tworzące skład orzekający,
to jednak przyjmuje się, iż organem wydającym rozstrzygnięcie nie jest sędzia,
lecz sąd jako taki98. Rozróżnienie to ma znaczenie w kontekście instancyjnej
Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż prawo saudyjskie nie posługuje się teorią organów
w takim rozumieniu, w jakim funkcjonuje ona na gruncie ustawodawstwa polskiego. Przyjętą
typologię i użytą terminologię należy więc traktować wyłącznie instrukcyjnie, ma ona bowiem
ułatwić czytelnikowi polskiemu zrozumienie istoty pewnych instytucji prawnych, bez wchodzenia w zbyt głębokie rozważania doktrynalne.
96
S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 155.
97
Art. 46 Zasadniczej ustawy rządowej mówi, iż sędziowie są niezawiśli i podlegają wyłącznie
przepisom prawa muzułmańskiego. Zapis ten powtórzony został także w art. 1 Prawa o judykatywie.
98
Mówimy więc o wyroku sądu, np. rejonowego. Również w trakcie rozprawy jej uczestnicy zwracają się do sądu, nie do osoby sędziego.
95
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struktury sądownictwa. Wyrok winien bowiem zostać wydany przez sąd właściwego szczebla, zaś jego położenie geograficzne i obsada w konkretnej sprawie należą do kwestii drugorzędnych, gdyż przyjmuje domniemanie, iż sąd
danego typu ma takie same kompetencje niezależnie od obsady składu orzekającego99. Pogląd ten, właściwy kontynentalnemu modelowi wymiaru sprawiedliwości, nie był znany klasycznemu prawu muzułmańskiemu, które zakładało
wydawanie orzeczeń przez pojedynczego sędziego, który piastował tę funkcję
w oparciu o osobisty autorytet poparty wiedzą i pobożnością. Pojęcie sądu
oznaczało zaś wyłącznie budynek, w którym urzędowali sędziowie. W obecnym
stanie prawnym wciąż widać reminiscencje tych dawnych wzorców. Kodeks
postępowania karnego używa bowiem w niektórych przepisach terminu sędzia
w odniesieniu do sądu.100 Lektura przepisów skłania jednak ku stwierdzeniu, iż
prawo saudyjskie przyjmuje, na potrzeby uregulowań procesowych, abstrakcyjną definicję sądu, w rozumieniu zbliżonym do znanego z ustawodawstwa
polskiego. Za wnioskiem tym przemawia redakcja licznych przepisów aktów
prawnych poświęconych funkcjonowaniu sądownictwa.101 Dodatkowym argumentem jest fakt, iż w sprawach karnych regułą jest wydawanie wyroków
w składach wieloosobowych. Nawet jeśli jednak przepisy przewidują orzekanie
w składzie jednoosobowym, to organem wciąż jest sąd, nie zaś osoba sędziego
(sędzia ,,staje się” wówczas sądem).
Sąd jest przede wszystkim organem prowadzącym postępowanie jurysdykcyjne. W zależności od etapu tego stadium (postępowanie główne lub odwoławcze) miano organu procesowego będzie oczywiście należało do innego
sądu. Obok sądu jako całości, można wszak wymienić także osobę przewodniczącego składu orzekającego, do którego należy kierowanie rozprawą
i czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem. Ma on także pewne kompetencje władcze w zakresie zapewnienia porządku podczas posiedzenia, może
bowiem postanowić o wydaleniu z sali osoby, która swoim zachowaniem utrudnia procedowanie sprawy, a nawet nakazać jej zatrzymanie102. W tym sensie
przewodniczący jest także organem procesowym, gdyż może samodzielnie
wydawać decyzję procesową.
Choć oczywiście nie można zapominać o instytucji wyłączenia konkretnego sędziego od
orzekania w danej sprawie. Nie wpływa to wszak na samo orzeczenie, które wciąż wydaje ten sam
sąd, mimo że w innym składzie osobowym
100
Por.: art. 139 i art. 140 Kodeksu postępowania karnego.
101
Por.: Przepisy Kodeksu postępowania karnego: Art. 1: Sądy rozpatrują spawy w oparciu o przepisy prawa muzułmańskiego (…); Art. 9: Wyroki sądu mogą być zaskarżane (…); Art. 164: Sąd
może wezwać w charakterze świadka każdą osobę (…); Art. 197: (…) Sąd apelacyjny powinien
wydać rozstrzygnięcie bez zbędnej zwłoki (…); Art. 203: Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę w granicach zaskarżenia (…) itd.
102
Art. 142 Kodeksu postępowania karnego.
99

Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie

52

Sąd pełni także, jako organ nadzorujący, pewne funkcje w postępowaniu
przygotowawczym, w tym między innymi orzeka o nadzwyczajnym przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania. Rola sądu jest zaś marginalna
w przypadku postępowaniu wykonawczego, gdyż może jedynie, w pewnych
warunkach, orzekać w sprawie ewentualnego odroczenia lub zawieszenia
wykonywania kary, jak również wydaje postanowienie o wykonaniu kary zawieszonej, w przypadku ponownego skazania.103
System ustroju sądownictwa jest regulowany przez przepisy Prawa
o judykatywie i wskazuje generalne zasady właściwości rzeczowej sądów. Kodeks
postępowania karnego stwierdza dodatkowo w art. 128, iż sprawy o przestępstwa
należą do kognicji sądów karnych, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących
innym sądom. Na podstawie powyższych regulacji można stwierdzić, iż w dziedzinie procesu karnego właściwe są następujące sądy powszechne:
a) Sądy karne pierwszej instancji (maÉākim ad-dara„a al-ūlā - al-maÉākim
al-„azā’iyya);
b) Sądy apelacyjne (maÉākim al-isti’nāf);
c) Sąd Najwyższy (Al-MaÉkama al-‘Ulyā).
Poza systemem sądownictwa powszechnego funkcjonuje natomiast
Specjalny Trybunał Karny (Al-MaÉkama al-µazā’iyya al-Muta¸^a^^i^a), do
którego należy rozpatrywanie spraw o czyny zabronione przez Prawo o zwalczaniu przestępstw terrorystycznych i ich finansowania (Ni²ām mukāfaÉat „arā’im al-irhāb
wa-tamwīlihi) z 12/02/1439 A.H.
W odniesieniu do sądów kluczowe jest zagadnienie ich właściwości, a więc
upoważnienia do wykonywania określonych czynności procesowych. Właściwość sądów można podzielić na właściwość miejscową oraz przedmiotową. Ich
łączne uwzględnienie pozwala każdorazowo wskazać sąd właściwy do przeprowadzenia czynności w danej sprawie.
Właściwość przedmiotowa dotyczy wyboru sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na jej rodzaj. W polskiej nauce procesu karnego spotyka się dodatkowy podział tej właściwości na rzeczową, będącą upoważnieniem sądu do całościowego rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, oraz
funkcjonalną, tj. przyznającą sądowi kompetencję do niecałościowego rozpoznania sprawy104. W warunkach saudyjskiego procesu karnego podział ten wydaje się jednak nie do końca trafny, gdyż nie występuje tu rozróżnienie kompetencji do rozpatrywania sprawy w pierwszej instancji pomiędzy sądami różnego
szczebla ze względu na jej ciężar gatunkowy. W Arabii Saudyjskiej zadanie to
spoczywa bowiem zawsze na sądach pierwszej instancji, które w związku z tym
103
104

Art. 214 Kodeksu postępowania karnego.
S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 157-160.
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posiadają wyłączną właściwość rzeczową. Ze względu jednak na rozdział
sądów pierwszej instancji w oparciu o kryterium typu sprawy, może dochodzić
do specyficznego przypadku ruchomej właściwości rzeczowej w płaszczyźnie
horyzontalnej, który zostanie szerzej wyjaśniony poniżej.
Co się zaś tyczy właściwości funkcjonalnej, to pozostając wiernym
opisanemu na początku niniejszego akapitu podziałowi należy wymienić
następujące jej przykłady:
– nadzwyczajne przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania
w postępowaniu przygotowawczym przez sąd pierwszej instancji;
– rozpoznawanie przez sąd apelacyjny apelacji od wyroków wydanych
przez sądy pierwszej instancji;
– rozpoznawanie przez Sąd Najwyższy wniosków o uchylenie prawomocnego wyroku wydanego przez sąd apelacyjny;
– obowiązkowe badanie i zatwierdzanie przez sąd apelacyjny i Sąd
Najwyższy wyroku skazującego na karę śmierci, ukamienowanie, karę mutylacyjną lub karę talionu.
– rozstrzyganie w przedmiocie dopuszczalności wznowienia prawomocnie
zakończonego postępowania105;
– rozstrzyganie przez Sąd Najwyższy w przedmiocie wymiaru kary
łącznej106.
Właściwość miejscowa polega na przyznaniu sądowi kompetencji do
przeprowadzenia czynności procesowych ze względu na miejsce zaistnienia
zdarzenia, w związku z którym zachodzi konieczność przeprowadzenia tych
czynności. Art. 130 Kodeksu postępowania karnego statuuje regułę wyznaczania
właściwości miejscowej sądu. Podstawowym kryterium jest miejsce popełnienia
przestępstwa, rozumiane jako miejsce, w którym sprawca działał (lub powinien
był działać, jeśli sprawa dotyczy przestępstwa polegającego na zaniechaniu107).
Kryterium pomocniczym, które stosuje się w przypadku braku możliwości
ustalenia właściwości miejscowej sądu na podstawie powyższej zasady jest
miejsce zamieszkania sprawcy, zaś w przypadku sprawcy nieposiadającego
stałego miejsca zamieszkania – miejsce, w którym został on ujęty. W przypadku, gdy oskarżonemu zarzuca się popełnienie wielu czynów należących do
właściwości miejscowej sądów tego samego rodzaju, wnosi się jeden akt
oskarżenia do sądu właściwego miejscowo w sprawie o dowolny z tych
czynów108. Problem właściwości miejscowej nie występuje w przypadku sądów
wyższych instancji. Sądy apelacyjne, jak zostało już wspomniane, mają charakArt. 205 Kodeksu postępowania karnego.
Pkt. 3 Dekretu królewskiego M/2 z 22/1/1435 A.H.
107
Art. 131 Kodeksu postępowania karnego.
108
Art. 127 Kodeksu postępowania karnego.
105
106
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ter wyłącznie odwoławczy, toteż trafiają do nich sprawy pochodzące z sądów
pierwszej instancji leżących na obszarze przyznanej im właściwości terytorialnej. Jeszcze prościej sprawa ma się oczywiście w odniesieniu do Sądu
Najwyższego – ze swej natury jedynego w państwie i obejmującego swoją właściwością całe jego terytorium.
W przypadku gdy w sprawie karnej więcej niż jeden sąd uzna się za właściwy do jej rozpoznania, lub gdy żaden sąd nie uzna się za właściwy, kieruje się
wniosek do Sądu Najwyższego, który rozstrzyga w przedmiocie właściwości
sądu109.
Sądy mogą mieć różny zakres władztwa terytorialnego powiązanego
z podziałem administracyjnym kraju. Zgodnie bowiem z przepisami Prawa
o judykatywie, sądy tworzy się, w zależności od potrzeb, dla prowincji, guberni
i okręgów (w przypadku sądów pierwszej instancji) lub dla prowincji (sądy
apelacyjne). Oznacza to, iż sądy tego samego szczebla mogą obejmować swoim
władztwem obszary bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni i gęstości zaludnienia. Rozwiązanie to, podyktowane przede wszystkim ograniczeniami
kadrowymi sądownictwa oraz realnymi potrzebami społecznymi, może w praktyce wpływać na utrudnienie dostępu do sądu, a to za sprawą olbrzymich
odległości i dysproporcji w gęstości ulokowania większych ośrodków miejskich,
zwłaszcza na wschodzie kraju. By zapobiec sytuacji, w której sąd obejmowałby
swoją właściwością miejscową bardzo duży i słabo zaludniony obszar,
a zarazem aby uniknąć, zgodnie z zasadą ekonomiki finansów publicznych,
tworzenia zbyt dużej ilości sądów karnych, art. 129 Kodeksu postępowania karnego
przewiduje, iż jeśli w danej guberni lub okręgu nie ma sądu karnego, właściwym
do rozpoznania sprawy jest sąd ogólny pierwszej instancji. Regulację tę doprecyzowuje art. 23 Prawa o judykatywie, który przewiduje, iż w wyżej
wymienionej sytuacji tworzy się w sądach ogólnych pierwszej instancji wydziały
karne, które posiadają wszystkie uprawnienia regularnych sądów karnych.
Osobną kwestią jest natomiast zdolność poszczególnych sędziów do rozpatrywania danej sprawy. Art. 146 Kodeksu postępowania karnego stwierdza, iż
z wyłączeniem czynów popełnionych w trakcie rozprawy, sędzia nie może
orzekać w sprawie o czyn, który dotyczy go bezpośrednio, a także wskazuje, że
w rzeczonej materii bezpośrednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
postępowania przed sądami prawa muzułmańskiego. Ich lektura pozwala natomiast na
wyróżnienie dwóch instytucji procesowych polegających na wyłączeniu
sędziego od udziału w sprawie. Pierwsza, zbliżona do funkcjonującej na gruncie tradycji romanistycznej koncepcji iudex inhabilis, dotyczy sędziego, który
109

Art. 134 Kodeksu postępowania karnego.
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z mocy samego prawa jest niezdolny do orzekania w konkretnym procesie. Ma
to miejsce w następujących sytuacjach:
– Sędzia jest mężem albo krewnym lub powinowatym strony do czwartego
stopnia;
– Sędzia lub jego małżonka toczą spór prawny ze stroną lub jej małżonkiem;
– Sędzia jest reprezentantem lub opiekunem prawnym strony, kuratorem
jej majątku, lub jej potencjalnym spadkobiercą albo małżonkiem, krewnym lub
powinowatym do czwartego stopnia którejś z tych osób;
– Sędzia, jego żona, krewny lub powinowaty, albo osoba, dla której jest on
reprezentantem albo opiekunem prawnym, posiada interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy;
– Sędzia wydał opinię prawną (fatwę) lub wyraził publicznie swoje zdanie
w sprawie, albo działał w niej jako reprezentant strony, choćby nawet miało to
miejsce przed objęciem funkcji, lub też brał uprzednio udział w jej rozpatrywaniu w charakterze sędziego, eksperta, mediatora, albo występował w niej w charakterze świadka110.
Jakiekolwiek czynności podjęte w sprawie przez sędziego podlegającego
wyłączeniu z mocy prawa są nieważne i stanowią podstawę uchylenia wyroku111.
Sędzia może zostać także wyłączony od rozpatrywania sprawy na podstawie wniosku złożonego przez stronę postępowania (iudex suspectus) w następujących okolicznościach:
– Sędzia lub jego małżonka toczą spór zbliżony do tego, w sprawie
którego ma on orzekać;
– Po wniesieniu do sądu sprawy, w której sędzia ma orzekać, zaistnieje spór
prawny między tym sędzią lub jego małżonką a stroną postępowania, chyba że
spór ten zostanie wszczęty wyłącznie w celu odsunięcia sędziego od orzekania;
– Była małżonka sędziego, z którą ma on dziecko, jak również krewny lub
powinowaty tego dziecka do czwartego stopnia toczą spór sądowy ze stroną
lub małżonkiem strony w sprawie, w której sędzia miał orzekać, chyba że spór
ten został wszczęty wyłącznie w celu odsunięcia sędziego od orzekania;
– Osoba będąca stroną świadczy na rzecz sędziego usługi, lub spotyka się
z nim na gruncie nieformalnym, albo też w okresie bezpośrednio poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu dokonała na rzecz sędziego darowizny;
– Sędziego i stronę łączą relacje towarzyskie mogące wpływać na
zachowanie przez niego obiektywizmu w sprawie112.

Art. 94 Prawa o postępowaniu przez sądami prawa muzułmańskiego.
Art. 95 Prawa o postępowaniu przez sądami prawa muzułmańskiego.
112
Art. 96 Prawa o postępowaniu przez sądami prawa muzułmańskiego.
110
111
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4.2.2 Prokurator

Rozważania o funkcji procesowej prokuratora w saudyjskim postępowaniu
karnym rozpocząć należy od uwagi terminologicznej. W związku z tym, że
w niniejszej pracy przyjęto posługiwać się w opisie instytucji prawnych pojęciami funkcjonującymi na gruncie prawa polskiego, we wcześniejszych akapitach
wielokrotnie używane były słowa ,,prokurator” oraz ,,prokuratura”. Wymaga
jednak wyjaśnienia, iż w Królestwie Arabii Saudyjskiej przedmiotowy urząd
funkcjonuje pod nazwą Biuro Śledztw i Oskarżenia Publicznego (Hay’at attaḥqīq wa al-iddi‘ā’ al-‘āmm). Jej pracownicy zaś posługują się różnymi tytułami, w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego. Kodeks postępowania
karnego używa natomiast generalnego określenia muÉaqqiq, które dosłownie
należałoby przetłumaczyć jako ,,śledczy”. Mogłoby to jednak wprowadzać
niepotrzebne zamieszanie terminologiczne poprzez skojarzenie ze służbą śledczą, która jednak jest komórką w ramach formacji policyjnych. Dlatego też,
mając na uwadze przyjętą konwencję terminologiczną oraz komfort czytelnika
przywykłego do nazewnictwa funkcjonującego w systemie polskim, w dalszej
części pracy konsekwentnie używane będą terminy ,,prokurator’’ i ,,prokuratura”.
Przechodząc do zasadniczej części rozważań w tym fragmencie, stwierdzić
należy, iż prokuratura jest urzędem państwowym, którego generalną misją jest
stanie na straży praworządności i ochrona interesu publicznego. Ustrój i zadania prokuratury uregulowane są przepisami Prawa o Biurze Śledztw
i Oskarżenia Publicznego promulgowanego dekretem królewskim M/56 z dnia
24/10/1409 A.H. Do najważniejszych funkcji i uprawnień urzędu, wymienionych w art. 3 tego aktu należą przede wszystkim:
– Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa;
– Wnoszenie i podtrzymywanie przed sądem aktu oskarżenia;
– Zaskarżanie wyroków w ramach kontroli instancyjnej;
– Nadzór nad wykonywaniem wyroków;
– Nadzór nad instytucjami przeznaczonymi do odbywania tymczasowego
aresztowania oraz kary pozbawienia wolności, w zakresie legalności osadzeń
i przestrzegania praw osadzonych;
Prokuratura łączy więc, w ramach swoich zadań, funkcję oskarżyciela
i rzecznika interesu publicznego oraz nadzoru nad prawidłowym przebiegiem
niektórych aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych. Prokuratura, jakkolwiek zobowiązana do działania na podstawie
i w granicach prawa, nie jest jednak, w przeciwieństwie do sądów, samodziel-
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nym i niezawisłym organem władzy publicznej. Saudyjska prokuratura podlega
bowiem organizacyjnie i finansowo Ministrowi Spraw Wewnętrznych113, który
także nominuje kandydata na stanowisko Naczelnika Prokuratury oraz wydaje
rekomendacje w sprawach nominacji i awansów pozostałych jej pracowników114.
Jakkolwiek jednak powyższe uwagi dotyczyły zadań prokuratury jako takiej,
należy wyraźnie podkreślić, iż w procesie karnym udział bierze prokurator, nie
zaś prokuratura jako całość. Wynika to wprost z redakcji przepisów Kodeksu
postępowania karnego, które mówią o czynnościach wykonywanych lub nadzorowanych przez prokuratora. Pomimo bowiem hierarchicznej struktury i organizacyjnego podporządkowania Ministrowi Spraw Wewnętrznych, prokuratorzy
są w swoich działaniach niezależni i niedopuszczalna jest jakakolwiek zewnętrzna ingerencja w wykonywanie przez nich swoich zadań115. Na gruncie przepisów
Prawa o Biurze Śledztw i Oskarżenia Publicznego niezależność prokuratorów jest także
wzmocniona kilkoma dalszymi uregulowaniami gwarancyjnymi, do których
należą m.in.:
– Prokurator korzysta z ochrony oraz uprawnień przysługujących
funkcjonariuszom publicznym (art. 6);
– Zakazane jest podejmowanie przez prokuratora jakiejkolwiek dodatkowej
działalności gospodarczej lub zawodowej, która mogłaby godzić w jego niezależność lub godność piastowanej funkcji (art. 7);
– Prokurator może zostać usunięty ze służby jedynie w przypadkach
przewidzianych przez przepisy prawa (art. 12);
– Prokurator posiada immunitet polegający na ograniczeniu możliwości
zatrzymania prokuratora i prowadzeniu wobec niego postępowania karnego (art.
14 i nast.).
Niezależności prokuratora, rozumianej jako samodzielność w podejmowaniu decyzji procesowych, nie umniejsza także przyznanie kompetencji do podjęcia niektórych czynności w trakcie postępowania prokuratorowi określonej rangi,
jak ma to na przykład miejsce w przypadku umorzenia postępowania przygotowawczego. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje bowiem naczelnik wydziału,
w ramach którego toczy się sprawa116. Od wielu rodzajów decyzji prokuratora
przysługuje także zażalenie do naczelnika wydziału lub innych kierowników
jednostek organizacyjnych prokuratury117.
Art. 1 Prawa o Biurze Śledztw i Oskarżenia Publicznego.
Samego powołania na stanowiska służbowe w prokuraturze dokonuje każdorazowo król.
Patrz: art. 10 Prawa o Biurze Śledztw i Oskarżenia Publicznego.
115
Art. 5 Prawa o Biurze Śledztw i Oskarżenia Publicznego.
116
Art. 124 Prawa o Biurze Śledztw i Oskarżenia Publicznego.
117
Np. zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania – art. 115 Prawa o Biurze
Śledztw i Oskarżenia Publicznego.
113
114
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Prokurator pełni funkcję organu procesowego w postępowaniu przygotowawczym, w trakcie którego jest przede wszystkim organem prowadzącym,
a częściowo także nadzorującym. W momencie przejścia postępowania w fazę
jurysdykcyjną prokurator traci przymiot organu procesowego, stając się natomiast stroną. Prokurator ma też pewne kompetencje nadzorcze w postępowaniu wykonawczym.
Podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do sędziego, przepisy procesowe przewidują też sytuacje, w których nie jest dopuszczalny udział
w postępowaniu konkretnego prokuratora. Zgodnie bowiem z treścią art. 21
Kodeksu postępowania karnego, prokurator nie może prowadzić postępowania ani
podejmować żadnych czynności w sprawie jeśli zachodzi jedna z poniższych
okoliczności:
1. Sprawa dotyczy go osobiście lub jest małżonkiem którejś ze stron albo
pozostaje z nią w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa do czwartego stopnia;
2. Pozostaje w konflikcie z którąś ze stron lub występują między nimi inne
związki, które mogłyby wpłynąć na bieg postępowania;
3. Brał uprzednio udział w sprawie w charakterze biegłego, mediatora,
obrońcy lub świadka.

4.2.3 Gubernator prowincji
Gubernatorzy pełnią funkcję organu procesowego w postępowaniu
wykonawczym. Wynika to wprost z brzmienia art. 216 Kodeksu postępowania
karnego, który przyznaje gubernatorom prowincji kompetencję do podjęcia
wszelkich prawnie dozwolonych procedur w celu zapewnienia wykonania prawomocnych wyroków sądowych. Przyznanie takiej roli procesowej organowi
należącemu raczej do władzy wykonawczej wynika ze wspomnianej już uprzednio klasycznej muzułmańskiej koncepcji współpracy sędziego i władcy w celu
zapewnienia efektywnego wymiaru sprawiedliwości. Potwierdzeniem tej reguły
w wymiarze ogólnym jest przepis z art. 50 Zasadniczej ustawy rządowej, w myśl
którego odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie wyroków sądów spoczywa na królu lub mianowanych przez niego osobach. Konkretyzacją tej zasady
są właśnie przepisy Kodeksu postępowania karnego i wydanych na jego podstawie
właściwych przepisów wykonawczych.
Wykonanie wyroku118 odbywa się na podstawie rozkazu gubernatora119,
z wyjątkiem wyroku skazującego na karę śmierci, ukamienowanie lub karę
mutylacyjną, którego wykonanie wymaga osobistego rozkazu króla.
Wbrew typowym skojarzeniom, termin ,,wykonanie wyroku’’ nie dotyczy tylko egzekucji
lub kar cielesnych, ale może odnosić się także do jakiegokolwiek innego rodzaju kary, co wpły118
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4.3 Policja i inne quasi-organy postępowania
Kodeks postępowania karnego nie posługuje się w ogóle pojęciem organu procesowego, toteż powyższe rozważania miały charakter w pewnym sensie
umowny, gdyż stanowiły próbę opisu modelu saudyjskiego przy użyciu terminologii i konstrukcji znanych czytelnikowi funkcjonującemu w systemie polskiego prawa procesowego. Dorobek metodologiczny i terminologiczny rodzimej nauki postępowania karnego, jakkolwiek bardzo pomocny, jest ściśle
związany z konkretnym modelem procesu, w związku z czym nie daje się go
odnieść bezpośrednio do opisu funkcjonowania procedury karnej w Arabii
Saudyjskiej. Przejawia się to przede wszystkim w trudności jednoznacznego
zaklasyfikowanie policji i kilku innych podmiotów do konkretnej grupy uczestników procesu karnego wyodrębnianych klasycznie w polskich podręcznikach
i opracowaniach doktrynalnych. Z jednej strony bowiem brak jest im, na podstawie przepisów saudyjskiego Kodeksu postępowania karnego kompetencji do
wydawania decyzji, co jest cechą charakterystyczną organu procesowego.
Z drugiej zaś szczególny zakres uprawnień tych podmiotów prowadzi do
wniosku, iż przypisanie im roli wyłącznie pomocników organów procesowych,
a więc postawienie na równi z tłumaczami czy protokolantami nie jest poprawnym założeniem. Dotyczy to zwłaszcza policji i jej szczególnego znaczenia dla
biegu postępowania karnego. Dlatego właśnie, mając na uwadze wszystkie
powyższe zastrzeżenia postanowiono przyporządkować ją, wraz z kilkoma
innymi podmiotami do osobnej grupy quasi-organów, podkreślając przy tym, iż
wbrew nazwie sugerującej jakąś formę ich ułomności wobec ,,pełnych
organów”, stanowią one zupełnie odrębną kategorię uczestników procesu.

wa także na stopień zaangażowania samego gubernatora w postępowanie wykonawcze. W przypadku kary pozbawienia wolności gubernator wydaje jedynie rozkaz nakazujący jej odbywanie,
zaś za ,,techniczną’’ stronę odpowiada służba więziennictwa, funkcjonująca w ramach struktur
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Większego udziału gubernatora wymaga jednak wykonywanie charakterystycznych dla prawa saudyjskiego kar cielesnych, takich jak publiczna chłosta.
Przepisy wykonawcze do Kodeksu postępowania karnego wymagają bowiem od gubernatora
zapewnienia właściwych warunków wykonywania tego rodzaju kar, w tym między innymi przygotowanie odpowiedniego miejsca, zorganizowanie odpowiedniego zaplecza kadrowo-technicznego (w tym w zakresie badania lekarskiego) oraz zapewnienie właściwych środków koniecznych
dla zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie samego wykonywania kary.
119
Art. 155 Przepisów wykonawczych do Kodeksu postępowania karnego.

60

Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie
4.3.1 Policja

Tak jak w przypadku prokuratury, również w odniesieniu do policji należy
zacząć rozważania od poczynienia pewnej uwagi terminologicznej. Służby policyjne w Arabii Saudyjskiej dzielą się bowiem na trzy rodzaje:
– Policję regularną – Zarząd Bezpieczeństwa Publicznego (Mudīriyya alamn al-‘āmm);
– Policję tajną – Główny Zarząd Śledczy (Al-Mabāḥiṯ al-‘Āmma);
– Policję religijną - Komitet Krzewienia Cnót i Zapobiegania Złu (Hay’at
al-amr bi-l-ma‘rūf wa-an-nahy ‘an al-munkar).
Dwie pierwsze instytucje funkcjonują w ramach struktur Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, trzecia zaś jest samodzielną agencją rządową. Z punktu
widzenia niniejszej pracy znaczenie ma wszak jedynie policja regularna, gdyż
jedynie ona odgrywa rolę procesową na gruncie przepisów Kodeksu postępowania
karnego, które, nawiasem mówiąc, odnoszą się służby kryminalnej (Aḍ-Ḍabṭ alǧinā’ī), będącej jednym z pionów organizacyjnych policji. Ze względu wszak na
nieintuicyjną nazwę tej instytucji, niebędącą swoją drogą doskonałym tłumaczeniem arabskiego oryginału, w dalszych akapitach używany będzie bardziej
przystępny dla polskiego czytelnika termin ,,policja”.
W przeciwieństwie do sądu i prokuratora, będących głównymi organami
procesowymi odpowiadającymi za prowadzenie dwóch zasadniczych stadiów
postępowania, policja w saudyjskim procesie karnym pełni rolę w pewnym sensie uzupełniającą, żeby nie powiedzieć służebną. Jej udział ogranicza się
bowiem jedynie do postępowania przygotowawczego, przy czym, w przeciwieństwie do swojego polskiego odpowiednika, nie ma kompetencji
decyzyjnych. O ile bowiem na gruncie regulacji polskiego prawa procesowego
Policja może samodzielnie prowadzić postępowanie w formie dochodzenia,
o tyle policja saudyjska cieszy się dużo mniejszym zakresem autonomii procesowej, a stopień jej udziału w czynnościach postępowania zależy od decyzji
prokuratora. Zgodnie z treścią art. 66 Kodeksu postępowania karnego prokurator
może bowiem, w drodze pisemnego powierzenia, przekazać wybranym
funkcjonariuszom służby kryminalnej przeprowadzenie jednej bądź wielu czynności postępowania. Wówczas funkcjonariuszowi przeprowadzającemu czynności śledztwa przysługują, w zakresie powierzenia, uprawnienia prokuratora.
Art. 67 pozwala funkcjonariuszom, w szczególnych sytuacjach, na samodzielne
rozszerzenie przeprowadzenia czynności, poza zakres objęty powierzeniem.
Może to nawet dotyczyć czynności generalnie zarezerwowanych dla prokuratora.
Oczywiście funkcjonariusze policji biorą także udział w czynnościach
postępowania, jednak nie mają przy tym żadnych kompetencji władczych, tj. nie
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rozstrzygają o biegu postępowania, a jedynie przeprowadzają składające się na
nie procedury jako specjaliści. Wiąże się to jednak często z dużą odpowiedzialnością i nierzadko jedynie sumienne wykonanie takich czynności jak
przeszukanie czy oględziny pozwala na pozyskanie materiału dowodowego na
podstawie którego możliwe jest ustalenie przebiegu zdarzenia oraz wykrycie
sprawcy. Funkcjonariusz policji jest też na ogół pierwszym, do którego dociera
informacja o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i tylko od jego właściwej
reakcji zależy byt i sens dalszego procesu karnego.

4.3.2 Pozostałe quasi-organy procesowe
Kodeks postępowania karnego wymienia w art. 26 podmioty, które, na podstawie przepisów szczególnych, biorą udział w przeprowadzeniu czynności
postępowania karnego. Są to:
– Oficer w jednostce wojskowej;
– Kapitan saudyjskiego statku morskiego lub powietrznego;
– Gubernator prowincji – w odniesieniu do czynności wychodzących poza
zakres postępowania wykonawczego;
– Naczelnik jednostki organizacyjnej Komitetu Krzewienia Cnót
i Zapobiegania Złu;
– Pracownik lub inna osoba, której przepis szczególny przyznaje stosowne
uprawnienia;
– Organ, komisja lub osoba, którym prawo przyznaje stosowne
uprawnienia w zakresie
Sam Kodeks postępowania karnego nie mówi nic o charakterze udziału w procesie ww. osób. Na podstawie przepisów zawartych w innych aktach prawnych
można jednak stwierdzić, iż przysługują im nieliczne kompetencje ograniczone
do postępowania przygotowawczego, które sprowadzają się przede wszystkim
do obowiązków reagowania na fakt popełnienia czynów zabronionych w miejscu wykonywania przez nie obowiązków oraz informowanie prokuratury i policji o zaistniałych okolicznościach, jak również zabezpieczanie, w niezbędnym
zakresie, miejsca zdarzenia i znajdujących się na nim dowodów, ew. ujęcie
sprawcy czynu i sprawowanie nad nim pieczy do czasu przekazania w ręce
funkcjonariuszy służby kryminalnej.
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4.4 Strony
4.4.1 Pojęcie strony
Strony procesowe to szczególna kategoria uczestników postępowania
karnego, których istnienie, wespół z organami procesowymi, konstytuuje byt
samego procesu, który bez nich nie może w ogóle zaistnieć. Różnie można przy
tym definiować stronę jako uczestnika postępowania. Najbardziej ogólna, a za
tym uniwersalna definicja mówi jednak, iż stroną procesowa to podmiot posiadający interes prawny w korzystnym dla niego rozstrzygnięciu w przedmiocie
procesu120. Kryterium interesu prawnego odwołuje się zatem do norm właściwych prawu karnemu materialnemu. Prawo proceduralne ma w tym układzie
funkcję ochronną, a jego rola polega na wyznaczeniu zakresu praw i obowiązków pozwalających na aktywne uczestnictwo w procesie, celem realizacji przedmiotowego interesu121.
Kodeks postępowania karnego posługuje się, w odniesieniu do stron, terminem ¸u^ūm, który można przetłumaczyć jako adwersarze/oponenci lub
osoby toczące walkę. Jest to swego rodzaju potwierdzenie zasady procesu kontradyktoryjnego, a więc zasadzającego się na podstawowej idei sporu toczonego
między dwoma przeciwstawnymi wartościami. Hołdując jednak przyjętej konwencji terminologicznej, w dalszych akapitach używane będzie tradycyjne polskie określenie strony.
4.4.2 Kategorie stron
Strony można podzielić na dwie podstawowe kategorie: strony czynne
i strony bierne.
Stroną czynną w procesie karnym jest ten podmiot, który występuje z żądaniem wydania rozstrzygnięcia w kwestii odpowiedzialności karnej, strona
bierna to natomiast taka osoba, przeciw której kierowane jest rzeczone żądanie.
S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 180-182.
Należy jednak pamiętać, iż w prawie saudyjskim, opartym o przepisy prawa religijnego,
termin prawo materialne winien być rozumiany z uwzględnieniem specyfiki regulacji właściwej
normom koranicznym. Warto także nadmienić, iż z racji sakralnego charakteru prawa jako takiego, proces karny, obok realizacji interesu stron, ma także dodatkową, bardziej abstrakcyjną funkcję urzeczywistnienia bożej woli. Przestępstwo, będące formą sprzeciwu wobec nakazów Boga,
jest bowiem rozumiane jako naruszenie pożądanego porządku świata, toteż konieczne jest naprawienie tego naruszenia i doprowadzenia biegu spraw ziemskich do właściwego ,,stanu równowagi”. Szczególnego znaczenia nabiera to w kontekście czynów wprost zabronionych w treści
Koranu.
120
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Na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego można wyróżnić
następujące strony czynne:
1) Oskarżyciel, w tym:
– oskarżyciel publiczny;
– oskarżyciel prywatny;
2) Pokrzywdzony;
Ad 1) Oskarżycielem publicznym jest organ państwa, który wnosi i podtrzymuje przed właściwym sądem akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa
ścigane z oskarżenia publicznego. Może on jednak także wszcząć postępowanie
w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego lub wstąpić do
toczącego się już postępowania w sprawie o takie przestępstwo i poprzeć
oskarżenie skargą publiczną, jeśli uzna, że przedmiotowy czyn godzi także
w interes publiczny122. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach jest
w Arabii Saudyjskiej prokurator.
Oskarżyciel prywatny to osoba pokrzywdzona przestępstwem, której
przepisy prawa przyznają kompetencję do samodzielnego wniesienia i popierania oskarżenia przed sądem, bez udziału oskarżyciela publicznego. W systemie saudyjskim ta kategoria oskarżycieli ma szczególne znaczenie dla procesu karnego, gdyż, jak zostało już wcześniej wspomniane, na gruncie przepisów
prawa muzułmańskiego, wiele czynów, w tym godzących w najcenniejsze
wartości, takie jak zdrowie i życie ludzkie, jest traktowanych jako przestępstwa
prywatnoskargowe i ściganych w sposób zbliżony konstrukcyjnie do sporu
cywilnego.123 Dochodzenie sprawiedliwości przed sądem jest więc pozostawione decyzji samego pokrzywdzonego, ew. jego spadkobierców, jeśli w wyniku
czynu nastąpiła śmierć poszkodowanego, którzy mogą, nie czując potrzeby
ukarania sprawcy karą odzwierciedlającą lub uzyskania zadośćuczynienia
pieniężnego, odstąpić od ścigania. Kodeks postępowania karnego pozostaje
w zgodzie z tą zasadą, statuując w art. 17, iż w sprawach dla których
przewidziane jest ściganie z oskarżenia prywatnego nie można podejmować
z urzędu żadnych czynności procesowych bez uprzedniego wniosku poszkodowanego lub jego przedstawicieli i spadkobierców. Jako że w przypadku
przestępstw prywatnoskargowych nie występuje, co do zasady, faza postępowania przygotowawczego, zaś oskarżyciel kieruje swoją skargę bezpośrednio do
Art. 17 Kodeksu postępowania karnego.
Jest to kardynalna różnica między systemem prawa polskiego i saudyjskiego. Na gruncie
regulacji rodzimych, instytucja oskarżenia prywatnego ogranicza się bowiem jedynie do kilku czynów o względnie niskim ciężarze gatunkowym, tj. uszkodzenie ciała trwające nie dłużej niż 7 dni,
pomówienie i zniewaga oraz naruszenie nietykalności cielesnej. W prawie saudyjskim przestępstwami prywatnoskargowymi są zaś wszystkie przypadki uszkodzenia ciała, a nawet spowodowanie śmierci człowieka.
122
123

Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie

64

sądu, art. 16 Kodeksu nakłada obowiązek poinformowania prokuratury
o wpłynięciu takiej skargi. Jest to uzasadnione przede wszystkim potrzebą
umożliwienia zastosowania ewentualnych środków przymusu, co leży w kompetencjach prokuratora, jak również pozwala mu zbadać okoliczności sprawy
i na tej podstawie podjąć decyzję o ewentualnym przyłączeniu się do oskarżenia w ramach skargi publicznej.
Może także wystąpić sytuacja, kiedy to prokurator jako pierwszy poweźmie
informację o przestępstwie i postanowi o wszczęciu postępowania, w toku
którego na jaw wyjdzie istnienie pokrzywdzonych, którzy uznają się za
uprawnionych do złożenia skargi w ramach oskarżenia prywatnego. Osoba
uprawniona może wówczas złożyć do prokuratora wniosek o przyłączenie się
do postępowania w charakterze oskarżyciela prywatnego. Decyzję w przedmiocie dopuszczenia pokrzywdzonego do udziału w pos-tępowaniu wydaje prokurator w terminie trzech dni od daty wpłynięcia wniosku. Na decyzję o odmowie
dopuszczenia pokrzywdzonemu przysługuje, w terminie tygodnia od
doręczenia mu postanowienia, zażalenie do naczelnika oddziału przełożonego
nad prokuratorem prowadzącym postępowanie. Decyzja naczelnika oddziału
jest ostateczna.124 Prokurator winien także poinformować pokrzywdzonych o
wydanym postanowieniu o umorzeniu postępowania przygotowawczego, jeśli
przysługuje im prawo do złożenia prywatnego aktu oskarżenia125. Prawo do
wstąpienia do postępowania w charakterze oskarżyciela prywatnego przysługuje pokrzywdzonemu także w fazie postępowania jurysdykcyjnego.126
Specyficzny charakter prawny czynów, co do których przewidziana jest
możliwość złożenia prywatnego aktu oskarżenia oraz zasady odpowiedzialności zbliżone konstrukcyjnie do modelu cywilistycznego mogą niekiedy
powodować, na gruncie rozbieżności w wykładni przepisów prawa muzułmańskiego, iż poszkodowany będzie dochodził sprawiedliwości przed sądem
ogólnym, a więc w trybie właściwym dla stosunków typowo zobowiązaniowych. Jeśli jednak w takiej sytuacji wszczęte zostanie, w odniesieniu do
czynu, z którego popełnieniem poszkodowany wiąże swoje roszczenie, postępowanie karne, pozew cywilny może zostać wycofany, zaś poszkodowanemu
przysługuje możliwość łącznego dochodzenia wszystkich roszczeń przed
sądem karnym127.
Warto zauważyć także, iż w przypadku wystosowania w odniesieniu do
tego samego czynu oskarżenia prywatnego i oskarżenia publicznego, pozostają
Art. 69 Kodeksu postępowania karnego.
Art. 124 Kodeksu postępowania karnego.
126
Art. 147 Kodeksu postępowania karnego.
127
Art. 153 Kodeksu postępowania karnego.
124
125
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one w pewnym stopniu niezależne od siebie. Sprawa jest oczywiście rozpatrywana na rozprawie jako jedna, lecz nawet wycofanie któregoś z oskarżeń nie
wpływa na możliwość jej dalszego rozpoznawania. Zastosowanie mają tu
bowiem przepisy art. 151 Kodeksu, zgodnie z którym odstąpienie od oskarżenia
prywatnego nie wpływa na bieg sprawy z oskarżenia publicznego.128
Ad. 2) Pokrzywdzony to ofiara przestępstwa, a więc osoba, której dobra
prawnie chronione zostały naruszone przez jego popełnienie. Zakres
uprawnień pokrzywdzonego zależy od rodzaju przestępstwa, o które toczy się
sprawa. W przypadku przestępstw prywatnoskargowych pokrzywdzony, o ile
zdecyduje się dochodzić swoich praw, staje się oskarżycielem prywatnym.
W odniesieniu zaś do przestępstw publicznoskargowych pokrzywdzony ma
przede wszystkim prawo do udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego oraz do uzyskiwania informacji o stanie procesu. W związku jednak z wyłączeniem z zakresu oskarżenia publicznego wielu czynów, które
skutkują największym stopniem krzywdy i nadaniem im charakteru prywatnoskargowego, rola procesowa pokrzywdzonego niebędącego jednocześnie
oskarżycielem prywatnym jest w Arabii Saudyjskiej o wiele mniejsza niż to ma
miejsce w procesie karnym w Polsce.
Stroną bierną w postępowaniu karnym jest podejrzany/oskarżony.
Dwojaka nazwa wymaga w tym miejscu krótkiego omówienia, gdyż jest ona
konsekwencją przyjętej w niniejszej pracy zasady korzystania z terminów właściwych polskiej procedurze karnej. Zgodnie z tym kluczem znaczeniowym
osoba staje się oskarżonym w momencie, kiedy zostanie przeciwko niej wystosowane oskarżenie w znaczeniu formalnym, tj. w postaci kierowanego do
sądu aktu oskarżenia. Oskarżony jest więc stroną postępowania jurysdykcyjnego. W postępowaniu przygotowawczym, którego celem jest przecież
zebranie informacji pozwalających na ewentualne wystosowanie oskarżenia,
mówimy natomiast o podejrzanym129. Kodeks postępowania karnego nie czyni
wszakże tego rozróżnienia, posługując się terminem oskarżony (muttaham)
w odniesieniu do strony biernej, zarówno w postępowaniu przygotowawczym,
jak i jurysdykcyjnym. Dla zachowania przejrzystości wywodu oraz czyniąc
zadość konieczności dostosowania niniejszej pracy do potrzeb i nawyków
czytelnika zaznajomionego z polskim postępowaniem karnym, postanowiono
wszakże, wbrew literalnemu brzmieniu oryginalnego tekstu arabskiego,
Sytuacja odwrotna nie występuje, gdyż na podstawie przepisu art. 5, oskarżyciel publiczny nie może wycofać sprawy wniesionej do sądu.
129
Dla zachowania pełnej precyzji można także dodać rozróżnienie na podejrzanego sensu
stricto, a więc osobę, której przedstawiono już zarzuty w postępowaniu przygotowawczym, oraz
osobę podejrzaną, a więc taką, wobec której domniemywa się jedynie popełnienie czynu zabronionego. W odniesieniu do procesu saudyjskiego podział ten nie ma żadnego zastosowania.
128
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wprowadzić opisane rozróżnienie, zarówno, w treści tłumaczenia Kodeksu, jak
i w niniejszych rozważaniach.
Wychodząc od przyjętej definicji strony postępowania opartej na interesie
prawnym, łatwo dojść do wniosku iż interesem tym w przypadku oskarżonego
(podejrzanego) jest wydanie przez organ procesowy rozstrzygnięcia jak najmniej dlań dotkliwego, zaś w najlepszym przypadku – oczyszczającego z zarzutów. Realizacja interesu polega więc na stosowaniu dozwolonych przez przepisy
prawa metod obrony, zarówno poprzez wpływanie, za sprawą treści wyjaśnień
i innych dowodów, na osąd organu procesowego, jak również korzystanie
z pomocy profesjonalnego obrońcy. Przedmiotowe zagadnienie omówione
zostało w części poświęconej zasadzie prawa do obrony, toteż niezasadne
wydaje się ponowne jego analizowanie w tym miejscu.
Obok oskarżonego można także wyróżnić szczególną kategorię strony
biernej, jaką jest opiekun prawny oskarżonego. Art. 149 Kodeksu postępowania
karnego stwierdza bowiem, iż w przypadku, gdyby sprawca czynu nie posiadał
pełnej zdolności do czynności prawnych, oskarżenie kieruje się przeciwko osobie, pod której pieczą się on znajduje. Dotyczy to jednak wyłącznie spraw
o czyny ścigane z oskarżenia prywatnego. Opiekun prawny działa w procesie na
rzecz swojego podopiecznego, co może nasuwać skojarzenia z inną kategorią
uczestników procesu, a mianowicie reprezentantami. Nie zmienia to jednak
faktu, iż oskarżenie prywatne jest kierowane przeciwko opiekunowi prawnemu130, co nakłada na niego obowiązek występowania w procesie i realizacji
interesu prawnego (choć nie swojego). Dlatego też w przedmiotowej sytuacji
zasadnym wydaje się uznanie opiekuna prawnego za stronę bierną w postępowaniu jurysdykcyjnym.
Podsumowując powyższe uwagi na temat stron postępowania karnego
można także dokonać ich podziału w odniesieniu do stadium procesu. Zgodnie
z przedstawioną charakterystyką stronami postępowania będą odpowiednio:
1) W postępowaniu przygotowawczym:
a) strona czynna:
– pokrzywdzony;
– oskarżyciel prywatny (w przypadku równoległości skarg publicznej i prywatnej);
b) strona bierna: podejrzany;
2) W postępowaniu jurysdykcyjnym:
a) strona czynna:
– oskarżyciel publiczny;
130

sprawcy.
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– oskarżyciel prywatny;
b) strona bierna:
– oskarżony;
– opiekun prawny osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności
prawnych.

˛

4.5 Reprezentanci stron procesowych
Reprezentant procesowy to osoba, która na mocy odpowiedniego tytułu
prawnego działa w imieniu i na rzecz strony w postępowaniu karnym.
Uprawnienie, a czasem wręcz obowiązek do reprezentowania strony może
wynikać z następujących okoliczności:
1) Umocowanie przez samą stronę, dokonane w formie przewidzianej
przez właściwe przepisy prawa;
2) Wyznaczenie przez sąd lub inny uprawniony do tego organ;
3) Istnienie regulacji prawnych, które automatycznie tworzą po stronie niektórych podmiotów obowiązek ich reprezentowania przez inne osoby.
Ad. 1) Przepis art. 4 Kodeksu postępowania karnego przyznają oskarżonemu
(podejrzanemu) prawo do korzystania w toku procesu z pomocy pełnomocnika (wakīl) lub obrońcy (muÉāmi). Różnica między tymi podmiotami polega na
charakterze umocowania. Pełnomocnik to osoba upoważniona przez stronę do
dokonywania w jej imieniu wszystkich lub określonych czynności prawnych.
Pełnomocnictwo jest jednak instytucją ogólną, wywodzącą się z prawa
cywilnego i występującą na gruncie wszystkich rodzajów stosunków prawnych.
Od pełnomocnika nie są wymagane żadne szczególne kompetencje poza posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych, zaś wybór pełnomocnika
zależy wyłącznie od osobistego zaufania mocodawcy. Zgoła odmienne regulacje dotyczą natomiast obrońcy, a więc osoby trudniącej się zawodowo reprezentacją procesową i posiadającą ku temu stosowne przygotowanie. Pełnienie
funkcji obrońcy zarezerwowane jest bowiem dla osób posiadających uprawnienia adwokata, zgodnie z regulacjami przewidzianymi w Prawie o adwokaturze.
Choć więc na gruncie przepisów procedury karnej zakres uprawnień obu
rodzajów reprezentantów jest względnie zbliżony, to jednak działanie adwokata, będącego wykształconym prawnikiem, poddane jest dodatkowemu reżimowi. Przepisy nakładają na adwokata obowiązek działania w interesie jego
mocodawcy i podejmowanie wszelkich starań na rzecz jego obrony, jak również
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, w których posiadanie wszedł
w trakcie wykonywania czynności obrończych. Kodeks postępowania karnego
przewiduje także prawo oskarżonego (podejrzanego) do niezakłóconego kon-
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taktu z jego pełnomocnikiem lub obrońcą (art. 70 i art. 119). Może on także
wnioskować o wyznaczenie obrońcy z urzędu, jeśli wykaże, iż nie dysponuje
wystarczającymi środkami na pokrycie kosztów obrony (art. 139).
W postępowaniu jurysdykcyjnym obecność na rozprawie oskarżonego
reprezentowanego przez obrońcę lub pełnomocnika nie jest konieczna (za
wyjątkiem spraw o przestępstwa poważne – art. 139).
Ad. 2) Wyznaczenie reprezentanta procesowego ma na ogół miejsce w sytuacjach, gdy na podstawie przepisów prawa zachodzi konieczność sprawowania takiej reprezentacji, natomiast nie ma osoby, która mogłaby ją wykonywać.
Funkcję reprezentanta pełni wówczas powołany przez sąd kurator. Kodeks
postępowania karnego przewiduje dwie takie sytuacje. Obie wiążą się zaś z przypadkiem ścigania z oskarżenia prywatnego. I tak, jeśli pokrzywdzony nieposiadający pełnej zdolności prawnej nie ma opiekuna prawnego, kuratora wyznacza
się na potrzeby dochodzenia przez niego praw w ramach oskarżenia prywatnego (art. 148). Sąd wyznacza także kuratora w przypadku, kiedy oskarżenie
prywatne nie może być skierowane przeciwko sprawcy czynu ze względu na
brak posiadania przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, a jednocześnie na ma on opiekuna prawnego, który powinien wówczas zostać
stroną procesu (art. 149). Reprezentacja wykonywana na mocy decyzji sądu ma
miejsce także we wspomnianym wcześniej przypadku wyznaczenia obrońcy
z urzędu.
Ad. 3) Reprezentacja procesowa wykonywana na podstawie przepisów
samego prawa dotyczy zazwyczaj małoletnich, albo innych osób, co do których
konieczne jest sprawowanie pieczy prawnej. Przypadki te są jednak regulowane
przez inne gałęzie prawa, w tym zwłaszcza prawo rodzinne i wychodzą poza
zakres niniejszego opracowania.

4.6 Osobowe źródła dowodowe
Do kategorii osobowych źródeł dowodu zaliczają się wszystkie osoby,
które zostały wezwane przez organy prowadzące postępowanie do dostarczenia
środka dowodowego. Wezwanie takie należy przy tym rozumieć szeroko, a więc
nie tylko jako formalne pismo wzywające do stawiennictwa, ale także jako
każde żądanie do dostarczenia informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania131.
Różna jednak może być wartość dowodowa uzyskanych informacji. Szerzej ten problem
omówiony zostanie w części poświęconej dowodom.
131
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Na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego możemy wyróżnić dwie
kategorie osobowych źródeł dowodowych:
a) Świadek, będący źródłem środka dowodowego nazywanego zeznaniem;
b) Biegły, będący źródłem środka dowodowego nazywanego opinią.
Za osobowe źródło dowodowe można także uznać oskarżonego (podejrzanego), który zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak
i w toku rozprawy sądowej wypowiada się na okoliczność czynu będącego
przedmiotem postępowania. Pochodzący od niego środek dowodowy nazywany jest wyjaśnieniem132.
4.7 Pomocnicy organów procesowych
Jest to zbiorcza kategoria uczestników procesu karnego, obejmująca
swoim zakresem osoby, które poprzez swoje działanie ułatwiają organom procesowym wykonywanie ich zadań. Kryterium przynależności do przedmiotowej
grupy jest określenie roli danego podmiotu, choćby wzmiankowo, przez
przepisy prawa procesowego.
Na podstawie lektury przepisów Kodeksu postępowania karnego, do kategorii
pomocników organów procesowych można zaliczyć:
– Funkcjonariuszy służby kryminalnej policji – dokonują oni wielu czynności procesowych, zwłaszcza na etapie postępowania przygotowawczego,
w szczególności zaś odpowiadają za techniczną stronę zatrzymania, oględzin,
przeszukania, zabezpieczenia przedmiotów i śladów oraz innych czynności
dowodowych. Policja, mimo że nie ma cech organu procesowego, jest służbą
najbliżej współpracującą z prokuratorem w celu ujawnienia przestępstwa
i wykrycia jego sprawców, dlatego też jej kompetencjom poświęcono więcej
miejsca w części zawierającej charakterystykę quasi-organów procesowych;
– Tłumaczy – są oni wzywani każdorazowo, gdy zachodzi potrzeba
przełożenia na język arabski treści dokumentu sporządzonego w języku obcym,
albo gdy oskarżony lub świadek, który ma zostać przesłuchany nie włada tym
językiem. Charakter zbliżony do tłumacza ma także wezwana przez sąd osoba
zdolna porozumieć się ze świadkiem, którego wypowiedź nie jest zrozumiała
z powody choroby lub kalectwa133;
– Sekretarzy i protokolantów – biorą oni udział w przeprowadzeniu czynności procesowych i odpowiadają za ich utrwalenie w formie protokołu, który
stanowi część akt sprawy;
132
W tym przypadku rozróżnienie terminologiczne, jakkolwiek ponownie zaczerpnięte
z regulacji polskiego procesu karnego, ma wartość znaczeniową, gdyż przedmiotowe środki
dowodowe, choć na pozór podobne, różnią się zasadniczo od siebie, co także zostanie wyjaśnione w ramach dowodów w postępowaniu karnym.
133
Art. 167 Kodeksu postępowania karnego.
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– Notariusza – odpowiada on za uwierzytelnienie protokołu przesłuchania
podejrzanego, jeśli ten przyzna się do popełnienia czynu zagrożonego karą
śmierci, karą mutylacyjną lub karą talionu134.

5. Dowody
5.1 Podstawowe pojęcia związane z dowodami w postępowaniu karnym
Ustalenie faktów jest kluczowym zadaniem organów procesowych
w postępowaniu karnym, gdyż tylko na nich, zgodnie z zasadą prawdy materialnej, oprzeć można rozstrzygnięcie w sprawie. Tylko bowiem oparcie sądu na
ustaleniach odpowiadających prawdzie jest gwarancją sprawiedliwości
i słuszności rozstrzygnięcia. Poczynieniu tych ustaleń służą zaś dowody. Mając
więc na uwadze szczególne znaczenie dowodzenia dla rzetelności postępowania karnego, warto poświęcić nieco uwagi podstawowym pojęciom i instytucjom z zakresu prawa dowodowego.
Należy przy tym zacząć od samego pojęcia dowodu, które nastręcza niestety, za sprawą swojej wieloznaczności, licznych problemów interpretacyjnych.
Termin dowód oznacza w pierwszej kolejności rezultat procesu dowodzenia
i jest wówczas w zasadzie tożsamy z pojęciem faktu. W praktyce prawa karnego
procesowego używa się jednak także określenia dowód w odniesieniu do nośnika informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu, a więc w znaczeniu właściwym raczej pojęciom źródła dowodowego lub środka dowodowego135.
Redakcja Kodeksu postępowania karnego zdaje się potwierdzać tą tendencję,
w związku z czym w poszczególnych przepisach spotkać można przemienne
użycie słowa dowód w różnym znaczeniu, np. art. 27 mówi o zabezpieczaniu
dowodów rzeczowych (dowód jako źródło dowodu), art. 125 wymienia wśród
dowodów zeznania świadków (dowód jako środek dowodowy), zaś art. 126
wśród elementów aktu oskarżenie wymienia wskazanie dowodów potwierdzających popełnienie przestępstwa (dowód w sensie ścisłym).
Kolejną często występującą nieścisłością jest utożsamianie środka
dowodowego (oraz dowodu rozumianego jako środek dowodowy) z czynnością dowodową, a więc działaniem polegającym na poszukiwaniu, ujawnianiu
Art. 101 Kodeksu postępowania karnego.
Ten zamęt terminologiczny najlepiej rozjaśnić poprzez prosty przykład: Na miejscu zdarzenia odnaleziono łuskę po naboju (źródło dowodu – rzecz). W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy ujawniono na niej ślady działania mechanicznego fragmentów broni, charakterystycznych dla danego jej egzemplarza (środki dowodowe – dane), które pozwoliły na ustalenie, że
strzał oddano z konkretnego pistoletu (dowód – fakt).
134
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i kontroli dowodów. Dla lepszego zilustrowania tego zagadnienia można
posłużyć się przykładem świadka (osobowego źródła dowodu). Organ procesowy przeprowadza wobec niego przesłuchanie (czynność dowodową), w wyniku którego uzyskuje zeznanie (środek dowodowy).
Problematyka dowodów pochodzących z różnych źródeł jest szczególnie
rozbudowana w nauce prawa muzułmańskiego, które często wręcz kazuistycznie podchodzi do kwestii dopuszczalności i wartości poszczególnych środków dowodowych, jak również poświęca wiele uwagi zakazom dowodowym,
a więc regułom mówiącym o tym, jakie fakty nie podlegają dowodzeniu w ogóle
lub też jakie środki dowodowe są w procesie niedozwolone. Opis stosowanych
w tej materii rozwiązań i konstrukcji teoretycznych wykracza jednak poza
zakres niniejszej pracy, która poświęcona jest przede wszystkim instytucjom
procesowym istniejącym na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego. Ze
racji jednak na fakt, iż wypracowywanie i stosowanie zasad dowodzenia należy
do tradycyjnej sfery działalności wykładni interpretacyjnej prawników muzułmańskich, przedmiotowy akt prawny pełni wyłącznie rolę subsydiarną i opisuje jedynie, czasem wręcz zaledwie wzmiankowo, techniczne zasady
przeprowadzenia niektórych czynności dowodowych, nie poruszając przy tym
kwestii ich generalnej dopuszczalności w procesie. W kolejnych akapitach
zostaną więc pokrótce omówione reguły wynikające wprost z przepisów
Kodeksu, bez zagłębiania się w doktrynalne podstawy uznawalności danych
środków dowodowych.

5.2 Czynności dowodowe w Kodeksie postępowania karnego
W przeciwieństwie do polskiej ustawy procesowej, saudyjski Kodeks
postępowania karnego nie posługuje się jednolitą klasyfikacją czynności i środków
dowodowych. Jest to jednak zrozumiałe w związku z opisaną powyżej rolą
służebną, jaką pełni on względem zasadniczych w tej materii przepisów prawa
muzułmańskiego. Zaproponowanej poniżej typologii, opartej na wzorcach
właściwych dla polskiej nauki procesu karnego i przyjętej na potrzeby uprzystępnienia wykładu, nie należy więc traktować w sposób ścisły.
Mając na uwadze powyższe można wyróżnić następujące czynności
dowodowe:
1) Czynności poszukiwawcze – polegające na poszukiwaniu źródeł
dowodu:
– Poszukiwanie osoby podejrzanej;
– Przeszukanie;
– Zabezpieczenie rzeczy;
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– Kontrola korespondencji i utrwalanie rozmów;
2) Czynności ujawniające – polegające na wydobyciu środków
dowodowych ze źródeł dowodów:
– Przesłuchanie;
– Oględziny;
– Ekspertyza;
3) Czynności kontrolujące dowody – polegające na sprawdzeniu wiarygodności posiadanych dowodów:
– Konfrontacja;
– Weryfikacja autentyczności dokumentu
– Ponowienie czynności dowodowej.

5.2.1 Czynności poszukiwawcze w Kodeksie postępowania karnego
1) Poszukiwanie osób podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych
zostało jedynie wspomniane w treści przepisu z art. 24 Kodeksu postępowania
karnego jako jedno z zadań funkcjonariuszy służby kryminalnej. W związku
z brakiem szczegółowych uregulowań tej materii należy przyjąć, iż przedmiotowa czynność winna być rozumiana zgodnie ze znaczeniem terminu
poszukiwanie funkcjonującym na gruncie języka naturalnego, i powinna być
prowadzona w sposób nienaruszający innych przepisów prawa.
2) Przeszukanie jest czynnością dowodową, która w największym stopniu
ingeruje w prawo do prywatności i nietykalności osobistej136, w związku z czym
podlega dużo szerszemu zakresowi regulacji niż pozostałe czynności wykonywane w trakcie procedury dowodowej. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do przeszukania mieszkania, co wiąże się ze stanowiącym ważną cechę kultury arabskiej przywiązaniem do nienaruszalności miru domowego, oraz
społeczno-religijne konwenanse w obszarze interakcji z przedstawicielami płci
przeciwnej.
Każde przeszukanie może być przeprowadzone jedynie w celu zabezpieczenia przedmiotów istotnych dla ustalenia przebiegu zdarzenia lub których
istnienie ustalono w toku czynności prowadzonego postępowania (art. 46). Ten
sam przepis dopuszcza jednak dokonanie zabezpieczenia pozostałych przedmiotów ujawnionych w toku przeszukania, jeśli zachodzi przypuszczenie, że
136
Prawo to zostało wyraźnie potwierdzone w kilku miejscach w Kodeksie postępowania karnego. Podstawową jest tu regulacja z art. 41, który głosi, iż każdemu przysługuje prawo do nietykalności i prywatności, które rozciąga się także na jego mieszkanie, miejsce pracy i pojazdy. Zasada
ta znajduje także potwierdzenie w generalnym zakazie dokonywania przeszukania w przypadkach
innych, niż przewidziane przepisami prawa (art. 2).
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mają one związek z inną sprawą karną, lub jeśli należą one do kategorii przedmiotów, których posiadanie jest zabronione. Przeszukanie, zarówno osoby, jak
i mieszkania, jest co do zasady dozwolone jedynie wobec osoby podejrzanej
o popełnienie przestępstwa, jednak w szczególnych okolicznościach możliwe
jest rozszerzenie jego zakresu (art. 55). Prawo nakłada też obowiązek sporządzenia każdorazowo protokołu z przeprowadzonej czynności przeszukania
oraz określa, jakiego rodzaju informacje winien on zawierać (art. 48).
Na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego można wyróżnić dwa
rodzaje przeszukania: przeszukanie osoby i przeszukanie lokalu.
Przeszukania osoby można dokonać w sytuacji, w której przepisy
dopuszczają dokonanie jej zatrzymania. Przeszukanie osoby obejmuje jej ciało,
odzież oraz posiadane przedmioty. Jeśli osobą, która ma zostać przeszukana,
jest kobieta, przeszukania dokonuje inna kobieta, pod nadzorem funkcjonariusza służby kryminalnej (art. 43). Przeszukania osoby można także dokonać
w trakcie przeprowadzania przeszukania mieszkania, jeśli z okoliczności wynika, iż obecne w nim osoby mogą posiadać przedmioty istotne dla prowadzonego postępowania (art. 45). Przeszukanie osoby może także przeprowadzić
osobiście prokurator (art. 81).
Przeszukanie mieszkania137 odbywa się na podstawie nakazu wydanego
przez prokuratora (art. 42) w przypadku podejrzenia, iż osoba w nim przebywająca popełniła lub brała udział w popełnieniu przestępstwa jak również gdy
istnieją dowody wskazujące, iż jest ona w posiadaniu przedmiotów mających
związek z przestępstwem (art. 80). Reżim ten jest jednak złagodzony w przypadku ujęcia sprawcy na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa (art. 44).
Przeszukanie mieszkania przeprowadzają funkcjonariusze służby kryminalnej,
po okazaniu właścicielowi nakazu prokuratorskiego. Mogą oni użyć dozwolonych przez przepisy prawa środków przymusu, jeśli właściciel mieszkania
odmawia jego udostępnienia lub utrudnia wykonanie przeszukania (art. 42).
Zasadą jest, iż przeszukanie mieszkania przeprowadza się w obecności jego
właściciela, wskazanej przez niego osoby lub domownika posiadającego pełną
zdolność do czynności prawnych. Jeśli jednak żadna z tych osób nie jest obecna, dopuszczalne jest dokonanie przeszukania w obecności reprezentanta
władz lokalnych lub dwóch przybranych świadków (art. 47). Inna zasada ogólna mówi, iż przeszukanie mieszkania odbywać się powinno w porze dziennej,
tj. od wschodu do zachodu słońca, przy czym przeszukanie rozpoczęte w tym
przedziale może być kontynuowane mimo nastania pory nocnej (art. 52).
Szczegółowe regulacje dotyczą także zasad prowadzenia przeszukania mieszkaKodeks przewiduje przy tym szeroką definicję mieszkania, mówiąc, iż jest to każde miejsce odgrodzone jak i oddzieloną inną barierą przestrzenną lub przeznaczonego do stałego
zamieszkiwania (art. 41 in fine).
137
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nia w odniesieniu do obecnych w nim kobiet. Zasadą jest, iż jeśli w przeszukiwanym mieszkaniu przebywają wyłącznie kobiety, prowadzący czynność
powinni przywołać do jej przeprowadzenia inną kobietę. Kobietom należy
także umożliwić stosowne zakrycie ciała i opuszczenie pomieszczeni, o ile nie
utrudni to przeprowadzenia przeszukania. (art. 53 i art. 54).
3) Zabezpieczenie rzeczy dotyczy przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub mających związek z jego popełnieniem, jak również wszystkich
innych przedmiotów, które mogą mieć znaczenia dla przeprowadzenia ustaleń
faktycznych. Kodeks postępowania karnego zawiera przepisy mówiące o sposobie
obchodzenia się z zabezpieczonymi przedmiotami, a także regulujące kwestie
ich zwrotu po zakończeniu procesu. Przedmioty winny być przechowywane
w miejscu bezpiecznym i w warunkach odpowiadających ich typowi (art. 50).
Zasadą jest także, iż przedmioty zabezpieczone podlegają zwrotowi dopiero po
zakończeniu postępowania. W przedmiocie zwrotu rozstrzyga wówczas sąd
w formie postanowienia wydawanego równolegle z wyrokiem (art. 183),
a w przypadku umorzenia postępowania przygotowawczego – prokurator (art.
91)138. Przedmioty jednak mogą zostać wydane właścicielowi przed wydaniem
wyroku, jeżli ich dalsze przechowywanie nie jest niezbędne dla biegu postępowania lub nie podlegają one konfiskacie na podstawie odrębnych przepisów (art.
86). W zależności od stadium postępowania, postanowienie w przedmiocie
zwrotu rzeczy wydaje prokurator lub sąd (art. 88).
4) Kontrola korespondencji i utrwalanie rozmów to kolejne, obok
przeszukania, czynności dowodowe znacząco ingerujące w prawo do prywatności. Zgodnie z treścią art. 56 Kodeksu postępowania karnego, korespondencja
pocztowa i elektroniczna jak i rozmowy telefoniczne oraz prowadzone przy
użyciu innych środków komunikacji są objęte tajemnicą, zaś nadzór nad nimi
i zapoznawanie się z ich treścią może mieć miejsce jedynie w granicach
przewidzianych przez prawo, na podstawie postanowienia kompetentnego
organu, jedynie w uzasadnionych przypadkach i przez czas określony w jego
treści. Dalsze artykuły precyzują tą ogólną regułę, stwierdzając między innymi,
iż stosowanie przedmiotowych czynności może mieć miejsce wyłączenie w celu
uzyskania dowodów w związku z toczącym się już postępowaniem, oraz że
o ich podjęciu decyduje osobiście Naczelnik Prokuratury (art. 57).
Czas prowadzenia tych czynności jest również ograniczony i wynosi
maksymalnie dziesięć dni, jednak z możliwością przedłużenia o dalsze dziesięciodniowe okresy, jeśli konieczność takiego przedłużenia wynika z okoliczności sprawy. Przepis art. 59 mówi, iż zabezpieczoną korespondencję należy wydać
Chyba że w odniesieniu do rzeczonych rzeczy zachodzi spór o naturze cywilnoprawnej.
Wówczas sprawę przekazuje się do właściwego sądu, celem rozstrzygnięcia w przedmiocie
uprawnień poszczególnych podmiotów do otrzymania zwrotu rzeczy.
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adresatowi bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z dobrem
postępowania.
5.2.2 Czynności ujawniające dowody
1) Przesłuchanie to czynność dowodowa, w toku której środki dowodowe
pozyskuje się od dwóch osobowych źródeł informacji – podejrzanego i świadka. Art. 28 nakłada wręcz obowiązek przesłuchania, w toku postępowania przygotowawczego, wszystkich osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub
posiadających jakiekolwiek informacje o okolicznościach czynu lub tożsamości
jego sprawcy. Z każdego przesłuchania należy także sporządzić protokół.
Szczegóły techniczne dotyczące przebiegu przesłuchania uregulowane zostały
natomiast w odpowiednich przepisach wykonawczych.
Przesłuchanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym jest czynnością należącą do wyłącznych uprawnień prokuratora, który nie może polecić
jej przeprowadzenia funkcjonariuszom policji (art. 66)139. Przed przystąpieniem
do przesłuchania w charakterze podejrzanego prokurator potwierdza dane
osoby przesłuchiwanej oraz przedstawia jej treść stawianych zarzutów (art. 101
ust. 1). Przesłuchanie podejrzanego powinno odbywać się w sposób niewymuszający na nim składania wyjaśnień. Nie jest dozwolone odbieranie od niego
przyrzeczenia, ani używanie wobec niego jakichkolwiek środków przymusu
(art. 102). Zakaz odbierania przyrzeczenia jest podstawową różnicą między
przesłuchaniem podejrzanego i świadka. Prawo muzułmańskie poświęca
bowiem wiele uwagi rozważaniom na temat dopuszczalności dowodu
pochodzącego od źródeł osobowych, a także różnicuje moc dowodową
oświadczeń, w zależności od cech osoby je składającej. Na gruncie tych reguł
obowiązuje generalna zasada, iż nikt nie ma obowiązku obciążania samego
siebie ani dostarczania dowodu na swoją niekorzyść. W przeciwieństwie więc
do zeznania świadka, które, podbudowane normami prawa religijnego, ma
charakter szczególnie podniosły, wyjaśnienie podejrzanego traktuje się z większą rezerwą. Przekłada się to także na fakt, iż podejrzany nie może być ukarany
za mówienie nieprawdy. Z czynności przesłuchania sporządza się protokół. Jest
on następnie odczytywany podejrzanemu, który winien potwierdzić jego treść
własnoręcznym podpisem (art. 101 ust. 1). Jeśli w toku składania wyjaśnień
podejrzany przyzna się do popełnienia czynu zagrożonego karą śmierci, karą
mutylacyjną lub karą talionu, fakt ten powinien być potwierdzony przez właściwy sąd, o czym informację umieszcza się, w obecności notariusza, w uwierzytelnionym przez niego protokole (art. 101 ust. 2). Podejrzaną kobietę
Przesłuchanie podejrzanego przez policję jest jednak dopuszczalne w przypadkach niecierpiących zwłoki (art. 67).
139

Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie

76

przesłuchuje się w obecności jej męskiego opiekuna. Jeśli jednak nie jest to
możliwe, należy przeprowadzić przesłuchanie w warunkach uniemożliwiających samotne przebywanie kobiety i osoby przesłuchującej (art. 36 ust. 3).
Przesłuchanie podejrzanego, który został zatrzymany, powinno nastąpić
niezwłocznie, jednak nie później niż 48 godzin od zatrzymania (art. 109).
Przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym może być
dokonane zarówno przez prokuratora, jak i przez funkcjonariusza policji.
W charakterze świadka może być przesłuchana zarówno osoba wezwana do
udziału w tej czynności z urzędu, jak również wskazana przez strony
postępowania (art. 95). Ze względu na szczególne znaczenie, jakie prawo
muzułmańskie przypisuje zeznaniom świadka, bardziej rygorystyczne są także
normy dotyczące ich utrwalania. Oprócz bowiem podstawowego obowiązku
odczytania protokołu po zakończonej czynności przesłuchania i podpisania go
przez świadka, art. 96 stanowi także iż dokonanie jakichkolwiek poprawek,
skreśleń, wymazywania, adnotacji i dopisków wymaga ich potwierdzenia przez
prokuratora, protokolanta i świadka. Świadka, który z powodu choroby lub
innej usprawiedliwionej okoliczności nie może stawić się na wezwanie,
przesłuchuje się w miejscu jego pobytu (art. 100). W postępowaniu jurysdykcyjnym przesłuchanie świadka prowadzi sąd, który może przesłuchać zarówno
osobę wskazaną przez stronę (art. 163), jak również każdą inną, w tym taką,
która dobrowolnie stawiła się na posiedzeniu, jeśli mogłoby to pomóc
w poczynieniu ustaleń istotnych dla sprawy (art. 164).
Przepisy prawa muzułmańskiego przypisują szczególną wagę zeznaniom
świadka składanym przed sądem, które nabierają wówczas specjalnego charakteru uroczystego świadectwa. Z tego względu obowiązuje więc zasada, iż zeznania nie można odebrać od osoby nieletniej lub nieposiadającej pełnej świadomość znaczenia tego aktu. Sąd może wprawdzie wysłuchać wypowiedzi (qawl)
takiej osoby, jednak nie ma on formalnego charakteru zeznania (šahāda). To
samo dotyczy osób dotkniętych chorobą lub kalectwem, które zmuszają ją do
porozumiewania się z otoczeniem przy pomocy pośrednika (art. 167). Jak
zostało już uprzednio wspomniane, w przeciwieństwie do wyjaśnień podejrzanego, w przypadku ujawnienia złożenia przez świadka fałszywego zeznania,
podlega on karze za krzywoprzysięstwo.
2) Oględziny to zmysłowe zapoznanie się przez organ procesowy
z miejscem lub rzeczą celem ujawnienia ich cech charakterystycznych (środków
dowodowych) lub źródeł dowodu, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia w przedmiocie procesu140. Choć Kodeks postępowania karnego wspomina o
czynności oględzin wyłącznie wzmiankowo, to jednak z samej natury
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postępowania dowodowego wynika, iż konieczne jest przeprowadzenie tej
czynności w odniesieniu do miejsc i przedmiotów powiązanych z przestępstwem. Dokonanie oględzin jest także często wstępem do badania prowadzonego przez biegłych.
3) Ekspertyza to badanie prowadzone przez biegłego. W przeciwieństwie
więc do oględzin, które wykonuje organ procesowy, przeprowadzenie ekspertyzy wymaga posiadania odpowiedniego przygotowania profesjonalnego,
zarówno pod względem wiedzy, jak i używanego instrumentarium badawczego.
Biegłego można powołać w odniesieniu do każdej kwestii wynikłej w toku
prowadzonego postępowania. O zasięgnięciu opinii biegłego w postępowaniu
przygotowawczym postanawia prokurator (art. 76). Biegły przedstawia swoją
opinię na piśmie, w terminie wyznaczonym mu przez prokuratora (art. 77).
Strona może zgłosić zastrzeżenia wobec wyboru osoby biegłego prokuratorowi, który po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku, postanawia w przedmiocie kontynuowania pracy przez biegłego (art. 78). Strony mogą także przedkładać opinie prywatne, tj. wydane w danym przedmiocie przez wybranych
przez siebie specjalistów (art. 77 in fine). Podobne regulacje dotyczą ekspertyzy
wykonywanej przez biegłego w postępowaniu jurysdykcyjnym. Wówczas
biegłego powołuje oczywiście sąd, zaś stronom przysługuje prawo do otrzymania kopii wydanej opinii (art. 171).
5.2.3 Czynności kontrolujące dowody
1) Konfrontacja to w istocie specyficzna forma równoczesnego
przesłuchania więcej niż jednej osoby w celu wyjaśnienia sprzeczności wynikających z ich wcześniejszych wypowiedzi. Kodeks postępowania karnego wspomina
o konfrontacji w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w postępowaniu przygotowawczym możliwe jest skonfrontowanie podejrzanego z innym podejrzanym
lub ze świadkiem (art. 101). Po drugie zaś, w postępowaniu jurysdykcyjnym
możliwe jest przeprowadzenie konfrontacji pomiędzy świadkami (art. 168).
2) Weryfikacja autentyczności dokumentu jest dokonywana przez sąd na
wniosek złożony przez stronę postępowania. Wniosek taki powinien zawierać
uzasadnienie określające okoliczności, z których jego autor wywodzi twierdzenie o fałszywości dokumentu (art. 175). Sąd dokonuje wstępnego badania
dokumentu pod kątem zarzutów podniesionych we wniosku, a stwierdziwszy,
iż mogą one być uzasadnione, przekazuje przedmiotowy dokument instytucji
kompetentnej w kwestii stwierdzenia jego autentyczności (art. 176).
3) Ponowne przeprowadzenie czynności dowodowej znajduje zastosowanie
w sytuacji stwierdzenia, iż czynność pierwotna została wykonana w sposób niezgodny z przepisami prawa, co wynika z generalnej regulacji przepisu art. 189.

Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie

78

6. Środki przymusu
Środki przymusu to zbiorcza kategoria obejmująca te czynności organów
procesowych, których celem jest wymuszenie na uczestnikach postępowania
spełnienia obowiązków lub zapewnienie prawidłowego biegu postępowania.
Dodatkową cechą wspólną tych środków jest posługiwanie się przez organ je
stosujący elementami faktycznego, w tym niekiedy fizycznego przymusu, lub co
najmniej groźbą jego użycia141.
Na gruncie przepisów saudyjskiego Kodeksu postępowania karnego można
wyszczególnić następujące środki przymusu:
1) Zatrzymanie;
2) Tymczasowe aresztowanie;
3) Środki służące zachowaniu porządku w czasie rozprawy sądowej.
Ad. 1) Zatrzymanie to krótkotrwałe pozbawienie wolności stosowane jako
środek poprzedzający zastosowanie tymczasowego aresztowania lub w celu
umożliwienia wykonania czynności procesowej przez organ postępowania.
Można więc wyróżnić dwa rodzaje zatrzymania: zatrzymanie w związku
z popełnieniem przestępstwa oraz zatrzymanie celem doprowadzenia.
Kodeks postępowania karnego przewiduje, iż zatrzymanie w związku
z popełnieniem przestępstwa może nastąpić w dwóch przypadkach. Pierwszym
z nich jest zatrzymanie będące następstwem ujęcia na gorącym uczynku
przestępstwa, a więc w trakcie popełniania czynu lub bezpośrednio po jego
popełnieniu, jak również w pościgu podjętym przez pokrzywdzonego lub
osoby postronne będące świadkami popełnienia czynu. Za zatrzymanie na
gorącym uczynku przestępstwa uważa się także ujęcie sprawcy w niedługim
czasie po popełnieniu czynu zabronionego, jeśli znaleziono przy nim narzędzia,
broń, przedmioty, sprzęty lub jakiekolwiek inne rzeczy wskazujące na to, że
dopuścił się lub brał udział w popełnieniu przedmiotowego czynu, jak również
w przypadku ujawnienia u niego innych śladów i oznak to sugerujących (art.
30). Jeśli ujęcie miało charakter obywatelski, ujęty powinien zostać niezwłocznie przekazany w ręce policji, która dokonuje wówczas formalnego zatrzymania, o ile na podstawie ustalonych okoliczności możliwe jest postawienie
zarzutów (art. 33). Poza przypadkami ujęcia sprawcy na gorącym uczynku,
zatrzymania dokonuje się na polecenie uprawnionego organu (art. 35), przy
czym zatrzymanie w związku z popełnieniem przestępstwa jest czynnością
stosowaną w ramach postępowania prokuratorskiego. Podstawowy okres
141
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zatrzymania nie może przekroczyć 24 godzin, w ciągu których zatrzymany, po
przeprowadzeniu wstępnych czynności przez policję, powinien zostać
przekazany do dyspozycji prokuratora. W ciągu zaś 24 godzin od przekazania
prokurator dokonuje formalnego przesłuchania w charakterze podejrzanego,
po czym wydaje postanowienie o zwolnieniu zatrzymanego lub zastosowaniu
wobec niego tymczasowego aresztowania (art. 34).
Zatrzymanie celem doprowadzenia stosuje się gdy zachodzi potrzeba
dokonania czynności z udziałem osoby, a nie stawi się on dobrowolnie na
wezwanie organu procesowego (art. 103 i art. 104). Zatrzymanie to może być
zastosowane w szczególności wobec podejrzanego, który, odpowiadając z wolnej stopy, nie stawił się na wezwanie prokuratora, lub co do którego istnieje
obawa, iż może podjąć próbę ukrycia się przed organami wymiaru sprawiedliwości (art. 107), zaś w postępowaniu jurysdykcyjnym – wobec oskarżonego,
który, prawidłowo zawiadomiony, nie stawił się na rozprawie, na której jego
obecność jest obowiązkowa (art. 140).
Niezależnie od charakteru zatrzymania, osobę zatrzymaną należy każdorazowo powiadomić o przyczynach dokonanego zatrzymania (art. 116). Z czynności zatrzymania sporządza się protokół.
Ad. 2) Tymczasowe aresztowanie to izolacyjny środek przymusu polegający
na prowizorycznym pozbawieniu podejrzanego oskarżonego (podejrzanego) wolności w celu zabezpieczenia prawidłowego biegu postępowania karnego. Ze
względu na daleko idący stopień ingerencji tego środka w swobody obywatelskie,
Kodeks postępowania karnego poświęca wiele miejsca przepisom gwarantującym jego
właściwe użycie. Decyzję w przedmiocie zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania podejmuje prokurator, jeżeli w toku prowadzonych czynności postępowania przygotowawczego wyjdą na jaw dowody, które wskazują na
duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstwa poważnego, lub
gdy za koniecznością zastosowania tego środka przemawia interes prowadzonego
postępowania (art. 113). Prokurator może zastosować tymczasowe aresztowanie
na okres nie dłuższy niż 5 dni (art. 113 in fine). Okres ten może zostać jednak
przedłużony. Jeśli więc prokurator prowadzący postępowanie uzna za konieczne
kontynuowanie stosowania izolacji podejrzanego, występuje do naczelnika prokuratury właściwego szczebla z wnioskiem o wydanie postanowienia w przedmiocie
dalszego stosowania tymczasowego aresztowania. Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania nie może jednak przekroczyć 40 dni, licząc od daty
zatrzymania podejrzanego. Przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania
powyżej tego okresu wymaga decyzji Naczelnika Prokuratury, który może wydać
postanowienie o dalszym stosowaniu tego środka na kolejny okres lub okresy, przy
czym czas każdego z przedłużeń nie może przekraczać trzydziestu dniu, zaś
łączny okres stosowania aresztowania – stu osiemdziesięciu dni począwszy od
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daty zatrzymania. W wyjątkowych przypadkach uzasadniających dalsze stosowanie
tymczasowego aresztowania, zgodę na jego przedłużenie na dalszy okres lub
okresy wydaje sąd (art. 114).
Tymczasowe aresztowanie może zostać również zastosowane w stosunku
do podejrzanego, który nie posiada stałego miejsca zamieszkania (art. 118).
Tymczasowe aresztowanie może być odbywane jedynie w placówce więziennej
lub innym miejscu specjalnie do tego przeznaczonym (art. 37). Osobę tymczasowo aresztowaną winno się powiadomić o przyczynach zastosowania tego
środka oraz należy jej umożliwić kontakt z wybraną osobą w celu powiadomienia jej o aresztowaniu (art. 36 ust. 1). Jeśli wymaga tego dobro prowadzonego postępowania, wobec podejrzanego tymczasowo aresztowanego
można postanowić o uniemożliwieniu kontaktu z innymi osobami, przy czym
zakaz ten nie dotyczy obrońcy (art. 119).
Na postanowienie prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przysługuje zażalenie, które rozpatruje, w terminie 5 dni,
w zależności od sytuacji, naczelnik wydziału przełożony nad prokuratorem
prowadzącym postępowanie, naczelnik prokuratury w prowincji albo Naczelnik
Prokuratury (art. 115).
Osoba tymczasowo aresztowana winna być zwolniona wraz z upływem
okresu, na jaki środek ten został zastosowany. Jeśli jednak prokurator prowadzący postępowanie uzna, iż nie zachodzą przesłanki uzasadniające dalsze
stosowanie aresztowania, a zwolnienie podejrzanego nie zagrozi prawidłowemu
biegowi postępowania, może postanowić o jego zwolnieniu w każdym momencie trwania okresu tymczasowego aresztowania, przy czym ów podejrzany musi
zobowiązać się przy tym do stawiennictwa na każde wezwanie prokuratora (art.
120). Zwolnienie z aresztu nie stoi przy tym na przeszkodzie ponownemu jego
zastosowaniu, jeśli w toku czynności postępowania wyjdą na jak okoliczności
uzasadniające podjęcie takiej decyzji (art. 122).
W fazie postępowania jurysdykcyjnego sąd, przed którym toczy się
postępowanie, jest także właściwy w sprawie stosowania tymczasowego aresztowania (art. 123).
Ad. 3) Środki służące zachowaniu porządku w czasie rozprawy, nazywane
także policją sesyjną, służą zapewnieniu niezakłóconego przebiegu posiedzeń
sądowych. Kompetencje w tym zakresie należą do przewodniczącego składu
orzekającego, który dba o prawidłowy bieg rozprawy i który może podejmować
kroki niezbędne do zagwarantowania w jej toku spokoju i powagi. Uprawnienia
przewodniczącego w tym zakresie są szerokie i obejmują nakazanie usunięcia z sali
rozpraw osoby utrudniającej swoim zachowaniem prawidłowe procedowanie (art.
142), jak również wymierzenie, w trybie doraźnym, kary za czyn godzący w skład
orzekający lub jego członka albo członka personelu pomocniczego (art. 143).
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7. Środki zaskarżenia
7.1 Pojęcie środków zaskarżenia
Środki zaskarżenia to instytucje postępowania karnego, których celem jest
doprowadzenie do wzruszenia rozstrzygnięć zapadłych w toku procesu. Ich istnienie jest przejawem realizacji naczelnych zasad procesowych, w tym przede
wszystkim zasady prawa do rzetelnego rozpoznania sprawy oraz zasady kontroli procesu. Dopuszczalność kontestowania przez uczestnika postępowania
rozstrzygnięcia wydanego przez organ procesowy, jakkolwiek obecna, w różnej
formie i zakresie, we wszystkich stadiach, nabiera szczególnej doniosłości
w odniesieniu do wyroków sądu, a więc najważniejszej decyzji w toku całego
procesu, wydawanej przez organ posiadający szczególne umocowanie do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Tworzenie, poprzez przepisy proceduralne,
możliwości zaskarżania rozstrzygnięć, powinno być więc za każdym razem
wynikiem ważenia racji i wartości istotnych dla prawidłowego funkcjonowania
systemu sądownictwa. Z jednej strony bowiem niemożliwe jest w praktyce
stosowania prawa całkowite uniknięcie wydania przez organy procesowe
rozstrzygnięć prawnie wadliwych lub takich, które pomimo formalnej zgodności z przepisami prawa, będą w oczywisty sposób krzywdzące lub niesprawiedliwe. Z drugiej zaś strony, by wymiar sprawiedliwości miał jakikolwiek sens,
postępowania muszą być kończone w rozsądnym terminie, natomiast zapadłe
rozstrzygnięcia, poprzez swoją stabilność i trwałość, powinny tworzyć stan
pewności prawnej.
Abstrahując wszakże od teoretycznych rozważań doktrynalnych, należy
stwierdzić, iż saudyjski Kodeks postępowania karnego w dużej mierze czyni zadość
powyższym wymaganiom, zachowując właściwy balans między możliwością
eliminowania z obiegu prawnego rozstrzygnięć wadliwych, a zasadą trwałości
rozstrzygnięć. Na podstawie lektury zawartych w tym akcie przepisów można
wyróżnić następujące środki zaskarżenia:
1) Środki służące zaskarżaniu rozstrzygnięć nieprawomocnych:
– Apelacja;
– Zażalenie;
2) Środki służące wzruszaniu prawomocnych wyroków sądowych:
– Wniosek o uchylenie wyroku;
– Wniosek o wznowienie postępowania.
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7.2 Środki służące zaskarżaniu rozstrzygnięć nieprawomocnych
1) Apelacja
Najważniejszym środkiem z tej grupy jest apelacja, czyli instytucja służąca
zaskarżeniu wyroku wydanego w sprawie karnej przez sąd pierwszej instancji.
Za jej szczególnym znaczeniem może przemawiać fakt, iż Kodeks postępowania
karnego poświęca jej osobny podrozdział w ramach przepisów dotyczących
środków zaskarżenia. Prawo do złożenia apelacji przysługuje oskarżonemu
oraz oskarżycielowi publicznemu i oskarżycielowi prywatnemu (art. 192 ust. 1).
Przepisy Kodeksu, w części poświęconej treści apelacji nakładają na jej autora
obowiązek wskazania przyczyn odwoławczych, nie określają jednak przy tym,
jakiego rodzaju zastrzeżenia wobec wyroku uprawniają do jego zaskarżania tym
środkiem. Można więc zapewne przyjąć, iż chodzi tu o wszystkie przejawy niezgodności wyroku z prawem, zarówno materialnym, jak i procesowym, przy
czym należy także zwrócić uwagę, iż swoboda zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji może ulec osłabieniu na mocy postanowień Najwyższej Rady
Sądownictwa, która posiada kompetencję określania dopuszczalności apelacji
w odniesieniu do konkretnych typów spraw (art. 192 ust. 2).
Właściwym do rozpoznania apelacji jest sąd apelacyjny, w którego okręgu
zapadł kwestionowany wyrok. Apelację wnosi się jednak za pośrednictwem
sądu pierwszej instancji, który z urzędu dokonuje oceny przedstawionych
w treści apelacji zarzutów odwoławczych. Jeśli sąd ten uzna, iż argumentacja
strony jest zasadna, może samodzielnie dokonać korekty zaskarżonego wyroku.
W przeciwnym razie zaś apelację przekazuje się, wraz z aktami sprawy, do sądu
apelacyjnego (art. 196).
Termin na złożenie apelacji wynosi trzydzieści, licząc od daty odebrania
przez stronę uprawnioną do jej wniesienia kopii wyroku sądu pierwszej
instancji142, lub złożenia jej w sekretariacie sądu (art. 194 w zw. z art. 193). Niezachowanie tego terminu powoduje, iż apelacja nie może zostać przyjęta do
rozpoznania. Wyjątek od tej reguły stanowią wyroki zasądzające karę śmierci,
ukamienowanie lub karę mutylacyjną lub karę talionu. Podlegają one bowiem
obowiązkowemu badaniu przez sąd apelacyjny, nawet jeśli żadna ze stron nie
wniesie w tej sprawie apelacji (art. 194 in fine).
Sąd apelacyjny rozpoznaje apelację, co do zasady, bez udziału stron (art.
193). Jeśli jednak okoliczności sprawy przemawiają za udziałem stron, sąd
Lub jego doręczenia, w przypadku oskarżonych, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie.
142
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apelacyjny wyznacza termin rozprawy i wzywa strony do stawiennictwa (art.
197 ust. 1).
Podstawą rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego mogą zarówno dowody zgromadzone uprzednio w sprawie i udokumentowane w aktach postępowania, jak
również nowe dowody przedstawione na poparcie zarzutów odwoławczych
przez stronę wnoszącą apelację. Sąd apelacyjny rozstrzyga wyrokiem o utrzymaniu w mocy wyroku sądu pierwszej instancji lub o jego uchyleniu w całości
lub w części. W przypadku uchylenia wyroku, sąd apelacyjny rozstrzyga
w przedmiocie sprawy w takim zakresie, w jakim pierwotny wyrok został uchylony (art. 197 ust. ). Wyrok wydany lub zatwierdzony przez sąd apelacyjny jest
prawomocny, z wyjątkiem wyroku zasądzającego karę śmierci, ukamienowanie,
karę mutylacyjną lub karę talionu, w przypadku których konieczne jest ich
zatwierdzenie przez Sąd Najwyższy (art. 10).

2) Zażalenie
Zażalenie to środek służący zaskarżaniu niektórych incydentalnych decyzji
organów procesowych, a więc tych, które są podejmowane w jego toku, ale nie
przesądzają o jego bycie. W przeciwieństwie do siostrzanej instytucji funkcjonującej na gruncie polskiego prawa procesowego, gdzie zażalenie jest relatywnie szeroko dopuszczalnym środkiem służącym głównie kontroli nad
rozstrzygnięciami prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, saudyjski
Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość wnoszenia zażalenia jedynie
w kilku przypadkach. Są to odpowiednio:
1) Zażalenie na postanowienie prokuratora o zastosowaniu tymczasowego
aresztowania. W zależności od sytuacji wnosi się je do naczelnika wydziału
przełożonemu nad prokuratorem prowadzącym postępowanie, naczelnika
prokuratury w prowincji albo Naczelnika Prokuratury (art. 115);
2) Zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie dopuszczenia
pokrzywdzonego do udziału w postępowaniu przygotowawczym. Składa się je
do naczelnika oddziału przełożonego nad prokuratorem prowadzącym
postępowanie (art. 69);
3) Zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wydania rzeczy
zabezpieczonej w toku czynności postępowania przygotowawczego. Składa się
je do naczelnika oddziału przełożonego nad prokuratorem prowadzącym
postępowanie (art. 60);
4) Zażalenie na postanowienie sądu o odmowie wszczęcia postępowania
wznowieniowego. Nie przysługuje ono, kiedy postanowienie to wydał, w warunkach opisanych w treści art. 205, Sąd Najwyższy.
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7.3 Środki służące wzruszaniu prawomocnych wyroków sądowych

Środki te, nazywane też nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia, pełnią
funkcję korekcyjną wobec prawomocnych wyroków sądowych. W przeciwieństwie więc do apelacji, która służy przede wszystkim zapewnieniu rzetelnego rozpoznania sprawy i poczynieniu wszelkich ustaleń faktycznych i prawnych niezbędnych do wydania wyroku czyniącego zadość nadrzędnemu celowi
procesu, jakim jest zapewnienia sprawiedliwości, opisane poniżej środki mają
charakter naprawczy wobec wyroków, co do których stwierdzono, już po ich
uprawomocnieniu się, takiego rodzaju wadliwość, że ich pozostawienie w obiegu prawnym nie powinno mieć miejsca.
1) Wniosek o uchylenie wyroku
Jest to instytucja służąca do zaskarżenia prawomocnego rozstrzygnięcia
sądu apelacyjnego utrzymującego w mocy wyrok sądu pierwszej instancji lub
orzekającego, po jego uchyleniu, w przedmiocie sprawy. Prawo do złożenia
wniosku o uchylenie przysługuje oskarżonemu, oskarżycielowi publicznemu
i oskarżycielowi prywatnemu, jednak w przeciwieństwie do apelacji, przepis art.
198 Kodeksu postępowania karnego przewiduje w tym przypadku zamknięty katalog przyczyn odwoławczych, do których należą następujące sytuacje:
– Wyrok jest sprzeczny z prawem muzułmańskim lub pozostającym z nim
w zgodzie prawem stanowionym;
– Wyrok został wydany z pogwałceniem przepisów o obsadzie sądu;
– Wyrok został wydany z pogwałceniem przepisów o właściwości sądu;
– Sąd wydający wyrok popełnił błąd w ustaleniach faktycznych.
Wniosek o uchylenie wyroku składa się za pośrednictwem sądu apelacyjnego, który wydał ten wyrok. W przeciwieństwie do apelacji, sąd nie ma
w tym przypadku możliwości samodzielnego naprawienia wadliwości
rozstrzygnięcia (art. 200). Termin na złożenie wniosku o uchylenie wyroku sądu
apelacyjnego wynosi 30 dni od daty jego wydania, przy czym nie dotyczy on
wyroków podlegających obowiązkowemu zatwierdzeniu, tj. skazujących na karę
śmierci, ukamienowanie, karę mutylacyjną lub karę talionu, w przypadku
których wyrok, wraz z aktami sprawy sąd apelacyjny z urzędu przekazuje do
badania niezwłocznie, niezależnie od ewentualnego wniosku stron w tym
przedmiocie (art. 199).
Właściwym do rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o uchylenie wyroku
sądu apelacyjnego jest Sąd Najwyższy. W celu uniknięcia obstrukcji
spowodowanych koniecznością rozpatrzenia wniosków oczywiście niezasadnych,
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Sąd Najwyższy przeprowadza dodatkową wstępną kontrolę wniosków pod
kątem spełniania przezeń wymaganych przesłanek formalnych. W razie
stwierdzenia uchybień w tym zakresie Sąd Najwyższy postanawia o odrzuceniu
wniosku bez jego merytorycznego rozpoznania. Nie dotyczy to jednak wyroków,
które obowiązkowo wymagają zatwierdzenia przez Sąd Najwyższy (art. 201).
Rozpoznając wniosek o uchylenie wyroku, Sąd Najwyższy nie przeprowadza samodzielnie ustaleń faktycznych i rozstrzyga wyłącznie w oparciu
o materiały znajdujące się w aktach sprawy. Sąd Najwyższy może zadecydować
o utrzymaniu w mocy zaskarżonego wyroku lub o jego uchyleniu w całości lub
w części. W przypadku uchylenia wyroku, sprawę przekazuje się do właściwego
sądu apelacyjnego w celu ponownego rozpoznania w zakresie, którego dotyczyła uchylona część wyroku (art. 202). Wyjątek stanowią wyroki skazujące na
karę śmierci, ukamienowanie, karę mutylacyjną lub karę talionu, gdyż w przypadku ich uchylenia przez Sąd Najwyższy, sprawę przekazuje się do ponownego
rozpoznania przez właściwy sąd pierwszej instancji (art. 11). Sąd Najwyższy
może także orzec co do istoty sprawy, jeśli w toku tego samego postępowania
uchyli po raz drugi wyrok sądu apelacyjnego (art. 202 in fine).

2) Wznowienie postępowania
Jest to szczególna instytucja procesowa pozwalająca na korygowanie
najbardziej wadliwych wyroków, które stanowiłby szczególne naruszenie podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Art. 204
Kodeksu postępowania karnego przewiduje, iż prawo złożenia wniosku o wznowienie postępowania przysługuje stronom w następujących sytuacjach:
1. Oskarżonego skazano za zabójstwo, a następnie okazało się, że domniemana ofiara żyje;
2. Za to samo przestępstwo skazano niezależnie więcej niż jednego
oskarżonego, zaś przedmiotowe wyroki pozostają w sprzeczności sugerującej
brak winy jednego z oskarżonych;
3. Wyrok został wydany w oparciu o dokumenty, które zostały następnie
uznane za fałszywe, lub zeznania świadka, co do których stwierdzono, że zawierały nieprawdę;
4. Wyrok zapadł w oparciu o inny wyrok, który został następnie uchylony;
5. Na jaw wyszły nowe okoliczności nieznane w czasie rozpatrywania
sprawy, o ile mogą one świadczyć o braku winy oskarżonego lub przemawiać
za potrzebą orzeczenia wobec niego kary niższej niż zasądzona.
Zważywszy na fakt, iż prawo do złożenia tego środka zaskarżenia nie jest
ograniczone czasowo, może on dotyczyć wyłącznie sprawy, w której zapadł
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wyrok skazujący. Przeciwne rozwiązanie byłoby bowiem sprzeczne z elementarnymi zasadami procesu karnego, gdyż mogłoby skutkować permanentnym
stanem niepewności prawnej w odniesieniu do kluczowego rodzaju rozstrzygnięcia sądowego, jakim jest uniewinnienie.
Wniosek składa się do sądu pierwszej instancji, który wydał wyrok
w sprawie. Jeśli jednak wyrok został następnie utrzymany przez sąd apelacyjny
lub Sąd Najwyższy, o dopuszczalności wznowienia postepowania decyduje ten
sąd, który jako ostatni rozstrzygał w sprawie. W przypadku stwierdzenia
okoliczności uzasadniających wznowienie postępowania, niezależnie od tego,
który sąd postanowił o jego wznowieniu, ponowne rozpoznanie sprawy należy
do właściwego sądu pierwszej instancji (art. 205). W przypadku nie uwzględnienia wniosku o wznowienie postępowania, ponowne złożenie tego wniosku
opartego o te same zarzuty odwoławcze, jest niedopuszczalne (art. 208).
Co do zasady, samo przyjęcie do rozpoznania wniosku o wznowienie nie
wstrzymuje wykonania kary (z wyjątkiem kar cielesnych), aczkolwiek sąd może
podjąć taką decyzję. Wykonywanie kary jest natomiast wstrzymywane, co oczywiste, w przypadku uwzględnienia wniosku i przystąpienia do ponownego
rozpoznawania sprawy (art. 206).
Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania sąd uniewinni oskarżonego,
wyrok powinien także rozstrzygać w kwestii odszkodowania i zadośćuczynienia
za niesłuszne skazanie, o ile ów oskarżony złoży w tym przedmiocie stosowny
wniosek (art. 207).

Zakończenie
Właściwe zrozumienie wyjątkowości prawa saudyjskiego wymaga z jednej
strony zapoznania się z, krótką wprawdzie, acz niezwykle ciekawą historią tego
kraju, jak również posiadania ugruntowanej wiedzy o dziejach i doktrynie
religii muzułmańskiej. Królestwo Arabii Saudyjskiej jest bowiem państwem,
które w toku swojego powstawania i rozwoju wykształciło unikatowy system
polityczno-prawny, zarówno w porównaniu do modeli ustrojowych znanych
z krajów Zachodu, jak i nawet innych państw deklarujących przywiązanie do
pryncypiów islamu. Saudyjska wizja funkcjonowania władzy publicznej i systemu wymiaru sprawiedliwości jest bowiem najbliższa klasycznej formie ustrojowej państwa muzułmańskiego opartego w całości na zasadach wywodzonych z założeń i nakazów religii muzułmańskiej, czyli takiej, w jakiej
funkcjonowało ono na początku swego istnienia. Nawet dzisiaj, pomimo upływu bez mała czternastu stuleci, serce Półwyspu Arabskiego, będące kolebką
islamu, rządzone jest w oparciu o nieskodyfikowane, w dużej mierze, prawo
szariackie, wykładane i interpretowane przez grupę teologów-prawników –
uczonych muzułmańskich.
Jakkolwiek jednak prawo objawione jest i będzie fundamentalnym źródłem
norm obowiązujących w Królestwie, to nawet najbardziej ortodoksyjni uczeni
nie mogą zaprzeczyć, iż nie daje ono bezpośredniej odpowiedzi i wytycznych
w kwestiach uregulowania zjawisk będących następstwem gwałtownego rozwoju gospodarczego i społecznego, jakiego Arabia Saudyjska doświadczyła
w toku ostatniego stulecia. Jak bowiem odnieść do tekstu świętej księgi niezbędne w kraju regulacje prawa geologicznego i górniczego, czy choćby
przepisy o ruchu drogowym? Rozwiązaniem tego problemu jest kompetencja
władcy do wydawania tzw. regulacji, które jednak muszą zawsze pozostawać
w zgodzie z duchem prawa muzułmańskiego. Przykładem takiego aktu normatywnego jest Kodeks postępowania karnego z roku 1435 A.H., będący próbą
nadania ram instytucjonalnych procesowi w sprawach o przestępstwa, a więc
obszarowi działania władzy, który ma szczególnie doniosłe znaczenie dla jednostki, jak i całego społeczeństwa.
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Lektura przepisów Kodeksu postępowania karnego nasuwa bezpośrednie skojarzenia z modelem organizacji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
znanym z państw należących do kręgu kultury prawnej Zachodu, w tym Polski.
Nie powinno to jednak dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż saudyjskie
elity rządzące, na czele z następcą tronu – księciem MuÉammadem, który de
facto sprawuje władzę w Królestwie, są motorem napędowym postępu i unowocześnienia państwa, co jednak nie zawsze spotyka się z aprobatą ze strony
uczonych muzułmańskich i konserwatywnego społeczeństwa. Na państwie
Saudów ciążą także zobowiązania traktatowe wynikające z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, które wymuszają, częściowe choćby, dostosowanie regulacji proceduralnych do standardów przyjętych przez społeczność
międzynarodową.
Kodeks postępowania karnego w swoim aktualnym brzmieniu stanowi, bez
wątpienia, cenny krok w kierunku zapewnienia rzetelności procesu karnego
w Arabii Saudyjskiej. Istniejące na gruncie przepisów tego aktu prawnego i opisane w niniejszej pracy instytucje procesowe, zakładające rozdział kompetencji
pomiędzy organy postępowania i wprowadzające mechanizmy kontrolne, mają
na celu zapewnienie maksymalnie obiektywnego przeprowadzenia postępowania karnego oraz uniknięcia błędu lub arbitralności w rozstrzygnięciu sądowym.
Kierunek ten odpowiada także założeniom gruntownej reformy organizacji
systemu sądownictwa, zapoczątkowanej w roku 2007 przez króla ‘Abd All‚ha,
zakładającej rozbudowę kontroli instancyjnej i podział kompetencji
orzeczniczych pomiędzy sądy wyspecjalizowane w poszczególnych dziedzinach
prawa.
Należy jednak pamiętać, iż Kodeks postępowania karnego, jakkolwiek doniosła
nie byłaby materia pozostająca w zakresie jego regulacji, ma w systemie
prawnym Arabii Saudyjskiej charakter aktu drugiego rzędu, a jego stosowanie
podlega kontroli z punktu widzenia zgodności z elementarnymi zasadami
prawa religijnego. Podkreślenia wymaga więc, iż nie stanowi on kodyfikacji
regulacji prawnokarnych w rozumieniu właściwym dla praktyki znanej choćby
z realiów polskich. Jest jednak akt ów dokumentem szczególnie istotnym,
zarówno dla osób uczestniczących w czynnościach procesu karnego w Arabii
Saudyjskiej oraz profesjonalnie związanych z tamtejszą praktyką wymiaru
sprawiedliwości, jak również dla badacza i osoby zainteresowanej modelem
prawno-ustrojowym Królestwa, którzy mogą, za jego sprawą, zyskać wiedzę
o przyjętych tam rozwiązaniach prawnych, zarówno na płaszczyźnie fundamentalnej, jak i w odniesieniu do konkretnych instytucji.

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2
KODEKS POSTęPOWANIA KARNEGO
Z ROKU 1435 A.H.
W imię Boga miłosiernego i litościwego!
Dekret królewski (M/2) z dnia 22/1/1435
Z pomocą Boga najwyższego!
My, ‘Abd Allāh Ibn ‘Abd al-‘Azīz Āl Su‘ūd
Król Królestwa Arabii Saudyjskiej
Działając na podstawie:
Art. 70 Zasadniczej ustawy rządowej (promulgowanej rozkazem królewskim
A/90 z dnia 27/8/1412 A.H.) oraz
Art. 20 Prawa o Radzie Ministrów (promulgowanego rozkazem królewskim
A/13 z dnia 3/3/1414 A.H.) oraz
Art. 18 Prawa o Radzie Konsultacyjnej (promulgowanego rozkazem
królewskim A/91 z dnia 27/8/1412 A.H.)
Po rozważeniu:
Decyzji Rady Konsultacyjnej nr 96/68 z dnia 25/1/1431 A.H. oraz 139/59
z dnia 28/11/1433 A.H. oraz
Decyzji Rady Ministrów nr 12 z dnia 18/1/1435 A.H.
Zarządzamy co następuje:
Po pierwsze: Wyrażamy zgodę na przyjęcie Kodeksu postępowania karnego
w poniższym brzmieniu jak również zastosowanie go do spraw rozpoczętych
przed jego wejściem w życie oraz związanych z nimi nieukończonych czynności procesowych z wyłączeniem:
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1. Przepisów zmieniających właściwość sądu, jeśli sprawa została wniesiona przed wejściem w życie niniejszego Kodeksu;
2. Przepisów o terminach, jeśli bieg terminu rozpoczął się przed wejściem
w życie niniejszego Kodeksu;
3. Przepisów tworzących lub pozbawiających możliwości zaskarżenia
wyroku prawomocnego, jeśli został on wydany przez wejściem w życie niniejszego Kodeksu.
Po drugie: Przepisy niniejszego Kodeksu nie mogą naruszać, w odniesieniu
do terminów przejściowych, przepisów wykonawczych do Prawa o judykaturze
oraz Prawa o Trybunale Skargowym promulgowanych rozkazem królewskim
M/78 z dnia 19.09.1428 A.H. oraz przepisów części piątej rozkazu królewskiego M/4 z dnia 05.01.1433 A.H.
Po trzecie: W przypadku gdy wobec tej samej osoby zasądzona została
więcej niż jedna kara za przestępstwo, co do którego wymiar kary pozostawiony
jest uznaniu sędziowskiemu, Sąd Najwyższy jest właściwym do wydania
rozstrzygnięcia o wysokości kary, zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez
prezydium tego sądu.
Po czwarte: Postępowanie karne wobec osoby piastującej funkcję ministra
lub równorzędną, albo osoby, która funkcję tę piastowała w przeszłości, nie
może być wszczęte bez uprzedniego przedstawienia sprawy do rozpatrzenia
przez króla. Sprawa taka nie podlega rozpatrzeniu, jeśli od daty powstania
uprawnienia do jej wniesienia minęło więcej niż sześćdziesiąt dni. Procedury
prowadzenia postępowania karnego w ww. przypadkach określą przepisy
wykonawcze do niniejszego kodeksu.
Po piąte: Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszego rozkazu są,
w zakresie swoich kompetencji, Wiceprezes Rady Ministrów oraz kierownicy
właściwych samodzielnych organów władzy publicznej.
‘Abd Allāh Ibn ‘Abd al-‘Azīz Āl Su‘ūd

KODEKS POSTęPOWANIA KARNEGO
Rozdział pierwszy – Przepisy ogólne
Art. 1
Sądy rozpatrują sprawy na podstawie przepisów prawa muzułmańskiego zgodnie z treścią Koranu i Sunny, jak również na podstawie aktów prawa
stanowionego, o ile nie stoją one w sprzeczności z prawem muzułmańskim.
Postępowanie toczy się według przepisów niniejszego kodeksu.
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Art. 2
Nikt nie może zostać zatrzymany, poddany przeszukaniu, aresztowany ani
pozbawiony wolności w przypadkach innych niż przewidziane przez prawo.
Areszt lub pozbawienie wolności może odbywać się tylko w miejscu do tego
przeznaczonym i tylko przez czas określony przez uprawniony organ.
Osoba aresztowana nie może być wystawiona na jakąkolwiek krzywdę,
zarówno fizyczną, jak i psychiczną, jak również nie może być poddana torturom ani jakiemukolwiek poniżającemu traktowaniu.
Art. 3
Karze podlega tylko osoba skazana za czyn zabroniony przez prawo muzułmańskie lub stanowione po uprzednim należytym rozpatrzeniu jego sprawy.
Art. 4
1. Oskarżonemu przysługuje, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak
i jurysdykcyjnym, prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika lub obrońcy.
2. Przepisy niniejszego kodeksu określają uprawnienia oskarżonego, o których
należy go poinformować.
Art. 5
Po wniesieniu sprawy do sądu nie może ona zostać przekazana do rozpatrzenia
przez inny sąd lub organ władzy publicznej, jak również nie może zostać wycofana przed wydaniem wyroku. Sprawę uznaje się za wniesioną od daty jej zarejestrowania przez sąd.
Art. 6
Sądy rozpatrują sprawy w granicach wniesionego oskarżenia, działając w oparciu o zasady prawa muzułmańskiego oraz stosowne przepisy niniejszego
kodeksu. Sąd może uwzględnić okoliczności niepodniesione przez prokuratora, o ile nie wymagają one przeprowadzenia dodatkowych czynności dowodowych.
Art. 7
Podczas rozpatrywania sprawy oraz ogłoszenia wyroku w posiedzeniach sądu
powinni brać udział sędziowie w liczbie przewidzianej przez właściwe przepisy
prawa. W przypadku niespełnienia powyższego warunku prezes sądu wyznacza
spośród sędziów danego sądu osobę do uzupełnienia składu orzekającego.
W razie niedopełnienia obowiązku przez prezesa sądu, brakujących członków
wyznaczy przewodniczący Najwyższej Rady Sądownictwa.
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Art. 8
Przed wydaniem wyroku skład orzekający odbywa naradę, w trakcie której
wypowiedzieć się powinni wszyscy jego członkowie. Przebieg narady jest tajny.
Wyrok zapada jednomyślnie albo większością głosów. Sędzia przegłosowany
ma obowiązek przedstawić i uzasadnić swoje zdanie odrębne, zaś większość
głosująca za orzeczeniem powinna odnieść się do podniesionych argumentów.
Oba zdania umieszcza się w protokole.
W naradzie mogą brać udział jedynie ci sędziowie, którzy uczestniczyli w rozpatrywaniu sprawy.
Art. 9
Wyroki sądu mogą być zaskarżane na zasadach przewidzianych w niniejszym
kodeksie.
Art. 10
Do uprawomocnienia się wyroku wydanego lub utrzymanego w mocy przez
sąd apelacyjny, a zasądzającego karę śmierci, ukamienowanie, karę mutylacyjną
lub karę talionu wymagane jest jego zatwierdzenie przez Sąd Najwyższy.
Art. 11
W przypadku odmowy zatwierdzenia przez Sąd Najwyższy wyroku
wymienionego w art. 10 ulega on uchyleniu, a sprawę przekazuje się do
ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Sędzia, który brał udział
w wydaniu uchylonego orzeczenia jest wyłączony od udziału w sprawie.
Art. 12
Czynności procesowe w sprawach nieletnich prowadzone są na podstawie
przepisów szczególnych.
Art. 13
Prokuratura działa na podstawie przepisów szczególnych i regulacji
wewnętrznych.
Art. 14
Wszyscy funkcjonariusze publiczni mają obowiązek wykonywać zarządzenia
organów procesowych, wydane w oparciu o niniejszy kodeks. W tym celu mogą
używać wszystkich koniecznych środków dozwolonych przez prawo.
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Rozdział drugi – Bieg postępowania karnego
Część pierwsza – Wszczęcie postępowania
Art. 15
Prokuratura, działając na podstawie przepisów szczególnych, wnosi i podtrzymuje oskarżenia w sprawach karnych przed właściwymi sądami.
Art. 16
W sprawach dla których przewidziane jest ściganie z oskarżenia prywatnego
poszkodowany, jak również jego przedstawiciele i spadkobiercy mają prawo
wnieść do właściwego sądu skargę oraz podtrzymywać ją w toku procesu.
O wniesieniu skargi sąd informuje prokuraturę.
Art. 17
W sprawach, dla których przewidziane jest ściganie z oskarżenia prywatnego,
nie można podejmować z urzędu żadnych czynności procesowych bez uprzedniego wniosku poszkodowanego lub jego przedstawicieli i spadkobierców,
chyba że prokuratura uzna, iż dany czyn godzi także w interes publiczny.
Art. 18
W przypadku wystąpienia konfliktu interesów między poszkodowanym lub
jego spadkobiercami a ich przedstawicielem, powinien on zostać wyłączony od
dalszego udziału w sprawie. W miejsce wyłączonego przedstawiciela wyznacza
się inną osobę.
Art. 19
Jeśli w toku rozpatrywania sprawy okaże się, iż występują w niej nie tylko ci
podejrzani, których dotyczy oskarżenie, lub też wyjdą na jaw inne istotne fakty,
sąd poinformuje o tym oskarżyciela w celu umożliwienia dopełnienia wymaganych niniejszym prawem procedur.
Art. 20
W przypadku wystąpienia, w związku z rozpatrywaną sprawą, okoliczności
naruszających spokój i powagę sądu, jak również mogących w nieuprawniony
sposób wpływać na członków składu orzekającego, strony procesu lub świadków, sąd powinien zbadać je i ocenić w oparciu o przepisy prawa.
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Art. 21
Prokurator nie może prowadzić postępowania ani podejmować żadnych czynności w sprawie jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
1. Sprawa dotyczy go osobiście lub jest małżonkiem którejś ze stron albo
pozostaje z nią w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa do czwartego stopnia;
2. Pozostaje w konflikcie z którąś ze stron lub występują między nimi inne
związki, które mogłyby wpłynąć na bieg postępowania;
3. Brał uprzednio udział w sprawie w charakterze biegłego, mediatora, obrońcy lub świadka.
Część druga – Zakończenie postępowania
Art. 22
Proces karny wszczęty z oskarżenia publicznego kończy się w następujących
przypadkach:
1. Wydania prawomocnego wyroku;
2. Skorzystania przez Króla z prawa łaski;
3. Okazania przez oskarżonego dostatecznej skruchy w przypadkach
przewidzianych przez prawo muzułmańskie;
4. Śmierci oskarżonego;
Powyższe okoliczności nie ograniczają możliwości kontynuowania procesu na
podstawie oskarżenia prywatnego.
Art. 23
Proces karny wszczęty z oskarżenia prywatnego kończy się w następujących
przypadkach:
1. Wydania prawomocnego wyroku;
2. Pojednania się sprawcy z pokrzywdzonym lub jego spadkobiercami.
Pojednanie nie wyklucza jednak możliwości kontynuowania procesu na podstawie oskarżenia publicznego.
Rozdział trzeci – Dowody
Część pierwsza – Pozyskiwanie dowodów
Art. 24
Poszukiwanie i aresztowanie osób podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych, jak również gromadzenie informacji i pozyskiwanie dowodów dla
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potrzeb postępowania przygotowawczego oraz przygotowania aktu oskarżenia
prowadzą funkcjonariusze służby kryminalnej.
Art. 25
Funkcjonariusze służby kryminalnej wykonują swoje obowiązki w zakresie
przewidzianym przepisami niniejszego kodeksu i pod nadzorem Prokuratury.
Prokuratura ma obowiązek informować właściwe władze o przypadkach
naruszenia prawa oraz nierzetelnego wykonywania obowiązków przez wyżej
wymienionych funkcjonariuszy oraz domagać się przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Nie wyklucza to także możliwości wszczęcia osobnego
postępowania karnego.
Art. 26
Organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze i wykonującym
w ramach niego czynności procesowe są następujące podmioty:
1. Prokurator – w zakresie posiadanych uprawnień;
2. Komendanci policji i ich zastępcy – w ramach właściwości terytorialnej;
3. Oficer w jednostce wojskowej – w zakresie uprawnień przewidzianych przez
przepisy szczególne oraz w odniesieniu do czynów zabronionych podległych
ich jurysdykcji;
4. Gubernator prowincji oraz naczelnik dystryktu;
5. Kapitan saudyjskiego statku morskiego lub powietrznego – w zakresie
czynów popełnionych na jego pokładzie;
6. Naczelnik jednostki organizacyjnej Komitetu Krzewienia Cnót i Zapobiegania Złu – w zakresie posiadanych uprawnień;
7. Pracownik lub inna osoba, której przepis szczególny przyznaje stosowne
uprawnienia;
8. Organ, komisja lub osoba, którym prawo przyznaje stosowne uprawnienia.
Art. 27
Funkcjonariusze służby kryminalnej mają obowiązek przyjmowania, w zakresie
posiadanych uprawnień, wszelkich zgłoszeń i skarg dotyczących możliwości
popełnienia przestępstwa. Osoby te, jak również wszystkie osoby będące pod
ich zwierzchnictwem, mają obowiązek zweryfikować doniesienie oraz zgromadzić wszelkie niezbędne informacje powiązane z jego przedmiotem.
Uzyskane wiadomości należy utrwalić, opatrzyć stosowną datą i opisem,
a następnie niezwłocznie przekazać Prokuraturze.
Funkcjonariusze prowadzący czynności udają się na miejsce zdarzenia celem
jego właściwego zabezpieczenia jak również w celu identyfikacji i zabezpieczenia śladów i dowodów rzeczowych. Mogą oni także podjąć wszelkie inne
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działania wymagane okolicznościami sprawy. Z przeprowadzonych czynności
sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący czynność oraz osoby
biorące w niej udział.
Art. 28
Gromadząc materiał dowodowy należy przesłuchać wszystkie osoby mogące
posiadać informacje o okolicznościach popełnienia czynu oraz tożsamości
sprawcy. Przesłuchanie powinno być także przeprowadzone wobec wszystkich
osób podejrzanych w sprawie. Z czynności przesłuchania sporządza się protokół.
Podmiot prowadzący postępowanie może zasięgnąć opinii biegłego, w tym
lekarza. Opinia wydawana jest w formie pisemnej.
Art. 29
W przypadku złożenia skargi przez pokrzywdzonego, sprawę uznaje się za ściganą z oskarżenia prywatnego do momentu złożenia przez niego, w obecności
prokuratora, oświadczenia o zrzeczeniu się swojego uprawnienia. Oświadczenie
to winno być zaprotokołowane i poświadczone przez przyjmującego. W przypadku zrzeczenia się uprawnienia do samodzielnego oskarżenia o znieważenie
lub czyny zagrożone karą talionu, oświadczenie pokrzywdzonego winno być
dodatkowo poświadczone przez właściwy sąd.

Część druga – Zatrzymanie na gorącym uczynku przestępstwa
Art. 30
Za zatrzymanie na gorącym uczynku przestępstwa uznaje się ujęcie sprawcy
w trakcie popełniania czynu lub bezpośrednio po jego popełnieniu, jak również
w pościgu podjętym przez pokrzywdzonego lub osoby postronne będące
świadkami popełnienia czynu. Za zatrzymanie na gorącym uczynku przestępstwa uważa się także ujęcie sprawcy w niedługim czasie po popełnieniu czynu
zabronionego, jeśli znaleziono przy nim narzędzia, broń, przedmioty, sprzęty
lub jakiekolwiek inne rzeczy wskazujące na to, że dopuścił się lub brał udział
w popełnieniu przedmiotowego czynu, jak również w przypadku ujawnienia
u niego innych śladów i oznak to sugerujących.
Art. 31
W przypadku ujęcia sprawcy na gorącym uczynku funkcjonariusze służby
kryminalnej powinni niezwłocznie udać się na miejsce zdarzenia w celu zabezpieczenia dowodów rzeczowych, opisania otoczenia, wskazania obecnych
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w nim osób oraz podjęcia wszelkich innych czynności mogących pomóc
w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia. Obecne na miejscu osoby należy
przesłuchać na okoliczność przedmiotowego zdarzenia oraz tożsamości jego
sprawcy. O podjętych czynnościach należy niezwłocznie powiadomić
Prokuraturę.
Art. 32
W przypadku ujęcia sprawcy na gorącym uczynku funkcjonariusze służby
kryminalnej powinni uniemożliwić osobom obecnym na miejscu zdarzenia
opuszczenie go przed sporządzeniem wymaganej dokumentacji. W tym celu
należy, bez zbędnej zwłoki, wezwać osoby posiadające istotne informacje
o przebiegu zdarzenia do ich ujawnienia.
W przypadku odmowy złożenia zeznania fakt ten umieszcza się w protokole,
a następnie informuje właściwy sąd, który może podjąć wobec danej osoby
wszelkie niezbędne środki.

Część trzecia – Zatrzymanie
Art. 33
W przypadku ujęcia na gorącym uczynku funkcjonariusze służby kryminalnej
dokonują zatrzymania sprawcy, jeśli zgromadzone dowody dają wystarczającą
podstawę do postawienia mu zarzutów. Z czynności zatrzymania sporządza się
protokół i niezwłocznie powiadamia Prokuraturę. Okres zatrzymania każdorazowo nie może przekraczać 24 godzin, o ile prokurator nie wyda pisemnego
zarządzenia o jego przedłużeniu.
Jeśli miejsce pobytu podejrzanego nie jest znane wydaje się wobec niego nakaz
zatrzymania i doprowadzenia. Informację o tym umieszcza się w aktach sprawy.
Art. 34
Funkcjonariusze służby kryminalnej przesłuchują podejrzanego niezwłocznie
po zatrzymaniu. W przypadku wysokiego uprawdopodobnienia popełnienia
czynu, podejrzany powinien zostać przekazany, w ciągu 24 godzin, wraz
z dokumentacją dotychczasowych czynności, do dyspozycji prokuratora.
Prokurator przesłuchuje podejrzanego w ciągu 24 godzin, a następnie wydaje
postanowienie o jego zwolnieniu lub zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
Art. 35
Poza przypadkiem ujęcia na gorącym uczynku zatrzymanie lub aresztowanie
może zostać zastosowane tylko na polecenie uprawnionego organu.
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Art. 36
1. Osoba tymczasowo aresztowana winna być traktowana w sposób godny
i-z poszanowaniem jej nietykalności. Należy ją też poinformować o przyczynach aresztowania oraz umożliwić kontakt z wybraną osobą w celu
powiadomienia jej o aresztowaniu.
2. O fakcie zastosowania wobec osoby tymczasowego aresztowania należy
niezwłocznie powiadomić jej pracodawcę.
3. W przypadku gdy podejrzanym jest kobieta przesłuchanie i inne czynności
procesowe prowadzi się w obecności jednego z jej męskich opiekunów, a gdy
nie jest to możliwe – w warunkach uniemożliwiających samotne przebywanie
kobiety i prowadzącego czynność.
Art. 37
Tymczasowe aresztowanie oraz kara pozbawienia wolności mogą być odbywane jedynie w zakładzie karnym lub innym przeznaczonym do tego celu
miejscu. Niedopuszczalne jest osadzenie w nich osoby, wobec której nie
zostało wydana i podpisana przez uprawniony organ stosowna decyzja określająca powód i czas osadzenia. Osadzonego należy zwolnić niezwłocznie po
upływie czasu określonego w decyzji.
Art. 38
Prokurator, w celu sprawowania kontroli nad legalnością dokonywanych
osadzeń, może wizytować znajdujące się na terenie jego jurysdykcji zakłady
karne i inne miejsca przeznaczone do odbywania tymczasowego aresztowania
w dowolnych porach i poza oficjalnymi godzinami przyjęć interesantów. W tym
celu może również domagać się wglądu w dokumentację, rozmawiać z osadzonymi oraz przyjmować ich skargi i zażalenia w związku z pobytem w placówce.
Kierownicy placówek winni udzielić prokuratorowi wszelkiej pomocy niezbędnej do realizacji wyżej wymienionych zadań.
Art. 39
Osadzony ma prawo w każdej chwili przedłożyć kierownikowi placówki pisemną lub ustną skargę oraz domagać się przekazania jej prokuratorowi. Kierownik
placówki przyjmuje skargę i odnotowuje ją w stosowym rejestrze, po czym
zawiadamia prokuratora. O fakcie przekazania skargi informuje się osadzonego
przedstawiając dowód jej przyjęcia przez prokuratora. Kierownictwo placówki
przeznacza także wydzielone pomieszczenie na potrzeby realizacji przez prokuratora zadań z zakresu nadzoru nad osadzonymi.
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Art. 40
Każdy, kto dowiedział się o fakcie bezprawnego umieszczenia osoby, w ramach
tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, w zakładzie
karnym lub innej przeznaczonej do tego placówce, jak również umieszczeniu
w miejscu do tego nieprzeznaczonym, winien zawiadomić o tym fakcie prokuraturę. Prokurator niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia udaje się w dane
miejsce celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku
potwierdzenia informacji o bezprawnym osadzeniu prokurator nakazuje natychmiastowe zwolnienie, jak również sporządza raport dla właściwych władz,
które podejmują wszelkie niezbędne kroki wobec osób winnych zaistniałych
nieprawidłowości.

Część czwarta – Przeszukanie
Art. 41
Każdemu przysługuje prawo do nietykalności i prywatności, które rozciąga się
także na jego mieszkanie, miejsce pracy i pojazdy. Nietykalność osobista dotyczy ciała człowieka, jego odzieży, majątku osobistego oraz rzeczy będących
w jego posiadaniu. Nietykalność mieszkania dotyczy każdego miejsca odgrodzonego jak i oddzielonego inną barierą przestrzenną lub przeznaczonego do
stałego zamieszkiwania.
Art. 42
Przeszukanie mieszkania może być dokonane tylko w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa i jedynie na podstawie nakazu prokuratury.
Pozostałe lokale mieszkaniowe mogą być poddane przeszukaniu na podstawie
nakazu prokuratora. Nakaz musi zawierać uzasadnienie dokonania czynności
przeszukania. W przypadku gdy właściciel pomieszczenia, w którym ma się
odbyć przeszukanie, odmawia udzielenia dostępu do niego lub stawia przy tym
opór, funkcjonariusze służby kryminalnej mogą podjąć wszelkie prawnie dozwolone środki w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia czynności.
Uprawnienie do wejścia do mieszkania przysługuje także w przypadku prośby
o pomoc dochodzącej z wewnątrz, a także w przypadku groźby katastrofy
budowlanej, powodzi, pożaru i innych podobnych zagrożeń, jak również
w trakcie pościgu za sprawcą czynu zabronionego.
Art. 43
Przeszukania osoby można dokonać w sytuacji, w której przepisy dopuszczają
dokonanie jej zatrzymania. Przeszukanie osoby obejmuje jej ciało, odzież oraz
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posiadane przedmioty. Jeśli osobą, która ma zostać przeszukana, jest kobieta,
przeszukania dokonuje inna kobieta, pod nadzorem funkcjonariusza służby
kryminalnej.
Art. 44
W przypadku ujęcia sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa, gdy występuje
podejrzenie, że w jego mieszkaniu znajdują się przedmioty mogące mieć
znaczenie dla ustalenia przebiegu zdarzenia, dozwolone jest dokonanie
przeszukania mieszkania celem ich zabezpieczenia.
Art. 45
Jeżeli w trakcie przeszukania mieszkania podejrzanego wystąpi podejrzenie, iż
on lub ktokolwiek z obecnych tam osób ukrywa przedmioty mogące mieć
znaczenia dla sprawy, funkcjonariusz prowadzący czynność może także dokonać przeszukania rzeczonych osób.
Art. 46
Przeszukanie może być przeprowadzone jedynie w celu zabezpieczenia przedmiotów istotnych dla ustalenia przebiegu zdarzenia lub których istnienie
ustalono w toku czynności prowadzonego postępowania. Jeśli w trakcie czynności przeszukania ujawnione zostaną przedmioty, których posiadanie jest
zabronione, jak również przedmioty mogące mieć związek z innym przestępstwem, prowadzący czynność funkcjonariusze dokonują ich zabezpieczenia oraz
odnotowują ten fakt w protokole przeszukania.
Art. 47
Przeszukanie mieszkania przeprowadza się w obecności jego właściciela,
wskazanej przez niego osoby lub domownika posiadającego pełną zdolność do
czynności prawnych. Jeśli przy przeszukaniu nie ma na miejscu żadnej z wymienionych osób, należy je przeprowadzić w obecności sołtysa dzielnicy lub innej
osoby o podobnych uprawnieniach albo dwóch świadków. Właściciel lokalu lub
wskazana przez niego osoba uczestnicząca w czynności przeszukania ma prawo
zapoznać się z treścią postanowienia o dokonaniu przeszukania, o czym
wzmiankę umieszcza się w protokole.
Art. 48
Protokół przeszukania powinien zawierać następujące informacje:
1. Tożsamość osoby prowadzącej przeszukanie wraz ze wskazaniem stanowiska
służbowego i podpisem, jak również datę i godzinę przeprowadzenia czynności;
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2. Treść postanowienia o dokonaniu przeszukania, a w razie czynności niecierpiących zwłoki – wskazanie przyczyny uzasadniającej potrzebę dokonanie przeszukania bez uprzedniego postanowienia;
3. Tożsamość osób obecnych przy przeszukaniu oraz ich podpisy;
4. Dokładny opis zabezpieczonych przedmiotów;
5. Opis czynności podjętych w trakcie przeszukania oraz w odniesieniu do
zabezpieczonych przedmiotów.
Art. 49
W przypadku odnalezienia w trakcie przeszukania mieszkania podejrzanego
dokumentów zapieczętowanych lub w jakikolwiek inny sposób zabezpieczonych, funkcjonariusze prowadzący czynność zabezpieczają je bez odczytywania
i przekazują właściwemu prokuratorowi. Informację o tym umieszcza się
w protokole przeszukania.
Art. 50
1. Przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym przeprowadza się
przeszukanie, zabezpieczone przedmioty i dokumenty powinny być składowane w zamkniętym i bezpiecznym miejscu, w miarę możliwości przesznurowane i opatrzone opieczętowaną metryczką, na której umieszcza się datę
sporządzenia protokołu z czynności, w związku z którą dokonano zabezpieczenia oraz oznaczenie sprawy, której dotyczy.
2. Wskazane przedmioty przechowuje się w przeznaczonych do tego i odpowiednio zabezpieczonych miejscach będących pod zarządem służby kryminalnej, w sposób właściwy dla rodzaju danego przedmiotu. Informację o zabezpieczeniu przedmiotu umieszcza się w stosownym rejestrze, w którym
zamieszcza się także następujące dane: numer przedmiotu, numer sprawy oraz
jej rodzaj, strony i krótki opis, opis przedmiotu oraz podjętych wobec niego
procedur i czynności. Nadzór nad miejscami przechowywania zabezpieczonych
przedmiotów sprawuje prokuratura.
Art. 51
Pieczęci opisane w art. 50 mogą być otwierane jedynie w obecności podejrzanego lub jego pełnomocnika albo osoby, u której dany przedmiot został
zabezpieczony. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy osoba ta, pomimo prawidłowego zawiadomienia, nie stawiła się w wyznaczonym czasie.
Art. 52
Przeszukanie należy przeprowadzać w porze dziennej od wschodu do zachodu
słońca i w granicach uprawnień przyznanych przez stosowne przepisy.

106

Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie

Przeszukanie rozpoczęte za dnia może być kontynuowane mimo nastania pory
nocnej. W porze nocnej do zamieszkanych pomieszczeń można wkroczyć
wyłącznie w przypadku ujęcia sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa.
Art. 53
Jeżeli w trakcie przeszukania mieszkania przebywa w nim jedynie podejrzana
kobieta, prowadzący czynność powinni przywołać do jej przyprowadzenia inną
kobietę.
Art. 54
W przypadkach opisanych w art. 43 i art. 45, jeśli w mieszkaniu przebywają
kobiety, a wejście do niego ma cel inny niż ich zatrzymanie lub przeszukanie,
prowadzący czynność powinni przywołać do jej przyprowadzenia inną kobietę.
Należy także podjąć wszelkie starania by kobietom przebywającym w mieszkaniu umożliwić zakrycie ciała i opuszczenie pomieszczeń, o ile nie będzie to
utrudniać lub wpływać na przebieg czynności przeszukania.
Art. 55
Niedozwolone jest dokonanie przeszukania osoby innej niż podejrzany, ani
nienależącego do niego mieszkania, o ile nie występuje uzasadnione podejrzenie, iż może mieć to znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Część piąta – Nadzór nad korespondencją i utrwalanie rozmów
Art. 56
Korespondencja pocztowa i elektroniczna jak i rozmowy telefoniczne oraz
prowadzone przy użyciu innych środków komunikacji są objęte tajemnicą.
Nadzór nad nimi i zapoznawanie się z ich treścią może mieć miejsce, w granicach przewidzianych przez prawo, na podstawie postanowienia kompetentnego
organu, jedynie w uzasadnionych przypadkach i przez czas określony w jego
treści.
Art. 57
W celu uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania Naczelnik
Prokuratury może zarządzić kontrolę korespondencji i przesyłek, jak również
zezwolić na kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych. Zastosowanie tych
środków powinno zostać uzasadnione i może być wprowadzone najwyżej na
okres 10 dni, z możliwością przedłużania o dalsze dziesięciodniowe okresy
w przypadkach uzasadnionych potrzebami prowadzonego postępowania.
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Art. 58
Prokurator może samodzielnie zapoznawać się z treścią korespondencji, dokumentów oraz innych materiałów oraz nagrań zabezpieczonych w toku
postępowania. Może on także zarządzić dołączenie tych treści do akt sprawy,
jak również ich zwrócenie właścicielowi lub adresatowi.
Art. 59
Zabezpieczoną korespondencję lub jej kopie udostępnia się podejrzanemu bez
zbędnej zwłoki, o ile nie wpłynie to negatywnie na bieg prowadzonego
postępowania.
Art. 60
Właściciel rzeczy zabezpieczonej w toku czynności postępowania ma prawo
domagać się od właściwego prokuratora jej zwrotu. W przypadku odmowy
wydania rzeczy, właścicielowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia do
naczelnika oddziału przełożonego nad prokuratorem prowadzącym
postępowanie.
Art. 61
Prokurator i inne osoby, które w związku z prowadzoną czynnością przeszukania uzyskały informacje o rzeczy lub treści dokumentu zabezpieczonych w jej
trakcie, mają obowiązek, pod rygorem odpowiedzialności karnej, zachować te
informacje w tajemnicy i nie mogą ujawniać ich innym osobom ani też wykorzystywać ich w jakikolwiek sposób, poza przypadkami przewidzianymi przez
przepisy prawa.
Art. 62
Z zastrzeżeniem treści przepisu z art. 59, jeśli osoba, u której zabezpieczono
dokument, wykaże istnienie niecierpiącego zwłoki interesu związanego z posiadaniem tego dokumentu, wydaje mu się jego kopię uwierzytelnioną przez
prokuratora.

Rozdział czwarty – Postępowanie przygotowawcze
Część pierwsza – Czynności prokuratora
Art. 63
Jeżeli prokurator uzna, iż nie zachodzą okoliczności uzasadniające prowadzenie
postępowania, wydaje opinię o zasadności jego umorzenia. Postanowienie
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w przedmiocie umorzenia postępowania wydaje naczelnik oddziału przełożony
nad prokuratorem prowadzącym postępowanie.
Art. 64
O umorzeniu postępowania zawiadamia się pokrzywdzonego oraz osobę
uprawnioną do wszczęcia sprawy z oskarżenia prywatnego, a w przypadku ich
śmierci – wszystkich pozostałych spadkobierców.
Art. 65
Podejrzany ma prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika lub obrońcy.
W sprawach o przestępstwa znacznej wagi prokurator powinien przeprowadzić
śledztwo w sposób przewidziany przepisami niniejszego kodeksu. W sprawach
o przestępstwa mniejszej wagi prokurator może przeprowadzić śledztwo
w przypadku, gdy przemawiają za tym jej okoliczności lub gdy społeczna
szkodliwość czynu jest wysoka albo przekazać podejrzanego bezpośrednio do
dyspozycji właściwego sądu.
Art. 66
Prokurator może pisemnie powierzyć wybranym funkcjonariuszom służby
kryminalnej przeprowadzenie jednej bądź wielu czynności śledztwa. Powierzenie nie może jednak obejmować czynności przesłuchania podejrzanego.
Funkcjonariuszowi przeprowadzającemu czynności śledztwa przysługują, w zakresie powierzenia, uprawnienia prokuratora. W razie konieczności przeprowadzenia przez prokuratora czynności śledztwa w miejscu nienależącym do
jego właściwości terytorialnej, powinien on, zależnie od okoliczności, powierzyć przeprowadzenie tej czynności właściwemu miejscowo prokuratorowi
lub funkcjonariuszowi służby kryminalnej. Prokurator może jednak przeprowadzić czynność osobiście, jeśli przemawia za tym interes postępowania.
Art. 67
Powierzając przeprowadzenie czynności śledztwa, prokurator winien każdorazowo pisemnie wskazać, na okoliczność jakich faktów ma być ona przeprowadzona oraz jakie działania mają zostać w związku z nią podjęte. W przypadkach
niecierpiących zwłoki osoba, której powierzono przeprowadzenie czynności,
może także dokonać innych czynności, w tym przesłuchać podejrzanego, o ile
jest to konieczne dla ustalenia prawdy.
Art. 68
Przebieg postępowania przygotowawczego oraz jego wyniki są niejawne.
Zarówno prokurator, jak i sekretarze, biegli oraz każda inna osoba, która z racji
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wykonywanego zawodu lub posiadanych kompetencji brała udział w postępowaniu, mają obowiązek, pod rygorem odpowiedzialności karnej, zachować te
informacje w tajemnicy i nie mogą ujawniać ich innym osobom.
Art. 69
1. Pokrzywdzonemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o wstąpienie do
postępowania w charakterze oskarżyciela prywatnego. Decyzję w przedmiocie
dopuszczenia pokrzywdzonego do udziału w postępowaniu wydaje prokurator
w terminie trzech dni od daty wpłynięcia wniosku. Na decyzję o odmowie
dopuszczenia pokrzywdzonemu przysługuje, w terminie tygodnia od
doręczenia mu postanowienia, zażalenie do naczelnika oddziału przełożonego
nad prokuratorem prowadzącym postępowanie. Decyzja naczelnika oddziału
jest ostateczna.
2. Podejrzanemu, pokrzywdzonemu i oskarżycielowi prywatnemu, jak również
wszystkim pełnomocnikom i obrońcom podejrzanego przysługuje, w zakresie
przewidzianym przepisami niniejszego kodeksu, prawo do udziału w czynnościach postępowania.
Art. 70
Prokurator nie może utrudniać podejrzanemu kontaktu z jego pełnomocnikiem lub obrońcą. Pełnomocnik i obrońca nie mogą, bez zgody prokuratora,
ingerować w przebieg postępowania, mogą jednak w każdym momencie przedstawiać prokuratorowi pisemne uwagi, które ten ma obowiązek włączyć do akt
sprawy.
Art. 71
Prokurator informuje strony procesu o dacie, godzinie i miejscu
przeprowadzenia konkretnych czynności.
Art. 72
Pokrzywdzony oraz oskarżyciel prywatny powinni wskazać adres do doręczeń
w miejscowości będącej siedzibą sądu w którego okręgu toczy się postępowanie
przygotowawcze. W przypadku braku takiego wskazania, w sytuacjach, gdy
wymagane jest ich zawiadomienie, za poprawne uważa się zawiadomienie
pozostawione w kancelarii sądu.
Art. 73
Strony postępowania mogą w jego trakcie składać wnioski do prokuratora.
Rozstrzygnięcie prokuratora w przedmiocie złożonego wniosku powinno
zawierać uzasadnienie.
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Art. 74
Jeśli postanowienie lub decyzja prokuratora nie została wydana w obecności
strony postępowania, prokurator informuję tę stronę o ich treści w terminie
trzech dni od daty wydania.
Art. 75
W przypadkach uzasadnionych okolicznościami prokurator może prowadzić
czynności postępowania w asyście policji.

Część druga – Opinia biegłego
Art. 76
Prokurator może zasięgnąć opinii biegłego w każdej kwestii związanej z prowadzonym postępowaniem.
Art. 77
Biegły przedstawia opinię na piśmie w terminie wyznaczonym przez prokuratora. W razie niezłożenia opinii w wyznaczonym terminie lub gdy zachodzi
inna uzasadniona potrzeba, prokurator zasięga opinii innego biegłego. Stronom
przysługuje prawo do przedstawienia, w charakterze pomocniczym, opinii
wydanych przez wybranych przez siebie biegłych.
Art. 78
W uzasadnionych przypadkach stronom przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec wyboru biegłego. Uargumentowany sprzeciw wnosi się do prokuratora, który rozstrzyga w jego przedmiocie w terminie trzech dni od
wniesienia. Wniesienie sprzeciwu wobec wyboru biegłego powoduje, że nie
może on dalej uczestniczyć w postępowaniu, chyba że okoliczności uzasadniają potrzebę jego dalszy udziału. Postanowienie w przedmiocie kontynuowania
pracy przez biegłego wydaje prokurator.

Część trzecia – Oględziny
Art. 79
W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować zniszczenie, zatarcie lub przekształcenie śladów popełnienia przestępstwa, prokurator,
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, udaje się na miejsce zdarzenia
celem przeprowadzenia niezbędnych czynności. Przed przystąpieniem do czyn-
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ności należy jednak w pierwszej kolejności udzielić pomocy medycznej
poszkodowanym.
Art. 80
Przeszukanie mieszkania - jako czynność w postępowaniu karnym - może być
przeprowadzone jedynie w przypadku podejrzenia, iż osoba w nim przebywająca popełniła lub brała udział w popełnieniu przestępstwa jak również wtedy,
gdy istnieją dowody wskazujące, iż jest ona w posiadaniu przedmiotów mających związek z przestępstwem. Prokurator może dokonać przeszukania
każdego miejsca i zabezpieczyć każdy przedmiot, co do którego istnieje podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa lub został użyty do jego popełnienia, jak
również wszystkie pozostałe przedmioty, w tym dokumenty i broń, które mogą
mieć znaczenie dla przeprowadzenia prawdziwych ustaleń faktycznych. Z czynności przeszukania każdorazowo sporządza się protokół, w którym umieszcza
się informacje o powodach jego przeprowadzenia oraz uzyskanych wynikach.
Przeszukanie mieszkania może być przeprowadzone jedynie w sytuacjach
przewidzianych przez przepisy prawa i wyłącznie na podstawie uzasadnionego
nakazu prokuratury.
Art. 81
Prokurator może dokonać przeszukania podejrzanego. Przeszukanie może
dotyczyć także innych osób, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że posiadają one przedmioty mogące mieć znaczenie dla ustalenia prawdy. Czynność
przeszukania przeprowadza się z uwzględnieniem przepisu z art. 43.
Art. 82
Kontrolę korespondencji, przesyłek, rozmów telefonicznych i innych form
komunikacji przeprowadza się z uwzględnieniem odpowiednich przepisów
niniejszego kodeksu.
Art. 83
W odniesieniu do przedmiotów zabezpieczonych w toku postępowania zastosowanie znajdują przepisy art. 50.
Art. 84
Prokurator nie może zabezpieczyć żadnego dokumentu przekazanego
pełnomocnikowi lub obrońcy przez podejrzanego w związku z pełnieniem
powierzonych im funkcji procesowych. Zakaz ten dotyczy także korespondencji wymienianej z podejrzanym.
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Art. 85
W przypadku podejrzenia faktu posiadania przez osoby trzecie przedmiotów
mogących mieć związek z prowadzonym postępowaniem, prokurator wnioskuje do naczelnika wydziału o wydanie, w zależności od okoliczności,
postanowienia w przedmiocie żądania wydania wskazanego przedmiotu lub
umożliwienia przeprowadzenia jego oględzin.

Część czwarta – Postępowanie z zabezpieczonymi przedmiotami
Art. 86
Przedmiot zabezpieczony w toku postępowania może zostać wydany właścicielowi przed wydaniem wyroku, o ile jego dalsze przechowywanie nie jest
niezbędne dla biegu postępowania jurysdykcyjnego lub nie podlega on konfiskacie.
Art. 87
Zabezpieczony przedmiot podlega zwrotowi osobie, która była jego posiadaczem w momencie dokonania zabezpieczenia. Jeśli jednak przedmiot ten był
przedmiotem przestępstwa lub pochodził z przestępstwa, podlega on zwrotowi
osobie, która utraciła go w wyniku tego przestępstwa, o ile prawo do jego
otrzymania nie przysługuje osobie, przy której został on znaleziony.
Art. 88
Postanowienie o zwrocie zabezpieczonego przedmiotu wydaje prokurator lub
sąd właściwy terytorialnie dla miejsca prowadzenia postępowania. Sąd może
wydać postanowienie o zwrocie w trakcie postępowania jurysdykcyjnego.
Art. 89
Wydanie postanowienia o zwrocie zabezpieczonych przedmiotów nie zamyka
podejrzanemu ani oskarżycielowi prywatnemu drogi do dochodzenia roszczeń
przed sądem, chyba że postanowienie zostało wydane przez sąd na wniosek
jednego z nich złożony w obecności drugiej strony.
Art. 90
Prokurator nie wydaje postanowienia w przedmiocie zwrotu zabezpieczonego
przedmiotu jeśli istnieje spór lub wątpliwości co do osoby uprawnionej do jego
otrzymania. W takim przypadku osoba zgłaszająca roszczenia do danego
przedmiotu winna złożyć wniosek do właściwego sądu, który rozstrzyga
w sprawie zwrotu.
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Art. 91
Postanowienie o umorzeniu postępowania powinno zawierać rozstrzygnięcie
w sprawie zwrotu zabezpieczonych przedmiotów. Przepis ten stosuje się także
do wyroku sądu, o ile w toku postępowania jurysdykcyjnego strona złożyła
wniosek o zwrot przedmiotu.
Art. 92
Przedmioty, co do których postanowiono o ich zwrocie, a nieodebrane przez
osoby uprawnione przekazuje się do Krajowego Biura ds. Zarządu
Powierniczego nad Majątkiem Nieletnich.
Art. 93
Sąd właściwy terytorialnie ze względu na miejsce prowadzenia postępowania
może wezwać strony do stawiennictwa, jeśli uzna to za konieczne. W takim
przypadku zabezpieczone przedmioty należy złożyć w odpowiednio strzeżonym miejscu lub podjąć inne środki w celu ich zabezpieczenia.
Art. 94
Jeśli przedmiot zabezpieczony może ulec zepsuciu wraz z upływem czasu lub
jego przechowywanie wiąże się z ponoszeniem wydatków przekraczających
jego wartość, sąd może postanowić o wydaniu go właścicielowi lub przekazaniu go Krajowemu Biuru ds. Zarządu Powierniczego nad Majątkiem Nieletnich
celem jego zbycia w drodze publicznej licytacji, o ile nie stoi to w sprzeczności
z celami postępowania. W takim przypadku uprawnionemu właścicielowi
przysługuje roszczenie o wydanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu.

Część piąta – Świadkowie
Art. 95
Prokurator przesłuchuje w charakterze świadka osoby wskazane przez strony.
Z dokonania takiego przesłuchania można zrezygnować, jeśli byłoby one
bezcelowe. Prokurator przesłuchuje także w charakterze świadków te osoby,
których zeznanie może być przydatne do stwierdzenia faktu popełnienia
przestępstwa, określenia jego okoliczności i ustalenia kwestii winy podejrzanego.
Art. 96
W protokole przesłuchania prokurator zamieszcza dane świadka, które obejmują jego imię i nazwisko, wiek, zawód, narodowość, miejsce zamieszkania
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oraz relacje z podejrzanym, pokrzywdzonym i oskarżycielem prywatnym.
Dane świadka, treść jego zeznania oraz informacje dotyczące przebiegu
przesłuchania umieszcza się w protokole. Dokonanie jakichkolwiek poprawek,
skreśleń, wymazywania, adnotacji i dopisków wymaga ich potwierdzenia przez
prokuratora, protokolanta i świadka.
Art. 97
Protokół przesłuchania winien być świadkowi odczytany, a następnie podpisany przez niego oraz przez prokuratora i protokolanta. W przypadku
odmowy lub niemożliwości podpisania protokołu przez świadka lub
potwierdzenia go przez złożenie odcisku palca, informację o tym fakcie
umieszcza się w protokole wraz ze wskazaniem powodu.
Art. 98
Świadkowie są przesłuchiwani pojedynczo. Dozwolone jest także prowadzenie
przesłuchanie w obecności innych świadków lub stron postępowania.
Art. 99
Stronom przysługuje prawo do ustosunkowania się do treści zeznań świadka,
jak również prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie przesłuchanie świadka
na dalsze okoliczności. Prokurator może odmówić zadania pytania pozostającego bez związku z toczącym się postępowaniem, jak również takiego, które
mogłoby narazić daną osobę na hańbę.
Art. 100
Świadka, który z powodu choroby lub innej usprawiedliwionej okoliczności nie
może stawić się na wezwanie, przesłuchuje się w miejscu jego pobytu.

Część szósta – Wyjaśnienia podejrzanego
Art. 101
1. Jeśli podejrzany bierze udział w czynnościach postępowania przygotowawczego po raz pierwszy, prokurator spisuje jego dane osobowe i przedstawia
treść stawianych mu zarzutów. W protokole umieszcza się wyjaśnienia podejrzanego w związku z postawionymi zarzutami. Prokurator może przeprowadzić
jego konfrontację z pozostałymi podejrzanymi lub świadkami. Po zakończeniu
przesłuchania podejrzany zapoznaje się z treścią protokołu i podpisuje go. Jeśli
nie jest to możliwe, prokurator umieszcza w protokole stosowną wzmiankę
wraz z wskazaniem przyczyny.
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2. Jeśli w toku składania wyjaśnień podejrzany przyzna się do popełnienia
czynu zagrożonego karą śmierci, karą mutylacyjną lub karą talionu, fakt ten
powinien być potwierdzony przez właściwy sąd, o czym informację umieszcza
się, w obecności notariusza, w uwierzytelnionym przez niego protokole.
Art. 102
Przesłuchanie podejrzanego powinno odbywać się w sposób niewymuszający
na nim składania wyjaśnień. Nie jest dozwolone odbieranie od niego
przyrzeczenia, ani używanie wobec niego jakichkolwiek środków przymusu.
Przesłuchanie podejrzanego powinno odbywać się w siedzibie Prokuratury,
chyba że prokurator stwierdzi występowanie szczególnych okoliczności uzasadniających odejście od tego nakazu.

Część siódma – Wezwania i zatrzymanie celem doprowadzenia
Art. 103
Prokurator może w każdej sprawie, w zależności od zaistniałych okoliczności,
wezwać każdą osobę do stawiennictwa celem przeprowadzenia wymaganych
czynności postępowania, jak również nakazać jej zatrzymanie.
Art. 104
Treść wezwania do stawiennictwa powinna każdorazowo obejmować pełne
nazwisko osoby wezwanej, jej narodowość, zawód, miejsce zamieszkania, datę
wystawienia, datę i godzinę stawiennictwa jak również nazwisko prokuratora,
który wydał wezwanie oraz jego podpis i pieczęć służbową. Nakaz zatrzymania
celem doprowadzenia powinien zawierać dodatkowo, obok wyżej wymienionych składowych, upoważnienie dla funkcjonariuszy policji do dokonania
zatrzymania podejrzanego oraz doprowadzenie go przed oblicze prokuratora,
o ile nie stawi się dobrowolnie na wezwanie, zaś nakaz aresztowania –
upoważnienie dla kierownika właściwiej placówki do przejęcia podejrzanego,
wraz z informacją o treści stawianych zarzutów i ich uzasadnieniem.
Art. 105
Wezwanie do stawiennictwa przekazuje się osobie wezwanej lub domownikowi
posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych, za pośrednictwem
funkcjonariusza publicznego, doręczając, w miarę możliwości, kopię stosownego postanowienia.
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Art. 106
Postanowienia wydane przez prokuratora mają moc obowiązującą na terenie
całego kraju.
Art. 107
Jeśli podejrzany, po uprzednim prawidłowym zawiadomieniu, nie stawił się na
wezwanie prokuratora nie przedstawiając przy tym wiarygodnego usprawiedliwienia dla swojej nieobecności, jak również w przypadku gdy istnieje obawa
ucieczki podejrzanego lub gdy został on ujęty na gorącym uczynku, prokurator
może nakazać jego zatrzymanie i doprowadzenie, choćby nawet nie znajdowało
to uzasadnienia w podstawowych okolicznościach sprawy.
Art. 108
W przypadku gdy miejsce stałego zamieszkania podejrzanego pozostaje nieznane, ma on obowiązek wskazać je do wiadomości prokuratora, który w przeciwnym razie może postanowić o zastosowaniu wobec niego tymczasowego
aresztowania.
Art. 109
Prokurator powinien przesłuchać podejrzanego niezwłocznie po jego zatrzymaniu. Do czasu przesłuchania podejrzanego umieszcza się w miejscu przeznaczonym do przetrzymywania osób tymczasowo aresztowanych. Okres ten
nie może jednak przekraczać czterdziestu ośmiu godzin. Jeśli do momentu
upłynięcia tego czasu podejrzany nie zostanie przesłuchany, kierownik instytucji, w której został on osadzony informuje o tym fakcie naczelnika wydziału
przełożonego nad prokuratorem prowadzącym sprawę, który zleca niezwłoczne przesłuchanie podejrzanego lub nakazuje jego natychmiastowe zwolnienie.
Art. 110
Jeżeli podejrzany zostanie zatrzymany w miejscu należącym do właściwości
terytorialnej innego wydziału prokuratury niż ten, w którym prowadzone jest
wobec niego postępowanie, doprowadza się go do tego wydziału, gdzie weryfikuje się jego dane osobowe oraz informuje o stanie postępowania i wysłuchuje jego wyjaśnień. Jeśli okoliczności sprawy uzasadniają konieczność przeniesienia podejrzanego w inne miejsce, należy go o tym fakcie poinformować.
Art. 111
Jeśli podejrzany wyrazi sprzeciw wobec przeniesienia go w inne miejsce lub nie
będzie to możliwe ze względu na stan jego zdrowia, informuje się o tym proku-
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ratora, który niezwłocznie postanawia o podjęciu koniecznych w tej sytuacji
kroków.

Część ósma – Tymczasowe aresztowanie
Art. 112
Minister Spraw Wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Naczelnika Prokuratury,
określa listę przestępstw poważnych, których popełnienie uzasadnia zastosowanie wobec sprawcy tymczasowego aresztowania. Listę publikuje się
w dzienniku urzędowym.
Art. 113
Jeśli w toku przesłuchania podejrzanego, jak również gdy podejrzany ukrywa
się, wyjdą na jaw dowody wskazujące na duże prawdopodobieństwo
popełnienia przez niego przestępstwa poważnego, lub gdy przemawia za tym
interes prowadzonego postępowania, prokurator może postanowić o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres nie dłuższy
niż pięć dni od daty jego zatrzymania.
Art. 114
Tymczasowe aresztowanie kończy się po upływie pięciu dni. Jeśli prokurator
uzna za koniczne jego kontynuowanie, powinien, przed upływem tego okresu,
przedstawić naczelnikowi jednostki organizacyjnej prokuratury, któremu
przepis szczególny przyznaje stosowne kompetencje, dokumenty uzasadniające
dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania. Uprawniony naczelnik wydaje
postanowienie o zwolnieniu podejrzanego lub o dalszym stosowaniu wobec
niego tymczasowego aresztowania na kolejny okres lub okresy, z zastrzeżeniem,
że ich łączna długość nie może przekroczyć czterdziestu dni, począwszy od
daty zatrzymania podejrzanego. W razie wystąpienia okoliczności uzasadniających dalsze przedłużenie tymczasowego aresztowania, kieruje się wniosek do
Naczelnika Prokuratury lub jego zastępcy, który może wydać postanowienie
o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania na kolejny okres lub okresy,
przy czym okres każdego z przedłużeń nie może przekraczać trzydziestu dniu,
zaś łączny okres stosowania aresztowania – stu osiemdziesięciu dni począwszy
od daty zatrzymania. Po upływie tego okresu podejrzanego należy przekazać do
dyspozycji właściwego sądu lub zwolnić.
W wyjątkowych przypadkach uzasadniających dalsze stosowanie tymczasowego
aresztowania, zgodę na jego przedłużenie na dalszy okres lub okresy wydaje sąd
w drodze postanowienia zawierającego uzasadnienie.
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Art. 115
W przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania oryginał postanowienia doręcza się kierownikowi placówki, w której podejrzany ma zostać
osadzony, wraz ze zwrotną kopią, którą podpisuje jako potwierdzenie przyjęcia
osadzonego.
Osobie tymczasowo aresztowanej przysługuje prawo do złożenia zażalenia
w przedmiocie zastosowania wobec niej tymczasowego aresztowania lub jego
przedłużenia. Zażalenie przedkłada się, w zależności od okoliczności, naczelnikowi wydziału przełożonemu nad prokuratorem prowadzącym postępowanie, naczelnikowi Prokuratury w prowincji albo Naczelnikowi Prokuratury. Zażalenie powinno zostać rozpatrzone w terminie pięciu dni od jego
przedłożenia.
Art. 116
Osobę zatrzymaną lub tymczasowo aresztowaną informuje się niezwłocznie
o powodach zatrzymania lub aresztowania. Osobie takiej przysługuje prawo
skontaktowania się, pod nadzorem funkcjonariusza służby kryminalnej, z wybraną osobą, w celu poinformowania jej o fakcie zatrzymania lub aresztowania.
Art. 117
Postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu oraz o zastosowaniu tymczasowego aresztowania nie może zostać wykonane, jeśli od jego wydania
upłynęło ponad sześć miesięcy, a jego obowiązywanie nie zostało przedłużone.
Art. 118
Kierownik więzienia lub aresztu może zezwolić funkcjonariuszom publicznym
na kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia prokuratora. Fakt kontaktu odnotowuje się w specjalnym
rejestrze ze wskazaniem tożsamości osoby uprawnionej i godziny jej odwiedzin,
jak również datę wydania i treść pozwolenia prokuratora.
Art. 119
Jeżeli przemawia za tym interes prowadzonego postępowania, prokurator może
postanowić wobec podejrzanego o zakazie odwiedzin i kontaktowania się
z innymi osadzonymi. Postanowienie wydaje się na okres nie dłuższy niż 60 dni.
Zakaz ten nie obejmuje prawa podejrzanego do kontaktu z pełnomocnikiem
lub obrońcą.
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Część dziewiąta – Zwolnienie osoby tymczasowo aresztowanej
Art. 120
Prokurator prowadzący postępowanie może w każdym momencie, w tym także
na wniosek osoby tymczasowo aresztowanej, postanowić o jej zwolnieniu, jeśli
uzna, iż nie zachodzą przesłanki uzasadniające dalsze stosowanie aresztowania,
a zwolnienie nie zagrozi prawidłowemu biegowi postępowania i nie zachodzi
przy tym obawa ucieczki i ukrywania się przez podejrzanego. Warunkiem zwolnienia podejrzanego z aresztu jest zobowiązanie się przez niego do stawiennictwa na wezwanie prokuratora.
Art. 121
Poza przypadkami, w których zwolnienie osoby tymczasowo aresztowanej jest
obowiązkowe, nie może ona zostać zwolniona, jeśli nie wskazała zaakceptowanego przez prokuratora miejsca pobytu.
Art. 122
Fakt zwolnienia osoby z aresztu nie stoi na przeszkodzie wydania
postanowienia o jej ponownym zatrzymaniu lub aresztowaniu, jeśli wyjdą na
jaw obciążające ją dowody lub osoba ta nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a także gdy przemawiają za tym istotne okoliczności sprawy.
Art. 123
Jeżeli podejrzany został przekazany do dyspozycji sądu, ten staje się właściwy
w kwestiach stosowania tymczasowego aresztowania oraz zwolnienia z aresztu.
W przypadku stwierdzenia braku właściwości sądu, do czasu skierowania
sprawy do sądu właściwego, w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania oraz zwolnienia z aresztu orzeka sąd, który stwierdził swoją niewłaściwość.
Oskarżycielowi publicznemu przysługuje w każdym przypadku prawo złożenia
sprzeciwu wobec decyzji o zwolnieniu podejrzanego z aresztu.
Część dziesiąta – Zakończenie postępowania przygotowawczego
Art. 124
Jeśli po przeprowadzonym postępowaniu prokurator dojdzie do wniosku, iż
zebrane dowody nie uzasadniają skierowania sprawy do sądu, rekomenduje
naczelnikowi wydziału zamknięcie sprawy oraz zwolnienie podejrzanego, jeśli
zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie, chyba że przesłanki do
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jego aresztowania zachodzą także w związku z inną sprawą. Decyzja naczelnika podlega natychmiastowemu wykonaniu z wyjątkiem spraw o przestępstwa
poważne, w przypadku których decyzja wymaga zatwierdzenia przez
Naczelnika Prokuratury lub upoważnioną przez niego osobę.
Decyzja o umorzeniu postępowania powinna zawierać uzasadnienie. O jej
wydaniu informuje się oskarżyciela prywatnego i poucza go o jego uprawnieniu
do wnoszenia oskarżenia do właściwego sądu zgodnie z treścią art. 16
niniejszego kodeksu. W przypadku śmierci oskarżyciela prywatnego o ww.
uprawnieniu informuje się, we właściwym trybie, wszystkich jego spadkobierców. Decyzja winna być podpisana przez prokuratora prowadzącego sprawę
i naczelnika wydziału, zaś oskarżyciel prywatny lub jego spadkobiercy mogą
otrzymać, za potwierdzeniem odbioru, uwierzytelnione kopie celem przedłożenia właściwemu sądowi. Przepis art. 64 stosuje się odpowiednio.
Art. 125
Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania nie stoi na przeszkodzie
jego ponownemu wszczęciu, jeśli wyjdą na jaw nowe dowody świadczące na
niekorzyść oskarżonego. Nowe dowody obejmują zeznania świadków oraz protokoły i wszelkie inne dokumenty nieznane uprzednio prokuratorowi.
Art. 126
Jeśli po przeprowadzonym postępowaniu Prokuratura dojdzie do wniosku, iż
zebrane dowody uprawdopodobniają fakt popełnienia przestępstwa przez
podejrzanego, kieruje przeciwko niemu do właściwego sądu akt oskarżenia
i wzywa go do stawienia się na rozprawie. Akt oskarżenia zawiera:
1. Dane oskarżonego, w tym imię, nazwisko, narodowość, wiek, miejsce
zamieszkania, zawód u numer dokumentu tożsamości;
2. Dane oskarżyciela prywatnego (o ile występuje w sprawie), w tym imię,
nazwisko, adres zamieszkania i numer dokumentu tożsamości;
3. Określenie zarzucanego czynu ze wskazaniem jego charakteru oraz ewentualnych okoliczności zaostrzających lub łagodzących odpowiedzialność;
4. Wskazanie przepisów prawa muzułmańskiego lub stanowionego penalizujących zarzucany czyn oraz kary, której wymierzenia domaga się oskarżyciel,
zarówno w przypadku przestępstw, co do których wysokość kary jest
przewidziana przez przepisy prawa muzułmańskiego, jak i gdy jej wymiar
pozostawiony jest uznaniu sądu;
5. Wskazanie dowodów wskazujących na popełnienie przestępstwa oraz ich
związku z osobą oskarżonego;
6. Wskazanie tożsamości świadków (o ile występują w sprawie);
7. Wskazanie prokuratora prowadzącego sprawę oraz jego podpis.
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O wniesieniu aktu oskarżenia do sądu Prokuratura powiadamia w terminie pięciu dni od jego dokonania.
Art. 127
Jeśli oskarżonemu zarzuca się popełnienie wielu czynów należących do właściwości miejscowej sądów tego samego rodzaju, wnosi się jeden akt oskarżenia
do sądu właściwego miejscowo w sprawie o dowolny z tych czynów. Jeśli jednak czyny należą do właściwości rzeczowej różnych sądów, akt oskarżenia
wnosi się do sądu o szerszej kognicji.
Rozdział piąty – Sąd
Część pierwsza – Właściwość sądu
Art. 128
Sprawy o przestępstwa należą do kognicji sądów karnych, z zastrzeżeniem
uprawnień przysługujących innym sądom.
Art. 129
W przypadku gdy w okręgu lub prowincji nie ma sądu karnego, sprawy
o przestępstwa należą do sądów ogólnych, chyba że Najwyższa Rada
Sądownictwa postanowi inaczej.
Art. 130
Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w okręgu którego
popełniono przestępstwo, lub w którego okręgu zamieszkuje oskarżony, a jeśli
nie posiada on miejsca zamieszkania – sąd, w okręgu którego został zatrzymany.
Art. 131
Miejscem popełnienia przestępstwa jest miejsce, w którym sprawca działał lub
powinien był działać, jeśli skutkiem zaniechania jest szkoda na osobie.
Art. 132
Sąd rozpatrujący sprawę rozstrzyga o wszystkich kwestiach z nią związanych,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 133
Jeśli wydanie wyroku w sprawie karnej jest uzależnione od treści rozstrzygnięcia innej toczącej się sprawy, bieg postępowania wstrzymuje się do czasu wydania koniecznego rozstrzygnięcia.
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Część druga – Spór o właściwość sądu

Art. 134
Jeśli sprawę o przestępstwo lub przestępstwa powiązane wniesiono do dwóch
sądów, z których oba uznały się za właściwe lub stwierdziły swoją niewłaściwość w tej sprawie, kieruje się wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie
w kwestii właściwości.

Rozdział szósty – Postępowanie jurysdykcyjne
Część pierwsza – Wezwanie stron do stawiennictwa
Art. 135
W przypadku wniesienia aktu oskarżenia do sądu, oskarżonego wzywa się do
stawiennictwa w trakcie rozpatrywania jego sprawy. Nie dotyczy to jednak
sytuacji gdy oskarżony stawia się na posiedzeniu i zostały mu przedstawione
zarzuty.
Art. 136
O obowiązku stawienia się na rozprawie strony informuje się z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach wezwanie do stawiennictwa może być przekazane, za zgodą sądu, z wyprzedzeniem jednej
godziny, jednak pod warunkiem, iż możliwe jest jego skuteczne doręczenie,
a strona ma rzeczywistą możliwość przybycia na rozprawę. Oskarżonego
zatrzymanego na gorącym uczynku przestępstwa doprowadza się przed oblicze
sądu niezwłocznie, jednak na wniosek oskarżonego motywowany potrzebą
przygotowania linii obrony, sąd odracza posiedzenie.
Art. 137
Dokument zawierające wezwanie oskarżonego do stawiennictwa przed sądem
doręcza mu się osobiście lub pozostawia w miejscu zamieszkania zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania przed sądami prawa muzułmańskiego. Jeśli nie jest
możliwe ustalenie miejsce zamieszkania oskarżonego, wezwanie winno być
doręczone do jego ostatniego znanego miejsca stałego pobytu na terenie
Królestwa Arabii Saudyjskiej i przekazane właściwym władzom lokalnym. Za
ostatnie miejsce stałego pobytu oskarżonego uważa się miejsce popełnienia
przestępstwa, chyba że z okoliczności sprawy wynika coś innego.
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Art. 138
Osoby tymczasowo aresztowane lub pozbawione wolności zawiadamia się za
pośrednictwem kierownika aresztu lub więzienia albo osób pełniących ich
obowiązki.

Część druga – Obecność stron
Art. 139
W przypadku spraw o przestępstwa poważne, oskarżony ma obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach sądu, co jednak nie narusza jego prawa do
korzystania z pomocy obrońcy. Jeśli oskarżony nie dysponuje środkami pozwalającymi na pokrycie kosztów obrony, może złożyć do sądu wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu.
W pozostałych sprawach oskarżonego może reprezentować jego pełnomocnik
lub obrońca. Sąd może jednak wezwać oskarżonego do osobistego stawiennictwa, jeśli uzna to za konieczne.
Art. 140
Jeśli oskarżony ani jego pełnomocnik, o ile jego udział w zastępstwie
oskarżonego jest dopuszczalny, nie stawili się na posiedzeniu, pomimo prawidłowego zawiadomienia, sędzia wysłuchuje tez oskarżenia i zapoznaje się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym oraz włącza go do akt sprawy. Wyrok
może być wydany jedynie w obecności oskarżonego. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności oskarżonego sędzia może nakazać jego zatrzymanie
i doprowadzenie.
Art. 141
Jeśli w sprawie występuje wielu oskarżonych, a część z nich, pomimo wezwania, nie stawiła się na posiedzeniu, sędzia wysłuchuje tez oskarżenia i zapoznaje się z materiałem dowodowym wobec wszystkich oskarżonych oraz włącza go
do akt sprawy. Wyrok może zostać wydany jedynie w części dotyczącej
oskarżonych obecnych na rozprawie.

Część trzecia – Porządek posiedzenia
Art. 142
Przewodniczący składu orzekającego prowadzi posiedzenie i kieruje jego przebiegiem. Ma on także prawo wydalić osobę, która swoim zachowaniem narusza
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prawidłowe procedowanie, zaś w przypadku niezastosowania się do polecenia
opuszczenia miejsca posiedzenia, sąd ma prawo nakazać natychmiastowe
zatrzymanie tej osoby na okres nieprzekraczający czterdziestu ośmiu godzin.
Postanowienie w tej kwestii jest ostateczne, może jednak zostać cofnięte aż do
momentu wydania wyroku w sprawie.
Art. 143
Jeśli w trakcie posiedzenia popełniony zostanie czyn godzący w skład orzekający lub jego członka albo członka personelu pomocniczego, sąd może
wymierzyć karę sprawcy przedmiotowego zachowania, zgodnie z właściwymi
przepisami i po udzieleniu mu prawa do złożenia wyjaśnień.
Art. 144
Jeśli w trakcie posiedzenia sądu popełniony zostanie czyn zabroniony inny niż
opisany w art. 142 i art. 143, sąd może wymierzyć karę sprawcy przedmiotowego zachowania, zgodnie z właściwymi przepisami i po udzieleniu mu
prawa do złożenia wyjaśnień, o ile nie uzna za konieczne uprzedniego
przekazania sprawy do zbadania przez Prokuraturę. Jeśli przedmiotowy czyn
nie jest objęty właściwością rzeczową sądu, przed którym toczy się
postępowanie, sprawę przekazuje się do właściwego sądu.
Art. 145
Do spraw o czyny popełnione w trakcie posiedzenia sądu, a które nie zostały
osądzone niezwłocznie, stosuje się ogólne zasady postępowania karnego.

Część czwarta – Wyłączenie sędziego
Art. 146
Z zastrzeżeniem przepisów art. 142-145, do kwestii wyłączenia sędziego od
orzekania w sprawach karnych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania przed
sądami prawa muzułmańskiego. Sędzia jest także wyłączony od udziału w sprawie
jeśli ta dotyczy go bezpośrednio, z wyłączeniem przestępstw popełnionych
podczas posiedzenia sądu.
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Część piąta – Oskarżyciel prywatny
Art. 147
Osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz jej spadkobiercy mogą, na każdym
etapie postępowania sądowego w sprawie prowadzonej z oskarżenia publicznego, zażądać prawa wstąpienia do niego w charakterze oskarżyciela prywatnego, nawet jeśli nie zostali oni dopuszczeni do udziału w tym charakterze
w toku postępowania przygotowawczego.
Art. 148
Jeśli pokrzywdzony nieposiadający pełnej zdolności prawnej nie ma opiekuna
prawnego, na potrzeby dochodzenia przez niego praw z tytułu oskarżenia prywatnego sąd wyznacza kuratora.
Art. 149
Oskarżenie prywatne może być kierowane przeciwko osobie posiadającej pełną
zdolność do czynności prawnych, a w przypadku jej braku – przeciw jej
opiekunowi prawnemu. Jeśli brak jest opiekuna prawnego, sąd wyznacza kuratora.
Art. 150
Oskarżyciel prywatny winien wskazać adres do doręczeń w miejscowości,
w której siedzibę ma sąd właściwy w sprawie. W przypadku braku wskazania
adresu, kierowane do niego zawiadomienia uważa się za prawidłowo doręczone
po ich pozostawieniu w sekretariacie sądu.
Art. 151
Odstąpienie od oskarżenia prywatnego nie wpływa na bieg sprawy z oskarżenia publicznego.
Art. 152
W przypadku odstąpienia od oskarżenia prywatnego, jeśli sprawa jest dalej rozpatrywana przez sąd na podstawie oskarżenia publicznego, oskarżyciel prywatny nie może wnieść w tej samej sprawie oskarżenia do innego sądu.
Art. 153
Jeśli w sprawie o czyn, w związku z którym wniesiono uprzednio powództwo
cywilne, wszczęte zostanie postępowanie karne, pokrzywdzony może, do czasu
zakończenia któregokolwiek z postępowań, wycofać pozew i domagać się
swoich praw w ramach postępowania toczącego się przed sądem karnym.
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Część szósta – Przebieg posiedzenia

Art. 154
Posiedzenia sądu są jawne. Sąd może, w drodze wyjątku, wyłączyć jawność
posiedzenia w odniesieniu do jego części lub całości, jak również nie zezwolić
na obecność w jego trakcie określonych osób. Ograniczenie jawności
posiedzenia może mieć miejsce tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony porządku publicznego, a także jeżeli jest to niezbędne dla poczynienia
prawdziwych ustaleń faktycznych.
Art. 155
W posiedzeniu sądu bierze udział sekretarz, który sporządza, pod nadzorem
przewodniczącego składu orzekającego, protokół z posiedzenia. W protokole
zamieszcza się następujące dane: nazwiska członków składu orzekającego,
nazwisko oskarżyciela publicznego, miejsce i czas posiedzenia, podstawę
oskarżenia, nazwiska stron obecnych na posiedzeniu i ich obrońców,
stanowiska i wnioski stron oraz podstawowe tezy ich powództw, treść zeznań
świadków i innych dowodów przeprowadzonych na rozprawie wraz z informacją o podjętych w jej trakcie czynnościach, a także treść i podstawa wyroku.
Protokół podpisują członkowie składu orzekającego, sekretarz, obecne strony
i ich obrońcy, a także świadkowie i inne osoby wezwane do złożenia zeznań.
Jeśli złożenie podpisu przez którąkolwiek z wymienionych osób nie jest możliwe, informacje o tym zamieszcza się w protokole.
Art. 156
W sprawach ściganych z oskarżenia publicznego, do których stosuje się
przepisy niniejszego kodeksu, obecność oskarżyciela na posiedzeniu jest
obowiązkowa. Sąd ma obowiązek wysłuchania i poddania pod rozwagę tez
oskarżenia.
Art. 157
W trakcie posiedzenia nie używa się wobec oskarżonego kajdanek ani innych
metod ograniczenia swobody ruchu, a także należy podjąć stosowne kroki
celem zapewnienia jego bezpieczeństwa. Niedopuszczalne jest uniemożliwianie
oskarżonemu udziału w posiedzeniu, na którym rozpatrywana jest jego sprawa,
chyba że konieczność taka zachodzi w związku z okolicznościami występującymi po jego stronie. Po ustaniu przeszkody obecności oskarżonego na posiedzeniu należy umożliwić mu dalszy w nim udział. Sąd informuje oskarżonego
o czynnościach podjętych w trakcie jego nieobecności.
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Art. 158
Sąd nie jest związany treścią zarzutów stawianych oskarżonemu i może je
modyfikować, jeśli okażą się nieadekwatne do stanu faktycznego ustalonego
w toku procesu. O zmianie treści zarzutu sąd informuje podejrzanego.
Art. 159
Do momentu zamknięcia sprawy sąd może zezwolić oskarżycielowi publicznemu na zmianę treści aktu oskarżenia. O zmianie takiej informuje się oskarżonego oraz umożliwia mu stosowne przygotowanie się do obrony.
Art. 160
W trakcie posiedzenia sąd informuje oskarżonego o stawianych mu zarzutach,
odczytuje i wyjaśnia treść aktu oskarżenia oraz wręcza mu jego kopię.
Następnie oskarżony składa wyjaśnienia w przedmiocie tez oskarżenia.
Art. 161
W razie przyznania się oskarżonego do popełnienia zarzucanego mu czynu sąd
winien wysłuchać jego szczegółowych wyjaśnień oraz ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń. Jeśli przyznanie się oskarżonego nie budzi wątpliwości i nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia innych dowodów, sąd może rozstrzygnąć
sprawę. W przeciwnym razie może nakazać przeprowadzenie dodatkowych
czynności celem uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie.
Art. 162
W przypadku gdy oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu
czynów lub odmawia składania wyjaśnień, sąd przeprowadza wszystkie
niezbędne czynności dowodowe. Oskarżonemu należy umożliwić wypowiedzenia się w przedmiocie poszczególnych dowodów i tez oskarżenia. Stronie
przysługuje, za zgodą sądu, prawo do zadawania pytań świadkowi powołanemu
przez stronę przeciwną.
Art. 163
Strony mają prawo wnioskować o przesłuchanie świadka lub przedstawienie
dowodu, jak również o przeprowadzenia innych czynności dowodowych. Sąd
oddala wniosek dowodowy jeśli stwierdzi, że zmierza on do przedłużenia
postępowania lub też ma charakter pozorny albo nie ma znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy.
Art. 164
Sąd może wezwać w charakterze świadka każdą osobę, co do której zachodzi
potrzeba jej przesłuchania lub ponownego przesłuchania. Dopuszczalne jest
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także wysłuchanie zeznań osoby, która dobrowolnie stawiła się na posiedzeniu,
o ile może to mieć wpływ na ustalenie prawdziwych okoliczności faktycznych.
Art. 165
Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących zeznań świadków w sprawach o czyny
zabronione zagrożone karą w ścisłym wymiarze na podstawie przepisów prawa
muzułmańskiego, osoba wezwana przez sędziego w charakterze świadka ma
obowiązek stawić się w miejscu i czasie wskazanym w treści wezwania.
Art. 166
W przypadku świadomego złożenia przez świadka fałszywych zeznań, podlega
on karze za przestępstwo krzywoprzysięstwa.
Art. 167
Nie może być przesłuchana w charakterze świadka osoba niepełnoletnia lub
taka, po której stronie zachodzą inne okoliczności uniemożliwiające przyjęcie
zeznania. Sąd może jednak wysłuchać wypowiedzi rzeczonych osób, jeśli uzna,
że treść ich zeznań może mieć znaczenie dla sprawy. W przypadku świadka
dotkniętego chorobą lub kalectwem uniemożliwiającym zrozumienie jego
wypowiedzi, sąd może skorzystać z pomocy osoby zdolnej do porozumienia się
ze świadkiem. Wypowiedź taka nie ma jednak charakteru zeznania.
Art. 168
Świadkowie składają zeznania w trakcie posiedzenia sądu. Zeznania składane są
przez świadków pojedynczo. Dopuszczalne jest uniemożliwienie świadkom
wzajemnych kontaktów, jak również konfrontowanie ich ze sobą. Sąd uchyla
pytania mogące wpływać na treść zeznań świadka lub sugerujące odpowiedź,
jak również pytania niedotyczące faktów mających związek z prowadzoną
sprawą. Sąd podejmuje kroki mające na celu ochronę świadka przed zastraszeniem lub wprowadzeniem w błąd.
Art. 169
W celu dokonania oględzin lub przesłuchania świadka, który nie może stawić
się na posiedzeniu, jak również dla przeprowadzenia innych czynności niezbędnych dla poczynienia koniecznych ustaleń, sąd może delegować jednego
z członków składu orzekającego do udania się na miejsce popełnienia
przestępstwa lub dowolne inne miejsce. Stronom należy umożliwić udział
w tych czynnościach.
Do czynności prowadzonych przez sędziego delegowanego stosuje się
odpowiednio przepisy o czynnościach sądu.
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Art. 170
Sąd może wezwać każdą osobę do wydania dowolnej rzeczy będącej w jej posiadaniu, jeśli może to być przydatne dla poczynienia ustaleń faktycznych. Sąd
może wydać postanowienie o zatrzymaniu przekazanego mu dokumentu lub
przedmiotu aż do zakończenia sprawy.
Art. 171
Jeśli stwierdzenie okoliczności związanej ze sprawą wymaga kompetencji specjalistycznych, sąd zasięga opinii biegłego lub biegłych. Biegły przedstawia sądowi,
w terminie przezeń wyznaczonym, pisemną opinię w przedmiocie zapytania.
Stronom przysługuje prawo do otrzymania kopii opinii biegłego. Jeśli strona lub
świadek nie włada językiem arabskim, sąd korzysta z pomocy tłumacza. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się przez biegłego lub tłumacza nierzetelności lub kłamstwa, sąd może ukarać ich w granicach swego władztwa.
Art. 172
Strony przedkładają swoje stanowiska sądowi w formie pisemnej. Pisma stron
dołącza się do akt sprawy.
Art. 173
W pierwszej kolejności sąd wysłuchuje oskarżyciela publicznego, a następnie
wyjaśnień oskarżonego lub jego pełnomocnika albo obrońcy. W dalszej kolejności przemawia oskarżycie prywatny, a oskarżony lub jego pełnomocnik albo
obrońca odnoszą się do treści oskarżenia. Stronie przysługuje prawo do
odniesienia się do wypowiedzi pozostałych uczestników procesu, przy czym
oskarżony zawsze przemawia jako ostatni. Sąd może odebrać prawo głosu
stronie, jeśli dojdzie do wniosku, iż wykracza ona poza zakres rozpatrywanej
sprawy lub powtarza argumenty, które zostały już uprzednio podniesione. Po
wysłuchaniu wszystkich uczestników procesu sąd wydaje wyrok, w którym
orzeka w przedmiocie winy oskarżonego lub jej braku oraz ewentualnej kary.
W obu przypadkach sąd rozstrzyga także w kwestii oskarżenia prywatnego, o ile
zostało złożone.
Część siódma – Postępowanie w przypadku podejrzenia nieprawdziwości
dowodu
Art. 174
Zarówno oskarżyciel publiczny, jak i pozostałe strony procesu, mogą na
każdym jego etapie podnosić zarzut fałszywości dokumentu przedstawionego
jako dowód w sprawie.
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Art. 175
Zarzut fałszywości dowodu wnosi się do sądu rozpatrującego sprawę. Powinien
on zawierać wskazanie dokumentu oraz okoliczności, na których wnoszący
opiera twierdzenie o jego fałszywości.
Art. 176
Jeśli sąd uzna, że kwestionowany dokument nosi znamiona fałszerstwa,
przekazuje go właściwej instytucji celem zbadania jego autentyczności.
Postępowanie zawiesza się do czasu rozstrzygnięcia w kwestii autentyczności
kwestionowanego dokumentu, o ile jego treść może mieć wpływ na wynik tego
postępowania.
Art. 177
W przypadku niepotwierdzenia zarzutu fałszywości dokumentu sąd może, o ile
uzna to za stosowne, ukarać, w granicach swojego władztwa, osobę, która
zarzut ten podniosła.
Art. 178
W przypadku stwierdzenia fałszywości całości lub części dokumentu urzędowego, sąd może postanowić, w zależności od okoliczności, o jego poprawieniu lub wyłączeniu z materiału dowodowego. Informację o tym zamieszcza się
w protokole wraz z oznaczeniem dokumentu, którego dotyczy postanowienie.

Część ósma – Rozstrzygnięcia sądu
Art. 179
Wyrok może być wydany jedynie w oparciu o dowody ujawnione w toku rozpatrywania sprawy. Przy wydawaniu wyroku sędzia nie może opierać się na faktach, o których dowiedział się poza postępowaniem.
Art. 180
Wyrok w sprawie karnej powinien rozstrzygać także w przedmiocie roszczeń
oskarżonego i oskarżyciela prywatnego. Jeżeli jednak sąd dojdzie do wniosku,
iż rozstrzygnięcie w przedmiocie tych roszczeń wymaga przeprowadzenia
dodatkowych czynności, co mogłoby opóźnić wydanie wyroku w sprawie,
wydaje się wyrok jedynie w części dotyczącej zarzutów stawianych oskarżonemu, odraczając rozstrzygnięcie w sprawie roszczeń pobocznych do czasu
zakończenia koniecznych czynności.
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Art. 181
1. Po podpisaniu wyroku przez członków składu orzekającego jest on
ogłaszany publicznie, nawet jeśli postępowanie toczyło się z wyłączeniem
jawności. Ogłoszenie wyroku następuje w obecności wszystkich stron
postępowania, a także wszystkich sędziów, którzy brali udział w jego wydaniu,
chyba że nastąpią okoliczności uniemożliwiające sędziemu obecność przy
odczytaniu wyroku.
2. W dokumencie wyroku umieszcza się następujące dane: wskazanie sądu, data
wydania wyroku, nazwiska członków składu orzekającego, nazwisko oskarżonego, nazwiska pozostałych stron lub ich pełnomocników, nazwiska
przesłuchanych świadków, określenie czynu będącego przedmiotem oskarżenia, główne punkty wniosków stron i tez obrony, wskazanie dowodów, na
których oparto rozstrzygnięcie, podsumowanie sprawy, liczbę tomów akt
sprawy i datę jej wpływu, jak również treść wyroku, jego uzasadnienie i podstawę prawną. Dokument wyroku podpisują i opatrują pieczęcią wszyscy
członkowie składu orzekającego, którzy brali udział w jego wydaniu.
Art. 182
O ile Najwyższa Rada Sądownictwa nie postanowi inaczej, informację
o wyroku umieszcza się w rejestrze orzeczeń. Dokument wyroku dołącza się do
akt sprawy, a jego uwierzytelnione kopie doręcza oskarżonemu, oskarżycielowi
publicznemu i oskarżycielowi prywatnemu, o ile występował w sprawie. Po
uprawomocnieniu się wyroku sąd drogą oficjalną informuje o jego treści osoby,
które uzna za stosowne.
Art. 183
Wydając wyrok, sąd postanawia także w przedmiocie wniosków stron dotyczących rzeczy zabezpieczonych w toku procesu lub, jeśli okaże się to konieczne,
przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia innemu właściwemu sądowi.
Postanowienie odnośnie postępowania z rzeczami zabezpieczonymi może być
wydane także przed wydaniem wyroku.
Art. 184
Postanowienie w sprawie postępowania z rzeczami zabezpieczonymi w toku
procesu może zostać wykonane dopiero po uprawomocnieniu się wyroku
w sprawie, chyba że te ulegają szybkiemu zniszczeniu lub ich przechowywanie
wiązało by się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów.
Jeśli sąd postanowi o wydaniu wskazanej osobie rzeczy zabezpieczonych
w toku postępowania, wydanie to powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Osoba
ta jest zobowiązana do zwrotu rzeczy w razie uchylenia wyroku. Zobowiązanie
może zostać zabezpieczone stosowną gwarancją.

132

Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie

Art. 185
W przypadku gdy czyn będący przedmiotem postępowania dotyczył władztwa
nad nieruchomością, sąd może wydać postanowienie o ograniczeniu swobodnego korzystania z prawa własności i pozostawieniu rzeczonej nieruchomości
w swojej dyspozycji na czas rozpatrywania sprawy.
W przypadku skazania za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy, jeśli
jego skutkiem było przejęcie władztwa nad nieruchomością, sąd może, z pierwszeństwem przed uprawnieniami osób trzecich, przyznać władztwo nad tą
nieruchomością osobie, która, jako pokrzywdzona przestępstwem, została go
pozbawiona.
Art. 186
Jeśli w sprawie karnej nastąpiło wydanie wyroku, tak skazującego, jak i uniewinniającego, ponowne wszczęcie postępowania o ten sam czyn wobec tej samej
osoby jest niedopuszczalne.
Fakt ponownego wszczęcia postępowania o ten sam czyn tej samej osoby nie
może nigdy wzruszyć wydanego uprzednio w tej sprawie wyroku. Sąd ma
obowiązek ustalić, czy w danej sprawie nie zapadło uprzednio prawomocne
rozstrzygnięcie, choćby nawet strony nie podniosły takiego zarzutu. Dowodem
potwierdzającym uprzednie prawomocne zakończenie postępowania jest
uwierzytelniona kopia zapadłego wyroku lub zaświadczenie wydane przez
właściwy sąd.

Część dziewiąta – Nieważność czynności
Art. 187
Wszystkie czynności sprzeczne z prawem muzułmańskim oraz wydanym
w zgodzie z nim prawem stanowionym są nieważne.
Art. 188
Jeśli nieważność procesu jest wynikiem naruszenia przepisów o właściwości
sądu lub obsadzie składu orzekającego, może być ona stwierdzona przez sąd,
także z urzędu, na każdym etapie rozpatrywania sprawy.
Art. 189
Za wyjątkiem przypadku z art. 188, czynności wykonane w sposób nieważny
przeprowadza się ponownie. Jeśli ponowne przeprowadzenie czynności jest
niemożliwe, sąd orzeka o jej nieważności.
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Art. 190
Stwierdzenie nieważności jednej z czynności nie wpływa na ważność czynności wcześniejszych lub późniejszych, chyba że przeprowadzono je w oparciu
o rezultaty czynności nieważnej.
Art. 191
W przypadku wykrycia poważnych uchybień procesowych, których naprawienie nie jest możliwe, sąd wydaje postanowienie o odstąpieniu od rozpatrywania
sprawy. Postanowienie to nie zamyka drogi do ponownego wniesienia sprawy,
jeśli spełnione zostaną warunki wymagane przez przepisy prawa.
Rozdział siódmy – Postępowanie odwoławcze
Część pierwsza – Apelacja
Art. 192
1. Oskarżonemu, oskarżycielowi publicznemu i oskarżycielowi prywatnemu
przysługuje prawo do wniesienia apelacji od wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji. O uprawnieniu tym sąd poucza podczas ogłaszania wyroku.
2. Najwyższa Rada Sądownictwa określa, jakie typy wyroków podlegają weryfikacji przez sąd apelacyjny.
3. Postępowanie apelacyjne odbywa się bez udziału stron, chyba że sąd apelacyjny postanowi inaczej.
Art. 193
Przy odczytywaniu wyroku sąd określi termin odbioru jego kopii, przy czym nie
może on być dłuższy niż dziesięć dni. Odbiór kopii dokumentu wyroku,
potwierdzony podpisem uprawnionej osoby, odnotowuje się w aktach sprawy.
W przypadku nieodebrania kopii wyroku, dokument pozostawia się, ze
stosowną wzmianką, w aktach sprawy. Wraz ze złożeniem dokumentu w aktach
sprawy rozpoczyna się bieg terminu na złożenie apelacji. Osobom tymczasowo
aresztowanym lub pozbawionym wolności kopię wyroku doręcza się za pośrednictwem urzędnika sądowego, do więzienia lub aresztu w terminie przewidzianym dla jego odbioru, za potwierdzeniem odbioru. Oryginał potwierdzenia
podpisany przez kierownika więzienia lub aresztu albo upoważnioną przez
niego osoba zwraca się do sądu, natomiast jego kopię, podpisaną przez
kierownika i urzędnika sądowego pozostawia się w kancelarii danej instytucji.
Administracja więzienia lub aresztu ma obowiązek umożliwić osadzonemu
stawienie się w sądzie celem złożenia apelacji lub potwierdzonego podpisem
oświadczenia o odstąpieniu od jej złożenia.
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Art. 194
Termin na złożenie apelacji wynosi trzydzieści dni. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje wygaśnięciem prawa do zaskarżenia wyroku. W przypadku
wyroku zasądzającego karę śmierci, ukamienowanie, karę mutylacyjną, lub karę
talionu, podlega on badaniu przez sąd apelacyjny, choćby nawet żadna ze stron
nie złożyła apelacji.
Art. 195
1. Apelację składa się za pośrednictwem kancelarii sądu, który wydał
zaskarżany wyrok. Apelacja powinna zawierać oznaczenie wyroku, jego sygnaturę i datę wydania, wskazanie przyczyn odwoławczych i żądania strony
składającej apelację, a także jej podpis oraz oznaczenie sygnatury i datę złożenia apelacji.
2. Kancelaria sądu odnotowuje złożenie apelacji w dniu jej wpłynięcia oraz
bezzwłocznie przekazuje ją do wydziału sądu, w którym zapadło zaskarżane
orzeczenie.
Art. 196
Sąd, który wydał zaskarżony wyrok dokonuje jego oceny pod kątem zawartych
w treści apelacji zarzutów odwoławczych. Posiedzenie odbywa się bez udziału
stron, chyba że sąd uzna ich obecność za konieczną. Jeśli sąd stwierdzi, że
zarzuty odwoławcze są w oczywisty sposób zasadne, dokonuje korekty wyroku
i zawiadamia o tym strony. Przepisy o wyrokowaniu stosuje się odpowiednio.
Jeśli sąd nie uzna przytoczonych przez skarżącego przyczyn odwoławczych za
zasadne, apelację wraz z aktami sprawy przedkłada się do rozpoznania przez
sąd apelacyjny.
Art. 197
1. Jeśli sąd apelacyjny stwierdzi potrzebę rozpoznania apelacji przy udziale
stron, wyznacza termin posiedzenia i wzywa je do stawiennictwa. Jeśli
oskarżony odbywa karę pozbawienia wolności albo jest tymczasowo aresztowany, instytucja, w której przebywa ma obowiązek doprowadzenia go przed
oblicze sądu. Sąd apelacyjny powinien wydać rozstrzygnięcie bez zbędnej zwłoki. Jeśli osoba składająca apelację, o ile nie jest tymczasowo aresztowana lub
pozbawiona wolności, nie stawi się, pomimo prawidłowego zawiadomienia, na
posiedzeniu w wyznaczonym przez sąd terminie, a w ciągu kolejnych 15 dni nie
złoży wniosku o kontynuowanie postępowania, sąd apelacyjny orzeka z urzędu
o utracie prawa tej osoby do zaskarżenia wyroku. Nie może to jednak nastąpić
z naruszeniem przepisu art. 199 niniejszego kodeksu.
2. Podstawą rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego mogą być materiały zawarte
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w aktach postępowania lub nowe dowody na poparcie zarzutów odwoławczych
przedstawione wraz z apelacją, a także wypowiedzi stron, ile sąd uznał ich
udział za konieczny. Sąd apelacyjny orzeka wyrokiem o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego wyroku lub o jego uchyleniu w całości lub w części. W przypadku uchylenia sąd apelacyjny orzeka ponownie w zakresie, w jakim wyrok został
uchylony.

Część druga – Wniosek o uchylenie
Art. 198
W przypadku wyroku lub decyzji wydanych lub podtrzymanych przez sąd
apelacyjny, oskarżonemu, oskarżycielowi publicznemu i oskarżycielowi prywatnemu przysługuje prawo do ich zaskarżenia poprzez złożenie do Sądu
Najwyższego wniosku o uchylenie, jeśli rozstrzygnięcia te są dotknięte którymś
z następujących uchybień:
1. Sprzeczność z prawem muzułmańskim lub pozostającym z nim w zgodzie
prawem stanowionym;
2. Naruszenie przepisów o obsadzie sądu;
3. Naruszenie przepisów o właściwości sądu;
4. Błąd w ustaleniach faktycznych.
Art. 199
Termin na wniesienie wniosku, o którym mowa w art. 198 wynosi 30 dni.
Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkuje wygaśnięciem prawa do
zaskarżania rozstrzygnięcia. W przypadku wyroku sądu apelacyjnego zasądzającego lub utrzymującego w mocy zasądzoną karę śmierci, ukamienowanie, karę
mutylacyjną lub karę talionu podlega on badaniu przez Sąd Najwyższy, nawet
jeśli nie wniesie o to żadna ze stron. W takim przypadku sprawę przekazuje się
niezwłocznie po upływnie ww. terminu.
Art. 200
1. Wniosek o uchylenie składa się za pośrednictwem kancelarii sądu apelacyjnego, który wydał lub podtrzymał zaskarżane rozstrzygnięcie. Wniosek
powinien zawierać dane wszystkich stron i ich miejsca zamieszkania, oznaczenie kwestionowanego rozstrzygnięcia, jego sygnaturę i datę wydania, wskazanie
podstaw zaskarżenia i żądania strony składającej wniosek, a także jej podpis
oraz oznaczenie sygnatury i datę złożenia wniosku.
2. Kancelaria sądu apelacyjnego odnotowuje złożenie wniosku w dniu jego
wpłynięcia oraz przekazuje go wraz z aktami sprawy do Sądu Najwyższego
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w terminie nieprzekraczającym trzech dni od daty upływu terminu na złożenie
wniosku o uchylenie.
Art. 201
Z wyjątkiem przypadków obowiązkowej rewizji wyroków zasądzających karę
śmierci, ukamienowanie, karę mutylacyjną lub karę talionu, Sąd Najwyższy
przeprowadza wstępną kontrolę wniosku o uchylenie pod kątem przesłanek
formalnych z art. 200 ust. 1, oraz bada, czy został on złożony przez osobę
uprawnioną i rozstrzyga o przyjęciu wniosku do rozpoznania lub jego odrzuceniu, przy czym odrębną decyzję wydaje się wyłącznie w przypadku odrzucenia
wniosku z powodu niespełnienia wymagań formalnych.
Art. 202
Z zastrzeżeniem przepisów art. 10 i art. 11 niniejszego kodeksu, Sąd
Najwyższy, rozpatrując wniosek o uchylenie, rozstrzyga jedynie w oparciu
o materiały zawarte w aktach sprawy, bez przeprowadzania dalszych ustaleń
faktycznych. Jeśli Sąd Najwyższy uzna zasadność zarzutów podniesionych we
wniosku, uchyla zaskarżony wyrok w całości lub w części i przekazuje sprawę,
wraz z uzasadnieniem, do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi.
Z udziału w ponownym rozpatrywaniu sprawy wyłączeni są sędziowie, którzy
wydali zaskarżony wyrok. Jeśli w tej samej sprawie Sąd Najwyższy po raz drugi
uchyli wyrok, wówczas, o ile jest to możliwe, rozstrzyga także co do istoty
sprawy.
Art. 203
Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę w granicach zarzutów podniesionych w treści wniosku o uchylenie. Sąd może jednak z urzędu rozszerzyć zakres rozpatrywania sprawy, jeśli wymaga tego interes publiczny.

Część trzecia – Wznowienie postępowania
Art. 204
Stronom przysługuje prawo do żądania wznowienia postępowania zakończonego wydaniem prawomocnego wyroku skazującego w następujących przypadkach:
1. Oskarżonego skazano za zabójstwo, a następnie okazało się, że domniemana
ofiara żyje;
2. Za to samo przestępstwo skazano niezależnie więcej niż jednego oskarżonego, zaś przedmiotowe wyroki pozostają w sprzeczności sugerującej brak
winy jednego z oskarżonych;
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3. Wyrok został wydany w oparciu o dokumenty, które zostały następnie
uznane za fałszywe, lub zeznania świadka, co do których stwierdzono, że zawierały nieprawdę;
4. Wyrok zapadł w oparciu o inny wyrok, który został następnie uchylony;
5. Na jaw wyszły nowe okoliczności nieznane w czasie rozpatrywania sprawy,
o ile mogą one świadczyć o braku winy oskarżonego lub przemawiać za potrzebą orzeczenia wobec niego kary niższej niż zasądzona.
Art. 205
Wniosek o wznowienie postępowania składa się do sądu, który wydał wyrok
kończący postępowanie. Wniosek powinien zawierać oznaczenie kwestionowanego wyroku, jego sygnaturę i datę wydania oraz wskazanie podstaw
zaskarżenia. Kancelaria sądu odnotowuje złożenie wniosku o wznowienie
postępowania w dniu jej wpłynięcia. Jeśli kwestionowany wyrok został podtrzymany przed Sąd Najwyższy lub sąd apelacyjny, sąd przekazuje wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy do rozpoznania przez sąd, który utrzymał
w mocy ten wyrok. Sąd rozstrzyga o odrzuceniu wniosku lub przyjęciu go do
rozpoznania. W przypadku przyjęcia wniosku do rozpoznania, sąd pierwszej
instancji, który wydał kwestionowany wyrok zawiadamia o tym strony i wydaje
nowy wyrok w sprawie. W przypadku odmowy przyjęcia wniosku do rozpoznania, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, chyba że
decyzję o odrzuceniu wniosku wydał Sąd Najwyższy.
Art. 206
Przyjęcie do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania nie wstrzymuje wykonania zasądzonej kary, z wyjątkiem kar cielesnych zasądzonych na podstawie przepisów prawa muzułmańskiego. W pozostałych przypadkach sąd
może, w treści decyzji o ponownym rozpatrzeniu sprawy, zawrzeć postanowienie o wstrzymaniu wykonania zasądzonej kary.
Art. 207
Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania orzeczony zostanie brak winy
oskarżonego, wyrok powinien także rozstrzygać w kwestii odszkodowania
i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, o ile oskarżony o to wnosi.
Art. 208
W przypadku odrzucenia przez sąd wniosku o wznowienie postępowania,
ponowne złożenie wniosku opartego o te same zarzuty jest niedopuszczalne.
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Art. 209
Wyrok wydany w wyniku wznowienia postępowania, za wyjątkiem wyroku
wydanego przez Sąd Najwyższy, podlega, w zależności od sytuacji, zaskarżeniu
przez apelację lub wniosek o uchylenie.

Rozdział ósmy – Prawomocność wyroku
Art. 210
Z zastrzeżeniem przepisów art. 194 i art. 199, wyrok staje się prawomocny jeśli
upłynął termin wniesienia środka zaskarżenia, a uprawniona strona nie wniosła
takiego środka. Wyrok Sądu Najwyższego utrzymujący w mocy inny wyrok lub
rozstrzygający co do istoty sprawy uprawomocnia się z chwilą wydania.
Art. 211
Ponowne rozpatrywanie sprawy karnej o czyn, co do którego zapadł prawomocny wyrok jest niedopuszczalne, z wyjątkiem wznowienia postępowania
w sytuacjach dopuszczalnych przez prawo.

Rozdział dziewiąty – Wykonywanie orzeczeń
Art. 212
Wyrok w sprawie karnej podlega wykonaniu po jego uprawomocnieniu się.
Art. 213
Oskarżonego tymczasowo aresztowanego należy niezwłocznie zwolnić w przypadku wydania wyroku uniewinniającego lub skazującego na karę inną niż
pozbawienie wolności, a także wtedy, gdy zasądzono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż okres tymczasowego aresztowania.
Art. 214
1. W uzasadnionych przypadkach wskazanych w uzasadnieniu wyroku, sąd
może postanowić o odroczeniu, na czas określony, wykonywania zasądzonej
kary.
2. Zasądzając karę pozbawienia wolności za przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego, co do których prawo pozostawia kwestię wymiaru kary uznaniu
sędziowskiemu, sąd może orzec o zawieszeniu jej wykonania, biorąc pod uwagę
postawę oskarżonego, jego wiek, dotychczasowe życie i uwarunkowania osobiste, jak również okoliczności popełnienia przestępstwa lub inne argumenty
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przemawiające za celowością zastosowania zawieszenia. W przypadku ponownego skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w okresie trzech lat od daty uprawomocnienia się wyroku, co
do którego zastosowano zawieszenie wykonania kary, sąd, na wniosek oskarżyciela publicznego, wydaje postanowienie o odstąpieniu od zawieszenia wykonywania kary i zarządza jej wykonanie. Postanowienie to nie ma wpływu na odbywanie kary zasądzonej wyrokiem późniejszym.
Art. 215
W przypadku zasądzenia wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności, okres
rzeczywistego pozbawienia wolności w ramach tymczasowego aresztowania
zalicza się na poczet tej kary. Osoba tymczasowo aresztowana, w sprawie której
zapadł wyrok uniewinniający, albo jeśli okres faktycznego pozbawienia wolności w ramach tymczasowego aresztowania był dłuższy niż wymiar zasądzonej
kary pozbawienia wolności, może domagać się odszkodowania. Wniosek
w przedmiocie odszkodowania wnosi się do sądu, który wydał wyrok w sprawie.
Art. 216
Prezes sądu przekazuje wyrok przeznaczony do wykonania gubernatorowi
prowincji. Gubernator ma obowiązek podjąć wszelkie procedury niezbędne dla
niezwłocznego wykonania wyroku sądu.
Art. 217
1. Wyrok zasądzający karę śmierci, karę mutylacyjną, ukamienowanie lub karę
talionu wymaga dla wykonania wydania stosownego rozkazu przez króla lub
upoważnioną przez niego osobę.
2. Warunki wykonywania wyroku zasądzającego karę śmierci, karę mutylacyjną,
ukamienowanie, chłostę lub karę talionu określają stosowne przepisy wykonawcze do niniejszego kodeksu. Wyżej wymienione wyroki są wykonywane w obecności przedstawicieli gubernatora prowincji, sądu, Komitetu Krzewienia Cnót
i Zapobiegania Złu oraz policji.

Rozdział dziesiąty – Przepisy końcowe
Art. 218
W kwestiach nieuregulowanych przepisami niniejszego kodeksu zastosowanie
znajdują przepisu Kodeksu postępowania przed sądami prawa muzułmańskiego, o ile
nie stoi to w sprzeczności z charakterem sprawy karnej.

140

Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie

Art. 219
Warunki wykonywania wyroków w sprawach karnych określają przepisy
wykonawcze do niniejszego kodeksu.
Art. 220
W terminie dziewięćdziesięciu dni od daty wejścia w życie niniejszego kodeksu,
Rada Ministrów wyda, po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Sprawiedliwości,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Najwyższej Rady Sądownictwa oraz
Urzędu Śledztw i Oskarżenia Publicznego, przepisy wykonawcze do niniejszego kodeksu.
Art. 221
Traci moc obowiązującą Kodeks postępowania karnego wprowadzony dekretem
królewskim M/39 z dnia 28.07.1422 A.H. oraz wszystkie przepisy sprzeczne
z postanowieniami niniejszego kodeksu.
Art. 222
Niniejszy Kodeks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym.
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