Konferencja
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Instytucja „małego świadka koronnego” –
praktyka, kontrowersje, wyzwania

6 grudnia 2018 r., godz. 10:00 – 15:30

ul. Długa 23/25, sala im. W. Bartoszewskiego

Program:
10:00 – 10:15: Otwarcie konferencji
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
10:15 – 10:30: Referat wprowadzający
adw. Marcin Mrowicki, Zespół Prawa Karnego BRPO

10:30 – 10:40: Przerwa

10:40 – 12:40: Panel I
Moderator: adw. dr Marta Kolendowska-Matejczuk, Zespół Prawa Karnego
BRPO, EWSPA
- Funkcjonowanie instytucji „małego świadka koronnego” w kontekście
naczelnych zasad procesowych w Polsce – dr Michał Mistygacz, UW
- Instytucja małego świadka koronnego a zasada lojalności procesowej –
adw. prof. Cezary Kulesza, UwB
- Wartość dowodowa zeznań małego świadka koronnego jako jedynego dowodu
w sprawie – SSN prof. Paweł Wiliński, UAM
- Jak postąpić z wyrokiem skazującym opartym jedynie o zeznania małego
świadka koronnego – z perspektywy sędziego sądu odwoławczego –
SSA Zbigniew Kapiński
- Świadek koronny a „mały świadek koronny” – podobieństwa, różnice,
postulaty de lege ferenda – prok. Krzysztof Parchimowicz
- Współpraca podmiotu zbiorowego z organami ścigania w świetle projektu
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony –
adw. Tomasz Darkowski, Ministerstwo Sprawiedliwości

12:40 – 13:20: Przerwa lunchowa

13:20 – 15:20: Panel II
Moderator: adw. Michał Hara, Zespół Prawa Karnego BRPO
- Ocena depozycji małego świadka koronnego w orzecznictwie sądów
apelacyjnych i Sądu Najwyższego – dr Wojciech Jasiński, UWr
- Ocena dowodów z pomówienia w praktyce sądowej – dr Piotr Kładoczny,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, UW
- Uprawnienie do odmowy składania zeznań przez małego świadka koronnego w
postępowaniu sądowym – adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
- Wadliwość rozwiązań dotyczących konsekwencji prawnych nieprawdziwych
depozycji a wiarygodność „małego świadka koronnego” – adw. Radosław
Baszuk
- Termin ujawnienia informacji wobec organu powołanego do ścigania
przestępstw a wiarygodność zeznań „małego świadka koronnego” – SSO Igor
Tuleya
- Metody weryfikacji mocy dowodowej zeznań "małego świadka koronnego" w
postępowaniu przygotowawczym i w perspektywie obrońcy, przy przyjęciu linii
obrony opartej na "ujawnianiu" – adw. Jerzy Jurek
- Prawo do przesłuchania „małego świadka koronnego" a realizacja prawa do
obrony w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – adw. Artur Pietryka

15:20 – 15:30 Podsumowanie
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

