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Sztuczna inteligencja w prawie karnym 
Stosowanie sztucznej inteligencji (AI) w wielu dziedzinach jest przedmiotem szeroko zakrojonej debaty na 
szczeblu UE. Określenie podejścia Unii Europejskiej do sztucznej inteligencji jest jednym z priorytetów Komisji 
Europejskiej w dziedzinie technologii cyfrowych, co znajduje odzwierciedlenie we wniosku dotyczącym aktu w 
sprawie sztucznej inteligencji. Zastosowania sztucznej inteligencji oferują bardzo interesujące możliwości, ale 
mogą również wiązać się ze znacznym zagrożeniem dla praw podstawowych obywateli. Podczas pierwszej 
październikowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma przeprowadzić debatę nad sprawozdaniem z własnej 
inicjatywy w sprawie stosowania sztucznej inteligencji przez policję i organy sądowe w sprawach karnych. 

Informacje ogólne 
Zastosowania sztucznej inteligencji w dziedzinie bezpieczeństwa i sprawiedliwości mogą ułatwić pracę 
policji i organów sądowych, a także zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić funkcjonowanie systemów 
wymiaru sprawiedliwości. Uważa się, że mogłyby poprawić identyfikację podejrzanych i ofiar, zapobieganie 
przestępczości i ocenę ryzyka. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do celów egzekwowania prawa i 
wymiaru sprawiedliwości może jednak mieć negatywne skutki zagrażające prawom podstawowym, takim 
jak prawo do niedyskryminacji, prawo do ochrony danych osobowych i do życia prywatnego, prawo do 
wolności wypowiedzi oraz prawo do rzetelnego procesu sądowego. Ze względu na zwiększone ryzyko 
dyskryminacji i powielania uprzedzeń szczególnie niepokojące są technologie rozpoznawania twarzy, 
narzędzia do prognozowania przestępczości i narzędzia służące do oceny ryzyka ponownego popełnienia 
przez kogoś przestępstwa. Zastosowania sztucznej inteligencji wiążą się również z zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa, ponieważ mogą być zarówno wektorami, jak i celami ataków cybernetycznych, a 
przestępcy mogą je wykorzystywać w złych zamiarach. 

Komisja Europejska i Rada 
Instytucje europejskie stopniowo nakreślają agendę Unii Europejskiej w dziedzinie sztucznej inteligencji, 
publikując szereg dokumentów strategicznych. Prace Komisji nad sztuczną inteligencją przełożyły się na 
strategię na rzecz sztucznej inteligencji dla Europy z 2018 r., białą księgę w sprawie sztucznej inteligencji z 
2020 r. oraz niedawno zaktualizowany skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji. W kwietniu 
2021 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący aktu w sprawie sztucznej inteligencji. 
Proponuje się w nim klasyfikację systemów sztucznej inteligencji w zależności od ryzyka, jakie one 
stwarzają. Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję do celów egzekwowania prawa i wymiaru 
sprawiedliwości należą do kategorii „wysokiego ryzyka”, która wymaga rygorystycznych kryteriów oceny 
zgodności, przejrzystości i kontroli przez człowieka. Również Rada potwierdziła, że stosowanie sztucznej 
inteligencji do celów egzekwowania prawa wiąże się ze szczególnymi wymogami w zakresie praw 
podstawowych, podkreślając jednocześnie, że sztuczna inteligencja oferuje możliwości w zakresie 
zapobiegania przestępczości, prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw. W konkluzjach z grudnia 
2020 r. w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego Rada wyznaczyła cel, przewidziany na 2025 r., zgodnie z 
którym to celem należy zapewnić, by organy ścigania mogły w codziennej pracy wykorzystywać 
technologie sztucznej inteligencji, pod warunkiem zastosowania wyraźnie określonych zabezpieczeń. W 
odniesieniu do sztucznej inteligencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości Rada wskazała, że decyzja sądu 
musi zawsze być podejmowana przez człowieka, i podkreśliła potrzebę skutecznych środków 
odwoławczych w celu zagwarantowania prawa do rzetelnego procesu sądowego, domniemania 
niewinności i prawa do obrony. 

Parlament Europejski 
W ostatnich latach Parlament szeroko wyrażał swoje poglądy na temat sztucznej inteligencji w wielu 
kontekstach politycznych, na przykład w rezolucji z 2017 r. w sprawie wpływu dużych zbiorów danych na 
prawa podstawowe oraz rezolucji z 2021 r. w sprawie cywilnych i wojskowych zastosowań sztucznej 
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inteligencji. W sprawozdaniu z własnej inicjatywy Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (LIBE) przeanalizowano nadzieje i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją w obszarze 
egzekwowania prawa i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. W sprawozdaniu podkreślono 
potrzebę pełnego przestrzegania dorobku prawnego UE w zakresie praw podstawowych oraz włączenia 
podstawowych zasad do cyklu życia sztucznej inteligencji (algorytmiczna wytłumaczalność, przejrzystość, 
identyfikowalność, obowiązkowe oceny skutków w zakresie praw podstawowych, audyty itp.). Zwrócono 
uwagę na znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności już w fazie projektowania oraz 
nadzoru ludzkiego nad zastosowaniami sztucznej inteligencji, a także wezwano do wprowadzenia zakazu 
stosowania systemów rozpoznawania twarzy do celów egzekwowania prawa, wszelkiego przetwarzania 
danych biometrycznych prowadzącego do masowej inwigilacji w przestrzeni publicznej, jak również 
klasyfikacji punktowej obywateli przy użyciu sztucznej inteligencji oraz wykorzystywania sztucznej 
inteligencji do sugerowania orzeczeń sądowych. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2016(INI); komisja przedmiotowo właściwa: LIBE; sprawozdawca: Petar 
Vitanov (S&D, Bułgaria). 
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