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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że podczas egzekwowania prawa prawo do rzetelnego procesu 
sądowego jest prawem podstawowym i prawnie wiążącym wynikającym z Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej i europejskiej konwencji praw człowieka; mając na 
uwadze, że ma ono zastosowanie przez cały czas trwania postępowania karnego, w tym w 
kontekście egzekwowania prawa, a jego poszanowanie na wszystkich etapach 
postępowania wyklucza podejmowanie środków, w tym środków technicznych, których 
bezpośrednim lub pośrednim skutkiem byłoby naruszenie istoty prawa do obrony; mając 
na uwadze, że gwarancje związane z tą zasadą, w szczególności gwarancje „niezależnego 
sądu”, „równości wobec prawa” i „domniemania niewinności”, są bardziej rygorystyczne 
w prawie karnym; mając na uwadze, że praw tych należy przestrzegać w każdych 
okolicznościach, w szczególności podczas stosowania sztucznej inteligencji (SI), 
zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że technologie oparte na sztucznej inteligencji mogą 
mieć wpływ na różne prawa człowieka;

B. mając na uwadze, że ochrona danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych (RODO)1 i, w stosownym przypadku, z innymi właściwymi przepisami, 
ma zastosowanie w każdych okolicznościach;

C. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja i powiązane z nią technologie, w tym ich 
zdolność do samouczenia się, w każdym przypadku wiążą się z pewnym stopniem 
interwencji człowieka;

D. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja może stać się stałym elementem systemów 
prawa karnego;

E. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja i powiązane z nią technologie są dla UE 
priorytetem ze względu na szybki postęp w sektorze technologicznym oraz znaczenie 
zachowania czujności w odniesieniu do ich obecnego i przyszłego wpływu na jednolity 
europejski system praw własności intelektualnej; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja i powiązane z nią technologie już są wdrażane w różnych sektorach, np. w 
robotyce, transporcie i służbie zdrowia, by wymienić tylko kilka z nich;

F. mając na uwadze, że technologie takie jak sztuczna inteligencja i powiązane z nią 
technologie mogłyby być wykorzystywane w dziedzinie prawa karnego w celu obniżenia 
wskaźnika przestępczości, ułatwienia niektórych procedur poprzez ich wykorzystanie w 
analizie danych statystycznych w dziedzinie analizy przestępczości i zapobiegania jej, a 
także w celu wykrywania i prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych; mając na 
uwadze, że Unia powinna dalej rozwijać swoje zdolności w zakresie oprogramowania, 
przechowywania danych i technologii sztucznej inteligencji w celu osiągnięcia poprawy, 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
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jeśli chodzi o niedociągnięcia w zakresie ochrony danych i prywatności;

G. mając na uwadze, że technologie te mogą być wykorzystywane do tworzenia 
anonimowych, statystycznych baz danych, które ułatwią organom władzy, pracownikom 
akademickim i ustawodawcom analizę danych liczbowych i skuteczne opracowywanie 
strategii zapobiegania przestępczości oraz pomaganie przestępcom w ich resocjalizacji;

H. mając na uwadze, że ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji i jej zastosowania w 
prawie karnym powinny – jeżeli istnieje taka konieczność – obejmować działania 
ustawodawcze, począwszy od obowiązkowych środków mających na celu zapobieganie 
praktykom, które w sposób niebudzący wątpliwości podważają podstawowe prawa i 
wolności;

I. mając na uwadze, że – ze względu na z natury nieprzejrzysty charakter systemów 
sztucznej inteligencji – nowe narzędzia stosowane w sądownictwie karnym mogą być 
sprzeczne z niektórymi podstawowymi wolnościami;

J. mając na uwadze, że należy zapobiegać potencjalnym zagrożeniom związanym ze 
stosowaniem systemów sztucznej inteligencji w sądownictwie karnym i zmniejszać te 
zagrożenia w celu ochrony praw podstawowych osób podejrzanych i oskarżonych w 
postępowaniu karnym;

1. podkreśla zasadnicze znaczenie należytej oceny zagrożeń, takich jak dyskryminacja i 
prywatność, związanych ze stosowaniem systemów sztucznej inteligencji oraz 
uwzględnienia wszystkich etycznych i operacyjnych skutków stosowania sztucznej 
inteligencji i powiązanych z nią technologii w naszym społeczeństwie, w szczególności ze 
strony organów krajowych, policji i organów wymiaru sprawiedliwości w systemach 
sądownictwa karnego, a także kwestii związanych z odpowiedzialnością i ciężarem 
dowodowym w przypadku potencjalnych błędów związanych z funkcjonowaniem 
systemów sztucznej inteligencji; uważa, że potrzebne są jasne ramy regulacyjne, aby 
wyznaczyć granice i zapewnić niezbędne zabezpieczenia; uważa, że należy wziąć pod 
uwagę zasady etyczne, takie jak te określone w przyjętej przez Radę Europy Europejskiej 
karcie etycznej dotyczącej stosowania sztucznej inteligencji w systemach sądownictwa 
karnego i środowiskach pokrewnych oraz że podmioty publiczne i prywatne 
odpowiedzialne za pierwotny projekt oraz za rozwój narzędzi i usług opartych na 
sztucznej inteligencji powinny przestrzegać tej karty, tak aby wszystkie odpowiednie 
podmioty społeczne dysponowały wyczerpującymi informacjami na temat struktury 
organizacyjnej przedsiębiorstw wytwarzających programy sztucznej inteligencji; 
podkreśla znaczenie czynnika ludzkiego, który zawsze musi być ostatecznym decydentem 
w sprawie korzystania z oprogramowania opartego na technologiach sztucznej inteligencji 
w systemie sądownictwa karnego, zarówno w odniesieniu do egzekwowania prawa przez 
policję, jak i do sądownictwa karnego; przypomina, że oprogramowanie do 
rozpoznawania biometrycznego powinno być stosowane wyłącznie w przypadkach, gdy 
jest to wyraźnie uzasadnione;

2. podkreśla potrzebę ustanowienia i utrzymania równowagi między wykorzystywaniem 
systemów sztucznej inteligencji w postępowaniach karnych a poszanowaniem wszystkich 
praw podstawowych i gwarancji proceduralnych przewidzianych w prawie europejskim i 
międzynarodowym;
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3. podkreśla znaczenie stosowania sztucznej inteligencji z należytym poszanowaniem zasad 
praworządności i niezależności sądów w procesie podejmowania decyzji;

4. wzywa Komisję do dalszego doprecyzowania przepisów dotyczących ochrony i 
udostępniania danych zgromadzonych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i 
powiązanych z nią technologii przez organy uprawnione do ich gromadzenia lub 
przetwarzania, w tym danych nieosobowych i zanonimizowanych, które bezpośrednio lub 
pośrednio identyfikują osoby fizyczne, przy pełnym poszanowaniu przepisów RODO i 
dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej2; podkreśla ponadto, że prawo do 
rzetelnego procesu sądowego powinno obejmować prawo dostępu obywateli i osób 
uczestniczących w postępowaniu sądowym do tych danych, zwłaszcza gdy są one 
gromadzone z ich osobistych urządzeń lub sprzętu, zgodnie z RODO, ale także w celu 
skorzystania z prawa do obrony w przypadku pociągnięcia ich do odpowiedzialności 
prawnej;

5. podkreśla znaczenie zwiększenia przejrzystości systemów opartych na sztucznej 
inteligencji wykorzystywanych w sprawach karnych w celu umożliwienia nadzoru 
sądowego oraz zagwarantowania, że podmioty opracowujące sztuczną inteligencję i 
powiązane z nią technologie zapewniają wystarczający poziom przejrzystości algorytmów 
i decyzji algorytmicznych w interesie właściwych organów i obywateli; podkreśla ogólne 
prawo stron do uzyskania dostępu do procesów związanych z gromadzeniem danych, 
ocenami prognostycznymi stosowanymi do celów zapobiegania przestępczości, 
katalogowaniem i oceną dowodów karnych oraz określaniem, czy podejrzany może 
stanowić zagrożenie dla społeczeństwa, jeżeli nie jest ograniczony obowiązującym 
prawem UE, takim jak dyrektywa (UE) 2016/6803; podkreśla ponadto znaczenie dostępu 
do wyników osiąganych lub wspomaganych przez sztuczną inteligencję oraz ostatecznego 
określenia odpowiedzialności za procedury powiadamiania i roli sztucznej inteligencji i 
powiązanych z nią technologii w sprawach karnych, w szczególności w odniesieniu do 
analizy znacznych ilości dowodów w dochodzeniach karnych oraz identyfikacji 
podejrzanych lub ofiar przestępstw; przypomina o znaczeniu kwestii związanych z 
zarządzaniem, prawami podstawowymi i gwarancjami proceduralnymi, niedyskryminacją, 
rozliczalnością, przejrzystością, bezstronnością, sprawiedliwością i intelektualną 
integralnością sztucznej inteligencji i powiązanych z nią technologii i podkreśla 
jednocześnie potrzebę zapewnienia stałego nadzoru ze strony człowieka; podkreśla, że 
organy wymiaru sprawiedliwości muszą być zobowiązane do uzasadniania swoich 
decyzji, w tym w przypadkach, gdy opierają się one na dowodach pochodzących z 
technologii wspomaganych przez sztuczną inteligencję, które muszą podlegać 
skrupulatnej kontroli sądowej i których dopuszczalność nie powinna budzić wątpliwości, 
zgodnie z rezolucją z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie robotyki4, w której podkreślono, że 
w każdym przypadku powinno być możliwe uzasadnienie wszelkich decyzji podjętych z 
wykorzystaniem sztucznej inteligencji, mogących mieć istotny wpływ na życie 

2 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i 
wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).
4 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie 
przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 239).
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przynajmniej jednej osoby; przypomina o rozróżnieniu między wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji i powiązanych z nią technologii w zapobieganiu przestępczości oraz w 
systemach sądownictwa karnego; podkreśla, że technologie sztucznej inteligencji muszą 
zawsze pełnić podrzędną rolę;

6. przypomina, że najpoważniejsze przypadki niewłaściwego wykorzystania sztucznej 
inteligencji i powiązanych z nią technologii, takie jak masowa inwigilacja, profilowanie, 
programy prognozowania przestępczości, które mogłyby służyć do oceny 
prawdopodobnego miejsca popełnienia przestępstwa, możliwej lokalizacji podejrzanych, 
prawdopodobieństwa wiktymizacji danej osoby, jej podatności na zagrożenia, jej 
zaginięcia lub stania się ofiarą lub sprawcą przemocy domowej lub przestępstwa na tle 
seksualnym, a także naruszenia należnych praw procesowych mogą wynikać z działań 
organów publicznych odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa;

7. podkreśla znaczenie wykorzystywania automatycznie generowanych danych przy 
gromadzeniu i analizie dowodów; przypomina, że w zapobieganiu przestępczości i w 
systemach sądownictwa karnego błędy w analizie wprowadzonych i wytworzonych 
danych lub możliwego niewłaściwego wykorzystania danych w tej analizie można 
przypisać czynnikowi ludzkiemu, w związku z tym wzywa do przyjęcia ostrożnego 
podejścia podczas analizy skuteczności i przydatności stosowania technologii opartych na 
sztucznej inteligencji we wszystkich procesach decyzyjnych;

8. wzywa wszystkie właściwe organy publiczne, w szczególności organy egzekwowania 
prawa, takie jak policja i wymiar sprawiedliwości, do informowania opinii publicznej i 
zapewniania dostatecznej przejrzystości w zakresie wykorzystywania przez nie sztucznej 
inteligencji i powiązanych z nią technologii podczas wykonywania swoich uprawnień, 
zwłaszcza w sprawach karnych;

9. uznaje za konieczne, by stosowanie systemów sztucznej inteligencji w postępowaniu 
karnym gwarantowało poszanowanie podstawowych zasad postępowania karnego, w tym 
prawa do rzetelnego procesu sądowego, zasady domniemania niewinności oraz prawa do 
skutecznego środka prawnego, przy jednoczesnym zapewnieniu niezależnego 
monitorowania i kontroli systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

10. podkreśla znaczenie zasady ludzkiej kontroli oraz weryfikacji wyników wytworzonych 
przez sztuczną inteligencję lub uzyskanych z jej wykorzystaniem; przypomina również o 
znaczeniu zarządzania, przejrzystości, wyjaśnialności i rozliczalności dla zapewnienia 
poszanowania praw podstawowych i unikania potencjalnych błędów w działaniu sztucznej 
inteligencji;

11. podkreśla swoje ostrożne podejście do korzystania z oprogramowania do rozpoznawania 
biometrycznego; podkreśla niejednoznaczność wynikającą z inherentnych 
niedoskonałości, jeśli chodzi o ochronę danych, a także naruszeń prywatności danych; z 
niepokojem odnotowuje gromadzenie danych osobowych dotyczących obywateli w Unii 
Europejskiej przez państwa trzecie za pośrednictwem programistów i dostawców z 
sektora prywatnego;

12. przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami UE o ochronie danych oraz z Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej sztuczna inteligencja może być wykorzystywana 
do zdalnej identyfikacji biometrycznej wyłącznie wtedy, gdy jest to należycie 
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uzasadnione, proporcjonalne i objęte odpowiednimi zabezpieczeniami; z zadowoleniem 
przyjmuje zalecenia powołanej przez Komisję grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. 
AI dotyczące proporcjonalnego, ostrożnego i opartego na analizie ryzyka wykorzystania 
technologii biometrycznych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych; sugeruje, że stosowanie tych technologii musi być wyraźnie uzasadnione w 
ramach obowiązującego prawa i sugeruje, aby Komisja dokonała oceny sposobów 
skutecznego włączenia tych zaleceń, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do 
prywatności i ochrony danych osobowych;

13. wyraża głębokie przekonanie, że decyzje podejmowane przez sztuczną inteligencję lub 
powiązane z nią technologie, szczególnie w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i 
egzekwowania prawa, i mające bezpośredni i istotny wpływ na prawa i obowiązki osób 
fizycznych lub prawnych, powinny podlegać ścisłej weryfikacji przez człowieka i 
odpowiednim procedurom;

14. uważa, że należy przeanalizować, czy wskazane jest częściowe powierzanie sztucznej 
inteligencji decyzji dotyczących egzekwowania prawa, a jeśli tak, to na jakich warunkach 
i w jakim zakresie można zezwolić na stosowanie sztucznej inteligencji; uważa, że 
sztuczna inteligencja i powiązane z nią technologie, które mogą zastąpić decyzje organów 
publicznych, powinny być traktowane z najwyższą ostrożnością; podkreśla potrzebę 
opracowania ścisłych zasad etycznych i szczegółowych kodeksów postępowania 
dotyczących projektowania i stosowania sztucznej inteligencji, aby pomóc organom 
odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa i organom wymiaru sprawiedliwości w 
przypadkach, gdy decyzje dotyczące egzekwowania prawa są powierzone sztucznej 
inteligencji; odnosi się do bieżących prac Komisji Prawnej.
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