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Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki stosowania procesowych i pozaprocesowych form in-
gerowania władzy publicznej w tajemnicę komunikowania się. Stanowi próbę odpowiedzi
na pytania, czy w każdym z wymienionych typów kontroli prawa podmiotowe osoby in-
wigilowanej chronione są w jednakowym stopniu oraz zakresie i czy konstytucyjna zasada
równości wobec prawa jest zasadą urzeczywistnioną w przepisach regulujących omawianą
materię.
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Procedural and Operational Control and the Protection of the Subjective Rights of
the Individual under Surveillance in Poland

Abstract

The paper discusses the procedural and extra-procedural forms of interference of pub-
lic authorities into the confidentiality of communications. It attempts to answer whether
through both types of control the subjective rights of the individual under surveillance are
protected equally and to the same extent, and whether the constitutional rule of equality be-
fore the law is embodied in legislation on the said area.
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Wstęp

Wolność osobista i związana z nią tajemnica komunikowania się
są jednymi z najważniejszych wartości demokratycznego państwa pra-
wa, gwarantowanymi przez Konstytucję RP2 (art. 49), Międzynarodowy
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych3 (art. 19), Europejską Konwen-
cję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności4 (art. 8), Po-
wszechną Deklarację Praw Człowieka5 (art. 12) oraz liczne ustawy kra-
jowe.

Ograniczenie tych wolności dopuszczalne jest wyłącznie w wypad-
kach ściśle określonych w ustawach i w sposób w nich przewidziany. Ogra-
niczenia te mogą mieć miejsce jedynie, jeśli jest to konieczne, w sytu-
acjach wyjątkowych, tj. dla zapewnienia ochrony wartości i dóbr istotnych
z punktu widzenia ważnych interesów społecznych i państwowych. Prze-
pisy ograniczające wolność oraz tajemnicę porozumiewania się, jako wy-
jątki od zasady, muszą być wykładane ściśle, bez możliwości rozszerzania
ich na wypadki nimi nieobjęte.

Niejawną ingerencję władzy publicznej w konstytucyjnie chronioną
wolność i tajemnicę komunikowania się dopuszczają przepisy dotyczące
kontroli procesowej i operacyjnej.

Kontrolę procesową reguluje rozdział 26 Kodeksu postępowania
karnego6. Zgodnie z art. 237 k.p.k. po wszczęciu postępowania karnego

2Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 78,
poz. 483).

3Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalony w wyniku kon-
ferencji ONZ w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A (XXI)
z 16 grudnia 1966 roku. Polska Pakt ten ratyfikowała w 1977 r. (Dz. U. z 1977 nr 38,
poz. 167).

4Konwencja została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., weszła w życie 3 września
1953 r. Polska podpisała Konwencję 26 listopada 1991 r., a ratyfikowała ją 19.01.1993 r.
(Dz. U. z 1993 nr 61, poz. 284).

5Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
rezolucją 217/III A 10 grudnia 1948 roku w Paryżu.

6Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 nr 89,
poz. 555 z późn. zm.; dalej jako kpk).
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sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści
rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczą-
cego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa
(§ 1). W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę i utrwalanie rozmów
telefonicznych może zarządzić prokurator, który obowiązany jest zwrócić
się w terminie 3 dni do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia.
Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni na
posiedzeniu bez udziału stron (§ 2). Przepisy te stosuje się odpowiednio
do utrwalania przy użyciu środków technicznych treści innych rozmów lub
przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektro-
niczną (art. 241).

Kontrola i utrwalanie treści rozmów są dopuszczalne w stosunku do
osoby podejrzanej, oskarżonego oraz w stosunku do pokrzywdzonego lub
innej osoby, z którą może kontaktować się oskarżony albo która może mieć
związek ze sprawcą lub z grożącym przestępstwem (art. 237 § 4). Kontro-
la ta winna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które legły
u podstaw jej zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu na który
została wprowadzona. Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych mogą
być wprowadzone najwyżej na okres 3 miesięcy, z możliwością przedłu-
żenia, w szczególnie uzasadnionym wypadku, na okres najwyżej dalszych
3 miesięcy (art. 238 § 1 i 2).

Sądem właściwym do orzekania w przedmiocie kontroli procesowej
jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy (Dudka 1999: 72), którym może
być również sąd rejonowy7.

Kontrola operacyjna8 polega na: kontrolowaniu treści korespon-
dencji, kontrolowaniu zawartości przesyłek, stosowaniu środków tech-

7Zgodnie z art. 329 § 1 kpk przewidzianych w ustawie czynności w postępowaniu przy-
gotowawczym dokonuje na posiedzeniu sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej
instancji, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Przepisy dotyczące kontroli procesowej nie za-
wierają w omawianym zakresie żadnych własnych unormowań w związku z czym, wobec
przytoczonej wyżej reguły podstawowej, sądem właściwym rzeczowo w przedmiocie kon-
troli procesowej może być również sąd rejonowy. Nadmienić przy tym należy, iż zgodnie
z poglądem występującym w doktrynie, sądem właściwym rzeczowo jest sąd właściwy w od-
niesieniu do sprawy o czyn, o który wszczęto postępowanie, nie zaś w odniesieniu do czynu,
któremu ewentualnie chce się zapobiec (Grzegorczyk, b.d.w.).

8Termin „kontrola operacyjna” pojawił się w ustawodawstwie stosunkowo niedawno.
Nowelą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw wprowadzono go do art. 9e ustawy o Straży Granicznej. Po czym
ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpie-
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nicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji
i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów telefo-
nicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomuni-
kacyjnych. W założeniu ma ona charakter subsydiarny co oznacza, że mo-
że być zarządzona tylko wówczas jeśli inne stosowane dotąd środki okaza-
ły się bezskuteczne, ewentualnie ich wykorzystanie nie będzie przydatne.

Prawo w Polsce zezwala na prowadzenie kontroli operacyjnej na-
stępującym służbom: Policji — na podstawie art. 19 ustawy z 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji9, Straży Granicznej — na podstawie art. 9e ustawy
z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej10, Wywiadowi Skarbowe-
mu — na podstawie art. 36c ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skar-
bowej11, Żandarmerii Wojskowej — na podstawie art. 31 ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach po-
rządkowych12, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywia-
du — na podstawie art. 27 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu13, Służbie Wywiadu Wojskowe-
go i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego — na podstawie art. 31 ustawy
z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego14, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu — na
podstawie art. 17 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Anty-
korupcyjnym15.

Dodatkowo wśród podmiotów uprawnionych wymienia się także
Biuro Ochrony Rządu, chociaż instytucja ta nie prowadzi pracy operacyj-
nej podobnej do innych służb policyjnych. Biuro Ochrony Rządu może
przede wszystkim korzystać z pomocy tajnych współpracowników oraz
informacji operacyjnych będących w dyspozycji innych służb policyjnych.
Informacje te może gromadzić i przetwarzać bez wiedzy osoby, której one
dotyczą (Taracha 2006: 90–91).

czeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy —
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dokonano nowelizacji
art. 19 ustawy o Policji, wprowadzając ten termin. Następnie wzorem tych aktów prawnych
kontrolę operacyjną przyjęto w innych ustawach (Drajewicz 2010: 166).

9Dz. U. z 2007 nr 43, poz. 277 z późn. zm.
10Dz. U. z 2005 nr 234, poz. 1997 z późn. zm.
11Dz. U. z 2004 nr 8, poz. 65 z późn. zm.
12Dz. U. z 2001 nr 123, poz. 1353 z późn. zm.
13Dz. U. z 2002 nr 74, poz. 676 z późn. zm.
14Dz. U. z 2006 nr 104, poz. 709 z późn. zm.
15Dz. U. z 2006 nr 104, poz. 708 z późn. zm.
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Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o Policji (i innymi analogicznymi prze-
pisami zawartymi w wymienionych ustawach branżowych) zarządzenie
kontroli operacyjnej następuje w wyniku postanowienia sądu okręgowe-
go, wydawanego na pisemny wniosek stosownych podmiotów (w przypad-
ku ustawy o Policji: Komendanta Głównego Policji, po uzyskaniu pisem-
nej zgody Prokuratora Generalnego albo na pisemny wniosek komendanta
wojewódzkiego Policji złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora
okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek or-
ganu Policji). W przypadku wniosków składanych przez wywiad skarbo-
wy, CBA, ABW i AW sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Warszawie,
natomiast w przypadku procedur inicjowanych przez organy ŻW i SKW
wnioski rozpatrywane są w ramach właściwych struktur wojskowego wy-
miaru sprawiedliwości.

W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodo-
wać utratę informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestęp-
stwa, Komendant Główny Policji (w przypadku pozostałych służb oso-
by w tych ustawach wskazane) lub komendant wojewódzki Policji może
zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, kontro-
lę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu
okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie
nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kon-
troli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę oraz dokonu-
je protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych
podczas jej stosowania.

Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 mie-
siące, jednakże sąd okręgowy może, na pisemny wniosek Komendan-
ta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji, złożo-
ny po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, wydać po-
stanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeże-
li nie ustały przyczyny tej kontroli, na okres nie dłuższy niż kolej-
ne 3 miesiące. W uzasadnionym przypadkach, gdy podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla za-
pobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzy-
skania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Ko-
mendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Pro-
kuratora Generalnego, może wydać postanowienie o kontroli operacyj-
nej przez czas oznaczony również po upływie okresów wskazanych
wyżej.
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Istnienie obu przestawionych form tajnej ingerencji władzy publicz-
nej w tajemnicę komunikowania się prowokuje do pytania, czy w każdym
z wymienionych typów kontroli prawa podmiotowe osoby inwigilowanej
chronione są w jednakowym stopniu i zakresie? Czy konstytucyjna zasada
równości wobec prawa jest zasadą urzeczywistnioną w przepisach regulu-
jących omawianą materię?

Podejmując próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania, zarysowany
problem poddano analizie w odniesieniu do trzech, kluczowych aspektów:
w zakresie przedmiotu kontroli, obowiązku informacyjnego oraz zakresu
wykorzystania (niszczenia) materiałów uzyskanych w wyniku kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli

Kodeks postępowania karnego dopuszcza stosowanie podsłuchu roz-
mów i informacji, które są przekazywane za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnej, tj. przez przewody, systemy radiowe, optyczne lub ja-
kiekolwiek inne urządzenia wykorzystujące energię elektromagnetyczną.
W uchwale z 21.03.2000 r. w sprawie IKZP 60/9916 SN dokonując wy-
kładni zawartego w art. 241 kpk pojęcia „treść przekazów innych niż roz-
mowy telefoniczne” uznał, że przepisy kpk nie dają możliwości stosowa-
nia podsłuchu procesowego w przypadku informacji, które są pozyskiwa-
ne bez użycia jakiegokolwiek przekaźnika (Gruza, Rasz 2006: 116), choć
pogląd ten został poddany w wątpliwość w doktrynie17.

Art. 237 § 3 kpk enumeratywnie wymienia przestępstwa w przypad-
ku których kontrola może być zarządzona18. W przepisie tym ustawodaw-

16OSNKW 2000, nr 3–4, poz. 26.
17Zdaniem K. Dudki podstawową formą rozmowy, jako jednego z rodzajów korespon-

dencji, jest bezpośrednia wymiana myśli i poglądów między dwoma co najmniej osobami,
bez użycia jakiegokolwiek przekaźnika, co prowadzi do wniosku, że art. 241 kpk obejmu-
je swoim zakresem przekazywanie informacji bez pośrednictwa sieci telekomunikacyjnej
(2000: 107).

18Kontrola dopuszczalna jest, gdy postępowanie dotyczy: 1) zabójstwa, 2) narażenia na
niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy, 3) handlu ludźmi, 4) uprowa-
dzenia osoby, 5) wymuszenia okupu, 6) uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego,
7) rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego, 8) zamachu na niepod-
ległość lub integralność państwa, 9) zamachu na konstytucyjny ustrój państwa lub jego na-
czelne organy, albo na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 10) szpiegostwa
lub ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, 11) gro-
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ca nie wskazuje wprawdzie kwalifikacji prawnej czynów lecz przedstawia
je w sposób opisowy — co niekiedy może rodzić wątpliwości interpreta-
cyjne19 — jednakże pewne jest, iż katalog ten ma charakter zamknięty.
Stanowi to nie tylko istotne ograniczenie samej dopuszczalności zasto-
sowania podsłuchu ale i oznacza, że jeśli w toku postępowania dojdzie
do zmiany kwalifikacji prawnej czynu, na czyn nie wymieniony w § 3
art. 237 kpk, dalsze stosowanie podsłuchu należy wykluczyć (Nita 2002:
67; Błoński 2012: 85).

Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku kontroli operacyjnej. Tu
ustawodawca nie skonkretyzował ani tego, z jakich środków technicznych
mogą korzystać służby specjalne i policyjne w celu zdobycia informacji i
dowodów, ani też — w przypadku niektórych służb — nie wskazał jasnych
ram kwalifikacyjnych czynów, w odniesieniu do których kontrola może
być stosowana.

Z przepisów regulujących prowadzenie czynności operacyjno-rozpo-
znawczych zawartych w art. 19 ust. 6 pkt 3 ustawy o Policji, art. 9e ust. 7
pkt 3 ustawy o Straży Granicznej, art. 36c ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli
skarbowej, art. 31 ust. 7 pkt 3 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i woj-
skowych organach porządkowych, art. 27 ust. 6 pkt 3 ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 17 ust. 5 pkt 3
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 31 ust. 4 pkt 3 ustawy
o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowe-
go wynika, że w ramach kontroli operacyjnej dopuszczalne jest stosowanie

madzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych, 12) fałszowania oraz obro-
tu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi albo zbywalnymi do-
kumentami uprawniającymi do otrzymania sumy pieniężnej, towaru, ładunku albo wygra-
nej rzeczowej albo zawierającymi obowiązek wpłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach
lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce, 13) wytwarzania, przetwarzania, obrotu i przemytu
środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych,
14) zorganizowanej grupy przestępczej, 15) mienia znacznej wartości, 16) użycia przemo-
cy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem karnym, 17) łapownictwa i płatnej
protekcji, 18) stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa, 19) przestępstwa określone w roz-
dziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 5–8 Rzymskiego Statu-
tu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.
(Dz. U. z 2003 nr 78, poz. 708).

19Wątpliwość taka dotyczy m.in. wskazanego w art. 237 § 3 pkt 1 kpk „zabójstwa”.
W literaturze trafnie zauważono, że nie jest do końca jasne, czy regulację określoną w ana-
lizowanym przepisie można zastosować jedynie do zbrodni określonych w art. 148 kk, czy
również do przestępstw o których mowa w art. 149–150 kk (Gruza, Rasz 2006: 112; Kurzę-
pa 1999: 79).
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wszelkich środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób
niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie. W piśmiennictwie
przyjmuje się, że kontrola operacyjna może obejmować takie środki ko-
munikacji jak: listy, faksy, karty pocztowe, paczki pocztowe, przesyłki,
a także takie instrumenty jak podsłuch telekomunikacyjny, podsłuch elek-
troniczny, oraz inne środki techniczne (Kudła 2009: 27) w tym aparaturę
wychwytującą dźwięki na odległość oraz mikrofony na odległość (Kurzę-
pa 1999: 78).

W przypadku kontroli operacyjnej ustawodawca nie sprecyzował tak-
że, o jakie informacje i dowody w wymienionej regulacji chodzi. Jedy-
nie przykładowo wymienił treść rozmów telefonicznych i inne informacje
przekazywane za pomocą sieci telekomunikacyjnych, a w przypadku Stra-
ży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz kontroli skarbowej dodatko-
wo wskazał obraz.

Istniejący w tej materii stan prawny a przede wszystkim wskazany
brak precyzji, był przedmiotem wątpliwości m.in. Rzecznika Praw Oby-
watelskich, który we wniosku z dnia 29 czerwca 2011 r.20 wystąpił do
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją wymie-
nionych wyżej przepisów regulujących prowadzenie czynności operacyj-
no-rozpoznawczych. Według Rzecznika przepisy te pozostają w sprzecz-
ności z art. 2 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, przy
czym — jak podkreślił — problem dotyczy nie tyle samej możliwości sto-
sowania przez służby, w ramach kontroli operacyjnej, wszelkich dostęp-
nych środków technicznych w celu uzyskania informacji i dowodów, ile
faktu, że za pomocą tych środków, których katalog nie został precyzyjnie
określony przez ustawodawcę, służby mogą pozyskiwać praktycznie każde
dane i o każdej osobie. Zdanie Rzecznika w tej sprawie podzielił zarów-
no Prokurator Generalny21, jak i w zdecydowanej większości Sejm RP22.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/1123 nie
stwierdził jednakże braku zgodności z Konstytucją wymienionych przepi-
sów w omawianym względzie.

Na marginesie zauważyć należy, iż wskazane wystąpienie Rzecz-
nika Praw Obywatelskich inspirowane było stanowiskiem Helsińskiej

20Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. 666037-II-ll/MK, z 29 czerwca 2011 r.
21Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie K 23/11, PG VIII TK 62/11.
22Stanowisko Sejmu RP w sprawie K 23/11, BAS-WPTK-1689/11.
23Dz. U. z 2014, poz. 1055.
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Fundacji Praw Człowieka, która — również kwestionując konstytucyj-
ność analizowanych regulacji — powołała się m.in. na wyrok Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 września 2010 r. w sprawie
Uzun przeciwko Niemcom24, dotyczącej legalności stosowania podczas
kontroli operacyjnej systemu nawigacji satelitarnej GPS (ang. Global
Positioning System). Fundacja wskazała, iż kształt przepisów proce-
dury karnej obowiązującej w Niemczech dotyczących stosowania róż-
nych środków technicznych, udowadnia, że państwo jest w stanie na
tyle precyzyjnie określić ramy ich stosowania, aby nie budziły wąt-
pliwości natury prawnej i etycznej. Podkreśliła przy tym, że w Pol-
sce Policja oraz inne służby mają możliwość stosowania m.in. syste-
mu GPS, mikrofonów kierunkowych oraz oprogramowania szpiegow-
skiego (tzw. koni trojańskich) i dzieje się to na podstawie jedynie ogól-
nie sformułowanych przepisów, co może być nieuzasadnioną ingerencją
w prawo do prywatności jednostki gwarantowane przez Konstytucję RP
w art. 47.

Odnosząc się do kwestii przedmiotowej stwierdzić należy, iż za-
kresy obu kontroli w pewnej mierze pokrywają się, jednakże kontro-
la operacyjna ma zakres zdecydowanie szerszy niż kontrola procesowa.
Zgodnie np. z art. 19 ust. 1 ustawy o Policji kontrolę operacyjną moż-
na stosować również w przypadku przestępstwa nielegalnego wytwa-
rzania, posiadania broni, amunicji, materiałów wybuchowych, materia-
łów jądrowych lub obrotu nimi (art. 19 ust. 1 pkt), przestępstw określo-
nych w art. 20 ustawy z 26 października 1995 roku o pobieraniu i prze-
szczepianiu komórek, tkanek i narządów25 (art. 19 ust. 1 pkt 7) czy
przestępstw ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych
(art. 19 ust. 1 pkt 8). Według szacunków Prokuratora Generalnego przed-
miotem podsłuchów operacyjnych może być nawet 200 przestępstw26,
przy czym zakresy kompetencji poszczególnych służb operacyjnych nie-
kiedy nakładają się na siebie, co widoczne jest zwłaszcza w przypad-

24Skarga nr 35623/05. W sprawie tej Trybunał orzekł, że chociaż ingerencja w prawo
do prywatności skarżącego miała miejsce, to jednak odbyło się to zgodnie z obowiązującym
w Niemczech prawem.

25Dz.U. z 1997 nr 138, poz. 682 z późn. zm.
26Zob. Stanowisko Prokuratora Generalnego sygn. PG VIII TK 62/11 z dnia 28 paź-

dziernika 2011 r. przekazane do Trybunału Konstytucyjnego w związku z wnioskami z dnia
25 czerwca i 1 sierpnia 2011 r. skierowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich (Onysz-
czuk 2013: 204).
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ku przestępstw skarbowych o określonej wartości uszczuplenia lub nara-
żenia27.

Tym jednakże, co może budzić największe zaniepokojenie jest fakt,
iż niektóre z wymienionych ustaw branżowych nie zawierają precyzyjne-
go wykazu przestępstw katalogowych, w odniesieniu do których kontrola
w ogóle może być stosowana, poprzestając w tej mierze jedynie na dość
ogólnikowych zapisach. Zgodnie z art. 5 ust. 1. pkt 2 ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu stosowanie kon-
troli operacyjnej dopuszczalne jest w przypadku m.in. „(...) innych prze-
stępstw godzących w bezpieczeństwo państwa”28, zaś zgodnie z art. 5 ust. 1
pkt. g ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywia-
du Wojskowego przestępstw „(...) innych niż wymienione w lit. a–f godzą-
cych w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, SZ RP oraz jed-
nostek organizacyjnych MON, a także państw, które zapewniają wzajem-
ność”.

W świetle analizowanych regulacji nie sposób nie zauważyć, że o ile
w kontroli procesowej ustawodawca wyraźnie zakreślił jej ramy przedmio-
towe oraz wskazał rodzaj danych, które w podsłuchu procesowym można
pozyskiwać, o tyle w kontroli operacyjnej nie skonkretyzował, z jakich
środków technicznych mogą korzystać służby w celu zdobycia informacji
i dowodów, nie sprecyzował, o jakie informacje i dowody chodzi, ani też
— w przypadku ABW, AW, SKW i SWW — nie podał nawet wyraźnej
specyfikacji czynów co do których kontrola może być prowadzona.

W przypadku kontroli operacyjnej służby mają nieograniczony ka-
talog możliwych do zastosowania bliżej niezidentyfikowanych środków
technicznych, w związku z czym mają również potencjalną możliwość in-
gerowania nie tylko w autonomię informacyjną jednostki (art. 51 Konsty-
tucji) ale także i w inne prawa i wolności, jak np. wolność poruszania się
(art. 52 ust. 1 Konstytucji) czy nienaruszalność mieszkania (art. 50 Kon-
stytucji).

27W odniesieniu do tego katalogu przestępstw, aktualnie uprawnienia do występowania
o kontrolę operacyjną przysługują aż czterem służbom: Policji, Straży Granicznej, wywiado-
wi skarbowemu i CBA. Każdy z wymienionych podmiotów może w tych samych okoliczno-
ściach faktycznych równocześnie prowadzić własne czynności i może wystąpić o stosowanie
kontroli operacyjnej w odniesieniu do tej samej osoby. Taka sytuacja stwarza ryzyko przy-
padków, w których decyzje w przedmiocie zarządzenia czy przedłużania kontroli operacyjnej
wobec tej samej osoby wydawane będą w różnych okresach, przez różne sądy.

28Szerzej na temat wątpliwości w tym zakresie zob. Pietryka (b.d.w.).



Kontrola procesowa i operacyjna a ochrona praw podmiotowych... 17

Obowiązek informacyjny

W przypadku kontroli procesowej na organach stosujących kontro-
lę spoczywa ustawowy obowiązek poinformowania o tym fakcie osoby,
której kontrola ta dotyczyła. Obowiązek ten wynika z treści art. 240 kpk,
który statuuje prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie dotyczą-
ce kontroli i utrwalania rozmów. Zgodnie z art. 239 kpk ogłoszenie po-
stanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych osobie, której
ono dotyczy, może być odroczone na czas niezbędny ze względu na dobro
sprawy (§ 1). Ogłoszenie tego postanowienia w postępowaniu przygoto-
wawczym może być odroczone nie później niż do czasu zakończenia tego
postępowania (§ 2) a więc do chwili wniesienia do sądu aktu oskarżenia
lub wydania postanowienia o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa. Decy-
zja o odroczeniu ogłoszenia postanowienia powinna być zawarta w samym
postanowieniu o kontroli i utrwalaniu rozmów oraz określać czas, na jaki
następuje odroczenie, choć brzmienie wymienionego przepisu nie wyklu-
cza możliwości późniejszego przedłużenia okresu odroczenia postępowa-
nia, jeżeli wymaga tego dobro sprawy (Grzegorczyk 2008: 525).

Prawo do zaskarżenia decyzji o zastosowaniu kontroli przysługuje
nie tylko osobie podejrzanej czy oskarżonemu ale każdej osobie, której
kontrola ta dotyczyła. W zażaleniu skarżący może domagać się zbadania
zasadności oraz legalności przeprowadzonej kontroli.

Żaden obowiązek informacyjny nie spoczywa natomiast na służbach
stosujących kontrolę operacyjną. Jeśli w wyniku stosowanej kontroli po-
zyskano materiały zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postę-
powania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania,
podejrzany ma co najwyżej możliwość zapoznania się z nimi w ramach
zaznajamiania się z materiałami postępowania (art. 321 kpk). Trybunał
Konstytucyjny w wyroku z 15.12.2005 r. (sygn. akt K 32/04) na tle art. 19
ust. 16 ustawy o Policji29 stwierdził wprawdzie, że po odpadnięciu ce-
lu kontroli operacyjnej otwiera się dla inwigilowanego możliwość wglą-
du w zebrane materiały, jednakże nie oznacza to, że istnieje pozytywny
obowiązek informowania osoby poddanej działaniom operacyjnym, przez
Policję, z jej własnej inicjatywy, o prowadzeniu kontroli operacyjnej.

29Przepis ten stanowi, iż osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie
udostępnia się materiałów zgromadzonych podczas trwania kontroli. Przepis ten nie narusza
jednak uprawnień wynikających z art. 321 kpk.
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Dostrzegając wagę problemu oraz rozróżniając, że czym innym jest
brak przeszkód do udostępnienia materiałów, na żądanie zainteresowane-
go, a czym innym obowiązek poinformowania o kontroli, Trybunał Kon-
stytucyjny postanowieniem z dnia 25 stycznia 2006 r. (sygn. akt S 2/06)30

zasygnalizował Sejmowi potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w przedmiocie zagwarantowania w ustawie o Policji (a tym samym i in-
nych ustawach branżowych) konstytucyjnych praw osób poddanych kon-
troli operacyjnej. Trybunał ustalił, że brak jest pozytywnego obowiązku
informowania przez Policję o bezskutecznej, zakończonej kontroli opera-
cyjnej wobec osoby poddanej kontroli, jeśli w stosunku do tej osoby nie
są prowadzone dalsze czynności procesowe. Tymczasem istnienie takiego
obowiązku byłoby wskazane i odpowiadałoby potrzebie efektywnej instru-
mentalizacji proceduralnej konstytucyjnego prawa określonego w art. 51
ust. 4 Konstytucji RP.

Zawarta w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia
25 stycznia 2006 r. sygnalizacja do chwili obecnej nie została wykona-
na. Osoby, wobec których stosowano kontrolę pozaprocesową, po usta-
niu zagrożeń dla prowadzonego postępowania nadal w żaden sposób nie
są informowane o tym, że były przedmiotem inwigilacji. Osobom podda-
nym kontroli operacyjnej nie przysługuje także żaden środek odwoław-
czy, w którym mogłyby domagać się zbadania celowości i legalności tej
kontroli. Prawo do zaskarżenia decyzji sądu przysługuje jedynie służbom,
które złożyły określony wniosek o wydanie postanowienia w przedmiocie
kontroli operacyjnej (m.in art. 19 ust. 20 ustawy o Policji).

Przepisy dotyczące kontroli operacyjnej nie regulują w sposób bez-
pośredni również kwestii związanej z odroczeniem ogłoszenia postano-
wienia o zastosowaniu (przedłużeniu) tej kontroli. Analizując ustawę o Po-
licji zauważyć należy, że w art. 19 ust. 15b znajduje się jedynie wzmianka,
iż art. 239 kpk (regulujący — jak wskazano wyżej — odroczenie ogłosze-
nia postanowienia o podsłuchu stosowanym w kontroli procesowej) stosuje
się odpowiednio, co jednakże niewiele wyjaśnia. Z wymienionego przepi-
su trudno bowiem w sposób jednoznaczny wywnioskować, jaki podmiot,
w jakiej formie oraz kiedy winien podejmować decyzję o odroczeniu ogło-
szenia postanowienia o zastosowaniu (przedłużeniu) kontroli operacyjnej.
W przypadku art. 239 § 1 kpk decyzja o ogłoszeniu postanowienia jest

30OTK z 2006 r. Nr l/A, poz. 13.
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zawarta w samym postanowieniu, co wskazuje w sposób nie budzący wąt-
pliwości, iż jest to decyzja sądu. W odniesieniu natomiast do kontroli ope-
racyjnej owa wzmianka odsyłająca do art. 239 kpk, zamieszczona została
w przepisie, który dotyczy czynności prokuratora. Taki zabieg legislacyj-
ny zdaje się sugerować, że skoro adresatem pierwszego zdania analizo-
wanej normy art. 19 ust. 15b jest prokurator, to również drugie zdanie tej
normy, wobec braku wyraźnie odmiennego zastrzeżenia, także odnosi się
do tego samego podmiotu. To z kolei prowadziłoby do (dość osobliwego)
wniosku, że odroczenie ogłoszenia postanowienia o zastosowaniu podsłu-
chu jest sprawą prokuratora, nie zaś sądu (Tomkiewicz 2015: 166).

Postanowienie o zastosowaniu podsłuchu jeżeli w ogóle jest ogłasza-
ne osobie, w stosunku do której kontrola była zarządza, to jest ogłaszane
tylko wówczas, jeśli zgromadzone w wyniku tej kontroli materiały dały
podstawę do wszczęcia przeciwko podsłuchiwanej osobie postępowania
karnego, w związku z czym, w odniesieniu tylko do takich postanowień
może w grę wchodzić potrzeba odroczenia ich ogłoszenia. To z kolei pro-
wadzi do wniosku, że decyzja o odroczeniu ogłaszania postanowienia nie
może zapadać razem z samym postanowieniem o zastosowaniu podsłuchu
gdyż w dacie wydawania tego orzeczenia nie wiadomo jeszcze, czy po-
stanowienie to będzie należało do kategorii tych, które ogłosić należy, zaś
„warunkowe” odraczanie ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu kontro-
li nie jest znane obowiązującym regulacjom (Tomkiewicz 2015: 165). Nie
wiadomo też na jaki okres owo odroczenie ogłoszenia postanowienia za-
stosować można gdyż cenzury czasowej wskazanej w kontroli procesowej
— wobec faktu, iż kontrola operacyjna nie jest prowadzona co do zasa-
dy w ramach wszczętego postępowania karnego — w sposób bezpośredni
przenieść się nie da.

W świetle powołanych przepisów nie ulega wątpliwości, że ustawo-
dawca odmiennie uregulował sytuację prawną osób inwigilowanych w try-
bie procesowym i w trybie pozaprocesowym. Osoby podsłuchiwane w try-
bie procesowym są informowane najpóźniej w momencie prawomocnego
zakończenia postępowania o tym, że władza publiczna ingerowała w ich
konstytucyjne prawo do prywatności (art. 47 Konstytucji RP) oraz wol-
ność i ochronę tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP), przy
czym ustawodawca przyznał im także prawo do żądania zbadania zasadno-
ści oraz legalności wkroczenia władzy publicznej w sferę konstytucyjnie
chronionych praw. W stosunku do osób, które zostały poddane kontroli
pozaprocesowej na organach władzy publicznej nie spoczywa żaden obo-
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wiązek informacyjny i w rezultacie osoby te z reguły nawet nie wiedzą,
że nastąpiła ingerencja władzy w ich podstawowe i gwarantowane kon-
stytucyjnie prawa. Nie przysługuje im również prawo do domagania się
zbadania zasadności i legalności przeprowadzonej inwigilacji.

Zakres wykorzystania materiałów uzyskanych w wyniku
stosowania kontroli (problem niszczenia materiałów)

Jeśli w wyniku stosowania kontroli pozyskano materiały zawierają-
ce dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające
znaczenie dla toczącego się postępowania, materiałom tym nadawany jest
dalszy bieg procesowy. Zasada ta obowiązuje zarówno w kontroli proceso-
wej, jak i kontroli operacyjnej. Jeśli jednakże kontrola nie dostarczyła ma-
teriałów tego typu, los owych materiałów jest różny w zależności od tego,
czy chodzi o materiały pozyskane w kontroli procesowej, czy operacyjnej.

W przypadku kontroli procesowej zapisy, które nie mają znaczenia
dla toczącego się postępowania podlegają zniszczeniu. Jeśli są to materia-
ły, które w całości nie mają znaczenia dla postępowania karnego, po za-
kończeniu kontroli prokurator wnosi o zarządzenie zniszczenia wszystkich
utrwalonych zapisów (art. 238 § 3 kpk). O zniszczeniu orzeka sąd i czy-
ni to niezwłocznie, na posiedzeniu bez udziału stron (art. 238 § 3 kpk).
W sytuacji natomiast, jeśli tylko część materiałów nie ma znaczenia dla
postępowania, w którym zarządzono kontrolę i utrwalanie rozmów telefo-
nicznych i jednocześnie materiały te nie stanowią dowodu o którym mowa
w art. 237a kpk, prokurator po zakończeniu postępowania przygotowaw-
czego wnosi o zarządzenie zniszczenia utrwalonych zapisów w odpowied-
niej części (art. 238 § 4 kpk). Również w tym przypadku o zniszczeniu
materiałów orzeka sąd, z tym, że czyni to na posiedzeniu, w którym mogą
wziąć udział strony. Z wnioskiem o zarządzenie zniszczenia utrwalonych
zapisów (lecz nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania przygoto-
wawczego) może wystąpić także sam podejrzany, oskarżony, pokrzywdzo-
ny lub inna osoba wskazana w art. 237 § 4 kpk, wobec której kontrolę za-
rządzono. Także i w tym przypadku, w przedmiocie wniosku orzeka sąd,
na posiedzeniu, w którym mogą wziąć udział strony oraz wnioskodawca
(art. 238 § 5 kpk).

Zasady powyższe nie obowiązują w przypadku analogicznych mate-
riałów pozyskanych w wyniku kontroli operacyjnej. Stosownie do art. 19
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ust. 17 ustawy o Policji oraz art. 31 ust. 18 ustawy o Żandarmerii Wojsko-
wej i wojskowych organach porządkowych materiały takie przechowuje się
po zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy i dopiero wówczas doko-
nuje się ich protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zgodnie natomiast
z art. 9e ust. 18 ustawy o Straży Granicznej, art. 17 ust. 16 ustawy o Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 27 ust. 16 ustawy o Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 31 ust. 15 usta-
wy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Woj-
skowego oraz art. 36d ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej materiały nie za-
wierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
(lub istotne dla bezpieczeństwa państwa) podlegają niezwłocznemu pro-
tokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu kontroli opera-
cyjnej.

Analiza przepisów powyższych prowadzi do wniosku, iż po pierwsze,
w przypadku kontroli operacyjnej ustawodawca nie wprowadza jednolite-
go kryterium dotyczącego okresu, w jakim poszczególne organy stosujące
kontrolę zobowiązane są do zniszczenia materiałów. Pięć ustaw przewidu-
je ich niezwłoczne zniszczenie po zakończeniu kontroli operacyjnej, na-
tomiast w przypadku Policji i Żandarmerii Wojskowej, pochodzące z in-
wigilacji materiały nieprzydatne z punktu widzenia postępowania karne-
go są w dalszym ciągu przechowywane przez okres 2 miesięcy. Taki stan
rodzi wątpliwość, czy istniejące w tym zakresie zróżnicowanie normatyw-
ne nie narusza zasady równości wobec prawa oraz czy odpowiada treści
art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którą władze publiczne nie mogą
pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż
niezbędne w demokratycznym państwie prawa. Jeśli kontrola operacyjna,
którą zarządzono w ściśle określonym celu, tj. w celu wykrycia i ustalenia
sprawców określonych przestępstw, nie ujawniła materiałów pozwalają na
wszczęcie postępowania karnego, to odpadł cel, dla którego materiały te
były pozyskiwane. To z kolei prowadzi do wniosku, że dalsze gromadzenie
(przechowywanie) tych materiałów przestało być niezbędne w rozumieniu
art. 51 ust. 2 Konstytucji RP.

Po wtóre, ustawodawca w żadnej mierze nie określił procedury kwa-
lifikowania materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej. O tym, czy
pozyskane materiały są materiałami dającymi podstawę do wszczęcia po-
stępowania karnego lub mającymi znaczenie dla tegoż postępowania, czy
tez nie — decydują same służby. Służby operacyjne informują wprawdzie
właściwego prokuratora bądź Prokuratora Generalnego o wynikach kon-
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troli po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontro-
li, jednakże prokurator w zakresie niszczenia materiałów nie ma żadnych
uprawnień decyzyjnych. Nie może zarządzić ich zniszczenia nawet jeśli
materiały te w oczywisty sposób nie zawierają żadnych dowodów pozwa-
lających na wszczęcie postępowania karnego. Inicjatywa w tym zakresie
została pozostawiona przez ustawodawcę wyłącznie samym służbom31.

Po trzecie wreszcie, ustawodawca nie wprowadził żadnego zewnętrz-
nego trybu nadzoru nad przebiegiem realizacji wymienionych procedur
niszczenia materiałów. To same służby — jak wskazano wyżej — okre-
ślają, to co należy zniszczyć i same też czynności tej dokonują. Ani sąd,
ani prokurator, ani tym bardziej osoby, których materiały te dotyczyły, żad-
nych uprawnień nadzorczych w tej kwestii nie posiadają.

Praktyka orzecznicza pokazuje, iż w sytuacji gdy w wyniku stosowa-
nej kontroli operacyjnej pozyskano materiały włączone do późniejszego
postępowania karnego oraz takie, które przez organ kontrolujący uznane
zostały za nieistotne i zniszczone, strony zgłaszają obiekcje co do wiary-
godności całokształtu tak przedstawionego materiału dowodowego, pod-
nosząc — nie bez racji — iż materiał ten opiera się na dowodach wyse-
lekcjonowanych przez same służby (Mąka 2011: 54–55).

Niezależnie od powyższego, nie sposób też nie dostrzec wyraźne-
go braku konsekwencji ustawodawcy w odniesieniu do samej aksjologii
wykorzystywania materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontro-
li operacyjnej. Z jednej strony bowiem ustawodawca nakazuje zachowa-
nie jedynie tych materiałów, które pozwalają na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karne-
go i tym samym nakazuje niszczenie materiałów, które takich dowodów
nie zawierają, a z drugiej wprowadza regulację, która zasadę tę wyraźnie
podważa. Zgodnie bowiem z art. 36d pkt. 1 ustawy o kontroli skarbowej
materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej, nieza-
leżnie od ich waloru procesowego (wskazanego w pkt. 2 tego przepisu),
przekazywane są właściwemu miejscowo organowi kontroli skarbowej je-

31 Jedynie w art. 27 ust. 15f ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agen-
cji Wywiadu ustawodawca wprowadził regulację, w myśl której o zachowaniu materiałów
z kontroli operacyjnej, istotnych dla bezpieczeństwa państwa orzeka Sąd Okręgowy w War-
szawie na pisemny wniosek Szefa ABW złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego. Sąd przed wydaniem postanowienia zapoznaje się z materiałami uzasadniają-
cymi wniosek, w szczególności, z materiałami zgromadzonymi podczas stosowania kontroli
operacyjnej, której wniosek ten dotyczy.
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śli tylko zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania kontro-
lnego określonego w tej ustawie.

Zakończenie

Zasada równości wobec prawa ma charakter podstawowy i generalny.
Jest jedną z kluczowych dyrektyw tworzenia prawa w Polsce oraz stano-
wi podstawę katalogu praw i wolności jednostki (Bernatek-Zaguła 2012:
76). Oznacza to — ujmując rzecz w skrócie — że powody zróżnicowa-
nia sytuacji prawnej podmiotów prawa muszą mieć racjonalne i ważne
uzasadnienie, zaś przyczyna takiego rozwiązania musi być uzasadniona
i pozostawać w stosownej proporcji do wagi naruszonego w ten sposób
interesu określonej kategorii podmiotów prawa, a nadto powinna pozosta-
wać w związku z aksjologicznym obowiązywaniem tak utworzonych norm
poprzez utrzymanie związku z innymi wartościami konstytucyjnymi, jak
zasada sprawiedliwości. Wszelkie odstępstwa od nakazu równego trakto-
wania podmiotów podobnych muszą zawsze znajdować podstawę w kry-
teriach racjonalności, proporcjonalności i sprawiedliwości dokonania ta-
kich zróżnicowań (Banaszak 2009: 184). Usprawiedliwić je może jedynie
konieczność podyktowana oceną podjętą z punktu widzenia „cechy istot-
nej, ze względu na którą przepisy prawa dokonały zróżnicowania sytuacji
prawnej adresatów” (Banaszak 2009: 184).

Komitet Praw Człowieka w komentarzu ogólnym do art. 18 Konwen-
cji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności analizując zasa-
dę równości stwierdził m.in., że równe traktowanie nie jest automatycznie
tożsame z identycznym traktowaniem w każdym przypadku, jednakże od-
mienne traktowanie pewnej kategorii podmiotów prawa jest dopuszczalne
jedynie w celu wyrównywania różnic w możliwości korzystania z przy-
sługujących im praw i wolności (Wieruszewski 2000: 41).

Odnosząc uwagi powyższe do problematyki zawartej w tym opraco-
waniu stwierdzić należy, że skoro z zasady równości wobec prawa wynika
nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej
kategorii i wszystkie podmioty charakteryzujące się w równym stopniu
daną cecha istotą (relewantną) powinny być traktowane równo, bez zróżni-
cowań zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących, to obowiązujące
w prawie polskim regulacje dotyczące kontroli procesowej i operacyjnej
tą zasadę równości w sposób oczywisty łamią.
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Osoby, które są poddawane inwigilacji — bez względu na to, czy jest
to inwigilacja procesowa czy pozaprocesowa — posiadają w równym stop-
niu tę samą cechę istotną: są poddawane tajnej kontroli władzy publicznej.
Jeśli więc w przypadku kontroli procesowej osoba inwigilowana ma pra-
wo m.in. nie tylko do informacji, że była obiektem kontroli ale i prawo do
sądowej weryfikacji, czy ingerencja władzy w jej podstawowe prawa by-
ła zasadna i uczyniona zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym,
natomiast takich praw pozbawiona jest osoba, która była inwigilowana po-
zaprocesowo, to odstępstwo od zasady równego traktowania jest tu oczy-
wiste. Trudno przy tym dopatrzeć się jakichkolwiek kryteriów racjonal-
ności, proporcjonalności i sprawiedliwości, które odstępstwo to mogłyby
uzasadnić.

Wniosku powyższego w niczym nie zmienia to, że kontrola opera-
cyjna z natury swej ma szersze spektrum działania i jej tajny charakter
nabiera tu dodatkowego znaczenia. Wniosku tego nie zmienia także i sta-
nowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Klass i inni
przeciwko RFN (skarga nr 5029/71, LEX 80801). W wymienionej spra-
wie ETPCz stwierdził wprawdzie, że większość osób nigdy nie jest infor-
mowana o stosowanym wobec nich podsłuchu i nie ma w związku z tym
prawa odwołania się do sądu celem zbadania legalności i zasadności za-
rządzenia tej kontroli, co samo w sobie nie może być uznane za sprzeczne
z Konwencją, zaś zawiadamianie każdej osoby o tej czynności, nawet już
po jej wykonaniu, mogłoby być szkodliwe z powodu np. ujawnienia metod
pracy służb specjalnych, jednakże równie wyraźnie Trybunał podkreślił,
że przy ocenie czy mogą zostać naruszone prawa człowieka, należy brać
pod uwagę jakość prawa, które normuje warunki, jakim podlega stoso-
wanie kontroli operacyjnej. Prawo to musi być dostępne, czytelne i musi
dostarczać informacji co do warunków, w jakich władze publiczne mo-
gą zastosować tajne sposoby ingerencji w prawo do poszanowania życia
prywatnego oraz korespondencji (Gajdus, Gronowska 1994: 114).

Biorąc pod uwagę mankamenty zasygnalizowane powyżej, w tym
m.in. brak jednoznaczności w zakresie rodzaju środków technicznych, któ-
re w kontroli operacyjnej mogą być wykorzystywane, rodzaju danych, któ-
re w kontroli tej mogą być pozyskiwane a wreszcie i w zakresie procedury
wykorzystywania oraz niszczenia materiałów, jakie w wyniku zastosowa-
nej inwigilacji uzyskano, nie sposób uznać, aby przepisy regulujące kon-
trolę operacyjną w kształcie obowiązującym obecnie ów wymóg „jakości
prawa” spełniały.
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