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GLOSY 

Dariusz Drajewicz 

Glosa do postanowienia S ądu Najwy Ŝszego 
z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. WZ 53/10 1 

Streszczenie 

Komentator aprobuje orzeczenie sądu, ale odnosi się krytycznie do treści 
art. 238 § 1 Kodeksu postępowania karnego, wskazując na wątpliwości in-
terpretacyjne, jakie powstają podczas analizy tego przepisu. Autor koncen-
truje się na propozycjach zmian w tym przedmiocie, w szczególności tych, 
które dotyczą czasu trwania kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych oraz 
instytucji szczególnie uzasadnionego wypadku.  

 
Bez zaistnienia „szczególnie uzasadnionego wypadku” , o którym mo-
wa w art. 238 § 1 k.p.k., a który ka Ŝdorazowo nale Ŝy wykaza ć, przedłu-
Ŝenie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych na  okres „najwy Ŝej 
dalszych 3 miesi ęcy” jest niedopuszczalne.  

 
1. Słuszność stanowiska zawartego w glosowanej tezie nie budzi Ŝad-

nych zastrzeŜeń. Stosowanie kontroli rozmów godzi w prawo jednostki do 
prywatności, konstytucyjnej wolności komunikowania się, związanej z tym 
ochrony tajemnicy komunikowania się oraz ochrony autonomii informacyjnej, 
którą określają artykuły 47, 49 i 51 Konstytucji2, art. 8 Europejskiej Konwen-

                                       
1 OSN 2011, nr 3, poz. 28.  
2  D. D r a j e w i c z, Glosa do postanowienia Sądu NajwyŜszego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. 

I KZP 2/10, Prok. i Pr 2011, nr 9, s. 174.  
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cji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności3 i art. 17 Międzyna-
rodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych4. Naruszenie tych praw 
moŜe nastąpić jedynie na zasadach ściśle określonych w ustawie. Kontrola 
rozmów przewidziana w Kodeksie postępowania karnego moŜe zatem być 
stosowana wyłącznie w sytuacji oraz w warunkach określonych w procedu-
rze karnej5.  
Ścisłe interpretowanie przepisów rozdziału 26 k.p.k. ma na celu ochronę 

praw i wolności obywateli przed nadmierną ingerencją organów władzy pu-
blicznej w ich Ŝycie prywatne6. Ustawowe ograniczenia wolności, w tym 
przypadku wolności komunikowania się, muszą być traktowane w katego-
riach wyjątków. Wyjątków tych nie naleŜy interpretować rozszerzająco 
(exceptiones non sunt extendendae)7. Ograniczenia te zawsze powinny wy-
nikać z wyraźnie sformułowanych przepisów ustawowych, a ich istnienie nie 
moŜe opierać się na domniemaniu8.  

Kontrola rozmów, która jest prowadzona poza warunkami wskazanymi 
w ustawie, nie jest zgodna z prawem. Ustalenie prawdy musi przebiegać 
w warunkach przestrzegania zasady praworządności, która wymaga posza-
nowania praw jednostki w procesie karnym9. Stosownie do art. 7 Konstytucji 
obowiązkiem organów procesowych jest działanie na podstawie i w grani-
cach prawa. Organ państwa działa tam i o tyle, gdzie i o ile został do tego 
przez prawo uprawniony, i działa z powołaniem się na podstawę prawną10. 
Działanie bez podstawy prawnej albo jej przekroczenie powoduje zakwalifi-
kowanie zachowania organu jako nielegalne11.  

W tym stanie twierdzenie Sądu NajwyŜszego, Ŝe bez spełnienia ustawo-
wej przesłanki „szczególnie uzasadnionego wypadku” przedłuŜenie kontroli 
i utrwalania rozmów telefonicznych na okres „najwyŜej dalszych 3 miesięcy” 
jest niedopuszczalne, zasługuje na aprobatę. 

 

                                       
3  Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284. 
4  Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167. 
5  Wyrok SN z dnia 24 października 2000 r., sygn. WA 37/00, LEX nr 332949. 
6  Uchwała SA w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2005 r., sygn. ASDo 3/05, LEX nr 466401. 
7  L. M o r a w s k i, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 179; C. P e r e l m a n, Logika praw-

nicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984, s.133. 
8  Wyrok TK z dnia 21 listopada 1995 r., sygn. K. 12/95, OTK 1995, nr 3, poz. 15, LEX 

nr 25568. 
9  A. M u r z y n o w s k i, Warunki i metody ustalania prawdy materialnej w polskim procesie 

karnym, St. Iur. 1978, t. 8, s. 132; A. M u r z y n o w s k i, Istota i zasady procesu karnego, 
Warszawa 1994, s. 116.  

10 W. S k r z y d ł o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 38. 
11 M. K o r d e l a, Formalna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego 

w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, (w:) S. W r o n k o w s k a (red.), Zasada demo-
kratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Warszawa 2006, s. 144. 



D. Drajewicz 

Prokuratura 
i Prawo 6, 2012  

 
182 

2. JednakŜe treść przepisu art. 238 § 1 k.p.k., do którego odwołał się Sąd 
NajwyŜszy, rodzi uwagi krytyczne. Z jednej strony, stosowanie kontroli roz-
mów godzi w prawo jednostki do prywatności, konstytucyjnej wolności ko-
munikowania się, ochrony tajemnicy komunikowania się i autonomii informa-
cyjnej, z drugiej, kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są cen-
nymi instrumentami pozwalającym na tajne gromadzenie dowodów popeł-
nienia powaŜnych przestępstw. Państwo musi dysponować takimi środkami, 
aby móc skutecznie przeciwstawić się zagroŜeniom ze strony rozwijającej 
się przestępczości12.  

W tym warunkach konieczne staje się zachowanie zasady proporcjonalno-
ści, przejawiające się w takim konstruowaniu przepisów dotyczących instytucji 
kontroli rozmów, aby naruszenie prawa do prywatności znajdowało rzeczywi-
ste uzasadnienie w potrzebie skutecznego zwalczania przestępczości, a co za 
tym idzie równieŜ zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego13. 

 
3. Zgodnie z art. 238 § 1 k.p.k. kontrola i utrwalanie rozmów telefonicz-

nych mogą być wprowadzone najwyŜej na okres 3 miesięcy, z moŜliwością 
przedłuŜenia, w szczególnie uzasadnionym wypadku, na okres najwyŜej dal-
szych 3 miesięcy. Okres 6 miesięcy stanowi maksymalną granicę stosowa-
nia kontroli rozmów i nie jest dopuszczalne jego przedłuŜenie powyŜej tej 
granicy14. MoŜliwe jest wykorzystanie łącznego terminu kontroli fazami (np. 
po 2-miesięcznym podsłuchu, który nie dał efektu, moŜna go ponowić, gdy 
pojawiły się podstawy jego zastosowania)15. JednakŜe po upływie 6 miesię-
cy nie jest moŜliwe wydłuŜenie kontroli, nawet gdyby była zasadna i nie-
zbędna16.  

Reasumując, obecna treść art. 238 § 1 k.p.k. uprawnia do stosowania 
podsłuchu maksymalnie na czas 6 miesięcy, z moŜliwością podejmowania 
decyzji etapowych, które podlegają sumowaniu17. Takie określenie dopusz-
czalnego czasu trwania kontroli rozmów nie pozwala na pełne zabezpiecze-

                                       
12 D. D r a j e w i c z, Procesowa kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych. Wnioski de lege 

ferenda, Ius Novum 2009, nr 3, s. 80. 
13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. K 32/04, OTK-A 2005, 

nr 11, poz. 132. 
14 R. A. S t e f a ń s k i (w:) Z. G o s t y ń s k i, R. A. S t e f a ń s k i, S. Z a b ł o c k i (red.), Kodeks 

postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 1025.  
15 T. G r z e g o r c z y k, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Ko-

mentarz, Warszawa 2008, s. 523. 
16 TamŜe. 
17 TamŜe; P. H o f m a ń s k i (red.), E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, Kodeks postępowania karnego. 

Komentarz, Warszawa 1999, t. I, s. 864; R. A. S t e f a ń s k i, Kodeks…, s. 1025; 
W. G r z e s z c z y k, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 210; 
B. K u r z ę p a, Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych według kodeksu postępowania 
karnego, Prok. i Pr. 1999, nr 3, s. 86; K. D u d k a, Podsłuch komputerowy w polskim proce-
sie karnym – wybrane zagadnienia praktyczne, Prok. i Pr. 1999, nr 1, s. 76.  
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nie realizacji celów postępowania karnego wskazanych w art. 2 k.p.k.18. 
W praktyce istnieje wiele sytuacji nakazujących stosowanie podsłuchu przez 
znacznie dłuŜszy okres niŜ wskazany w art. 238 § 1 k.p.k.19. Sztywno ujęty 
termin przeprowadzenia kontroli rozmów uniemoŜliwia organowi proceso-
wemu realizację zadań wynikających z zastosowania tego środka20. Postę-
powania o czyny wymienione w art. 237 § 3 k.p.k. toczą się często przez 
wiele miesięcy, a moŜliwości dowodowe organu procesowego nierzadko są 
ograniczone21.  

W tych stanie zasadna staje się zmiana treści art. 238 § 1 k.p.k. NaleŜy 
postulować zastosowanie rozwiązania przyjętego w ustawach regulujących 
kontrolę operacyjną (np. art. 19 ust. 9 ustawy o Policji, art. 27 ust. 9 ustawy 
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 17 
ust. 9 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 9e ust. 10 ustawy 
o StraŜy Granicznej) i zezwolić na przedłuŜenie stosowania kontroli rozmów 
na czas oznaczony równieŜ po upływie okresów, o których mowa w art. 238 
§ 1 k.p.k.22. JednakŜe przedłuŜenie kontroli nie powinno następować auto-
matycznie jako rezultat przewlekłości postępowania23. Wobec tego, ze 
względów gwarancyjnych – wzorem art. 263 § 2 i 4 k.p.k. – właściwym do 
przedłuŜenia kontroli na czas przekraczający 12 miesięcy powinien być sąd 
apelacyjny, a sprawy, w których byłoby to dopuszczalne, powinny charakte-
ryzować się szczególną zawiłością (w znaczeniu przyjętym w art. 263 § 4 
k.p.k.)24.  

 
4. Krytycznie ocenić trzeba określenie warunku przedłuŜenia kontroli 

rozmów, jakim jest „szczególnie uzasadniony wypadek”. W literaturze przy-
kładowo podaje się, Ŝe takim „szczególnie uzasadnionym wypadkiem” bę-
dzie stosowanie podsłuchu w sprawie o wielkim cięŜarze gatunkowym oraz 
sytuacja, gdy dotychczasowe wyniki kontroli rozmów uzasadniają przypusz-
czenie, Ŝe jego dalsze stosowanie da jeszcze lepsze rezultaty25.  

Wykładnia literalna nakazywałaby wyraz „szczególnie” tłumaczyć jako: 
„niezwykle, wyjątkowo, specjalnie, nieprzeciętnie”26, zaś „uzasadniony” jako: 
                                       
18 D. D r a j e w i c z, Procesowa kontrola…, s. 88. 
19 TamŜe. 
20 K. D u d k a, Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych w projekcie kodeksu postępowania 

karnego z 1991 r., PS 1994, nr 7–8, s. 135, 136. 
21 K. D u d k a, Podsłuch komputerowy…, s. 76.  
22 D. D r a j e w i c z, Procesowa kontrola…, s. 89. 
23 TamŜe. 
24 TamŜe. 
25 P. H o f m a ń s k i (red.), E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, Kodeks postępowania…, s. 864; 

K. S z c z e c h o w i c z, Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym, Olsztyn 2009, 
s. 53.  

26 W. D o r o s z e w s k i (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1980, s. 748; 
M. S z y m c z a k (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1995, t. III, s. 370. 
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„oparty na obiektywnych racjach, słuszny, usprawiedliwiony”27. Semantyczne 
odtworzenie desygnatów pojęciowych wskazuje, Ŝe „szczególnie uzasadnio-
ny wypadek” dotyczy sytuacji wyjątkowych. PrzedłuŜenie kontroli rozmów 
wymaga wykazania owej przesłanki. JeŜeli zastosowanie przepisu dopusz-
czalne jest jedynie w „szczególnie uzasadnionych wypadkach”, to przepis 
ten nie powinien podlegać swobodnej wykładni rozszerzającej28.  

Obecna treść przepisu budzi zastrzeŜenia. Jak trafnie zauwaŜył Trybunał 
Konstytucyjny, „szczególnie uzasadniony wypadek” jest zwrotem nieostrym 
i moŜe prowadzić do nieuzasadnionych zróŜnicowań podmiotów, wobec któ-
rych przepis ten jest stosowany29. Nadto, nadmierna blankietowość moŜe 
sprzyjać podejmowaniu decyzji charakteryzujących się arbitralnością30. Nie 
jest wystarczająco jasne, kiedy sąd powinien uwzględnić wniosek prokurato-
ra i przedłuŜyć kontrolę rozmów, w szczególności, jakie okoliczności mają 
wymagać dalszego stosowania kontroli.  

W tym stanie zachodzi niebezpieczeństwo stosowania róŜnych kryteriów 
oceny, a tym samym powstania powaŜnej rozbieŜności orzeczniczej. Skoro 
stosowanie kontroli rozmów narusza konstytucyjnie (art. 47, 49, 51 Konsty-
tucji) i konwencyjnie (art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności) chronione prawo do prywatność, zatem nie 
powinno występować tak szerokie pole swobody oceny przesłanki przedłu-
Ŝenia stosowania środków godzących w te prawa.  

Sformułowanie „szczególnie uzasadniony wypadek” nie cechuje dosta-
teczny sposób precyzji. Przepisy regulujące zasady ingerencji w powyŜsze 
wartości (wolność i tajemnica komunikowania się) muszą być jasne w swoim 
brzmieniu, tak aby jednostka znała okoliczności, w których organy władzy 
państwowej są uprawnione do skorzystania z takich środków, jak kontrola 
rozmów31.  

Takich wymogów ustawodawca w art. 238 § 1 k.p.k. nie spełnił. Tytułem 
przykładu, w przypadku treści art. 73 § 2 k.p.k.32, zawierającym takŜe sfor-
mułowanie „w szczególnie uzasadnionym wypadku”, Komisja Kodyfikacyjna 

                                       
27 M. S z y m c z a k, Słownik…, s. 596. 
28 Wyrok TK z dnia 26 maja 2008 r., sygn. SK 25/07, OTK-A 2008, nr 4, poz. 62, Dz. U. RP 

z 2008 r., Nr 96, poz. 620, LEX nr 380071. 
29 Wyrok TK z dnia 8 maja 2006 r., sygn. P 18/05, OTK-A 2006, nr 5, poz. 53, LEX nr 189627. 
30 S. Z a b ł o c k i, Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z dnia 24 maja 2011 r., doty-

cząca zgodności art. 73 § 2–4 k.p.k. z wzorcami konstytucyjnymi, sygn. KKPK 401/6/11 (do-
stępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – bip.ms.gov.pl/.../komisje–kodyfikacyjne/ 
komisja–kodyfikacyjna–pra...). 

31 Wyrok ETPC z dnia 30 lipca 1998 r., Valenzuela Contreras przeciwko Hiszpanii, sygn. 
27671/95, LEX nr 78163; wyrok ETPC z dnia 12 maja 2000 r., Khan przeciwko Wielkiej Bry-
tanii, sygn. 35394/97, LEX nr 76868. 

32 Stosownie do art. 73 § 2 k.p.k. w postępowaniu przygotowawczym prokurator, udzielając 
zezwolenia na porozumiewanie się, moŜe w szczególnie uzasadnionym wypadku zastrzec, 
Ŝe będzie przy tym obecny sam lub osoba przez niego upowaŜniona. 
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Prawa Karnego opowiedziała się za odpowiednim stopniem dookreślenia tej 
przesłanki33. Wedle Komisji sformułowanie „w szczególnie uzasadnionym 
wypadku” charakteryzuje niedostateczny sposób precyzji34. Taka sytuacja 
dotyczy takŜe treści art. 238 § 1 k.p.k. 

 
5. Z powyŜszych rozwaŜań wynikają następujące uwagi de lege ferenda. 

Artykuł 238 § 1 k.p.k. powinien zostać zmieniony. Obecna jego treść nie od-
powiada potrzebom praktyki. Orzeczenie Sądu NajwyŜszego, na gruncie 
którego czynione są w niniejsze spostrzeŜenia, dowodzi, Ŝe nieprecyzyjne 
brzmienie komentowanego przepisu uniemoŜliwia skuteczne stosowanie 
kontroli rozmów. Mimo Ŝe instytucja ta moŜe wykazać wysoką przydatność 
w wielu przypadkach, m.in.: w ustaleniu okoliczności sprawy, wykryciu 
sprawców i pociągnięciu ich do odpowiedzialności karnej, jej stosowanie 
moŜe stawać się bardzo utrudnione wobec nieprecyzyjnego brzmienia treści 
ustawy. A tym samym moŜe zostać nie wykorzystana szansa na zrealizowa-
nie celów postępowania określonych w art. 2 k.p.k. 

Postulowana zmiana powinna nadać art. 238 k.p.k. cztery paragrafy, 
z których dwa ostatnie zachowałyby obecne brzmienie paragrafów 2 i 3, zaś 
dwa pierwsze nosiłyby następującą treść: „§ 1. Kontrola i utrwalanie rozmów 
telefonicznych mogą być wprowadzone na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące, 
z moŜliwością przedłuŜenia, gdy pojawią się nowe okoliczności istotne dla 
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, na okres, który 
łącznie nie moŜe przekroczyć 12 miesięcy. § 2. PrzedłuŜenia stosowania 
kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych na okres oznaczony, przekracza-
jący terminy określone w § 1, moŜe dokonać sąd apelacyjny, w którego 
okręgu prowadzi się postępowanie, na wniosek sądu, przed którym sprawa 
się toczy, a w postępowaniu przygotowawczym na wniosek właściwego pro-
kuratora bezpośrednio przełoŜonego wobec prokuratora prowadzącego lub 
nadzorującego śledztwo – jeŜeli konieczność taka powstaje w związku z wy-
konywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości”35.  

 
 
 
 
 
 
 

                                       
33 S. Z a b ł o c k i, Opinia Komisji…, op. cit. 
34 TamŜe. 
35 D. D r a j e w i c z, Procesowa kontrola…, s. 89. 
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Commentary to the Supreme Court decision of 
19 January 2011, file no. WZ 53/10 

Abstract 

The commentator approves the Court’s decision but animadverts on the 
content of Article 238, 1 of the Code of Criminal Procedure, indicating certain 
interpretation doubts arising out of the examination of the said Article. The 
commentator focuses on proposals for relevant amendments, including spe-
cifically the amendments concerning the length of controlling and recording 
phone calls and the ‘particularly justified case’ instrument. 


