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STOSOWANIE KONTROLI OPERACYJNEJ W TOKU POSTĘPOWANIA KARNEGO
Streszczenie
Niejawną ingerencję władzy publicznej w konstytucyjnie chronioną wolność
i tajemnicę komunikowania się dopuszczają przepisy dotyczące kontroli procesowej
i operacyjnej. Każda z tych kontroli ma własną specyfikę: kontrolę operacyjną regulują
przepisy pozakodeksowe zawarte w ustawach regulujących prace poszczególnych służb
specjalnych natomiast kontrola procesowa zawarta jest w Kodeksie postępowania karnego.
Kontrolę operacyjną stosuje się (co do zasady) przed, a kontrolę procesową po,
wszczęciu postępowania karnego. Czy jednak moment wszczęcia postępowania karnego jest
cezurą, która – według obowiązujących przepisów – rzeczywiście winna determinować
charakter kontroli? Czy dopuszczalne jest zarządzenie kontroli operacyjnej pomimo
wszczęcia postępowania, czy też w takim układzie sytuacyjnym kontrola operacyjna staje się
sprzeczna z ustawą? Jakie są wzajemne relacje pomiędzy tymi dwiema formami kontroli i czy
wszystko w tej materii jest jasne i żadnych wątpliwości nie budzi?
Artykuł ten poprzez analizę przepisów dotyczących kontroli operacyjnej i procesowej
zawiera próbę odpowiedzi na powyższe pytania.
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APPLYING THE OPERATIONAL CONTROL IN PENAL PROCEDURE
Summary
Undisclosed public authority’sinterference in constitutionally protected freedom and
confidentiality of communications is allowed by provisions concerning procedural control and
operational control. Each of these controls has its own specificity: the operational control is
regulated by the non-code provisions contained in the acts that regulate works of individual
special forces and the procedural control is contained in the Code of Criminal Procedure.
Operational control is being applied (in general) before and the procedural control is
being applied after the initiation of criminal procedure. However, is the moment of criminal
procedure’s initiation a censorship, which – according to the relevant legislation – should
determine control’s character? Is it allowed to order the operational control in spite of
procedure’s initiation or the operational control is against the law in this situation? What are
the mutual relations between those two types of control and is everything about this issue
obvious and not in doubt?
Through the analysis of the provisions that concerns the operational and procedural
control this article attempts to answer the questions above.
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proceedings; criminal proceedings

